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EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

Közlemény a gyulai József-szanatóriumból.

A tuberculosis-bacillus Much-formáinak 
klinikai és prognostikai jelentő sége.

Irta: Gáli Géza dr., igazgató-fő orvos.

Mióta Much a tuberculosis-bacillusnak olyan formáit 
írta le, a melyek a közönségesen használt Ziehl-Neelsen- 
festéssel és az ugyanazon elven alapuló más festésekkel nem 
mutathatók ki, azóta e kérdésnek szinte át nem tekinthető  
irodalma támadt. A dolgozatok legnagyobb része azonban a 
Much-ié\e formák bakteriológiai jelentő ségével, hogy úgy 
mondjam rendszertani elhelyezésével foglalkozott és jóval 
kevesebb ama vizsgálatok száma, a melyek arra a kérdésre 
keresnek feleletet: egyszerű en az-e a Much-formák jelentő 
sége, hogy olyan esetek tuberculosus voltát is beigazolta, 
a melyekrő l eddig csak hittük, de bizonyosan nem tudtuk, 
vagy van-e ezen túlmenő  prognostikai értékük is?

Mihelyt ez a kérdés felmerült, szükségképpen kell, hogy 
felmerüljön az i s : más-e a klinikai és prognostikai jelentő 
sége a Much leírta formáknak, ha egyedül találjuk ő ket, 
mint ha együtt vannak a megszokott saválló formákkal? Mit je
lent az elő bbi és mit az utóbbi eshető ség ? Much nem egyféle 
formát írt le, hanem a mint látni fogjuk, többet. Felvető dik 
az a kérdés is, vájjon ugyanaz-e, vagy különböző -e e formák 
jelentő sége?

Mielő tt e kérdésekre a magam vizsgálatai alapján a 
feleletet megadnám, szükségesnek tartom, hogy ismertessem 
Much vizsgálatainak lényegét, mely röviden a következő :

A tuberculosis-bacillusnak eddig ismert és savállóságán 
alapuló festési technikával kimutatott formáin kívül oly meg
jelenési alakjai is vannak, melyek minthogy nem savállók, 
az eddig megszokott módon nem mutathatók ki. E formák 
a Gram és a Much, illetve tanítványai által módosított 
Gram festéssel mutathatók ki s két csoportba oszthatók:

1. Saválló rész kimutatható még, ső t ez lehet túlsúly
ban i s :

a) A mikor a nem saválló szemcsék a Ziehl-Neelsen- 
festéssel kimutatható bacillus testében vannak elhelyezve.

b) A saválló rész csak igen kis részben van meg és 
a nem saválló vastag szemcsét mintegy körülveszi.

2. Olyanok, a melyekben semmi saválló rész nincs, és 
ezek lehetnek:

a) Szemcsézett pálczika-alakúak, vagy
b) Szemcsék (Much-granulák).
E formák jelentő ségét illető  vitában két nézet csúcso

sodott ki leginkább. Az egyik szerint — ezt Spengler iskolája 
vallja — mind e nem saválló szemcsék spórák volnának, Much 
szerint ellenben a tuberculosis-bacillusnak nincsenek spórái 
s az általa leírt formák a tuberculosis-bacillusnak vegetativ 
formái. E formák a tuberculosis-bacillusnak kedvezőtlen élet- 
körülményekhez alkalmazkodott alakjai és nem azonosak a 
Spengler leírta alakokkal (1. csoport b) és nem is mutat
hatók ki Spengler festési technikájával.

A két álláspont részletes ismertetésével annál kevésbé 
foglalkozom, mert a magam részérő l Bergel legújabb vizs
gálataival mindkettő t túlhaladottnak tartom.

Bergel azokat az elváltozásokat kutatta, a melyeken a 
Ziehl-Neelsen szerint jól festödő , typusos tuberculosis-bacillus 
az állat testében keresztülmegy. E czélból fehér egerekbe 
intraperitoneálisan jól kifejlő dött tuberculosis-bacillus-kultu- 
rákat fecskendezett. Szerinte az ilyen kultúrákban a tuber
culosis-bacillus Ziehl-Neelsen-iesiéssel intenzív pirosra festő - 
dik, rendszerint homogen és csak ritkán lehet a bacillus 
testében hasonló színű  szemcséket vagy hézagokat látni. A 
tuberculosis-bacillusok befecskendezése után a peritonealis 
ű rben exsudatum képző dik és az exsudatum idő nkénti punc- 
tiója útján lépésrő l-lépésre lehet követni azokat a morpho- 
logiai elváltozásokat, melyeken a tuberculosis-bacillus ke
resztülmegy. Az első  elváltozás rendszerint az, hogy a 
tuberculosis-bacillusok nem intenzív pirosak, hanem rózsa
színű ek és bennök intenzív piros szemcsék láthatók. Második 
elváltozásukkor a bacillus e rózsaszínű  teste már nem is lát
ható, csak az intenzív piros szemcséket látjuk még pálczika- 
szerű  elrendező désben, úgy, hogy az egyes szemcséket szín
telen hézagok választják el egymástól. A harmadik átalakuláskor 
e szemcsék sem maradnak intenzív pirosak, hanem rózsa
színű vé lesznek. Eddig lehet követni az elváltozásokat a 
savállóságon alapuló festési módszerekkel, ezentúl azonban 
rendszerint már nem, hanem a Gram-festés és az ezen 
alapuló festések azok, a melyekkel a negyedik átalakulásnak 
imponáló feketés ibolya-szemcsék, a melyek között hal
ványan összekötő  állományt is láthatunk, kimutathatók. 
Természetes, hogy a harmadiknak és negyediknek jelzett
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átalakulás nem megy egyszerű en átmenet nélkül. Átmeneti 
alakok is vannak, melyek még részint savállók, részint már 
nem azok. Ezek a Ziehl-Neelsen- nel kombinált Gram (Much.) 
és más festési eljárásokkal (Spengler) mutathatók ki. Bergel 
szerint ezek az átmeneti alakok felelnek meg a Spengler 
leírta formáknak („Splitter1'). A további átalakulás során 
— ötödik — a szemcsék közti összekötő  anyagot már nem 
látjuk s csak a Much szerint sötét ibolyán festő dő  szemcsé
ket találjuk, a melyek néhol még pálczikaszerű  elrendező 
désben találhatók, másutt azonban már csak mint szétszórt, 
különböző  nagyságú szemcsék tű nnek fel. A legvégső  átala 
kulás már a Gram-festéssel sem mutatható ki. Ekkor a 
Ziehl-Neelsen-meihodus kontraszt színére — kékre — festő dő  
pálczikákat vagy szemcséket találunk.

E rendkívül érdekes elváltozások eleinte a lipolytikus 
képességű  lymphocytákban zajlanak le, késő bb már a zsír
bontó fermentum az exsudatumba kerül s a további elvál
tozások ott mennek végbe.

E morphologiai elváltozások a bacillus chemiai struc- 
turájában létrejött változásoknak felelnek meg s a bacil
lus különböző en festő dő  alakjainak mindegyike a bacillus 
bizonyos chemiai átalakulásának felel meg. A bacillus 
chemiailag izolált alkotórészeinek festésébő l kiderül, hogy a 
teljesen kifejlő dött, Ziehl-Neelsen szerint élénk pirosra festő dő  
bacillust viaszk-réteg veszi körül, a mely a bacillus nagyfokú 
savállóságát okozza. Ha ettő l a rétegtő l megfosztjuk a bacil
lust, vagy ha, mint Bergel fenti kísérleteiben, a szervezet 
védekező  képességénél, lymphocytáinak zsírbontó tulajdon
ságánál fogva a viaszk (zsír-alkoholok zsírsavestere) fel
oldódik, akkor alatta egy rózsaszínű én festő dő  réteg marad, 
a mely még saválló, de sokkal kevésbé, mint az első 
viaszk-réteg. Ebben a rétegben, a mely zsírsav-lipoid-keve- 
rékbő l áll, még vannak erő sen saválló viaszk-szemcsék, a 
mint láttuk is fentebb, hogy a harmadik átalakulásnál saválló 
szemcsék még láthatók. E saválló szemcsék, mintegy burkát 
alkotják a már nem saválló Afucft-szemcséknek, a melyek 
neutralis zsírból állanak. Ennek felbomlása után még csak 
a bacillus fehérjetartalmú része marad meg, a mely az utolsó 
kimutatható alkotórésze a tuberculosis-bacillusnak s ez az, 
a mirő l elő bb mondottuk, hogy Ziehl-Neelsen szerint kékre 
festő dik. Bergel e vizsgálataiból magától értető dik ama meg
állapítása, hogy a Much-gxmulak nem különös megjelenési 
formái — „typusai“ — a tuberculosis-bacillusnak, hanem ama 
bomlási processus következményei, a melyen a tuberculosis- 
bacillus a szervezet védekező  képességénél fogva keresztül
mehet. E védekezés fő leg a szervezet zsírbontó képességében 
nyilvánul meg, a melynél fogva a tuberculosis-bacillus viaszk- 
ból és zsírsavakból álló burkai tönkremennek és csak keve
sebb zsír, még pedig neutralis zsir és fehérje-rész marad 
meg, mely utóbbit azután a szervezet proteolytikus fermen- 
tumai elpusztítják.

Ebbő l a felfogásból, a melyhez hasonlít a Behring-é, 
a ki a granulákat bakteriolytikus úton létrejött szétesési ter
méknek tartja, önként következik, hogy a Mz/cft-granulákat 
azokban az esetekben kell találnunk, a melyekben a szervezet 
védekező  képessége elég nagy arra, hogy a bacteriumot fel
építő  anyagok legnagyobb részét tönkretegye és a bacteriumot 
a proteolytikus fermentumok általi teljes felbomlásra elő 
készítse. A Afucfz-granuláknak a köpetben elő fordulásából 
tehát jó prognosisra kell következtetnünk, mint a hogy a 
szerző k egy része csakugyan jó prognosisú esetekben találta a 
Aíí/ű ft-granulákat.

A felfogás azonban e kérdésben nem egységes, vannak, 
a kik éppen vegyes fertő zés eseteiben látták nagyobb szám
mal e szemcséket és létrejöttüket a tuberculosisnak a vegyes 
fertő zés következtében szétesésébő l magyarázzák.

Okolicsányi-Kuthy és Wolff-Eisnei a tuberculosis 
prognosisáról szóló könyvükben eldöntetlennek tartják még 
a granulák jelentő ségét, úgy, hogy indokoltnak tartottam a 
kérdést nagyobb anyagon, ez eddig elő térbe nem helyezett 
szempontból megvizsgálni.

* *
*

108 esetben kerestük a Afurá-granulákat. A Much módo
sította Gram-festésen kívül a Much-Weisz methodusát hasz
náltuk. Ez utóbbi kis gyakorlattal igen szép, világos képeket 
ad s kivitele igen egyszerű .

A festéshez kétféle festék kell. Az egyik a Ziehl-Neelsen- 
festéshez is használt carbol-fuchsin, a másik pedig methyl- 
ibolya. Ez utóbbi úgy készül, hogy 10 cm3-nyi telített alko
holos oldathoz 90 cm 8 2% -os phenol-oldatot teszünk és a 
keveréket szű rjük. Minden használat elő tt újból át kell szű r
nünk a sötét ibolyaszínű  festéket. 3 napon túl a festékoldat 
már nem használható.

Ha ez a két festékünk megvan, a festés a következő 
képp történ ik : 3 rész carbol-fuchsint keverünk egy rész — 
az elő bb leírt módon elkészített — methylibolya-oldattal, ezt 
reáöntjük a készítményre, 3—4-szer felfő zzük, minden alka
lommal megújítva a festéket. Utána a nélkül, hogy a készít
ményt vízzel lemostuk volna, 5— 10 perezre Lugol-oldatba 
tesszük, majd 5% -os salétrom-savba 1 perezre és ezután 
3% -os sósavba 10 perezre.

Végül aceton-alkohollal színtelenítünk és a készítmény, 
vízzel lemossuk. A bacillusok pirosra (nem intenzív pirost 
közel áll a rózsaszínhez), a granulák sötét ibolyára festő dnek.

Sokan kifogásolják, hogy a granulákat könnyen össze 
lehet téveszteni coccusokkal. Ezen igen könnyen lehet segíteni 
a köpetnek elő zetes 15% -os antiforminnal való homogeni- 
zálásával, a mint mi ezt mindig tettük. Az antiformin ugyanis 
minden egyéb bacteriumot elpusztít, azonban a granulákat 
éppúgy nem pusztítja el, mint a tuberculosis-bacillusokat. 
Az antiformin-állóság oka valószínű leg a granulák neutralis 
zsírtartalmában rejlik.

A 108 köpet-vizsgálattal nyert eredményeket négy cso
portra oszthatjuk:

Az első csoportba tartoznak azok az esetek, melyekben 
mindkét eljárással ki lehet mutatni a tuberculosis-bacillu
sokat, azonban a Afzmft-granulákat nem. Ilyen esetünk 
volt 15.

A második csoportba sorolom azokat, a melyekben mind
két eljárással kimutathatók a bacillusok, de emellett a Much- 
H/mz-festéssel a Afurá-granulák is láthatók. Ezt találtuk 32 
esetben.

A harmadik csoportba tartoznak azon eseteink, a melyek
ben semmi módon sem tudtunk kimutatni tuberculosis-bacil
lusokat, azonban Afwtfz-granulákat találtunk. így volt ez 21 
esetben.

A negyedik csoportba úgy a Ziehl-Neelsen, mint a 
Much-Weisz szerint festés bacillusokra is, granulákra is 
negativ eredménnyel járt. E csoportba tartozik 41 eset. 
Semmi más módon sem sikerült ezekben az esetekben a 
tuberculosis fennállását beigazolni, úgy, hogy ezen eseteket 
a továbbiak folyamán mellő zhetjük.

Az első  három csoportba tartozó eseteket a könnyebb 
áttekinthetés és a belő lük levont következtetésem könnyebb 
ellenő rzése czéljából táblázatokba foglaltam össze. A táblá
zatokhoz nem a szokásos Turban-Gerhardt-féle stádium-be
osztást használom, hanem a Mco/-félét. A Turban-Gerhardt- 
féle stadium-beosztással semmit sem tudunk meg az illető  
beteg tuberculosus megbetegedésének klinikai megnyilvánulási 
formájáról és a várható sorsát illető leg meg egyáltalán tel
jesen sötétben maradunk. Annak a két betegnek sorsa pél
dául, a kikrő l a Turban-Gerhardt-féle stadium-beosztással 
egyformán azt mondjuk, hogy a tuberculosus tüdő -megbete
gedésük a III. stádiumban van, homlokegyenest ellenkező  
lehet. Ezzel a beosztással csak annyit tudunk meg, hogy 
mindkét beteg tüdejében nagy kiterjedésű  tuberculosus folyamat 
volt kimutatható. Semmit sem tudunk meg a betegek progno
sisáról, a mely teljesen különböző  lehet a két esetben. Az 
egyik esetben a III. stadium egy évtizedig eltartó cirrhosisos 
phthisist jelenthet, a mellyel a beteg mindvégig munkaképes 
lehet, a második esetben lobaris sajtos-pneumonia rejtő zhet 
a III. stadium elnevezés alatt. Ez természetesen sequestráló- 
dással járhat (acut sequestráló phthisis) és hogy ennek
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I. t á b l á z a t .

Úgy a Ziehl— Neelsen, mint a Much -W eisz eljárással bacillusok kimutathatók voltak, de AÍHcA-granulák nem.

Név, kor, 
mikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint Köpet-lelet Lefolyás Jegyzet

1.
P. L. 26 éves 

1916 április 21.-étő l 
június 29,-éig

7. h. e. gyalogos 
2 hónapig volt a 

harcztéren

11. st.
(Sajtos bronchopneumonia 

gégephthisis)

Látóterenként igen sok 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

2.
P. P. 23 éves 

1916márcz. 27.-étő l 
július 4.-éig

2. h. e. gyalogos 
3 hónapig volt a 

harcztéren

11. st.
Sajtos bronchopneumonia 

cavernákkal

Látóterenként igen sok 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

3.
G. A. S. 37 éves 
1916 június 22.-étő l 
szeptember 30.-áig

30. h. e. gyalogos 
3 hónapig volt a 

harcztéren

11. st.
Sajtos bronchopneumonia 

cavernákkal

Látóterenként igen sok 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

4.
P. J. 33 éves 

1916 június 16,-ától 
október 24.-éig

37. gy. e. gyalogos 
5 hónapig volt a 

harcztéren

II. st.
Acinosus nodosus 

phthisis

Látóterenként igen sok 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

5.
E. J. 33 éves 

1916 április 28,-ától 
október 2 -á ig

Kereskedelmi utazó

II. st.
Chronikus cavernosus 
phthisis, súlyos gége

folyamat

Látóterenként igen sok 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

6.
A. P. 24 éves 

1916 június 26.-ától 
szeptember 23.-áig

Lelkész

Bejövetelkor I. st. 
a csúcsra szorítkozó ini
tialis folyamat. Júl. 12.-én 
haemoptoe után haema- 
togen disseminatio kap
csán sajtos bronchopn. 
áll be. Folyamat ezentúl 

folyton progrediál

Már bejövetelekor 2—3 
homogen bacillus minden 

látótérben. Granulák 
nincsenek

7.
F. L. 41 éves 

1916 július 5.-étöl 
szeptember 2.-áig

Vasúti alkalmazott
I. st.

Körülírt nodosus folyamat

Minden 3—4 látótérben 
1—2 homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

8.
F. F. 23 éves 

1916 július 5.-étő l 
szeptember 3.-áig

Vasúti alkalmazott
II. st.

Acinosus-nodosus
phthisis

Látóterenként igen sok 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

9.
P. J. 28 éves 

1916 július 7.-étő l 
augusztus 12,-éig

Vasúti alkalmazott
II. st.

Acinosus-nodosus
phthisis

Minden látótérben 2—3 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

10.
W. Gy. 18 éves 

1916 július 30.-átóI 
szeptember 19-éig

Kereskedő
II. st.

Acinosus-nodosus
phthisis

Minden látótérben igen 
sok homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

11.
Sz. B. 29 éves 

1916 július 10,-étő l 
október 6.-áig

Máv. alkalmazott
11. st.

Sajtos bronchopneumonia

Minden látótérben 5—6 
homogen bacillus. 

Granulák nincsenek

12.
Gy. A. 38 éves 

1916 szept. 6.-ától 
október ll.-é ig

Máv. alkalmazott
III. st.

Cirrhosisos phthisis

Minden látótérben igen 
sok bacillus. Abacillusok 
nem homogének. Sokban 
1 — 2 sötét ibolya-szem
cse látható. Különálló 
Much-granulák nincsenek

13. G. R. 23 éves 
1916 szept. 6.-ától

2. hidász-zászlóalj- 
beli közlegény, 1 

évig volt a harcz
téren

II. st.
Acinosus-nodosus

phthisis

Minden látótérben 5 —6 
homogen bacillus. G ranu

lák nincsenek

Folyamat állandóan pro- 
grediál. Állandóan magas, 

remittáló typusú lázak

Július 4.-én exitus

Szeptember 30.-án exitus

A beteg tuberculomucin- 
kezelés alatt 6 kgr.-ot 
gyarapodott, hosszú ideig 
tartó subfebrilis állapota 
megszű nt, physicalis lelet 

nem változott

Nagyon rossz álla
potban családjához 
közelebb eső  kór
házba helyezzük át

3 év elő tt luest 
acquirált

T ávozáskor: 
minden 3—4 látó

térben 1—2 bacillus, 
Gran, nincs

Úgy tüdő -, mint gége
folyamat állandóan pro- 

grediál

Szeptember 23.-án exitus

Physicalis lelet nem 
változott

Állandóan progrediáló 
folyamat

Állandóan progrediáló 
folyamat. Lázak nem 

befolyásolhatók

Alkoholista

Állandóan progrediáló 
folyamat

Folyton progrediáló folya
mat, gyakori haemoptoe- 

val, otthon meghalt

Kifejezett javulás, P5 kg. 
súlygyarapodás, subfeb
rilis állapot megszű nt

A folyamat egyoldali, 
folyton progrediál. Emiatt 

pneumothoraxot készí
tettünk. Mű tét után cse
kély javulás. Láz állandó
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Név, kor, 
mikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint Köpet-lelet Lefolyás Jegyzet

14.
Sz. J. 33 éves 

1916 márcz.24.-étő l 
július 28.-áig

12. árkász a. tizedes 
1 évig volt a harcz- 

téren

11. st.
Chron. ulcerosus phthisis

Minden látótérben 2—3 
homogen forma. Granu- 

lák nincsenek

Folyton progrediáló folya
mat. Július 28.-án exitus

15.
P. J. 24 éves 

1916 február 27,-étöl 
július 22,-éig

85. gy. e. gyalogos 
2 hónapig volt a 

harcztéren

11. st.
Chron. ulcerosus phthisis

Minden látótérben 3—4 
bacillus. Much-granula 

nincs

Folyton progrediáló folya
mat. Július 22.-én exitus

prognosisa mily súlyos az elő bbihez képest, azt bő vebben 
fejtegetnem nem kell. A Nicol-ié\e stádium-beosztás ezzel 
szemben különös tekintettel van a szóban levő  esetben vár
ható kórboncztani viszonyokra és emiatt betekintést ad a 
klinikai képbe, és felvilágosítást ad a prognosist illető leg. 
Ez a beosztás kiindul abból a megállapításból, hogy a phthisis 
leggyakrabban a tüdő  acinusaiban kezdő dik, azaz ott, a hol 
a bronchiolus respiratorius átmegy az alveolusba. A tuber- 
culosusan megbetegedett acinusok conglomerálódva nodosus 
góczokat alkotnak s ha ezek körülírt helyen találhatók, 
beszélünk a Nicol szerinti I. stádiumról. Ez az első  stadium 
kórboncztanilag tehát körülírt nodosus phthisist jelent. Ezt 
leggyakrabban a tüdő csúcsokban találjuk, de igen gyakran 
találjuk a hilus-tájon is. E stádiumban rendszerint a pro- 
liferáló folyamatok vannak túlsúlyban az exsudativok fölött 
s ez a körülmény magyarázza meg az idetartozó esetek 
relativ jóindulatúságát. E körülírt folyamatot jelentő  I. stá
diummal szemben a II. stádiumban szétszórt góczokat talá
lunk. E stádiumba azon esetek mellett, a melyekben a pro- 
liferáló tendentia a túlnyomó, olyanok is tartozhatnak, hol 
ellenkező leg az exsudatio áll a kórboncztani kép elő terében. 
Az első  esetben acinosus nodosus phthisisrő l beszélünk. A 
második esetben rendszerint a sajtos bronchopneumonia képe 
van elő ttünk. Caverna-képző dés esetén az első  esetben chro- 
nikus ulcerosus phthisisrő l, a másodikban acut ulcerosus-ról 
beszélünk. A III. stádiumban az ulceratio progrediál, a góczok 
összefolynak, a tüdő  caudalis része is bevonatika folyamatba. 
Ha a proliferativ folyamat a túlnyomó, akkor a cirrhosisos 
phthisis képét kapjuk, szemben a sokkal rosszabb indulatú 
lobaris sajtos pneumoniáéval, a melyben az exsudativ folya
matok vannak túlsúlyban.

Ha ezeket az esetekét szem ügyre vesszük, azt látjuk, 
hogy kettő  kivételével mindegyikben a folyamat progrediált, 
semmi eredményt a szanatóriumi kezeléssel elérnünk nem 
lehetett. 6 betegünk a fentiek közül meg is halt. Különösen 
szembeötlő , hogy az utóbbiak közül az egyik: D. P. (6. sz. 
eset) tulajdonképpen csekély elváltozással jött hozzánk. Be
jövetelekor csak a csúcsok fölött volt tompulat és ugyanitt 
néhány szörcszörejt hallottunk. A beteg subfebrilis volt. A 
köpetben azonban látóterenként 2—3, csak homogen bacil- 
lust láttunk, sem oly bacillusokat, melyekben szemcsék voltak 
volna, nem láttunk, sem különálló Aíuű 'r-granulákat. A beteg
nek július 24.-én hamoptoeja volt, a mely után minden 
valószínű ség szerint a bacillusok haematogen disseminatiója 
folytán sajtos bronchopneumonia keletkezett, a melybe a 
beteg belehalt.

Az e csoportba tartozó eseteink közül csak kettő ben 
értünk el lényegesebb eredményt. Az egyik esetben (P. Gy., 
4. sz. eset) talán a specifikus therapia javára írhatjuk a jó 
eredményt, a másik esetben (12. sz. eset) a bacillusok jó 
része nem volt homogen. Különálló, saválló résztő l mentes 
szemcséket: Much-granulákat nem láttunk ugyan, de sok 
bacillus testében a M  uch-Weisz-f estéssel sötét ibolya szemcsék 
voltak láthatók. Bergel szerint a bacillusok ezen elváltozása 
már a szervezet védekező  képességén alapul és ez esetben 
ezzel magyarázhatjuk meg az elért eredményt.

(Folytatása következik.)

Közlés a cs. kir. 12. sz. mozgó járványkórházból. (Parancsnok:
Fejes Lajos dr., egyetemi magántanár, ezredorvos.)

A szárazélesztő  a belorvosi kezelésben.
I r ta : Ötvös E rvin dr„ fő orvos, osztályvezető .

Socialis okokból kezdte a háború folyamán M. Delbrück 
a szárazélesztő t mint olcsó „növényi húst“ gyártani. Ő  
Pasteur nyomán élesztő gombát melasse-n tenyésztett és a 
megszárított élesztő t „Nährhefe“ néven, mint növényi fehér
jében gazdag tápszert, hozta forgalomba.

A szárazélesztő  vagy tápélesztő  fehérjetartalma 54%, 
kevés benne a zsír (3% ), nagy a caloria-értéke (452) és 
nyers állapotban sárga, fű részpor-színü, különös, de nem 
kellemetlen ízű  liszt.

Delbrück szárazélesztő jével Schotfelius, Schrumpf, Rub- 
ner, W intz foglalkozott, még pedig fő leg a néptáplálkozás 
szempontjából. Véleményeik nemcsak eltérő k egymástól, ha
nem homlokegyenest ellenkező k is.

Oly kiváló szaktekintély, mint M. Rubner, a tápélesztő 
nek nem jósol jövő t, mert készítése nemzetgazdasági szem
pontból kifogásolható és mert kellemetlen ízű . Rubner többek 
közt ezt m ond ja: „Die Nährhefe kann auch für die mensch
liche Ernährung bei der bisherigen Produktion auf eine weit
gehende Anwendung nicht rechnen, da der Zusatz von Hefe, 
wie mir nach Erfahrung im grossen mitgeteilt wird, wegen 
des anhaftenden unangenehmen Geschmacks unmöglich ist“ . 
(Münchener med. Wochenschrift 1916, 18. sz.)

Ezen kijelentésével csatlakozik Schrumpf nézetéhez, 
j Rubner a szárazélesztő  felszívódását kutyán tanulmányozta.
I  Kutyának (súlya ismeretlen) naponta 1000 gr. húst és 150 gr. 

szárazélesziöt adott. Szerintünk ekkora hús- és szárazélesztő 
mennyiség még igen jól fejlett kutyában is bélzavarokat és 
a felszívódás megváltozását okozza. Emellett kutyában mások 
a viszonyok, mint emberben (sósav-pepsin) és így a kutya- 
kisérletben talált eredmények az emberi viszonyokra nem alkal
mazhatók. Abban igaza van Rubner-nek, hogy szárazélesztő 
vel a húsétel állandóan és teljesen nem pótolható.

Schrumpf saját magán és lábadozókon próbálta ki a 
szárazélesztő t. (Münchener med. Wochenschrift, 1916, 8. sz.) 
Kedvező tlen eredményeinek (hányás stb.) oka kizárólag az 
elkészítés módja. Ugyanis tapasztalataink szerint másképp 
lehetetlen elképzelni, hogy napi 10 g r -nyi szárazélesztő  csak 
kivételesen volna hat napnál tovább adható.

Ezekkel ellentétben Schottelius és Wintz a szárazélesztő t 
élvezhető nek mondja. Schottelius például minden kellemet
lenség nélkül etetett egészséges foglyokkal napi 100 gr. szá
razélesztő t (10 közül 9 esetben egy hónapon át). Wintz ered
ményei hasonlóan jók. (Münchener mediz. Wochenschrift, 
1916, 13. sz.)

Ha ugyanegy tápszerrő l ilyen homlokegyenest ellnkezök 
a vélemények, ennek nem a tápszer, hanem a konyha az oka.

Kórházunk parancsnokának megbízásából foglalkoztam 
tehát e kérdéssel.

Az első  fő ző próbát (burgonyaleves) pontosan a mellé
kelt fő ző utasítás szerint végeztettem. A levest a kórház egész
séges és elő ző leg nem befolyásolt tisztjei ízlelték meg. A 
leves keserű  utóize miatt valóban élvezhetetlen volt Kiderült, 
hogy a keserű  ízt a leveskészítéskor gyengén megpörkölő dött
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élesztő por okozta. Ezt elkerülve, a tápélesztő vel készült ételnek 
keserű  íze többé nem volt. Magának a tápélesztő nek van 
ugyan bizonyos különleges íze, ez azonban nem kellemetlen.

Betegeink burgonya- és borsópéphez, parajhoz keverve, 
vagy levesnek elkészítve kapják a szárazélesztő t. Nemcsak 
heteken át eszik, hanem különösen a levest maguk is kérik. 
A diaetát lehető leg változtatjuk, nehogy megundorodjék a 
beteg (mint például az egyhangú Karell-kúra vagy a régebbi 
typhusos tejdiaeta alkalmával a tejtő l).

Az élesztő -teves egy adagja (250 gr.) kórházunkban 
következő képp készü l: A szakács körülbelül 50 gr. hámozott 
és szétvagdalt burgonyát kevés sóval (körülbelül 1/8 gr.) 
250 gr. vízben teljesen szétfő z és összetör. Egy másik edény
ben zsírral és búzaliszttel (ül. 3 —4 gr.) rántást készít, 
melybe rögtön kevés (körülbelül 2 gr.) köménymagot kever. 
Belehinti gyors keverés közben a 15 gr. élesztő port és az 
elő bbi edény tartalmával az egészet felönti, pár másodperczig 
állni hagyja és vászondarabon átszű ri. ízét egy-két kanálnyi 
tej javítja.

Az élesztő -pép készítésekor a rendes módon megfő zött 
burgonya-, borsó- stb. pép egy adagjához a 15 gr. nyers élesztő 
port és a köménymag-extraktumot hozzákevertetjük.

Ismételten hangsúlyozom, hogy ha a szárazélesztő  meg- 
pörkölő dik, vagy csak a szükséges idő nél tovább marad a 
tű zön, a leves élvezhetetlen. Néhány kísérlet után a szakács 
meg fogja találni a helyes módot.

így betegeink naponta átlag 60 gr. élesztő t kapnak, 
mely 94 gr. nyers marhahús fehérje-tartalmának, vagyis 32 
gr. fehérjének felel meg. Ez több, mint fele a napi fehérje
minimumnak. Ha naponta háromszor eszik a beteg élesztő 
levest és pürét (a mit mi többször rendelünk), akkor átlag 
90 gr. élesztő t fogyaszt, mely 150 gr. nyers marhahús fehérje- 
tartalmának, vagyis 48 gr. fehérjének felel meg.

A szárazélesztő t fokozottabb táplálkozásra szoruló bete
geinknek rendeljük.

Általában a lázas beteg, különösképp a typhus diaetás 
kezelésében a szárazélesztő  gazdagodást jelent. A láz alatt 
szenvednek a szervezet sejtjei, megváltozik az emésztő nedvek 
mennyisége és összetétele, a beteg szomjazik, romlik az 
étvágy és a resorptio stb. E miatt a táplálék megszabásában 
korlátozva vagyunk, fő leg ha vese-, szív-, bél- vagy egyéb 
complicatio társul a bajhoz. Makacs étvágytalanság, ételundor 
esetén többnyire folyadék, még pedig a caloriaszegény húsleves 
és a 3%  fehérjetartalmú tej, jöhetett csak számításba. Hús
leves helyett az 54°/0 fehérjetartalmú élesztő levessel módunk
ban van, a teljes étvágytalanság idejében is, a fehérjeveszte
ség hatásosabb ellensúlyozása.

Kórházunkban eddig is vezérelv volt a typhus-betegek 
táplálásában a sok fehérje, a nagy caloriamennyiség. Schott
müller elvei szerint fő  fehérjevivő  szernek a húst választottuk. 
A szárazélesztő t typhus-ételrendiinkbe sorozva, bouillon helyett 
élesztő levest adunk és élesztő t keverünk a pürébe.

Száz typhus-betegnek több hétig a typhus minden 
stádiumában adtuk a fenti módon készített szárazélesztő t. A 
betegek között nem egy igen rossz állapotban volt. Tiszt épp úgy 
kapta, mint közember (4 esetben adtuk nő i typhus beteg
nek). Daczára a több hétig tartó élesztő s ételrendnek, a 
betegek jól ették, erő beli állapotuk javult, bélzavarokat 
(meteorismus, hasmenés, hányás stb.) nem láttunk. Úgy lát
szik, hogy a szárazélesztő t a typhus-betegek jó l emésztik és 
jó l használják fe l. (Egy szívbénulásos typhus-eset bonczolá- 
sakor az élesztő t mint sárgás-barna finom pépet találtuk meg 
a vékonybél alsó szakaszában, néhány diónyi gomolyagban. 
A bél gáztartalma nem volt nagyobb a rendesnél, a fekélyek 
gyógyulóban voltak.)

A szárazélesztő  fermentuniai — Buchner, Rapp, W ináel 
és mások szerint — a gyomorbélrendszer emésztő nedveinek 
hatására elpusztulnak. Winckel vizsgálataiból még kitű nik, 
hogy a diastasés és proteolysises enzymek hatását a száraz
élesztő  nucleoproteidja elő segíti, fokozza. (Münchener med. 
W ochenschrift 1915, 30. sz.) Kár, hogy Winckel táblázatá
ból nem tudható meg, vájjon pl. a fehérjeemésztési kísérlet

ben tekintetbe vette-e az élesztő gomba saját fehérjemennyiségét. 
Ezeknek alapján minden esetben, melyben fokozott diastasés 
és proteolysises hatást akarunk elérni, indokolt a szárazélesztő . 
Tehát többek között: a typhus gastroenteritises alakjában, a 
cholera lábadozási szakában, erjedéses bélhurutban, ritkáb
ban gastrogen bélhurutban, a pankreas functiós megbetege
désében stb.

Több mint 150 enfenY/s-betegünkön tettünk kísérletet 
a szárazélesztő vel és az elért eredmények, ha nem is tud
hatok be csupán a szárazélesztő nek, igazolják kezelésünk 
helyességét.

Enteritis-betegeink acut vagy subacut, ritkán chronikus 
stádiumban kerülnek a kórházba. Legtöbbjének 15—30 szék
ürítéssel járó bélhurutja van, soványak, gyengék, szomjasak, 
néha subfebrilisek, rendszerint étvágytalanok, néha hánynak. 
A diaetával párhuzamosan erélyes gyógyszeres kezelést ren
delünk. A gyomor, de fő leg a bél hurutjának tömegkezelésé
hez alig találhatnánk alkalmasabb kisegítő  tápszert, mint az 
élesztő t. Húskivonatot, bouillont rosszul tű rnek, szénhydrato- 
kat a béltartalom erjedésekor nem adhatunk és vajtól vagy 
zsíros tápláléktól sokan undorodnak, a tej viszont gyakran 
fokozza a peristaltikát és kólikát, hasmenést okoz.

Az ilyen betegek ételrendje a bélkimélő , nem erjedő 
és nem izgató ételeken kívül (apró olajos halak, kevés caces, 
vörösbor stb.) élesztő levesbő l és élesztő s burgonyapürébő l 
álljon és esetrő l-esetre szaporítható más ételekkel.

M int a typhusban, úgy enteritisben sem láttuk a száraz- 
élesztő  káros hatását: a hasmenést nem fokozza, kólikát nem 
okoz és étvágytalan beteg is jó  eredménynyel táplálható vele*

A szárazélesztő , mint növényi fehérjetartalmú táppor, 
természetesen sok más bajban is indikált lehet (nephritis, 
arteriosclerosis, aggkor stb ). Különösen érdekes volna azon
ban ismerni, hogy a szárazélesztő  anyagcsere-betegségekben, 
igy első sorban fehérje iránt érzékeny középsúlyos és súlyos dia- 
betes-betegekben, miként viselkedik. Az ilyen betegeknek glykos- 
uriája teljes szénhydratmegvonáskor is fokozódik, ha fokoz
zuk a napi fehérjeadagot, különösen a húst. Falta szerint a 
különböző  állati és növényi fehérjéknek glykosuriát fokozó 
tulajdonsága az illető  fehérje hasadási képességétől függ. 
Ezért különböző  növényi fehérjepraeparatum jutott forga
lomba: aleuronat, glidin, roborat, járton, tropon, tutulin stb. 
Hasznos tulajdonsága pl. a jartonnak csekély szénhydrat- és 
nagy fehérjetartalma. Mindezen praeparatumok sok fehérjét 
tartalmaznak ugyan, némelyikük meleg vízben tű rhetően oldó
dik (glidin, tropon), azonban a tömeghasználatban sokkal 
költségesebbek, m int a szárazélesztö. Hogy a szárazélesztő  
fehérjeérzékeny diabetes-betegek glykosuriáját miként befolyá
solja, azt alkalomadtán meg fogjuk figyelni.

Betegeink a bécsi „Landwirtschafts-Gesellschaft'1 fel
ügyelete alatt készült szárazélesztő t (sörélesztő ) kapták, mely
nek — a hozzá mellékelt ismertetés szerint — fehérjetartalma 
nagyobb és zsírtartalma kisebb, mint a német gyártmányé.

Összefoglalva a mondottakat, a szárazélesztő  ize nem 
visszataszító és helyes módon elkészítve nemcsak m int olcsó 
néptápszernek a néptáplálkozásban, hanem a belorvosi keze
lésben is helye van.

Zehender Vilmos.
1819—1916.

Elköltözött Zehender is, a szemorvosok nestora, mint 
utolsó, ki a múlt század negyvenes éveitő l kezdve, mely 
idő re a szemészet harmadik és kétségtelenül legpompásabb 
virágzásának kezdete esik, szüntelenül részt vett a szemészet 
felépítésében és függetlenítésében, szakmája iránt rajongó 
szeretettel, soha nem szünetelő  buzgalommal, alapos és szé
les tudással.

Kevesen közülünk ismerhették az elhunyt tudós egyéni 
kiválóságait úgy mint én, kevesen érezhették annyira kedé
lyének melegítő , társalgásának érdekes és tanulságos voltát,

T f
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mint én, kit az elhunyt ájlandóan jóindulatával tüntetett ki és 
ki vele évek óta sokat érintkeztem és sű rű n leveleztem.

Zehender kétségtelenül a legtudományosabban és leg
alaposabban képzett, a legszorgalmasabb és egyúttal a leg
termékenyebb szemészeknek egyike volt, úgy, hogy 1870-ben 
megjelent, nagy tapasztalatot és éles kritikát tanúsító két
kötetes tankönyvén kívül, mely 1874-ben már a harmadik 
kiadást érte meg,1 számtalan nagyobb-apróbb, de mindig 
egyformán érdemes és értékes mű vel gazdagította a szemészi 
irodalmat. Productivitása a haladó életkorral természetszerű en 
csökkent, de közléseinek érdekessége, értékessége és tartal
massága nem.

Specialis szakmájának önálló mű velése mellett figyelme 
állandóan az orvosi tudomány többi ágára is kiterjedt és 
valóban bámulatra méltó tájékozottságot mutatott azok fejlő 
désének és haladásának minden phasisáról. Még nagyobb 
csodálkozással láttam azonban, mily érdeklő déssel és hozzá
értéssel foglalkozik a természettudományoknak az orvosi 
tudománytól némileg távolabb fekvő  fejezeteivel is. Szóra
kozása és pihenése nyelvészeti, bölcsészeti és történelmi 
mű vek tanulmányozása volt és ezekben a tudományokban 
is mű kedvelő nél — ennek nevezte magát — ritka tudást 
árult el. Klasszikusan írt és beszélt latin nyelven, vallás
bölcsészeti fejtegetéseit pedig, melyeket Pilgram Frigyes-sei, 
a fiatalon elhunyt (1890 november 31.-én), philosophussal 
folytatott levelezésébő l2 ismerünk, azzal az érzéssel olvassuk 
végig, hogy azokat nagy- és éleseszü ember írta.

Erre a levelezésre tulajdonképpen egy katholikus temp
lom építési ügye Rostockban adott alkalmat, melynek egye
temén Zehender mint a szemészet tanára mű ködött. Ezeknek 
a fejtegetéseknek velejét, lényegét megvilágíthatja az a levél, 
melyet Münchenbő l 1895 április 2 5 -én írt nekem : „. . . még 
jobban örültem azonban annak, hogy Ön kis munkámat némi 
érdeklő déssel elolvasta. Hogy Ön minden részével nem azo
nosítja magát, az sokkal inkább fekszik a dolog természeté
ben, sen.hogy csodálkozni lehetne rajta. A kérdés csak az, 
vájjon Ön a levelezés velejével egyetért, mely az, hogy az 
összes keresztény felekezetek intellectualis alapon sokkal köze
lebb állanak egymáshoz, m int a mennyire az életben állan
dóan harczra készen állanak szemben egymással“.

Sajátságos, hogy még az olyan embernek is, mint ő , 
ki a történelmet annyira szerette és annyit foglalkozott a 
történelemmel, mint ő , mennyire tévesek voltak a nézetei 
Magyarország és annak közjogi helyzete felő l. Mikor ő t 
1896-ban arról értesítettem, hogy ismételt müncheni láto
gatásom a millenáris ünnepségek és a kiállítás miatt ezúttal 
elmarad, 1896 április 4.-én kelt levelében többek között 
ezeket írja: „Millenáris ünnepségük, úgylátszik nagyszerű  
lesz. Vajha a többi Németországtól még mindig különvált 
császár-állam üdvét és jólétét elő mozdítaná“.

Minden fáradozásom, hogy nézeteinek helytelen voltáról 
meggyő zzem, kárba veszett, mert bár fejtegetéseimet látszólag 
teljesen elfogadta és azoknak nagyon megörült, mégis 1906. 
évi október hó 7.-én Eutinbő l keltezett levelében ezeket ír ja : 
„Hogy nagyon nehéz politikai idő ket éltek át, azt a hozzánk 
is eljutott hiányos és megbízhatlan újsághírek után el
hiszem Önnek. Reméljük, hogy a politikai látóhatár továbbra 
is mindjobban feltisztul és hogy az az idő  nincs már a távol 
jövő ben, — én persze aligha fogom megélni — , melyben 
Ausztria újabb egyesülése a többi Németországgal bekövet
kezik, mert be kell következnie.“

Mások munkálkodásával, fő leg pedig mások képességei
vel szemben mindig enyhe és jóakaró bíró volt, saját képes
ségeire és munkálkodása értékeire mindig a legszigorúbb 
mértéket alkalmazta. Távolról sem tartozott azok közé, kik 
bizonyos korban minden józan önkritikát elveszítenek, makacsul 
megmaradnak helyükön, mert azt hiszik, vagy azt akarják 
elhitetni, hogy félreállásuk pótolhatatlan veszteséget jelent.

1 Handbuch der Augenheilkunde. III. kiadás, 1874. Férd. Enke, 
Stuttgart.

2 Nach vierzig Jahren. Leipzig, 1895. Verlag der akademischen
Buchhandlung.

Ez a szigorú önkritika volt nagyrészt oka annak, hogy már 
1899 május havában a „Klinische Monatsblätter für Augen
heilkunde“ szerkesztését részben, majd 1900 január l.-ével 
egészen Axenfeld-re bízta, mert úgy találta, hogy oda már 
fiatalabb erő re van szükség, mint az övé. Pedig de vég
telenül nehezen vált meg lapjától, melyet 1862-ben alapított 
meg és azóta — tehát 37 éven át — a legnagyobb oda
adással és szeretettel szerkesztett. — „Teljesen igaza van 
Önnek — így írja Münchenbő l 1900 márczius hó 1.-én —, 
a folyóirattól való búcsúzás végtelenül nehezemre esett; 
éppen úgy érzem, mintha ezzel egyúttal egy köteléket 
vágtam volna el, mely éveken át a folyóirat olvasóival és 
munkatársaival összekötött. De mindjobban közeledik az idő , 
a melyben búcsúznom kell mindattól, a mi nekem a földön 
még kedves; illő  tehát idejekorán elő készülni a végleges és 
utolsó búcsúzásra. Ezzel különben nem akarok túlságosan 
sietni, még egy kis munka van toliam alatt, melynek — ha 
csak lehetséges — elő bb el kell készülni.“

Ekkor írta a :  „Die Form des Himmelgewölbes und das 
Grössererscheinen der Gestirne am Horizont“ czímü mű vét, 
melyet 1900 július hó 23.-án fejezettbe.3 Ez a mű  az 1898- 
b a n 4 „Lieber Entstehung des Raumbegriffes“ és az 1899- 
b en 5 „Ueber geometrisch-optische Täuschungen“ czímen meg
jelent nagyérdekü közléseinek folytatása és kiegészítése.

1901 márczius hó 3.-ika és 15.-ike között súlyos csapás 
érte az agg tudóst. Jobb, nagyfokban myopiás szemén 
retina-leválás keletkezett. 1901 márczius hó 3.-án levelét 
vettem, melyben megkér, hogy az általa az elülső  szem
csarnok mélységének megmérésére szerkesztett eszközzel 
kísérletezzek, mert, a mint ír ja : „az eszköz praktikus hasz
nálhatóságáról még hiányzanak neki a bizonyítékok“. Ebben 
a levelében szembajáról egy szóval sem emlékszik meg. A 
márczius hó 15.-én hozzám intézett levelét már tollba mon
dotta; a levél utolsó mondata pedig így szól: „Bocsásson 
meg, hogy idegen kezet használok fel e levélre; az írást 
és olvasást szigorúan meg tiltották, mert, sajnos, jobb sze
mem ideghártya-leválásban betegedett meg.“

Mikor ugyanez év november havában a használatba 
vett eszközzel tett tapasztalataimról értesítettem és közöltem, 
hogy azon milyen módosításokat tartok szükségesnek, ugyan
csak idegen kézzel írt következő  válaszát kap tam : „Bonn, 
1901 november 30.-án. Szembajom rosszabbodása miatt ide
jöttem. Néhány nappal ezelő tt beteg szememet enucleálták, 
miáltal relative jó és kielégítő  állapotba jutottam.“ A levél 
további részében kijelenti, hogy a részemrő l ajánlott módo
sításokat helyeseknek találja, majd így folytatja: „A folyó év 
márczius havában nehány hetet Baselben töltöttem és Mel
linger tanár klinikáján injectiós-kúrának vetettem magam alá, 
sajnos, hiába. Oda elvittem eszközömet és további kísérlete
zés végett ott hagytam. Egy harmadik hasonló eszköz tud
tommal nem létezik.“ Végül azt a reményét fejezi ki, hogy 
nemsokára visszatérhet Eutin-ba, a hová München-bő l köl
tözött és hogy ott beteg szemétő l megszabadulva, tovább 
dolgozhat, a mi most már az egyedüli öröme.

A csapás, mely ő t jobb szemének megbetegedésével, 
majd eltávolításával érte, nem törte tehát meg sem lelkületét, 
sem kedélyét, sem munkakedvét. Bizonyítja ezt Helmbold 
perimeter-érő l írt czikke.6 Ebben az eszköznek néhány prac- 
tikus módosítását is ajánlja, melynek szükségességérő l saját 
magán, mint félszemű n, végzett vizsgálatai révén győ ző dött 
meg.

Állandó érdeklő déssel és figyelemmel kisérte továbbra 
is az irodalmat, dolgozott szüntelenül ezután is és szellemi 
frissesége alig lankadt. Legjobban mutatja ezt 1912-ben írt 
czikke, melyben élénken és találóan utasítja vissza Storch-nak 
egy az elő bb említett physiologia-optikai tanulmányairól írt

3 Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. 
1900. 24. kötet, 218. lap.

4 Ugyanott. 18. kötet, 91. lap.
5 Ugyanott. 20. kötet, 65. lap.
6 Helmbold’s Perimeter, nebst einigen Veränderungsvorschlägen. 

Graefes Archiv, 1901, 52. kötet, 2. füzet, 384. oldal.
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kritik áját7 és 1905-ben „Adolf Harnack und die Naturwissen
schaft“ czírnű , 70 oldalra terjedő , mély gondolatokkal és 
megragadó igazságokkal telt essay-e. Ezt a müvet nem a 
saját neve alatt jelentette meg, szerző je gyanánt: „rerum natu
ralium curiosus“ szerepel.

Eutinbő l 1906 október 7.-én a következő  sorok kísére
tében küldi nekem jelzett m unkáját: „ . . .  ez arra a vallo
másra késztet, hogy idő közben újból idegen területre merész
kedtem és ezúttal olyan fátyol alatt, mely alatt alig találna 
meg engem. A kis, anonym megjelent brochuret keresztkötés 
alatt bátorkodom Önnek megküldeni . .

1909. évi június hó 16.-án az ekkor már 90 éves 
aggastyán a Rostock melletti W arnemündébő l köszöni meg 

.a congressusra történt meghívásomat. „Sajnálom — így ír —, 
hogy nem vagyok többé abban az állapotban, hogy hosszú 
utazásokat tegyek és hogy így a budapesti nemzetközi orvosi 
congressust meglátogathassam. Az utolsó congressus, me
lyen 10 évvel ezelő tt résztvettem, az utrechti volt és már 
akkor is az összes résztvevő k között a legöregebb voltam. 
A ki most újból látna egy congressuson, bizonyára azt gon
dolná, hogy véletlenül tévedtem oda. Önnek pedig teljes 
szívembő l szerencsét kívánok meghívásához oly egyetemi 
városba, melyet saját szemeimmel látni nem lehetett szeren
csém, jóllehet fiatalabb éveimben nagyon vágyódtam utána.“

Zehender külső  megjelenésében az igénytelenséggel ha
tárosán egyszerű  és szerény volt. Kissé elő rehajlott tartású 
ő sz emberke (így ismertem meg én) végtelen jóságos arcz- 
czal. Fellépése és modora elő zékeny, megnyerő , társalgása 
kedves és tanulságos, érdekesebbnél érdekesebb megfigye
lésekben és visszaemlékezésekben gazdag. Minden önhittség 
távol állott tő le, szóval: valójában mintaképe volt minden 
tekintetben az igazi, komoly tudósnak.

Midő n tanszékérő l visszalépett, némi keserű séggel szivé
ben hagyta el Rostock-ot és Münchenbe költözött, melynek 
egyik csendes cottage-negyedében telepedett meg.

Keserű ségének azonban távolról sem az volt az oka, 
mintha méltánytalannak találta volna, hogy neki is 71 éves 
korában vissza kellett lépn i; nem volt ő  önhitt; ellenkező leg: 
sokkal józanabb és szigorúbb bírája volt önmagának, sem
hogy abban a tévhitben élt volna, hogy nem akad fiatalabb 
erő , mely méltóan betöltené helyét.

Keserű ségének az volt az oka, hogy a már említett 
katholikus templom építése ügyében a klerikális Germánia 
hevesen és igaztalanul támadta és az ügy befejezése után 
sem maradtak el a tű szúrások.

Münchenben a Nicolai-utcza 8. számú ház első  emele
tén három szobában lakott és jóformán az egész napot érté
kes, gazdag könyvtárában, könyvei között komoly munkában 
töltötte, melyet csak délelő tti és esti sétái szakítottak meg 
egy-egy órára. Szemének megbetegedése, majd eltávolítása 
után Münchenbő l Eutinbe, majd onnét a Rostock melletti 
W arnemünde-be költözött.

Úgy látszik — ő  ugyan errő l nem nyilatkozott — , hogy 
hosszúra terjedt életét ott akarta befejezni, a hol férfikorát 
élte, közel ahhoz az egyetemhez, melyhez annyi szép emlék 
fű zte, melynek egyik dísze volt és melynek nagy tudásának 
és határtalan munkakedvének javarészét juttatta. Onnét jött 
a hír, hogy az agg tudós deczember hó 19.-én meghalt.

Ha emlékezetembe idézem mindazokat, miket az öreg 
úr halle-i víg diákéletérő l mint régi-régi reminiscentiákat 
kedélyes beszélgetéseink során elmondott és ha ezek mellett 
az elbeszélő  agg tudós alakját lelki szemeim elé varázsolom, 
a mi oly végtelenül jól esik, mindig eszembe jutnak Mon
taigne szava i: „Az igazi tudósokkal éppen úgy vagyunk, 
mint a búzaszálakkal. Vígan nő nek és fejüket egyenesen és 
büszkén emelik fel, míg a kalászok ü resek ; mihelyt azon
ban megduzzadnak és tartalmuk gyarapodik, megérnek, alá
zatosak lesznek és fejüket lehajtják.

És ha rendszerint könnyebb babérkoszorút fonni, mint 
méltó homlokot találni a koszorúnak, és ha rendesen túlsű rű n

7 Zur Abwehr einer Kritik des Herrn Storch. Zeitschrift für 
Psychol- und Physiologie der Sinnesorgane, 1902, 30. köt., 433. old.

fonják ezeket a koszorúkat: azt el lehet mondani, hogy Zehender 
homlokára méltó és elég sű rű  koszorút fonni annak, a ki ő t 
személyesen és igazán ismerte, nem könnyű  és a történelmi 
igazság a homloka körül font koszorúkat alig fogja túlsű rű - 
nek találni, mert Zehender-rel ritka nagy ész, ritka sok 
tudás és ritka szép jellem szállott sírba.

Budapest, 1917 január hó 25.-én.
Hoór Károly dr.

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

Könyvismertetés.
Prof. P. Friedländer: Medizin und Krieg. Wiesbaden, 

J. F. Bergmann, 1916.
Közérdekű  thema, melynek feldolgozása az érdeklő dést 

a legmesszebbmenő en megérdemli. Igen találóan jegyzi meg 
a szerző : „Der höhere Grad durchschnittlicher Bildung, den 
wir erfreulicherweise erreicht haben, verstärkt das Selbstbe
wusstsein des Einzelnen, erhöht den G lauben an das eigene 
Wissen und Besserwissen. So dünken sich viele Unberufene 
in jeder Kritik berufen“, s egyúttal a saját tárgyára czélozva 
kiemeli, hogy a bírálat csak az esetben lehet igazságos, ha a 
dilettantizmustól ment. Az első  fejezetben a hadi egészségügy 
szervezete van ismertetve, e fejezetben a következő statisztikai
adatokat találjuk feljegyezve:

Orvosok közül elesett .............  264
„ „ megsebesült ... 559
„ „ elveszett... ...   76
„ ,, fogoly ..............-  133
„ „ m eghalt....... 395

még pedig 400 aktiv katonaorvos,
418 tartalékos katonaorvos,
309 alorvos,
42 polgári orvos (Berliner Arzte-Kor- 

respondenz, 1916). Az 1870—71.-i hadjáratban 9 orvos esett 
el, 69 sebesült meg.

A második fejezet az orvosi tudomány szerepét tárgyalja 
a háború folyamán. Igen szellemesen beszél „sanitärer 
Generalstabsplan, sanitäre Strategie, sanitäre Munition“-ról. 
Magasztaló szavakat talál a sebészek mű ködésére, melynek 
eredményeként egy év alatt 100 katona közül 89'5 lett ismét 
szolgálatképes, 8 '8 szolgálatra alkalmatlan és 1 7  halt meg. 
Nagy fontosságot tulajdonít a consiliariusoknak és a hygieni- 
kusoknak, különösen az utóbbiak a fertő ző  kórságok leküz
désére irányuló ténykedésének. Alaposan tárgyalja a tetű - és 
rühkérdést: „Für den an Reinlichkeit gewöhnten Menschen 
bedeutet die Tatsache, krätzig oder lausig zu sein, schon 
eine seelische Beeinträchtigung“ és a lengyelekre vonat
kozva : „Dass diesen Leuten, bei denen die kleinen Tierchen 
mit zur Ausrüstung und Einrichtung gehören, unsere hygie
nischen Massnahmen als Beschränkung der (russischen) 
„persönlichen Freiheit“ erscheinen und unsympathisch sind, 
darf nicht erstaunen. Umso mehr erstaunen müssen die 
erzielten praktischen Ergebnisse“. A III. fejezet gyakorlati 
példákkal, a IV. fejezet nagyobb városok egészségügyi kormány
zásával, az V. visszatekintéssel foglalkozik; ez utóbbiból veszem 
a következő  felette megszívlelendő  kijelentést: „ ...so llte jeder 
Kritiker daran denken, dass nichts leichter ist, als es „hinter
her“ besser zu machen“. Zárszavában jogos büszkeséggel 
emeli ki, hogy: „Dieser Sieg der Nerven ist eine der Grund
lagen unserer W affensiege“. Deutsch Ernő .

Új könyvek.
VP. Bosquet: Offene W undbehandlung und Freiluftbehandlung. 

Leipzig, G. Thieme. 12 m. — /. Ohm: Das Augenzittern der Bergleute 
und Verwandtes. Berlin, J. Springer. 15 m. — A. B ier: Anaerobe 
Wundinfektion und W undstarrkrampf. Tübingen, Laupp. 2 m. — Th. 
Z iehen: Die Geisteskrankheiten des Kindesalters. II. Hälfte. Berlin, 
Reuther und Reichard. 18 m. — A. Schmidt: Konstitution und ihre 

i Beeinflussung. Halle, M. Niemeyer. 080  m. — C. L. Schleich: Aus
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A sklepios’ W erkstatt, Stuttgart—Berlin, Deutsche Verlagsanstalt. 3 m. 
— Th. M eyer-Steineg: Das medizinische System der Methodiker, eine 
Vorstudie zu Caelius Aurelianus „De morbis acutis et chronicis“. Jena. 
G. Fischer. 3 m. — K. K isska lt: Brunnenhygiene. Leipzig, S. Hirze.l 
V20 m. — F. F ischler: Physiologie und Pathologie der Leber. Berlin, 
J. Springer. 9 m. — K. Goldstein: Schemata zum Einzeichnen von 
Kopf- und Gehirnverletzungen. W iesbaden, J. F. Bergmann. 2'40 m. — 
Baisch, Döderlein, Hofmeier und Zangemeister: Geburtshilfliche Opera
tionslehre. W iesbaden, J. F. Bergmann 16 m. — H. Stursberg: Technik 
der wichtigsten Eingriffe in der Behandlung innerer Krankheiten. Bonn, 
Marcus und Weber. 5'40 m. — L. Langstein: Wie ist die Bevölkerung 
über Säuglingspflege und Säuglingsernährung zu belehren ? 2. Auflage. 
Berlin, J. Springer. 1 m. — A. Ylppö: Neugeborenen-, Hunger- und 
Intoxikationsacidosis in ihren Beziehungen zueinander. Berlin, J. Sprin
ger. 7 m.

Lapszemle.

Belorvostan.

A has galvanopalpatiójával új diagnostikai mód
szert ad a kezünkbe Kahane (Wien). Míg a mellkasi 
szervek megbetegedéseiben a kopogtatással és hallgatódzással 
értékes adatokhoz jutunk, addig a hasüri szervekre vonat
kozólag kisebb értékű ek ezen vizsgáló módszerek. Kiegészí
tésükre szolgál a galvanopalpatio, a galvános érzékenységet 
kimutató módszer, melynek lényege az, hogy már igen kis 
áramerő sségre (1 milliampére) fájdalomérzet mellett intensiv, 
gyorsan tovaterjedő ,bő rpirosságban megnyilvánuló vérér-reactio 
áll be a megbetegedett szerv helyén. A kivitel módja a kö
vetkező  : differens elektródnak igen kis felületű  elektródot 
választva, úgy a differenst, mint az indifferenst megnedvesít
jük s egy milliampére erő sségű  áramot engedve beléjük, a 
beteg kezébe adjuk ő ket. A differens elektródot ezután kivéve 
a beteg kezébő l, igen gyöngéden érintjük vele a beteg (vagy 
annak feltételezett) szerv táját, ügyelve, nehogy sokáig 
érintsük a bő rt, mert akkor a fájdalom iránti érzékenység 
csökken és az érreflex is elmosódik. A vizsgálat vagyakként 
történik, hogy csak a beteg szerv helyét vizsgáljuk, vagy 
pedig úgy, hogy az egész has területét végigpalpáljuk. M ind
két rendszernek megvan a maga elő nye. A galvános érzé
kenység és a fájdalom nem elválaszthatatlan, illetve nem 
jellemző  tulajdonsága a galvános hyperaesthesiának a fáj
dalom ; találunk galvános érzékenységet fájdalom nélkül, 
és viszont fájdalmat ott, a hol galvános érzékenység nincsen. 
A fájdalom localisatiója sem döntő , mivel nagyon sokszor 
látjuk, hogy a beteg szerv területe egyáltalán nem fájdalmas 
s hogy a fájdalom kisugárzik, úgy hogy nem is tudjuk biz
tosan, hogy az a megbetegedetl szervnek tulajdonítható-e. 
Míg ezen subjectiv jelnek egymagában nincs valami nagy 
értéke, addig annál értékesebb a galvanopalpatiónak másik 
tényező je: a vérér-reactio, a bő rpirosság, a mely csak meg
betegedett szerv fölött mutatható ki. A galvanopalpatiónak a 
közönséges tapintással szemben két elő nye v a n : 1. a vérér- 
reactio mint objectiv tünet, 2. az acut gyuladás eseteiben 
alkalmazás lehető sége, a mikor a tapintás sokszor tudva
levő leg igen fájdalmas, ső t veszélyes (pl. appendicitis esetén). 
A szerző  számos esetben látta igazoltnak a galvanopalpatió- 
val felállított diagnosisát. Egy esetben, hol az étkezéssel kap
csolatban lévő  hasmenés okául abnormisan megnagyobbodott 
gastroduodenalis reflexet vett fel, a galvanopalpatio a has 
jobb felső  negyedének körülírt területén mutatott hyper- 
aesthesiát, a mely hely a pylorus-duodenum-átmenetnek 
felel meg. Gyomordaganat egy esetében a regio epigastricá- 
batv  chronikus dysenteria egy esetében a colon descendens 
területén volt kimutatható a bő rér-reflex és a fájdalmasság. 
Differential-diagnostikai jelentő séget is tulajdoníthatunk a gal
vanopalpatiónak, a mennyiben pl. tabeses és hysteriás eredetű  
gyomorbajban a szerző  nem talált reactiót. Újabb vizsgá
latok kimutatták, hogy egy szervnek vagy akár csak egyes 
részének megbetegedése a felette fekvő  bő rnek oly érzékeny
séget ad, hogy a mélyebben fekvő  szerv megbetegedése 
szinte projiciálódik a bő rre. A galvanopalpatio az a módszer, 
mellyel e projiciálás kimutatása könnyen lehető vé válik. 
(Wiener klinische Wochenschrift, 1916. 49. sz.) H.

Sebészet.

A térdízüleí empyemájának phenolkámforral való 
kezelésérő l értekezik Hochmann. Statisztikai kimutatások 
bizonyítják, hogy a múlt század háborúiban a térdizület lövési 
sérülései a legveszélyesebb sérülések közé tartoztak. A mai 
modern sebkezelés korszakában e nézet a térdizület shrapnell- 
és gránát-okozta sérüléseire nézve még mindig fennáll, úgy, 
hogy a térdizület sorsa — mondja Bergmann — a genyes 
fertő zés jelenlététő l vagy annak hiányától függ. Az oka ennek a 
térdizület igen komplikált anatómiai alkotásában rejlik, mely 
a létrejött fertő ző dés leküzdését nagy mértékben megnehezíti.

A genyes fertő zés legenyhébb alakja a synovitis puru
lenta, a melynél a megbetegedés fő ként a synoviára szorít
kozik s az Ízület tokját nem töri át. Már az egész Ízületre 
vonatkozó genyesedés esetén a folyamat igen korán megtá
madja a rostos tokot és izületkörüli phlegmonera, tályogokra 
vezet. Ez esetben az Ízület tokszalagjai is veszélyben forog
nak, nemcsak az ízvégek. A phiegmonosus alaknál a tok- 
szalag-készülék és az ízületet körülvevő  lágyrészek genyes 
lobja van jelen, a nélkül, hogy e részeken jelentékenyebb 
genyes elfolyósodás mutatkoznék. Ezzel ellentétben az Ízület 
ű rében már igen korán plastikus izzadmány képző dik, mely 
végül az izület-végeknek relative jó állapota daczára az ízü
let merevségére vezethet.

A térdizület direct sérülésén kívül létrejöhet még genye- 
dés az ízületben oly módon, hogy vagy a csontokban, vagy 
a lágyrészekben székelő  genyes gócz tör be az ízületbe, vagy 
pedig egy távolabb fekvő  genyes gyuladás tevő dik át a vér
vagy a nyirokpályák útján.

A gyuladást az összes genytermelő  bacteriumok elő idéz
hetik ; a legrosszabb természetű  azonban itt is a streptococcu- 
sok okozta fertő zés.

A diagnosis felállításakor különbséget kell tenni a zárt 
empyema és a külső  sérüléssel összefüggésben álló folyamat 
között. Az elő bbire az ízület concentrikus duzzanata, fluctuatiója, 
a patella ballotementje, a mű ködés alatti heves fájdalom, a 
magas láz, rázóhideg jellemző . Utóbbira néha csakis a rázó
hideg és láz enged következtetést, míg a többi tünet hiányoz
hat vagy csak alig észrevehető  mérvben van meg.

A térdizület empyemájának gyógykezelésére a szerző  
a phenolkámfort ajánlja, a melylyel eddig 6 fertő zött térd- 
lövéses beteg közül ötöt sikerült kifogástalanul meggyógyítania, 
míg a hatodik az Ízület teljes gyógyulása után más okból 
halt meg. 28 nem fertő zött térdlövéses betege egyszerű  
nyugalombahelyezésre gyógyult.

Az első  phenolkámfor-keverék Chlumsky-tó\ ered (1905). 
Némi módosítással használta ezt Schiele (1914) feltű nő  jó 
eredménynyel térdizületi genyes gyuladások eseteiben. A 
szerző  is a Schiele által módosított o ldatta l: Rp. Ac. cárból, 
liquef. grm. 3 0 0 ; Camphorae trit. grm. 50-0 ; Spir. vini 
grm. 8 0 végezte a kezelést.

A kezelést úgy kezdte, hogy az ízületet chloraethyl- 
érzéstelenítésben megpungálva, abba 5 % -os carbol-oldatot 
fecskendezett, hogy ezzel azt k im ossa; csak ezután fecs
kendezett utána 5 cm3 phenolkámfor-oldatot. Nyílt Ízület 
esetén a nyílásokat tamponálta, hogy az oldatnak tartósabb 
legyen a hatása. A további kezelés 2 naponként ismételt 5 
cm3 phenolkámfor befecskendezésébő l állott, elő zetes kimosás 
nélkül — késő bb már az érzéstelenítés sem szükséges — 
addig, a míg a láz megszű nt. Bő  genyképző dés esetén az 
ízületet többször kimosta steril konyhasó-oldattal. A cárból 
káros mellékhatását csak 2 esetben észlelte. A sérülés ugyanis 
a legtöbb esetben olyan, hogy a befecskendezett folyadék csak
nem teljesen kifolyik az izü étbő l, s így a carbolnak csupán 
igen csekély töredéke szívódott fel. Mérgezési jelenségek 
egy esetben azért állottak be, mert az injectio véletlenségbő l 
az ízületet körülvevő  kötő szövetbe történt s innen gyorsan 
felszívódott, de csak egy perczig tartó görcsöket okozott. 
Fontosnak tartja azonban a szerző  a vizelet állandó ellenő rzését.

Nem szabad elfelejteni, hogy a phenolkámfornak csak 
oly helyeken van hatása, a melyekkel directe érintkezésbe
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jut, tehát az izületkörüli tályogok képző dését nem akadályozza 
meg. Ezek, ha kifejlő dnek, külön kezelést igényelnek (incisio, 
drainage stb.). Az Ízület drainezését csak oly esetekben vé
gezte, a hol a nyílások igen szű kek voltak.

Igen fontos az ízület teljes nyugalomba helyezése. 
Lágyrész-sérüléseknél elegendő  a Volkmann-sín ; törések ese
tén ablakos avagy kengyeles gypskötés szükséges. (Zeitschr. 
für ärztl. Fortbildung, 1916, 24. sz.) M.

Szülészet és nő orvostan.
A másodlagos anaemiák kezelésére Köhler (Ham

burg) a komplikált és veszedelmes intravenosus vértransfusio 
helyett a vérnek intraglutaealis injectióját ajánlja. Egy fogó
szülés után teljesen kivérzett bacteriaemiás asszonyon mint 
ultimum refugiumot nem defibrinált fajidegen vért fecsken
dezett be intraglutaealisan. Egyszerre 15 — 20 köbcentimétert 
adott s négy naponként ismételve, összesen 150 köbcenti
méter vért injiciált. Az eredetileg 15°/0 haemoglobin 50°/o-ra 
emelkedett s a vörös vérsejtek 1,000.000-ról 2,300.000-re 
szaporodtak. Másik esetében (menorrhagiás leány) szintén 
tetemesen javult a vérkép. Eljárásának fő elő nye az egyszerű 
sége. (Münch, med. Wochenschrift, 1916, 48. szám.)

Általános kór- és gyógytan.
Egy új növény-secretinrő l ír Bickel tanár. Vizsgálatai 

szerint a parajban (spenót) egy oly anyag foglaltatik, a mely 
igen erő s izgató hatást gyakorol a gyomor és a pankreas 
elválasztó mű ködésére, még pedig fő leg a véráram útján és 
csak nagyon kis mértékben a gyomor nyálkahártyája révén. 
Ez a secretin a friss parajban nagyon erő sen megkötött álla
potban van jelen, csak hosszas fő zésre megy át a v ízbe; só
savval való hydrolysissel azonban nagy mennyiségben nyer
hető ; 100° hő mérséket még jól elbir, 140° hő mérsék ellenben 
lényegesen megkárosítja. Vízben könnyen, absolut alkohol
ban nehezen oldódik. (Berliner kiin. Wochenschrift, 1917, 
3. szám.)

Az Addison-kór ismeretéhez szolgáltat adatot H. Schle
singer tanár egy eset kapcsán, a melyben a nevezett beteg
ség képét a mellékvesék diffus amyloidosisa hozta létre. 
Egyben az Addison-kór prognosisát illető leg azt a nézetét 
fejti ki, hogy ha adrenalin bő r alá fecskendezése után a vér
nyomás nem, vagy csak kis fokban emelkedik, a prognosis 
quoad durationem vitae nagyon kedvező tlen. (W iener kiin. 
Wochenschrift, 1917, 4. sz.)

A thymus és carcinoma közötti összefüggésére
hívják fel a figyelmet Kaminer és Morgenstern kísérleti ered
ményei. A többi között azt találták ugyanis, hogy a thymus- 
kivonat sokkal erő sebb roncsoló hatást gyakorol a ráksej
tekre, mint más szervek kivonata vagy a vérsavó. A házi
nyúl vérsavójának csekély roncsoló hatása a ráksejtekre 
tetemesen megnövekszik borjúthymus kivonatának bő r alá 
fecskendezése után. Fiatal kutyák vérsavójának erő s roncsoló 
hatása a ráksejtekre nagyon erő sen csökken a thymus kiir
tása után. A persistáló thymusú egyének vérsavójának hatása 
a ráksejtekre nagyobb, mint a hasonló korú normalis egyének 
vérsavójának. (W iener kiin. Wochenschrift, 1917, 2. sz.)

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.
Fibrolysinnel tett néhány tapasztalatáról számol be 

Siebert. Sclerosis multiplex 6 esete közül csak egyben észlelt 
múló javu lást; a többiben teljesen hatástalan volt a fibro- 
lysin. Spondylitis deformans két esetében kifejezett javulás 
állott be; az egyik esetben egyidejű leg atophant is szedett 
a beteg. (Therap. Monatshefte, 1916, 11. füzet.)

A dysenteria kezelésében Schittenhelm szerint legfon
tosabb gyógyszer az atropin, s ezt M ű nk is megerő síti. Ad
ható bő r alá fecskendezés alakjában : x/s— 1 milligramm pro 
dosi, 3 milligramm pro die. Ugyanebben a mennyiségben

belső leg is adható, vagy pedig a következő  porok rendel
hető k: Rp. Extr. opii, Extr. belladonnae aa 0 01; Bismuthi 
subnitr., Kalii sulfoguajacol. ää 0'5. M. f. p. D. t. dos. X. S. 
Naponként 3—4 port. (Mediz. Klinik, 1916, 51. sz.)

Magyar orvosi irodalom.
Gyógyászat 1917, 4. szám. Schmidt Béla: Pseudovenereás meg

betegedések. Schächter M iksa: Érvágás.

Budapesti orvosi újság, 1917, 5. szám. Áldor Lajos: A hábo
rúban szerzett vesebajokról.

Vegyes hírek.
Meghalt. Ujfalussy József dr., királyi tanácsos, a debreczeni 

közkórház nyugalmazott igazgató-fő orvosa, 80 éves korában január 
30.-án. — Groszner József dr. nyugalmazott kórház-igazgató, 75 éves 
korában Trencsénben. — Hagymásy Béla dr., m. kir. honvéd törzs
orvos, a ki két évnél hosszabb ideig volt orosz hadifogságban, melybő l 
rokkantság miatt kicserélés révén nem régiben került haza, január 26.-án 
Sopronban. — Prokesch Géza dr., a szabadkai Mária Valéria-kórház 
fő orvosa, 37 éves korában. — Gyurgyókai Z ilahi Jenő dr. szabadkai 
gyakorló orvos, tart. ezredorvos, hő si halált halt az olasz harcztéren.

Személyi hírek külföldrő l. Ritschel dr.-t, a drezdai városi 
csecsemömenhely igazgatóját kinevezték a würzburgi egyetemen a gyer
mekorvostan rendkívüli tanárává. — A bécsi egyetem orvosi karán 
A. Fraenkel (sebészet), R. Grassberger (közegészségtan), O. Stoerk 
(kórbonczolástan) és E. Pick (kórvegytan) rendk. tanárokat czímz. ren
des tanárokká, AT. Sachs (szemészet) O. Marburg (idegtan) és R. 
IViesner (kórbonczolástan) czímz. rendk. tanárokat valóságos rendk. 
tanárokká, E. Czyhlarz (belorvostan), K. Bucura (nő orvostan), N. Jagic 
(belorvostan), L. Jehle (gyermekorvostan), M. Eisler (ált. kórtan) és 
0 . Frisch (sebészet) magántanárokat czímz. rendk. tanárokká nevezték 
ki. — E. Martin (nő orvostan) és G. IVollenberg (sebészet) berlini ma
gántanárok tanári czímet nyertek.

Dr. Batizfalvy féle S Ä X t t
*  villamos kezelések. Hizlaló,

sanatorium és vízgyógyintézet soványító kúrák. B e j á r ó k n a k  is. 
Budapest,V II., A réna-ú t 82. T elefon : J ó z se f  44-35.

. ] i, VI., Nagy János-u. 47.
Vlzgyógyintézet, gyógymeohanika, orthopédia, svédgymnastika, 

inhalatorium. :: Bejáró betegeknek is. ___

Or. JUSTUS worvos börgyógyitó  é s  kosm etik a i in téze te
B u d a p e s t ,  IV., F e r e n o z  J ó z s e f - r a k p a r t  2 6 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aíiiontherapia, forró- 
légkésztllékek, frigoritherapia, tllrdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. QuarzlAmpa.

Budapesti 

medico- 

mechanikai

tm m m ■ ■ ■  -intézet. Semmelweis utcza 2. 

&  f t l  U  Kossuth Lajos-utcza sarkán.
1  ^  " " "  1  ^  Igazgató : Dr. REICH MIKLÓS.

D r . ö r u n w a ld  s a n a to r iu m a
nő gyógyászati, seb észe ti és be lgyógyászati ba jokka l, valamint szü lő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi és Röntgen-laboratorium.

Budapest, VII., Városligeti fasor 11. 
Telefon József 14—51.

B e l b e t e g e k  r é s z é r e .  — V i z g y ó g y i n t é z e t .  — L a b o r a t o r iu m .  — R ö n t g e n .

Therapia sanatorium
Dr. HAJNIK PÁL. — Dr. KOVÁCS ALADÁR.

I stvánúti sanatorium és vízgyógyintézet
Budapest,VII., Hungária-körút 9. ( I s t v á n - ú t  v é g e n . )  T e l e f o n  120-69, 81-01. 

Sebészeti, belgyógyászati, nő gyógyászati és szülészeti osztály. 
S z a b a d  o r v o s v á la s z t á s .

Igazgató-fő orvos: Dr. CZIRFUSZ DEZSŐ  kir. tanácsos.

bakteriológiai, serologiai és vegyi orvosi labo
ratórium. Antigének, haemolysin, vaccinák. 
VI., T e r é z -k ö r ű t  2 2 .  T e le fo n  121-02.Dr.FORBAT

Kopits Jenő  dr.

RÖNTGEN- REINIGER
é s  v i l i .  o r v ó s i  k é s z ü lé k e k G E BBER Tés SCHALL R -T .

n é z e te Egész éven át 
nyitva.

Heliotherapia.

1010 méter magasan a tenger felszíne felett. RÖntflßll - labOratOfllini.
UJTATRAFURED.;
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM: Budapesti Kir. Orvosegyesület (I. rendes tudományos ülés 1917 január 20.-án). 62. lap.

Budapesti Kir. Orvosegyesület
(I. rendes tudományos ülés 1917 január 20.-án.)

Elnök: Jendrássik Ernő . Jegyző : Csiky János.

Az Elnök a következő  megnyitót mondja:
A midő n első  Ízben foglalom el Egyesületünk elnöki 

székét, engedjék meg, hogy a magam, megválasztott tiszt
társaim s az igazgató-tanács nevében megköszönjem a belénk 
helyezett bizalmat. E bizalom azt a kötelességet rója ránk, 
hogy egyesületünk ügyeit abban a szellemben vezessük 
tovább, a melyet eddig kitű nő  elő deink követtek.

Sajnos, az a kis reménysugár, a mely nagy szövetsége
sünk, Fejedelmünk és szövetséges társaink együttes nemes 
czélzatú békeactiója alapján világítani kezdett: az entent 
durva önzése miatt ismét a bizonytalan sötétségbe tű nt el. 
A nélkül, hogy csak kissé is elfogultnak tarthatnánk magun
kat, bízhatunk ügyünknek sokkal igazságosabb voltában, 
mint a hogy azt ellenségeink álláspontjáról bárki is állíthatná. 
A nemzetiségi elvet a mai nagy socialis és közgazdasági 
problémák mellett háttérbe kell szorítani, fő képp Európában, 
a mely világrész valóságosan betege a nemzetiségek elszapo
rodásának és kultuszának. A mennyi vadságot, erő szakossá
got, igazságtalanságot a középkorban és elő tte meg utána a 
vallás fanatizmusa követett e l : ugyanannyi jut most a nemze- 
tieskedés sovinizmusának rovására. S a mint azelő tt történt, 
úgy most is Anglia, a kisebb önálló életet békésen élt nem
zeteknek legerő sebb elnyomója, csupán abból a czélzatból, 
hogy saját anyagi hasznát lá ssa : ennek a hamis czégérnek 
zászlójával törekszik tönkretevésünkre. A nemzetiség érzése 
csak addig lehet nemes, a míg liberális, s a míg a kultúra 
haladását támogatja.

Mi orvosok felette állunk ennek a humanismust a 
czivilizáczió eszközeivel pusztító diplomata és politikai vad
ságnak, de mint honpolgárokat is büszkeséggel tölthet el az, 
hogy a németekkel állunk szövetségben, a kik, ha kénytele
nek is a háborút kemény ököllel vívni, mégis embertisztele
tükben nemes példát adnak, s objectiv nyilatkozataik nagyon 
távol maradnak elleneink vásári hangjától. Az ő  tudományos 
és technikai készültségüknek köszönjük, hogy a számban 
nagyobb ellenséget visszaű zhettük, s ha győ zni még sem 
tudtunk eddig: annak okát csak abban találhatjuk, hogy 
elleneink a német módszereket sorra átvették s ellenünk alkal
mazták.

Ha ekként a fegyverek harcza még nem dő lt is el, mi 
orvosok már is megállapíthatjuk, hogy a magunk ügyében 
győ ztünk. A harcztéren és otthon is győ ztünk. Győ ző eszkö
zünk a mi tudományunk, a melynek kétségtelenül köszönhe
tik földrészünk lakói, hogy a fenyegető  kulturálatlanabb 
szomszédainktól átültetett epidémiák elmúltak, vagy legalább 
is igen szű k korlátok közé szorultak. Sikeresnek mondhatjuk 
a betegek és sebesültek gyógyításának feladataiban való közre
mű ködésünket is.

Reméljük, hogy ez az eredmény kihatással lesz a háború 
után való idő re is, és ha akkor, sajnos, nem is fog rendelke
zésre állani mind az az összeg, a mely a közegészségi viszo
nyok nagyarányú megjavításához szükséges, de legalább 
alkalmunk lesz ezzel az argumentum ad hominem-mel közre
mű ködni, hogy a közigazgatás lanyha menete tespedésébő l 
felébresztessék. A legkevesebb, a mit kívánnunk kell, az, 
hogy hasonlóan most a közélelmezési hivatal intézményéhez, 
olyan fórum keletkezzék, a mely a közegészségügy iránt érzé
ketlen, hanyag, elégtelen belátású tisztviselő ket állásukból 
egyszerű en elmozdíthassa. A katonaorvos kiképzése, a kórház
ügy mind szükségessé fogja tenni, hogy Egyesületünk hat
hatós szavát hallhassa.

A mostani nehéz idő ket még el kell szenvednünk. Talán

megnyugvást adhat nekünk, hogy mi nem veszünk részt az 
emberirtó küzdelmekben, ső t épp ellenkező  a mi szerepünk, 
mi képviseljük e rettenetes idő kben a czivilizacziót, a humanis
must. S ha mindehhez hozzáteszem, hogy kollegáink nem 
csekély veszedelmeknek vannak kitéve, hogy sokan életüket, 
testi épségüket vesztették el, hogy sokan szenvedésteljes fog
ságba kerültek, hogy azok is, a kik itthon a front mögött 
kórházban vagy a lakosság között dolgoztak éjjel-nappal, a 
legkimerítő bb szolgálatot teljesítették, még jóval túl is azon 
a koron, a melyben a többi foglalkozást ű ző k szenvedtek 
hazájukért: lehetetlen, hogy ne legyünk büszkék arra, hogy 
orvosok vagyunk, hogy életczélunk még ilyen idő ben is 
humanitásos.

Egyesületünk is ezt a nemes czélt van hivatva szolgálni, 
s reméljük, hogy elő adó tagjaink nagy napi munkájuk mellett 
mégis fognak idő t találni tudományunk haladásának megis
mertetésére.

Gyökeres fülmű tét helyi érzéstelenítésével okozott látóideg-
bántalom.

Rejtő  Sándor: R. P., 26 éves hivatalnoknő t a szikla
csont cariesével szövő dött gyermekkori középfül-genyedése 
miatt operálta 1916 október végén. Typusos gyökeres mű tét 
történt, melyet, mint másfél év óta minden esetét, helyi érzés
telenítéssel végezett, és pedig Neumann eljárásának Pogány- 
féle módosításával. Ezen eljárásnál a csecsnyújtvány és külső  
hangvezető  subperiostalis injectióin kívül a n. trigeminus 
harmadik ágát is érzéstelenítjük, és pedig kilépése helyén a 
koponyaalapon. A beteg a mű tét után néhány nappal látás
zavarokról panaszkodott. Panaszai fokozódván, november 7.-én 
Grósz tanár szemklinikáján megvizsgálták és neuritis opticát 
állapítottak meg 5/70 visussal (Liebermann dr.). Ennek okát 
mindenfelé kereste. Az orrban elváltozás nem volt, Röntgen
kép az orr-melléküregek ép viszonyait mutatta, láz nem 
jelentkezett, az idegvizsgálat semmi kórosat sem talált, úgy, hogy 
fel kellett tételeznie az oki összefüggést a mű tét és a látás
zavara között, hacsak egy ismeretlen eredetű  és a mű téttel 
véletlenül egy idő ben jelentkezett bántalomra nem akart gon
dolni. Az ismételt szemorvosi vizsgálat a bántalom vissza
fejlő dését jelezte, s a látás egy hónap alatt teljesen rendbejött.

Hasonló esetet a n. facialis területén gyakrabban talált a 
bemutató az injectiók után, és pedig a proc. mastoideus belső  
felszíne felé adott novocain-mennyiség következtében, a mikor 
a folyadék a foramen stylomastoideumon kilépő  idegtörzset 
nyomta. Ilyenkor az arczfél megfelelő  területe mutat többé- 
kevésbé kifejezett bénulást. Ezzel analógnak tartja a jelen esetet, 
a midő n az ikcsont nagy szárnya felé hatoló injectióból 
talán valamely anatómiai elváltozás vagy rendellenesség révén 
a fissura orbitalis inferioron át folyadék jutott a látóideg felé 
a retrobulbaris kötő szövetbe. Kérdés, hogy ez a folyadék 
tisztán mechanikusan hatott-e, avagy pedig chemiai hatással 
idézte elő  azt a folyamatot, a melynek szemfenék-képe a 
neuritis optica volt. A facialisnak imént említett bántalmai 
ugyanis rövidesen, 10— 15 perez alatt jelentkeznek, de ugyan
olyan gyorsan, 1—2 óra alatt meg is szű nnek. Itt pedig a 
szembántalom heteken át tartott. Lehet, hogy az időtartam
különbséget tisztán a motoros és érző  idegek ismert sensi- 
bilitás-különbsége okozta, de az sincs kizárva, hogy a novo- 
cain-tonogen-oldat valamilyen körülírt lobot okozott. Az eset, 
bár bizonyos óvatosságra int a n. vestib. érzéstelenítése kivitelé
ben, egy cseppet sem befolyásolja a gyökeres mű tétek helyi 
érzéstelenítésének mindenkori indicatióját. A bemutató által ész
lelt 300 helybeli érzéstelenítés között ezen eddigelé legkelle
metlenebb szövő dmény egyetlen egyszer fordult elő  és ez 
esetben is spontan meggyógyult.

(Folytatása következik.)
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PÁLYÁZAT OK.
610/1917. sz.

A Füzesgyarmat községnél megüresedett ügyvezető  orvosi állás 
betöltése következtében esetleg megüresedő  nem-ügyvezető  orvosi 
állásra pályázatot hirdetek.

Az orvostudori oklevéllel, szolgálati bizonyitványnyal s születési 
anyakönyvi kivonattal felszerelt pályázati kérvényeket február hó 9-ig 
bezárólag kell hozzám beadni.

Az nem-ügyvezető  orvosi állás évi javadalm a: 1400 korona fize
tés, 500 korona lakáspénz s a törvényesen megállapított rendelési, 
beteglátogatási, mű tét- és fuvardíjak.

Megjegyzem, hogy az ügyvezető  orvosi állásra a pályázatot már 
elő ző leg kiírtam.

S z e g h a l o m , 1917 január 25.
Csánki Jenő , fő szolgabíró.

116337—II-A/1916. szám.
A bábolnai m. kir. ménesintézetnél a IX. fizetési osztályban 

rendszeresített orvosi állásra, mely évi 2600 K készpénz fizetés, 
évi 480 kg. búza, 
évi 440 kg. rozs, 
évi 400 kg. árpa, 
évi 2000 kg. széna, 
évi 12 m3 tű zifa és

napi 4 liter tej, természetbeni lakás és 1 hold illetményföld élvezetével 
van egybekötve, ezennel pályázatot hirdetek.

Az ezen állásra kinevezendő  orvos egyelő re ideiglenes minő ség
ben fog kineveztetni. Egy év letelte után, ha az állás betöltésére alkal
masnak bizonyult, véglegesíttetni fog.

A pályázni kívánók keresztlevéllel (születési bizonyítvány), továbbá 
végzett tanulmányaikról, gyakorlati mű ködésükrő l szóló bizonyítványok
kal felszerelt folyamodványukat legkéső bb folyó évi február hó 15.-éig 
a vezetésem alatt álló ministeriumnál nyújtsák be. A késő bb érkező  
kérvények figyelembe nem vétetnek.

Az állás folyó évi márczius hó 1.-én foglalandó el.
Minthogy az egészségügyi szolgálat a ménesintézeteknél kato

nailag van szervezve, a folyamodványhoz egy kötelező  nyilatkozat is 
csatolandó, mely szerint folyamodó magát szolgálati ideje alatt m in
denben aláveti a katonai szabályoknak és így a ménesparancsnokság 
rendeletéit pontosan, lelkiismeretesen teljesíti, s általában a ménes
intézeti szabályokat megtartja.

B u d a p e s t , 1917 január 16.
A m. kir. fö ldmívelésügyi minister.

HIRDETÉSEK.

. Ferri Prot
Dr. Deér

■ i n e  e t  c u m

készítmény — megbízható vér
képző  és tonicum — alkalmazása 
még a természetes ágensek mel
lett is szerencsés gondolat. Kli
nikusok, nő orvosok elő szeretettel 
rendelik. 100 darab tabletta üveg
ben 2 korona. Kapható a gyógy

szertárakban.
4437

Ö cs. és kir. fensége József fő herczeg udv. szállítója

orthapaediai gepek gyára 

BUDfiPfST, Vili., ]ó z se f -k ö ru t 33.
Telefon; József 136.

Gyártelep: Vili., Mária-u. 2.

Ajánlja orvosi utasítás szigorú betartása mellett készülő  o r th o -  
p a e d - g é p ,  m ű láb , m ü k é z ,  h a s k ö t ő  és egyéb O rvosi  
b a n d a g e  készítményeit az orvos urak szíves figyelmébe. Fel

világosítással és árajánlattal a legnagyobb készséggel szolgál. 
Megrendelések a leggyorsabban és legpontosabban lesznek elin

tézve személyes felügyeletem mellett.

Hazánk legnagyobb ilynemű

Pénztárorvosok
Iskolaorvosok

t U d  j b e t e g  -  a m b u l a t o r i u m  o k  
a  m a i  k o r  k ö v e t e l m é n y e .
Prof. H agem ann, M arburg, P ro f Vulpius 
H eidelberg  es Pro f Jesionek , G iessen ke
ze lés i a lap tö rvénye inek  és ta p a sz ta la ta i 
sze rin t, a  q u arz lám pa á lta l \a ló  t e l j e s  
b e s u g á r z á s a edd ig  e l é r h e t e t l e n  
k e d v e z ő h a tá s t  e r e d m é n y e z e t t  
sk ro fu loz is, tüdöba j, g y a n íto tt tu b erk u 
lóz is és e le rő ile n ed é sn é l, n evezetesen  
gyerm eki knél és if jakná l is. Ú jdonsá
gunk 1916-ról, a  csa rnok i quarz lám pa 
Prof. Jesionek , G iessen u tán , új erő sebb  
fényű  q u a rzég ő k  á lta l m inden b e te g 
p énz tárnak , h a tó ság n ak  lehető vé teszi, 

hogy b e s u g á r z á s o n k é n t  n a g y o ' n  c s e k é l y  k ö l t s é g g e l ambulatoriumot (besugárzási csarnokot) egy idő ben szám os b e te g  b esu 
g á rzá sá ra , Prof. Jesionek  sz e r in t  berendezzen . K ö ltségvetés és irodalom  d ijm en tesen . Q uarz lam pen G esellschaft, F ab rik  L inz a. D. S tam m haus H anau,

A budapesti VI. és VII. kerületi betegsegélyző  pénztár rendelő intézetébő l, (Fő orvos Dr. Friedrich Vilmos, egyet. ni. tanár), Dr. Schein M. a 
„Gyógyászat“ 1915. 25/27. számaiban azt írja: Még feltű nő bb a Quarzlámpa besugárzás hatása az egész szervezetre.^ Sok beteg étvagyat kap, 
lobban néz ki, élénkebb, mozgékonyabb lesz, erő sebbeknek érzi magát és testsúlyban gyarapodik. Ezen hatást felnő tteken is tapasztaltam, de 
fő leg gyermekeken. A vegyileg Ható sugaraknak a szervezetre számos esetben gyakorolt hatása kell, hogy az orvosnak imponáljon I A skrofuló- 
zis és tuberkulózis kivált a szegény néposztály betegségei. Ezek azon betegségek, melyek a társadalmi nyomort leghű bben követik. Ha az 

ultraviolettsugarak az egész kő rfelületet eler.k, egy olyan gyógymód >t képviselnek, mely az egész szervezetre hatással kell hogy legyen,

A szegény ebb néposztály nál ezen fénysugárzás 
módja pótolja a klimatikus gyógyintézeteket.
Elegendő , ha a bő rfelület naponta 5—10 percig lesz az ultraviolettsugaraknak kitéve. Nem túlzók, ha mondom, hogy az általános besugárzás 
— nem minden — de sok esetben hasonló eredményt hoz az egész szevezetre és a tuberkulózis lokális természetű  megbetegedéseinél, mint a 
tengerpart vagy magaslati levegő . Néhai Prof. Albert sebésztanár Wien-ben, kinek a szegényebb néposztály betegei számára mélyen érző  szíve 
volt, sokszor esett búskomor hangulatban, ha felolvasásai alkalmából a skrutolózisban és tuberkulózisban szenvedő  gyermekek egész sorát 
mutatta be. Nem tudta eléggé ismételni: Tej, tojás, hús és friss levegő . Ma hozzátehetné még, hogy: f é ny . És ezen utóbbit könnyen nyújthatjuk

a szegény betegeknek, mert

egy ambulatoriumot „m esterséges magaslati 
napfényének elnevezett lámpával való keze
lésre, minden munkásbetegsegélyzö pénztár, 
kórház, vagy intézet tüdő betegek számára 

----- könnyen berendezhet. = =
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Domopon.
Az összes opium-alkaloidákat tiszta és vízben oldható állapotban tartalmazó magyar készítmény, a

morphint és az opium készítményeket helyettesíti.

A Domopon 50% morphint és 40%  mellékalkaloidát (narcotin, papaverin, codein, thebain etc.) tartalmaz.

Egy gramm Domopon annyi alkaloidát tartalmaz, mint 5 gr. opium.

0’02 gr. Domopon-ban 0*01 gr. morphin van.

Klinikai alkalmazása: Ajánlatos mindazon eseteknél, .a hol morphin vagy opium indikált, mert
fájdalomcsillapító és bódító hatása erő sbödve, ellenben a lélekzés 
bénító hatása gyengülve van. Alkalmazható per os vagy subcutan.

Adagolása: Rendes adaga a morphin szokásos adagának kétszerese. Egy évnél idő sebb gyermekeknél 
1%-os oldatból annyi csepp, a hány éves a gyermek. Rendes adag pro d o s i: 0 02! 
pro die 0 03—0 06!

Rendelhető: tabletták, cseppek, injektiók alakjában eredeti csomagolásban, azonkívül más gyógyszerekkel, 

keverve suppositoriumokhoz, mixtúrákhoz, porokhoz etc.

Árak:

Tabletták (1 cső  =  20 drb tabl. á O'Ol Domopon) K 3.—
Injektió (1 doboz =  6 ampulla á 0 0 2  „ ) „ 3.50
Solutio (1 üveg =  10 gr. 2%  oldat „ ) „ 2.50.

Novatropin.
Az atropinnál 50-szerte kevésbé mérgező ! Therapeutikus hatásai egyenlő  erő sek az atropin és az 
atropin-vegyületekkel. Mentes azonban az ezek alkalmazását igen gyakran kisérő  veszedelmes cen

trális izgató hatásoktól és erő sfokú mérgességüktő l. G y e r m e k e k n é l  i s  a l k a l m a z h a t ó .

Klinikai alkalmazása: Ajánlatos mindazon eseteknél, a hol atropin, atropin-vegyület, homatropin,
homatropin-vegyület és extractum belladonnae indikált.

Adagolás: pro dosi 0 01! pro die 0'05! Gyermekeknél koruknak megfelelő en 00001—0001 pro dosi 3—5-ször.

Rendelhető ': tabletták, cseppek, injektiók alakjában, eredeti csomagolásban, továbbá bármely gyógyszer
alakban más gyógyszerekkel keverve.

Árak:

Tabletták (1 cső  20 drb tabl., 1 tabl. =  0 0025) K 3.—
Injektió (1 doboz 6 amp., 1 amp. =  0-0025) „ 5.—
Solutio (1 üveg 20 gr. 0 '2%  Novatropin-oldat) „ 2.50.

M i n t á k k a l  é s  i r o d a l o m m a l  k é s z s é g g e l  s z o l g á l u n k !

CADOGEL flRSOTDNIN SULFOTIN STRYCHNOTONIN

J i í o í i r a r  i s  i « í s z e l l  M i t e k  m i n  r.-t j u « «  c  m m  l e s t .
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R I C H T E R  G E D E O N  V E G Y É S Z E T I  G Y Á R A ,  B U D A P E S T ,  X.

ADIGAN
Pontos physiologiás 
literre beállított /  

állandó összetételű 
és hatású /  /  /  /  /

digitális-készítmény.
P h a rm a k o lo g ia : Sárga, szagtalan, vízben oldódó por, mely szabadalmazott eljárás szerint s a p o n in -  
a n y a g o k tó l  és h a tá s ta la n  b a l la s t- s z e n n y e z é s e k tő l  ment lévén, a gyomorra emésztést zavaró 
hatással nincs. Mint A d ig a n -T a b le t ta  (á OIO g.) S o lu tio -A d ig a n i  és Adigan pro injectione

kerül forgalomba.

Pharmakodynamika:

1. az A D I G A N :  a folia digitalis infusunia ható
anyagának felel meg.

2. az A D I G A N :  hatóanyagai pontos physiologiás 
titer értéke szerint vannak jelen a készítményben.

3. az A D I G A N  : pontosan adagolható, amennyiben 
a digitalislevelek teljes értékű  kivonata és pedig:

1 tabletta hatásában megfelel O'l g inf. föl. digitálisnak  
1 cm3 solutio „ * 0-1 „ „ „
1 cm3 Adigan pro injectione O'l „ „ „
Indikatiók : azonosak a föl. digitáliséval.

1 phiola, 20 tabletta á O'l g ára ... ... ... :.. ... K 1'80
1 üveg Adigan-oldat á 15 cm3 ára... ... ... ... ... K 2'20
1 doboz 6 „ ampulla Adigan pro injectione K 3.50
1 doboz 3 „ ampulla Adigan pro injectione ... K T80

Szívgyő ngeség. Myokarditis. Incompensatiós zavarok. Dilatatio cordis.

JODLECITHIN
R I C H T E R

Kiváló JODLECITHIN-készítmény. Polytrop
(lipo- és neurotrop) jodhatás mellett a Lecithin 

mint idegtonikum és általános roborans szerepel.

A GYOMROT NEM RONTJA. 

THERAPIÁS ADAGOLÁSBAN 

JO D IS M U S T  N EM  OKOZ.

L U ES (fő leg  s ta d iu m  III.), 

CEREBRI, TABES DORSALIS, 

PARALYSIS PROGRESSIVA.

ARTERIOSCLEROSIS!
ASTHMA BRONCHIALE ET CARDIALE.  

SKROPHULOSIS.

1 phiola, 20 tabletta ä 0*25 g K 3*30. 1 üveg, 50 pillula ä 0*10 g K 4*40.
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Sterilizált Bolus
Dr. S tu m p f  tanár Würzburg kezdeményezésére 
bevezetve és a csapatoknál, valamint katonai kór

házakban elő szeretettel használt

Merck-féle eredeti csomagolás.
Kimerítő  irodalmat a

Stum pf-féle

Bolus-kezelésrő l
idült fertő ző  bélbajoknál 

(bélhurutok, hányás, vérhas, kolera) 
az orvos uraknak kívánatra küld

E. MERCK, Darmstadt.

SEBESÜLT KATÓNAK
l á z a .  v érv esz íeséöe é s

ö y e n ö e s é ő i  á l l a p o t a  e l le n  a

V I A L  tonikus B O R
S zív íon ik u m  r q b O R A N S

Stim uláns az  Étvágy s z á m á r a .
k  VialésUhlmann.íulajd.E.Raíh %yósiysz.Frankfur,f34l. Á

N erv o p las t-Q rk én y
(Elixir vanadii comp.)  

ezelő tt

N e r v o g e n - Ö r k é n y .
Evő kanalanként tartalm az:

Natr. vanadic. m é ta_ ... gr. 0.01
Calc. glycerophosph....   „ 0.12
Sál. po lyb rom ati.............. „ 0.50

cum aromaticis.

A NERVOPLAST-ÖRKÉNY igen hatásos sedativum 
enyhe hypnotikum, roborans és tonicum.

Javalva: Neurasthenia, hysteria, epilepsiánál és egyéb 
ideges megbetegedéseknél.

Adagolási módjt fe lnő tteknél: naponta 3 evő kanállal.

gyermekeknél: naponta 3 kávéskanállal.

Ára üvegenként K 3.50.

KÓCTÍti 1 Ö r l r é n v  H u n é  ”Na8y K ristó f“ g y ó g y szertá ra  és 
ItCuLllI . w i f v t S í i y  n u y  V /j gyógyvegyészeti la b o rató r iu m a

B u d a p e s t ,  I V ., V á c i - u t c z a  1.
D í m e n t e s  o r v o s i  m i n t a  s z í v e s e n  á l l  r e n d e l k e z é s r e .

Merjodin syphilis esetében.
Intern szer, jól tű rhető  (Stomatitist nem okoz). Kombinálható 

injektiós kezeléssel (Neosalvarsan, Hg stb.)

meglepő  sikerrel
még nagyon nehéz esetekben is. Adag: 3-szor t—4 tabletta.

Gravidáknál az utolsó hónapokban, valamint phthisikusok- 
nál és gyermekeknél alkalmazható.

„A Hg a bevett mennyiség helyes arányában választódik ki.“
(Münchener Med. Wochenschrift, 1913, Nr. 11.) 

Gyári csomagolás (50 tabletta) K 3.75 gyógytárakban orvosi ren
delés alapján kapható.

Külön brosúra M és kísérleti mennyiségeket az orvos uraknak 
díjmentesen küld H. Trommsdorff, vegyi gyár, Aachen 57 Z M.

„Sozojodol “-Zincum orrhurutnáS.

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

Budapest. II. kér., Margit-kő rut 4S. szám.
Es h a lo a r ti  ügy fe le ink  ré szé re  : IV., Eskü-üt 6. (Klotild-palota.) 1

V a s -  é s  p h o sp h o r ta r ta lm ú  t á p lá ló  é s  e r ő s í t ő  s z e r .

Brom -Fersan-pastillák.
F s e r a n - p o p .  F e r s a n - p a s t i l l á k .

R p.: Pulv. Fersani 25'0 R p .: Pastill. Fersani (á 0'5 g.
vagy á 025) scat. orig. No. 50 

25 gramm, mely elegendő  6 —7 napra, 1 koronába kerül.
Különösen javalva: S á p k ó r s á g ,  v é r s z e g é n y s é g ,  r a c h i t i s , 
n e u r a s th e n ia ,  g y e n g e s é g !  á l la p o to k ,  é t v á g y ta la n 

s á g  é s  t u b e r c u lo s is n á l .

J ó d  - F e r s a n  - p a s t i l l á k  f e l n ő t t e k n e k
(eredeti kartonban 100 darabjával és 50 darabjával).

JOD-FERSAN-csokoládé gyermek-pastillák
(eredeti kartonban 50 darabjával).

D. S. K é ts z e r  n a p o n ta  2 —4  p a s t i l la .

Új! A r s e n —L iq u o f e r  s a n  Új!
(Liquor Fersani arseniati comp.)

K önnyen r e s o r b e á lh a t ó  v a s -a c id a lb u m in .

n i  f i  l á l l D Q  B U D A P E S T ,
■  I L . W  J M I 1 U 3  v i l i . ,  M á ty á s - té r  3. s z . 

K apható m in d en  g y ó g y s z e r tá r b a n .
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EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

Közlemény a Szent István-kórház III. sebészeti osztályáról.

Egyszerű  eljárás a lágyrészorr egyik felét 
illető  defectusok pótlására.

I r ta : Pólya Jenő dr., kórházi fő orvos, egyet. ez. rk. tanár.

Az úgynevezett franczia rhinoplastika, mely az orr 
hiányzó részeit az arcz bő rébő l pótolni van hivatva, éppen 
azért fejlő dött ki kevésbé az olasz és indiai módszereknél, 
mert az arezon visszamaradó nagy hegektő l a sebészek és 
a patiensek egyaránt irtóztak; másfelő l az arcz bő rébő l és 
különösen az orr szomszédságából vett lebenyek éppen azért 
kínálkoznak orrdefectusok pótlására, mert színük az orréval 
leginkább megegyezik, a mi különösen partialis orrdefec
tusok pótlása alkalmával fontos, mert a színbeli differentia 
a formailag legjobban sikerült rhinoplastika hatását is le
ronthatja vagy legalább csökkentheti. Emlékszem egy fiatal 
parasztasszonyra, a kinek az ura által leharapott orrcsúcsát a 
felkarból pótoltam. Az orr formája nagyon jól sikerült; a 
hegek alig láthatóan finomak voltak s az orr szép is volt — 
nyáron; télen azonban a transplantált orrcsúcs szilvakék 
színével lényegesen elütött az orr többi színétő l s a beteg
nek ezzel sok keserű séget okozott. Épp azért érdemesnek 
találom az alábbi methodus ismertetését, melylyel sikerült a 
lágyrészorr egyik hiányzó felét az arcz szomszéd részébő l 
pótolni, úgy hogy alig látható és kozmetikai szempontból 
lehető  legkedvező bben — az orr középvonalában és a 
sulcus nasolabialisban — fekvő  hegek maradtak csupán 
vissza.

Eljárásom a M utter'-fé\e eljárásból indul ki, melynek 
lényege az, hogy az arcznak a háromszögű  orrdefectussal szom
szédos részébő l haránt bemetszés által egy háromszögű  lebenyt 
készít, melyet felpraeparálás után elő retol. Zuckerkandel'1 mű tét- 
tanában ugyanez az eljárás van leírva azzal a rosszabbítással, 
hogy az orr oldalát pótló lebenyt a belső  szemzúg alatt az 
orrháton ülő  nyéllel négyszögű re veszi, a mi által az orr 
oldalán felesleges heg származik. Mindkét eljárás lényege

1 Americ. med. Journ. Philadelphia, 1838. Idézve Nelaton és 
Ombredanne m unkájában: La rhinoplastie, Paris, Steinheil, 1904, p. 
325., 257. és 258. ábra.

2 5. kiadás, Lehmann, 1915, p. 280., 221. és 222. ábra.

azonban az, hogy az orr oldalán levő  háromszögű  defectus 
széleit directe óhajtja az orr középvonala szomszédságában 
függélyes irányban egyesíteni az arcz szomszédos bőrének kellő  
mobilizálása után. S ebben az egyetlen, az orrháton függé
lyesen futó hegben rejlik az eljárás gondolatának a szép
sége. Lényegileg ugyanezt törekedtem én is elérni, de a 
fent idézett két eljárást kivitelében nem helyeselhettem, még pedig 
a következő  okoskodás alapján. Kétségtelen, hogy az arcz 
bő rének nagy mobilitása könnyen lehető vé teszi annak oly fokú 
mobilizálását, hogy egy háromszögű  orrszárny-defectus szélei 
lineárisán egyesíttessenek. A bő r ezen mobilitása csak az 
orron szű nik meg, a hol a bő r a porezhoz, a porcz viszont 
a nyálkahártyához erő sen van rögzítve. Az orrszárny vissza
maradt szegélyén tehát a nyálkahártyát és porezot az apertura 
pyriformis táján teljesen át kell m etszeni; ha már most a 
mobilizált arezbő rt elő húzzuk, annak természetesen csak arra 
a részére van szükség, melyet alul az orrlyuk szélének foly
tatásában húzott vonal határol s ezért történtek az ebben a 
vonalban történő  bemetszések a Mutter és Zuckerkandl-féle 
eljárások alkalmával az arcz bő rén, hogy csakis ez a rész 
mobilizáltassék. Ha már most elképzeljük, hogy ez a haránt 
metszés meg örtént, az arezbő r mobilizáltatott s az orr- 
defectus két széle egymással függő leges irányban egyesült, 
akkor az orrlyukat a fentemlített harántmetszés felső  sebszéle 
fogja határolni, az alsó sebszél pedig a lebeny előrehúzása 
alkalmával ránezolódni fog és ez által nehézségeket fog 
okozni a secundaer defectus elzárása. Megkönnyíttetnék a 
secundaer defectus elzárása az által, ha a harántmetszés 
ezen alsó sebszélét háromszög alakban kivágnók, ezen három
szög basisa természetesen felfelé nézne, csúcsa lefelé. A 
háromszögnek linearis irányban való összevarrásával két 
czélt érnék el; elő ször is, ha a háromszöget a sulcus naso- 
labialisból veszem és a seb széleit ennek irányában egye
sítem, elkerülöm az arezon a haránt heget, mely torzít, s 
kapok egyet a sulcus nasolabialisban, mely nem feltű nő , 
Másodszor és fő leg, a háromszög hasisának összehúzása 
teljesen feszteleniti az orr pótlására szolgáló lebenyt, a feszülés 
egész súlyát a lehető  legjobban táplált szövetekben fekvő  varrat 
v iseli; ezzel a fesztelenítéssel egyfelő l jelentékenyen javítom 
az orrot pótló lebeny táplálkozását és másfelő l biztosítom az 
orron a varratot. A Burow-fé\e háromszög körülmetszése által 
szolgáltatott bő rdarab viszont nagyon alkalmasnak látszik az 
orr bő rét pótló lebeny alábélelésére; a háromszögű  bő rdarabot 
tehát nyilván czélszerű bb összefüggésben hagyni a mobili-
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zálandó arczbő rlebennyel s annak felpraeparálása után az orr
üregbe behajtan i; az áthajlási hely az orrlyuk széle formájá
nak állandóságáról gondoskodik s megakadályozza annak 
megszű külését; az orrba visszahajtott bő rdarab, az orrnyálka
hártya defectusát pótolja, alátámasztja a bő rdefectus pót
lására szolgáló bő rlebenyt, meggátolja annak késő bbi zsu
gorodását s így az eredménynek nemcsak pillanatnyi jósá
gáról, de tartósságáról is gondoskodik. Ezen gondolat- 
menetbő l kiindulva, már most a mű téti terv a következő képp 
a laku lt:

4. A sulcus nasolabialis táján levő  defectus linearis 
egyesítése a sulcus nasolabialis irányában.

5. A háromszög visszahajtása az orrba és odavarrása 
az orrnyá kahártya sebszéléhez (1. ábra IV).

6. Az orron levő  bő rdefectus széleinek egyesítése füg
gélyes irányban a középvonal szomszédságában.

Ehhez a tervhez képest operáltam meg H. P.-né 47 
éves napszámos asszonyt, a kinek 2 év elő tt állítólag darázs
csípés után lencsényi daganat keletkezett a jobb orrszárnyán, 
mely késő bb kifekélyesedett s azóta állandóan nő tt. Felvétel-

2. ábra. 3. ábra. 4. ábra.

1. A defectusnak háromszögű vé "való alakítása.
2. Az orrlyuk-defectus szélességének megfelelő  hosszú

ságú és felfelé néző  hasissal biró fekvő  háromszög két olda
lának megfelelő  bemetszés. (1. ábra II.)

3. Ennek felpraeparálása összefüggésben az orrdefectus 
szélével s az annak szomszédságában levő  arczbő rrel, melyet 
addig mobilizálunk, a míg az orrdefectus szélei egymással a 
középvonal szomszédságában függélyes irányban kényelmesen 
érintkezésbe nem hozhatók.

kor a Szt. István-kórházban (1917!január 15.) a jobb orr
szárnyon egy azt egészen elfoglaló kb. koronányi typusos 
rákos fekély (3. ábra), melyet január 19.-én novocain 
anaesthesiában háromszög alakban kimetszettem (2. ábra) 
s a fent leírt módon pótoltam. A sulcus nasolabialis tájáról 
vett háromszögű  lebeny hasisa kb. 3 cm. volt. A seb primaer 
egyesült. A mű tét utáni állapotot a 4. ábra mutatja. Az ered
mény kozmetikai és functionalis szempontból egyaránt kielégítő , 
a varratvonalak már jelenleg is alig látszanak.
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Közlemény a m. kir. Rokkantügyi Hivatal rózsahegyi különleges 
gyógyintézetébő l. (Vezető  orvos: Roth Mikló s dr. ezredorvos, 

egyetemi tanársegéd.)

Neurofibroma multiplexnek fibrolysinnel kezelt 
és gyógyult esete.

I r ta : Kenéz Lajos dr., osztályvezető  orvos.

A Rokkantügyi Hivatal rózsahegyi gyógyintézetében a 
belbetegeknek változatos anyagában nem egyszer egészen 
ritka kórformák is kerülnek észlelés alá. Ilyen az a neuro
fibroma multiplex-eset, a melynek ismertetését a szokatlan 
therapiai eredmény teszi indokolttá.

1916 márczius 21.-én egy 42 éves katona került osz
tályomra. Elmondja, hogy a mozgósítás óta fegyveres ő r
szolgálatot teljesít. 1915 július elején vette észre, hogy elő  
sző r a nyakán, annak mindkét oldalán, majd a czombjain 
kisebb-nagyobb daganatai fejlő dnek, a melyek késő bben a 
mellkas, hát és has bő rén is mutatkoznak, s megjelenésük 
után mintegy 4 hét elteltével fájni kezdenek. A fájdalom a 
daganatok számával, illető leg nagyságával növekedett, végül 
pedig oly erő s lett, hogy szolgálatát tovább végezni nem 
tudta éz kórházba került. Itt állapota az alkalmazott meleg
fürdő kre nem igen javult, tű rhetetlen fájdalmai miatt állan
dóan morphium-injectiókat kellett alkalmazni, a melyeknek 
napi adagjai végül 5 —6 ctgr.-ot is kitettek. Ebben az álla
potban került a beteg hozzánk a következő  sta tussal:

Középtermetű , jól fejlett és táplált férfibeteg ép csont
rendszerrel. A szívcsúcslökés az V. bordaközben, a bimbó
vonalban tapintható, körülírt, kissé emelő . A szívhangok tiszták, 
az aorta II. hangja erő sen accentuált. Jugularis lüktetés, az aorta 
íve jól tapintható, a radialis rigid, a pulsus kissé feszes, nehe
zebben elnyomható, rythmusos, egyenlő , száma perczenként 
84. Brachialis-lüktetés. A vérnyomás Riva-Rocci szerint 143 
Hg. mm. A tüdő k épek; a has-szervek részérő l elváltozás 
nem észlelhető  A vizelet napi mennyisége 1150 cm3; kóros 
alkotórészt nem tartalmaz. A W assermann-reactio negativ.

A nyak mindkét oldalán, fő leg a sternocleidomastoideus 
lefutása mentén, úgyszintén a mell, has és hát bő rében, 
nemkülönben a jobb czombon, a vena saphena lefutásának 
megfelelő en mogyoró-, részben diómekkoraságú, tömött tapin- 
tatú, a bő rrel jól mozgatható daganatok érezhető k, a melyek 
a legkisebb érintésre is felette fájdalmasak. A beteg fájdal
mai miatt szánalmas állapotban van. Nyakát nem meri 
megmozdítani, nem mer lélegzeni, mert belégzéskor a mell
kas tágulásával a bő r megfeszül s fájdalmai fokozódnak. 
Járni a czomb belfelületén levő  nagyszámú igen fájdalmas 
daganat miatt csak botra támaszkodva tud, állani pedig csak 
úgy képes, hogy botra támaszkodva a jobb térdét behajlítja 
s csak a jobb láb öregujja éri a földet.

Kezdetben első sorban a morphium-megszokás rabságá
tól akartam megszabadítani a beteget, a mi azonban fájdal
maira való tekintettel nehezen volt elérhető . Operativ keze
lésre a neurofibromának ilyen multiplicitásban mutatkozó 
alakja mellett gondolni sem lehetett. Ekkor arra gondoltam, 
hogy a thiosinamint therapiás czélból megkísérlem.

A kezelést fibrolysinnel kezdtem meg, a melynek 2 ’3 
cm5-t tartalmazó ampulláiból harmadnaponként egyet hasz
náltam fel a felkar bő rébe való subcutan injectióra. Az in
jectio utáni rövid ideig tartó fájdalmat határozottan kisebbí
tette, ha a fibrolysint elő ző leg 40—45 fokra hevítettem.

Általános hatás csak egyetlen egy ízben, a harmadik 
injectio után volt, és fejfájásból, émelygésbő l, szédülésbő l állott, 
azonban 24 óra múlva ez is eltű nt. Nem észleltem a többek 
által leírt fokozott diuresist, testsúlyfogyást, a melyet némelyek 
már kihasználni is igyekeztek. Áz első  két héten semmi 
eredményt sem láttam. A negyedik héten azonban már konsta
tálni lehetett, hogy egyes daganatok lényegesen kisebbednek, 
a beteg fájdalmai szű nnek; s ekkor az adagolást két napon
ként folytatva, a második hónap végén (22 injectio után) a 
sternocleidomastoideus mentén, a mell és a czomb bőrében levő  
tumorok teljesen felszívódtak s nem maradt más, mint a hát 
és a has bő rében egy-egy gálámbtojásnyi daganat, a mely

azonban a betegnek már nem okozott fájdalmat. Három havi 
kezelés után a beteg bot nélkül, egyenes tartásban jár, fáj
dalmai elmúltak és mező gazdasági szabadságot nyerve, oda
haza akadálytalanul végzett nehezebb mezei munkát.

A neurofibroma multiplex a therapia szempontjából 
ez ideig hozzáférhetetlen megbetegedésnek volt minősítve. 
Az intézetünkben elért szép eredmény arra ösztönöz, hogy 
ezután a thiosinamin alkalmazását más hasonló esetekben is 
megpróbáljuk és követésre ajánljuk.

Irodalom. 1 Professor Kuester: Medizinische Klinik, 1916, 25. 
szám. — 2 Schnitter: Münchener med. Wochenschrift, 1910, 19. szám. 
— 3 Riedel: Münchener med. Wochenschrift, 1909, 28. szám. — 4 R  
Mendel: Therapie der Gegenwart, 1909, Juli.

Közlemény a gyulai József-szanatóriumból.

A tuberculosis-bacillus Much-formáinak 
klinikai és prognostikai jelentő sége.

Irta: Gáli Géza dr., igazgató-fő orvos.

(Vége.)

Az e csoportba tartozó esetek közül 23-ban értünk el, 
legtöbbször lényeges, eredményt. A javulás olyan nagyfokú 
volt, hogy összehasonlítva az I. táblázatban felsorolt esetek
kel, a prognosist jónak kell tartanunk. 2 esetben nem értünk 
el eredményt, 2 beteg meghalt. E különbség okát, szemben az 
I. csoporttal, a szervezet fokozott ellentálló képességében kell 
keresnünk, a melynek indicatorai a bacillus degenerált formái: 
a szemcsés alakok és a Aíncft-granulák. Az e csoportba tar
tozók nagy része régóta beteg. A megbetegedési forma 
többnyire cirrhosisos, a melyben a proliferativ, gyógyulásra 
hajlamos folyamatok a túlnyomóak. Legtöbben közülök 
gyermekkoruk óta élnek tuberculosus családtagjaik kör
nyezetében, rossz táplálkozási viszonyok közepette. Nagy 
részük nem is tudta magáról, hogy beteg, a gyerekkorban 
kiállott infectio relativ immunitást kölcsönzött nekik, úgy 
saját tuberculosus góczaikkal, mint a kívülrő l jövő infec- 
tiókkal szemben. Ha köhögtek, vagy idő nként lázasak is 
voltak, nem tulajdonítottak neki nagyobb jelentő séget, meg
hű lésnek tartották.

A háború, a harcztér a maga nyomorúságaival — e cso
port tagjainak legnagyobb része hónapokon át volt a harcz- 
téren, ső t volt olyan is, a ki 23 hónapot töltött künn — azonban 
áttörte a relativ immunitásból álló akadályt s e betegek 
rendszerint régi góczokból kiinduló autometastasisok követ
keztében kidő ltek. Jobb viszonyok közé kerülve, ez az immu
nitas ismét elegendő  lehet s e betegek jó része rövid idő  
alatt bámulatosan javul. Természetes azonban az is, hogy 
kivételek is vannak, amikor az immunitás, a szervezet 
védekező  képessége, annyira tönkrement, hogy már nem 
szerezhető  vissza. Érthető  tehát, hogy olyan betegeink is voltak, 
a kik daczára a köpetükben található bacillusok degenerativ 
formáinak, nem javultak vagy meghaltak. A köpetvizsgálat, 
a mely e formákra tekintettel van, csak nagyon értékes jel 
a prognosist illető leg, de természetesen mellette a többi 
tünetet is értékelnünk kell.

109 eset közül 21-ben, tehát csaknem 23% -ban talál
tunk Af«c/?-granulákat, amikor a savállóságon alapuló festési 
eljárással még elő zetes antiforminnal való kezelés után sem 
sikerült tuberculosis-bacillusokat kimutatni. Ez esetek túlnyomó 
részére is áll az, a mit a megelő ző  csoportra vonatkozólag 
megjegyeztünk : legnagyobb részük már régen, kora gyermek
kora óta beteg, tuberculosus milieuben nő tt fel s évek hosszú 
során át küzdve a bacillussal, immunissá vált úgy a saját, 
mint a kívülrő l jövő  tuberculosis-bacillusokkal szemben. Ez 
immunitásnak — a mely természetesen mindig relativ — jelző i 
a Aíurá-granulák, a melyek, ha e csoportot vesszük figye
lembe az elő bbivel szemben, fontosságukban, jelentőségükben 
nő nek. Az elő bbi csoport tuberculosus voltát jelezte a közön
séges módon kimutatható bacillus. E betegek tuberculosus 
voltát exact módon csak a Much-granulák jelenléte igazolja. 
Javarészt katonákról és nehéz szolgálatot teljesítő állam
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vasúti alkalmazottakról lévén szó, nagy fontossága van a 
Aíuű tz-granulák kimutatásának. Az ilyen betegek nem kezel
hető k továbbra is úgy, mint „banális“ csúcshurutosok, „rossz 
szokásból“ köhögök és köpködő k, hanem tekintettel kell 
lenni betegségük tuberculosus voltára. Nem szabad őket 
kórházból-kórházba áthelyezni mint öreg hörgő hurutosokat, 
hogy azután végül megunva tüdejük muzsikáját, ismét kikül
dessenek a harcztérre, vagy régebbi nehéz foglalkozásukhoz 
térjenek vissza.

Egyik helyen sem tudnak megfelelni feladatuknak s a 
végén teljesen tönkremennek, relativ immunitásuk megszű nik. 
Pedig ezek azok az esetek, a melyek a szanatóriumi keze

lésnek és különösen a specifikus kezelésnek a leghálásabb 
médiumai. Nem prophylactikusok ezek, mint a legnagyobb 
részükrő l a szanatóriumi és specifikus kezelés skeptikusai 
hiszik, hanem valóban betegek. De olyan betegek, kiknek 
nehéz körülményeik közepette megszerzett ellentálló képessé
gük megkönnyíti a therapiát.

Relativ ellentálló képességüknek egyik bizonyítéka prompt 
és kifejezett reactiójuk a tuberculinnal szemben, a mit én 
Matson- nal ellentétben minden esetben találtam.

Matson- nal szemben, a ki a Afí/ü'z-granulákat kezdő dő  
phthisisekben sohsem látta, még azt is meg kell jegyeznem, 
hogy ez esetek legnagyobb része, a mint azt a fenti táblázat

II. t á b l á z a t .

Zieht— Neelsen-nel és M u ch -W e isz-festéssel is bacillusokat kimutattunk, de granulákat is láttunk.

S
zá

m

Név, kor, 
mikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint Köpet-lelet Lefolyás Jegyzet

1 .
G. J. 22 éves 

1916 február 13.-átó 
augusztus 2,-áig

30. h. gy. e.
8 hónapig volt a 

harcztéren

11. st.
Chron. ulcerosus phthisis 

cavernákkal

Minden látótérben 4—5 
bacillus. A bacillusok egy 
részében szemcsék vannak 

de e mellett különálló 
Much-granulák is láthatók

Lassan, de folytonosan 
progrediáló folyamat. 
Augusztus 2.-án exitus

2.
B. L. 31 éves

1915 decz. 20.-ától
1916 július 5.-éig

Élelmezési katona. 
Harcztéren 2 hétig 

volt

I. st.
Initialis phthisis (hilus- 

j  folyamat). Peritonitis tbc.

•

Minden látótérben 2—3 
bacillus. Homogen formák 
mellett olyanok is láthatók, 

a melyekben szemcsék 
vannak e mellett még 

különálló Much-granulák 
is láthatók.

A beteget 1916 február hó 
6.-án a gyulai közkórház
ban peritonitis tbc. miatt 

megoperálták. Állapota az 
operatio után lényegesen 

javult. Távozáskor a tüdő k 
fölött szörtyzörejek nem 

voltak. Lázas állapot meg
szű nt. Jelentékeny súly- 

gyarapodás

3.
G. J. 33 éves 

1916 június 22.-étő l 
szeptember 5.-éig

Egészségügyi ka
tona. 16 hónapig 
volt a harcztéren

III. st.
C irrhosisos phthisis

Minden látótérben igen sok 
bacillus. Homogen formák 
mellett szemcsés alakokat 
és azonkívül Much-granu- 

lákat láthattunk

Sanatoriumi kezelés alatt 
beteg állapota sokat javult. 
Szörtyzörejek eltű ntek, kö
högés megszű nt. Az elő bb 
lázas beteg láztalanná lett 
6 kgr.-nyi súlygyarapodás

Évek óta beteg. 
Testvérei tuberculo- 
sisban haltak meg

4.
D. J. 21 éves 

1916 május 22 -étő l 
június 24.-éig

23. gy. e. gyalogos. 
5 hónapig volt a 

harcztéren

11. st.
Acinosus-nodosus

phthisis

Minden 4—5 látótérben 
1—2 bacillus. Mind szem
csés. Sok Much-granula

Lényeges javulás. Lázta
lanná lett. Szörtyzörejek 
eltű ntek. 5 kgr.-nyi súly- 

gyarapodás

5.
M. J. 19 éves 

1916 június 22.-étöl 
október 14,-éig

78. gy. e. gyalogos 
5 hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis (csúcs

folyamat). Nyakmirigy-tbc.

Minden látótérben 2 —3 
homogen és szemcsés 

bacillus látható. Ezenkívül 
a praeparatumban sok 

granula látható

Lényeges javulás. A beteg 
láztalanná lett. Szörtyzöre
jek eltű ntek. T ávozáskora 
köpetben csak granulák 

voltak kimutathatók. 
Tuberculomuctn-kezelés 

alatt a mirigyek jelentéke
nyen megkisebbedtek.

Anyja tbc.-os

6.
F. J. 26 éves 

1916 június 21.-étő l 
augusztus 6.-áig

Máv. alkalmazott
I. st.

Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

Minden látótérben 5—6 
homogen és szemcsés 

bacillus. Much-granulák 
nagy számmal

Rövid sanatoriumi tartóz
kodás alatt jelentő s javulás. 
Láztalanná lett. Szörty
zörejek megkevesbedtek. 

7 kgr.-nyi súlygyarapodás

7.
D. J. 20 éves 

1916 június 22,-étő l 
október 19.-éig

50. gy. e. katona. 
8 hónapig volt a 

harcztéren

111. st.
C irrhosisos phthisis

Minden látótérben 1 -  2 
szemcsés bacillus. Homo
gen forma nincs. A szem
csés formákon kívül Much- 

granulák is láthatók

Lényeges javulás. Láztalan 
lett

Évek óta beteg. 
Apja tbc.-ban halt 

meg

8.
K. Gy. 23 éves 

1916 július 5.-étő l 
október lO.-éig

Tanító III. st.
Cirrhosisos phthisis

Minden látótérben 5—6 
fő leg homogen forma. Ezek; 
mellett néhány szemcsés 

alak és Much-granula 
látható

Az igen súlyos állapotban 
bejött beteg állapota lé
nyegesen javult. Láztalan 
lett. Szörtyzörejek kévés- j 

bedtek. Jelentő s súly- 
gyarapodás.

9.
Sz. S. 31 éves 

1916 június 5.-étő l 
augusztus 15.-éig

Máv. alkalmazott II. st.
Acinosus-nodosus phthisis ,

Minden látótérben 2—3 
szemcsés és homogen ba
cillus. Ezeken kívül Much- 

granulák is láthatók

Sanatoriumi kezelés alatt 
állapotában sémin lyen 

irányban sem észleltünk 
változást.
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Név, kor, 
mikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint Köpet-lelet Lefolyás Jegyzet

10.
A. R. 45 éves 

1916 július 8.-ától 
október 3.-áig

Ministeriumi
hivatalnok

III. st.
C irrhosisos phthisis

Minden látótérben 5 —6 
részint homogen, részint 
szemcsés bacillus. Much- 
granulák is láthatók nagy 

számmal

Sanatoriumi kezelés alatt 
minden tekintetben lénye

ges javulás

11.
S. J. 48 éves 

1916 július 12.-étő l 
október 16.-áig

Máv. alkalmazott 111. st.
C irrhosisos phthisis

Minden látótérben 1—2 
szemcsés bacillus. Sok 

granula

Lényeges javulás. Szörly- 
zörejek eltű ntek

12.
P. Sz. J. 24 éves 
1916 július ll.-é tő l 
augusztus 31.-éig

Távirdász ezredbeli 
katona. 16 hónapig 
volt a harcztéren

II. St.
Sajtos bronchopneumonia

Minden látótérben igen sok 
bacillus. Fő leg homogének. 

Kevés Much-granula
Augusztus 31.-én exitus

13.
L. J. 23 éves 

1916 június 12,-étő l 
deczember 3.-áig

Kereskedő
III. St.

C irrhosisos phthisis

Igen sok bacillus minden 
látótérben. Feltű nő , hogy 
e bacillusok legnagyobb 

része szemcsés. Egyes he
lyeken a szemcsék láncz- 
szerüek, közti anyag nem 
látható. Sok Much-granula

Lényeges javulás. Szörty- 
zörejek eltű ntek. Köpet 

távozáskor nem volt. Utolsó 
köpetvizsgálatkor minden 
2. -  3. látótérben volt 1—2 

szemcsés granula

3 testvére tubercu- 
losisban halt meg

14.
D. S. 20 éves 

1916 június ll.-é tő l 
szeptember 15.-éig

17. gy. e. katona. 
2 hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

2—3 fő leg szemcsés ba
cillus látóterenként. Sok 

Much-granula

Lényeges javulás. Szörty- 
zörejek eltű ntek.

15.
Sz. J. 26 éves 

1916 július 14,-étő l 
október 28.-áig

Máv. alkalmazott 11. st.
Acinosus-nodosus phthisis

Igen sok bacillus látóteren
ként. Sok szemcsés alak, 

sok Much-granula

Lényeges javulás. Jelenté
keny súlygyarapodás. 

Távozáskor köhögés, köpet 
megszű nt

16.
G. F. 46 éves 

1916 aug. 21.-étő l 
október 26.-áig

Földbirtokos
II. st.

Acinosus-nodosus phthisis. 
Súlyos gégetuberculosis

Látóterenként igen sok 
homogen bacillus. Kevés 

szemcsés alak s 1—2 
granula

Kórképen a súlyos gége- 
fofyamat dominált, a mely 

állandóan progrediált. 
Semmi javulás

17.
P. B. 32 éves 

1916 aug. 16.-ától 
november 4.-éig

Tanító
11, st.

Acinosus-nodosus phthisis. 
Pleuritis 1. s.

Minden látótérben 3 - 4  
leginkább szemcsés bacil

lus. Sok Much-granula

A súlyos állapotban magas 
lázakkal jött beteg állapota 
lényegesen javult. Subfeb- 
rilis lett. Jelentékeny súly- 

gyarapodás

18.
B. K. 21 éves 

1916 július 14.-étő l 
október 24,-éig

Joghallgató 111. st.
Cirrhosisos phthisis

Látóterenként 4 —5 fő leg 
szemcsés bacillus. Sok 

Much-granula

Lényeges javulás. Szörty- 
zörejek kevesbedtek. A 

magas lázakkal bejött be
teg láztalan lett

Testvére tuberculo- 
sisban halt meg

19.
N. V. F. 36 éves 

1916 július 24.-étő l 
október 24,-éig

Máv. alkalmazott
II. st.

Acinosus-nodosus forma

Igen sok homogen és 
szemcsés bacillus látó
terenként. Mellettük sok 

Much-granula

Feltű nő  javulás specifikus 
kezelés mellett. Köpetben 
távozáskor csak minden 
3 .- 4 .  látótérben volt 1—2 
nagyobbrészt szemcsés 
baciltus kimutatható a 

granulák mellett

20.
G. G. 29 éves 

1916 július 8.-ától 
szeptember 29.-éig

Magánhivatalnok III. st.
Cirrhosisos phthisis

Igen sok homogen és 
szemcsés bacillus látó

terenként. Különálló 
Much-formák

Specifikus kezelés mellett 
lényeges javulás

21.
Cs. J. 39 éves 

1916 aug. 16.-ától 
október 24,-éig

Máv. alkalmazott II. st.
Acinosus-nodosus forma

Igen sok, javarészt szem
csés bacillus látóterenként. 

Sok Much-granula

Jelentékeny javulás. Szörty- 
zörejek eltű ntek. 7 kgr. 

testsúlygyarapodás

22.
V. J. 17 éves 

1916 aug. 19.'étő l 
október 29.-éig

Tanuló
I. st.

Initialis phthisis 
(hilusfolyamat)

Látóterenként igen sok 
1 bacillus. Javarészt szem
csések. Sok Much-granula

Lényeges javulás. Láztalar 
lelt Szörtyzörejek eltű ntek 
Köhögés, köpet megszű nt 

Jelentékeny súlygyara
podás

23.
S. D. 20 éves 

1916 július 28,-ától 
november 7,-éig

Magánhivatalnok
I. st.

Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

Látóterenként igen sok, 
fő leg szemcsés bacillus. 

Sok granula

Lényeges javulás. Jelenté
keny súlygyarapodás

Anyja tuberculosis- 
ban halt meg

24.
P. J 27 éves 

1916 július 28.-ától 
október 24.-éig

Máv. alkalmazott
I. st.

Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

ÍAz egész praeparatum bar 
j  3 - 4  szemcsés bacillus. 

Sok granula

1 Lényeges javulás. Szörty
zörejek, köhögés, köpet 

megszű ntek. Jelentő s 
súlygyarapodás.
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Név, kor, 
m ikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint

1

Köpet-lelet Lefolyás Jegyzet

25.
M. S. 30 éves 

1916 szept. 6.-átó! 
deczember 5.-éig

4. hidász-zászlóalj- 
beli katona. 23 
hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

Sok, csaknem kizárólag 
szemcsés bacillus látóte
renként. Sok Much-granula

Lényeges javulás. Jelen
tékeny súlygyarapodás. 

Távozáskor minden 3 .- 4 .  
látótérben 1—2 bacillus

26.
B. S. 23 éves 

1916 május 19.-étő l 
szeptember 28.-áig

16. gy. e. katona. 
3 hónapig volt a 

harcztéren

111. st.
Cirrhosisos phthisis

Minden látótérben 1—2 
szemcsés bacillus. Sok 

Much-granula

Lényeges javulás. Köpet, 
köhögés megszű nt. 

Szörtyzörejek eltű ntek

27. B. M. 24 éves 
1916 szept. 9.-étő l

1. huszárezredbeli 
huszár. 16 hónapig 
volt a harcztéren

II st.
Acinosus-nodosus phthisis

Minden látótérben 5—6 
javarészt szemcsés bacil
lus. Sok Much-granula

A súlyos állapotban be
jött beteg fokozatosan 
javul. Teljesen láztalan

28. Sch. M. 24 éves 
1916 szept. 7.-étő l

Tüzérzászlós.
10 hónapig volt a 

harcztéren

11. st.
Acinosus-nodosus phthisis

Igen sok homogen és 
szemcsés bacillus minden 

látótérben. Sok granula

Beteg állapota folyton 
javul. Szörtyzörejek el

tű ntek. Láztalan

1913 óta beteg, ak
kor volt a sanato

riumban és gyógyul
tan távozott s azóta 
jó l érezte magát. 

Üjból beteg a harcz
téren lett

29. K. A. 28 éves 
1916 junius 26.-ától

Tartalékos gyalogos 
hadnagy. 5 hónapig 
volt a harcztéren

II. st.
Cirrhosisos phthisis

Igen sok, fő leg szemcsés 
bacillus. Sok granula

A beteg, a ki igen súlyos 
állapotban jött a sana- 
toriumba, lényegesen ja
vult. Szörtyzörejek el
tű ntek. Jelentékeny súly- 

gyarapodás

rI911-ben és 1913- 
ban mint polgári 

beteg volt a sana
toriumban. Azóta 

addig, míg a harcz- 
térre került, teljesen 

jól érezte magát

30.
B. K. 36 éves 

1916 aug. 10,-étő l 
deczember 6.-áig

Máv. alkalmazott II. st.
Cirrhosisos phthisis

Igen sok homogen és 
szemcsés bacillus látóte

renként. Sok Much-granula

Lényeges Javulás. Láz
talan lett. 8 kgr.-nyi 

súlygyarapodás
1

31.
T. J. 35 éves 

1916 július 17.-étő l 
november 25.-éig

Máv. alkalmazott II. st.
Acinosus-nodosus phtisis

Igen sok, fő leg szemcsés 
bacillus és sok Much- 

granula

Lényeges javulás. Láz
talan. 6 kgr.-nyi testsúly

gyarapodás

32.
S. P. 29 éves 

1916 április 16.-ától 
augusztus 26.-áig

23. gy. e. gyalogos. 
1 hónapig volt a 

harcztéren

III. st.
C irrhosisos phthisis

Minden látótérben 2—3, 
fő leg szemcsés bacillus. 

Sok Much-granula
Javult

Apja, anyja tbc.-ban 
halt meg

III.  t á b l á z a t .

Bacillusok egy eljárással sem, még az antiforminnal kezelt köpetben sem mutathatók ki. AíucA-granulák azonban láthatók.

S
zá

m

Név, kor, 
mikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint Köpet-lelet Lefolyás Jegyzet

1.
S. S. 21 éves 

1916 június 22,-étöl 
szeptember 9.-éig

50. gy. e. katona. 
5 hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

Bacillusok nincsenek. 
Sok csoportokat is alkotó 

Much-granula

A beteg eleinte subfeb- 
rilis, köhög. Késő bb 

láztalan lesz. Köhögés, 
köpet megszű nt. Test
súlygyarapodás 10 kgr.

Apja tuberculosus 
volt

2.
Sz. J. 33 éves 

1916 június 29.-étő l 
szeptember 9.-éig

31. gy e. katona. 
16 hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

A betegnek kifejezett 
csúcsfolyamata volt. 

Távozásakor a tompula- 
ton kívül az összes tüne

tek eltű ntek

3.
L. S. 29 éves 

1916 június 28.-ától 
augusztus 13.-áig

Kereskedő
III. st.

Cirrhosisos phthisis. 
Jobboldali pleuritis sicca

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

Bejövetelekor kifejezett 
jobboldali pleuritis sicca. 
Évek óta beteg. Sokat 

köhög, véreset is köpött. 
Mindig asthmásnak tar
tották. Sanatoriumi keze

lés alatt láztalan lett.

4.
F. R. 23 éves 

1916 június 13 -ától 
augusztus 21,-éig

2. h. gy. e. gyalogos. 
2 hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

Bejövetelkor subfebrilis, 
távozáskor láztalan. Kö
högés, köpet megszű nt

5.
Sz. M. 42 éves 

1916 június 16.-ától 
szeptember 19.-éig

7. gy. e. gyalogos. 
9 hónapig volt a 

harcztéren

K linikailag: 
chronikus bronchitis

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

Javult
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Név, kor, 
mikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint

l

Köpet-lelet Lefolyás Jegyzet

6.
A. F. 27 éves 

1916 június 26.-ától 
október 5.-éig

50. gy. e. zászlós. 
5 hónapig volt a 

harcztéren

r -
1. st.

Initialis phthisis
Bacillusok nincsenek. 

Sok Much-granula Lényeges javulás

7.
V. J. 42 éves 

1916 július 6.-ától 
szeptember 3.-áig

Máv. alkalmazott

.

i. st.
Initialis phthisis 
(hilusfolyamat)

Bacillusok nincsenek. 
Much-granulák láthatók

Subfebrilis állapot, köhö
gés, köpet megszű nt.
4 kgr.-nyi súlygyara

podás

Gyermekkorában 
sokat betegeske
dett. Évek óta 

köhög. Anyja tbc.- 
ban halt meg

8.
T. S. 39 éves 

1916 július 6.-ától 
szeptember 28.-áig

Máv. alkalmazott
1. st.

Initialis phthisis (csúcs
folyamat)

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

Lényeges javulás. Sub
febrilis állapot. Köhögés, 
köpet megszű nt. 7 kgr.- 

nyi súlygyarapodás.

Évek óta beteg, 
sokat köhög. Anyja 
s 3 gyermeke tbc.- 

ban halt meg. 
Felesége is tbc.-os

9.
B. J. 27 éves 

1916 július 7.-étő ! 
szeptember 26.-áig

Máv. alkalmazott 111. st.
Cirrhosisos phthisis

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

Kifejezett javulás. Szörty- 
zörejek eltű ntek. Jelentő s 

súlygyarapodás

14 éves kora óta 
beteges és köhög. 
Mindig rossz leve
gő jű  mű helyben 

dolgozott és szű k 
viszonyok között 

lakott

10.
W. H. 10 éves

1915 okt. 25,-étő l
1916 április 17.-éig

tanuló
1. st.

Initialis phthisis 
(hilusfolyamat)

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

Klinikailag teljes gyó
gyulás. Összes tünetek 
visszafejlő dtek; megelő ző  

gyakori haemoptoék a 
gyermek itt tartózkodá
sának utolsó hónapjában 
nem ismétlő dtek. A be

tegség pertussis után jelent
kezett és pertussis utáni 
bronchitisnek tartották

11.
M. A. 33 éves 

1916 július 26.-ától 
október 15.-éig

Máv. alkalmazott

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat). 
Stenosis mitralis

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula

Tüdő k állapotában lénye
ges javulás. A csúcsok 
feletti száraz bronchialis 
zörejek eltű ntek. Köhö 
gés, köpet megszű nt.
4 kgr. súlygyarapodás

Gyermekkora óta 
beteg. Rheumája 

sohasem volt. 
Többször volt 

haemoptoeja. Szív
bajáról nem tudott 

semmit

12.
K. U. 29 éves 

1916 június 7.-étő l 
július 29,-éig

Máv. alkalmazott I. st.
Initialis phthisis

Bacillusok nincsenek. 
Sok Much-granula Lényeges javulás

13.
F. J. 37 éves 

1916 június 7,-étő l 
szeptember 16.-áig

Máv. alkalmazott I. st.
Initialis phthisis

Sok Much-granula. 
Bacillus nincs

Klinikailag gyógyult. Az 
összes tünetek vissza

fejlő dtek

14.
Q. S. 48 éves 

1916 július 1 l.-étő l 
szeptember 30.-áig

Máv. alkalmazott Bronchiektasia Bacillus nincs. 
Sok Much-granula

Köhögés, köpet csökkent. 
Súlygyarapodás 6 kgr.

Régen köhög. Egy- 
ízben állítólag 

tüdő gyuladás miatt 
feküdt. 1 fia tbc.-os

15.
A. D. 22 éves 

1916 július 8.-ától 
október 4.-éig

8. gy. e. egyéves 
önkéntes

1. st.
Initialis phthisis

Bacillus nincs. 
Sok Much-granula

Lényeges javulás. Sub
febrilis állapot megszű nt. 

7 kgr.-nyi súlygyara
podás

16.
V. J. 29 éves 

1916 július 15,-étő l 
szeptember 28.-áig

50. gy. e. katona. 
16 hónapig volt a 

harcztéren
Chronikus bronchitis Bacillus nincs. 

Sok Much-granula
Lényeges javulás. 

Köhögés, köpet csökkent

17.
G. V. 28 éves 

1916 július 13.-ától 
július 21.-éig

Máv. alkalmazott

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat) 
stenosis mitralis

Bacillus nincs. 
Sok Much-granula

Csak 1 hétig volt a 
sanatoriumban, primaer 
sclerosis miatt a gyulai 
közkórházba helyeztük 

át

Régebben beteg. 
Rheumája nem volt 
soha. Szívbajáról 

nem tud semmit. 
Gyermekkorában 

nyakmirigy-tbc. 
miatt megoperálták 
Mű tét utáni hegek 

láthatók

18.
M. D. 25 éves J  

1916 július 14.-étöl 
október 14.-éig

tüzér.
19 hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

Bacillus nincs. 
Sok Much-granula

;í  ... ■

Lényeges javulás
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Név, kor, 
mikor volt a 

sanatoriumban ?
Foglalkozás Stadium Nicol szerint Köpet-lelet Lefplyás Jegyzet

19.
B. J. 25 éves 

1916 aug. 12 -étöl 
október lO.-éig

Máv. alkalmazott I. st.
Initialis phthisis

Sok Much-granula. 
Bacillusok nincsenek

Lényeges javulás. 4 kgr.- 
nyi súlygyarapodás

20.
Sz. Ö. 20 éves 

1916 szept. 7.-étő l 
október 7.-éig

Máv. alkalmazott Bronchiektasia Much-granulák láthatók, 
bacillusok nem

Javult.
Súlygyarapodás 3 kg.

Gyermekkora óta 
beteg. Egyízben 
véreset köpött

21.
F. J. 24 éves 

1916 szept. 23.-ától 
deczember 5.-éig

37. gy. e. katona. 
3 hónapig volt a 

harcztéren

I. st.
Initialis phthisis 
(csúcsfolyamat)

Sok Much-granula, 
bacillusok nincsenek

Lényeges javulás.
5 kgr.-nyi súlygyarapodás. 
Subfebrilis állapot meg

szű nt

2 testvére tbc.-os, 
2 nagybátyja s 

nagyanyja, a kikkel 
a beteg hosszú 
ideig együtt élt, 
tbc.-ban halt el

is mutatja, a tuberculosis első  stádiumában — initialis phthisis
— szenved. Kezdeti tuberculosisok ezek abban az értelem
ben, hogy mindig az első  stadium marad meg náluk, im
munitásuk következtében disseminatióra, a II. és III. stádiumra, 
ritkábban kerül a sor és épp gyógyulási tendentiájuk az, 
a mi Matson-na\ szemben megmagyarázza azt, hogy ezek 
még öreg korukban is kezdő dő  phthisikusok.

Sem ezekben az esetekben, sem a bronchitises formák
ban, sem a bronchiektasiásokban nincs okunk a vegyes fertő 
zések felvételére.

Nem a vegyes fertő zések okozta beolvadása a tuber- 
culumoknak oka például a granulák elő fordulásának a 
bronchiektasiáknál, a mint ezt Matson hiszi, hanem ugyan
az a gyógyulási tendentia, a mely granulákká degenerálta a 
tuberculosis-bacillusokat, vezet a tuberculosus szövet helyén 
hegképző désre és ennek révén bronchiektasiákra. Turbán 
mutatta ki legújabban is, hogy a tüdő -tuberculosis gyógyu
lásának következménye a bronchiektasia. A bronchiektasia 
ilyen összefüggését a tuberculosissal igazolja 14. és 20. 
számú esetünk, a melyekben a tuberculosis-bacillust már 
nem, de a A ta/i-granulákat még sikerült kimutatnunk.

A bronchiektasiákon kívül még fel akarom hívni a 
figyelmet a III. táblázat 11. és 17. számú esetére, a 
melyekben initialis folyamat mellett stenosis mitralis volt 
jelen. A stenosis mitralis relativ gyakoriságára tuberculosissal, 
még pedig enyhe formában megnyilvánuló tüdő -tuberculo- 
sissal kapcsolatban leginkább franczia szerző k, nálunk Stiller 
és Benedict, mutattak rá. Potain foetalis eredetű  tuberculosus 
endocarditis következményének tartja a stenosis mitralisok e 
csoportját. Sokkal valószínű bb azonban, hogy a billentyű k
— ezen esetekben kórboncztanilag sem súlyos — elváltozá
sára késő bbi tuberculosis-fertő zés vezetett, még pedig úgy, 
hogy a szervezet annyira megtudott küzdeni a vírussal, hogy 
ez nem is idézhette elő  a neki megfelelő  specifikus elválto
zásokat, hanem banális enyhe gyuladást okozott. Az ilyen 
esetekre Scharl osztályáról Holló is rámutatott és ezek az 
esetek bátran besorozhatok a Poncet-iéle inflammatorius tuber
culosisok csoportjába. Hogy ezekben az esetekben a tuber
culosis jóindulatú, hogy a szervezet meg tud küzdeni a 
tuberculosis-bacillussal, mutatja a mi két esetünk is. M ind
kettő  régóta beteg — az egyiket nyakmirigy-tuberculosis miatt 
gyermekkorában operálták is —, szívbajáról egyik sem 
tudott, a tüdő beli folyamat mindkettő nél enyhe volt. Ez enyhe 
folyamatok specifikus jellegét igazolták a mindkét esetben 
kimutatott Much-granulák, mint eredményei a szervezet véde
kező  képességének a tuberculosis-bacillussal szemben.

Mindezeket összefoglalva, mondhatjuk, hogy a tuberculo
sis-bacillus szemcsés alakjainak — különösen a .Mucfr-granulák- 
nak — klinikai és prognostikai jelentő sége igen nagy. Kli
nikai jelentő ségük azért nagy, mert sok oly eset tuberculosus 
voltát döntik el exact módon, a melyekrő l ezt eldönteni más

képpen nem tudjuk. Ennek jelentő ségét a beteg és környezete 
szempontjából külön hangsúlyozni, azt hiszem, nem kell.

A prognosis szempontjából azért nagy fontosságú a bacillus 
szemcsés alakjainak, de különösen a granuláknak kimutatása, 
mert jelenlétük rendszerint az eset enyheségére, helyesebben a 
szervezet kifejezett védekező  képességére utal, a melyet meg
felelő en támogatva, relative könnyen érjük el a teljes gyógyulást.

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

Könyvismertetés.
A fe rtő ző  b e teg sé g ek  k e le tk ezése , te r je d é s e  és  lek üz 

d ése. Irta Fejes Lajos dr., egyetemi magántanár.
A szerző nek mindössze 151 oldalra terjedő  zsebkönyvét 

a háborús viszonyok teszik actualissá. Ez a mostani világ
háború is, hasonlóan a legtöbb elő bbi hadjárathoz, a fertő ző  
betegségek elleni folytonos küzdelemben indult meg, s ha 
ma már elmondhatjuk, hogy a háborús járványokon úrrá 
lettünk, azt a fertő ző  betegségek keletkezésérő l, terjedésérő l 
és a leküzdésükre alkalmas intézkedésekrő l való ismereteink 
haladásánek és azok gyakorlati alkalmazásának köszönhetjük. 
Ezeket az ismereteket kívánja a szerző , lehető leg röviden, a 
leglényegesebb dolgokra szorítkozva, különösen a háborús 
viszonyok adta szükségletnek megfelelő en közreadni. Illetékessé 
avatja a szerző t erre a feladatra már béke idején e téren 
kifejtett tudományos irodalmi munkássága, valamint a háború 
egész folyamán a fertő ző  betegségek elleni védekezésben 
szerzett bő séges tapasztalata.

A könyvecskében a szerző  18 fertő ző  betegséggel fog
lalkozik. Ezek részletes tárgyalását egy általános járványtani 
bevezetés elő zi meg és a fertő tlenítésre vonatkozó rövid uta
sítás zárja be.

Az egyes fertő ző  betegségek sorát a hastyphussal kezdi, 
majd a paratyphussal, botulismussal, vérhassal, cholerával 
folytatja. A typhus exanthematicusról és febris recurrensrő l, 
ezen békeidő ben hazánkban alig ismert betegségekrő l, a szer
ző nek jórészt saját észleletei alapján adott leírásai az e 
tárgyban jártas olvasók érdeklő désére is érdemesek. A malaria, 
a pestis, a himlő , a járványos nyakszirtmerevedés tárgyalása 
után a sorozat teljessége kedvéért még a poliomyelitisrő l, 
skarlátról, kanyaróról, rubeoláról és végül röviden a tuber- 
culosisról is szól a szerző .

Az egyes betegségekrő l szóló fejezetekben tüzetesen 
foglalkozik a szerző  az illető  kórságot okozó mikroorganis- 
mussal és kimutatásának módszereivel. Ha e leírások nem is 
elegendő k arra, hogy azok alapján az olvasó a vizsgálatokat 
maga elvégezhesse, de helyén valók, mert tájékoztatják arról, 
mikor mily vizsgálatot kívánjon a laboratóriumtól és hogyan 
értékesítse a laboratóriumi vizsgálat eredményét. A betegsé
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gek tüneteit részletesebben csak ott írja le a szerző , a hol 
azok kevésbbé ismertek. A fertő zés terjedésének ismertetése
kor, ott a hol az helyén van, hangsúlyozza a bacillusgazdák 
szerepét. A védekezés tárgyalásakor a typhus és cholera elleni 
védő oltásokat érdemük szerint méltatja.

A könyvecske minden részében modern tudományos 
állásponton épült fel, ső t már a jelen háború tapasztalatait 
is értékesíti; a szó szoros értelmében a háború zajában 
készült, nagy tárgyszeretettel és hozzáértéssel és a másokon 
való segítés igyekezetével. Aprólékos akadékoskodás vele 
szemben nem volna helyén. írása világos, szabatos. Hasznos 
és érdekes olvasmány, széles elterjedésre érdemes. A Magyar 
Orvosi könyvkiadó társulat a könyv kiadásával tagjainak jó 
szolgálatot tett. Fenyvessy.

Hermann Liegner: Vademekum der speciellen Chirurgie 
und Orthopädie für Ärzte. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1916.

A kézikönyvek javarészének hibája, hogy az orvostan
hallgatónak és gyakorló orvosnak egyaránt íródnak, pedig 
helyesen jegyzi meg Liegner elő szavában: „Der praktische 
Arzt bedarf zu seiner Orientierung da, wo ihn sein Gedächt
nis verlassen hat, des vielen doktrinären Beiwerks nicht 
m ehr; ausserdem bringt dem praktischen Arzte, welcher auf 
allen Gebieten der Medizin arbeitet, eine eingehende Schil
derung aller spezialistischen Operationen oder gar die Auf
zählung der zahlreichen Modifikationen, welche jede halb
wegs bedeutende Operation erfahren hat, keinen Gewinn. Es 
genügt für ihn, wenn ihm das Prinzip der grösseren Opera 
tionen bekannt ist, so dass er mit kritischem Verständnis 
dem Handeln des Chirurgen folgen kann, welchem er seine 
Patienten anvertraut.“ — Ezen felette helyes elvnek hódol az 
egész munka. Deutsch Ernő .

Új könyvek.
Beiträge zur Frage der Ausrüstung armverletzier Kriegs

beschädigter fürs Erwerbsleben. Berlin, L. Siinion. 3^0  m. — P. Ma
nasse, K. Grünberg und W. Lange: Handbuch der pathologischen Ana
tomie des menschlichen Ohres. W iesbaden, J. F. Bergmann. 45 m. — 
W. H ir t: Ein neuer Weg zur Erforschung der Seele. München, E. Rein
hardt. 6 m. — G. Meisel-Hess; Das W esen der Geschlechtlichkeit. Jena, 
E. Diederichs. 13‘50 m.

Lapszemle.
Belorvostan.

Az oedema keletkezésérő l közöl nagyobb tanulmányt 
Eppinger és Steiner. A tanulmány egyik része gyakorlati 
szempontból már most is tágabb köröket érdekelhet s azért 
az alábbiakban röviden ismertetjük.

A szerző k abból indultak ki, hogy hiányos pajzsmirigy- 
mű ködéssel bíró (myxoedemás) betegek bő relváltozásainak 
egy része talán nem más, mint localis oedema, hogy tehát 
a pajzsmirigymű ködés és az oedemafejlő dés között bizonyos 
vonatkozás áll fenn. S ha ez így van, akkor oedema bizo
nyos eseteiben pajzsmirigy-tabletták használata sikeres lehet. 
A szerző k föltevése csakugyan beigazolódott: oedema több 
makacs esetében, a melyekben a szokásos cardiacumok és 
diureticumok hatástalanok voltak, pajzsmirigy-készítmények- 
kel jó eredmény volt elérhető . Eleinte egy tablettát adtak 
(megfelel 0 3  gramm pajzsmirigy-szárazanyagnak) s ha ez az 
adag nem okozott káros mellékhatást (különösen a pulsus- 
számra és az esetleges diarrhoeára voltak tekintettel), foko
zatosan nagyobb adagra tértek át, de napi 3 tablettánál töb
bet csak nagyon kivételesen adtak. Valódi szívbaj eseteiben 
mellő zendő  a thyreoidea-kezelés, egyrészt mert ilyenkor az 
oedema a szívbaj okozta vérpangás következménye s mint 
ilyen thyreoideával nyilván nem befolyásolható, másrészt mert 
a thyreoidea mint szívméreg szívbaj esetén fokozottan vesze
delmes. Ez azonban természetesen nem zárja ki azt, hogy 
kivételesen szívbaj fennforgásakor is megkíséreljük a pajzs- 
mirigy-készítményeket, mert lehetséges, hogy a szívbaj okozta 
vérpangáson kívül még valamilyen más tényező  is szerepel az 
illető  esetben az oedema létrehozásában, s ez a tényező  a 
thyreoideával talán befolyásolható. Így mitralis-stenosis egy ese

tében digitálisra rövid ideig tartó bő  diuresis mellett csökkent 
az oedema, utóbb azonban megszű nt a diuresis és csak 
naponként egy thyreoidea-tabletta adagolása után fokozódott 
újból és szű nt meg teljesen az oedema. Nagyon jók voltak 
a pajzsmirigyhasználat eredményei nephritis okozta oedema 
eseteiben. így az egyik közölt esetben, a melyben a szokásos 
kezelés (chlorban szegény diaeta, diuretin stb.) hatástalan 
volt, thyreoidea-tabletták használata után (1, majd 2, végül 
3 tabletta naponként) 12 nappal fokozott diuresis állott be 
s az illető  azután 2—3 hét alatt 24 kilo oedemát fogyott. Egy 
esetben súlyos amyloidosis volt jelen s mégis tetemes 
diuresis állott be pajzsmirigy-tablettákra. Arteriosclerosis 
okozta zsugorvese eseteiben az oedema csaknem kizárólag 
szívelégtelenségre vezethető  vissza s azért ilyenkor nem 
használandó a pajzsmirigy-therapia. Úgyszintén uraemia biz
tos tüneteinek fennforgásakor is mellő zendő . Végül még csak 
röviden jelezzük, hogy állatokon végzett kísérletek szerint 
normalis állat víz- és sókiválasztása pajzsmirigyetetésre foko
zódik, a pajzsmirigyétő l megfosztott állat víz- és sókiválasz
tása pedig erő sen csökken. (W iener klinische Wochenschrift, 
1917, 2. és 3. szám.)

Sebészet.
Kifejlő dött tetanus eseteiben intraduralis electrargol- 

injectiókat használ Urban a Bier-féle lumbalpunctiónak meg
felelő  helyen. Felnő ttek számára egyszeri dosis 10 cm3, gyer
mekek ennek felét kapják. Tanácsosnak tartja, ha a beadandó 
mennyiségnél kissé több liquort bocsátunk ki elő ző leg, mert 
ezzel az agyat egyúttal a nyomástól megszabadítjuk.

Az electrargolt isotonizálva és felmelegítve lassan kell 
befecskendezni. Jóllehet maga a befecskendezés a görcsös 
lordosis miatt nehezen vihető  véghez és a befecskendezés 
után pár óra múlva láz, a görcsök fokozódása és heves fő 
fájás áll be (ez utóbbiakat Urban az electrargol által gyen- 
gíttt toxinok hatásának tartja s a megszüntetésükre chloral- 
hydratot ad a végbélbe), mégis 7 betege közül 4-en e 
kezeléssel jó eredményt ért el. (Wiener med. Wochenschrift, 
1917, 3. szám.) M.

Hasi lövés-sérülés eseteiben a morphin - injectio 
helyett 1 mgr. atropint ad Moser. Több esetben észlelte 
ugyanis, hogy a 0 ‘02 gr.-os morphin-injectio után a pulsus 
hirtelen rosszabbodott és csakhamar halál állott be. Ezzel
ellentétben az atropin a gyomor- és bélmozgást igen jól 
szünteti és ha 0005 gr. morphinnal kombináljuk, a fájdalmat 
is kiválóan csillapítja. (W iener med. Wochenschrift, 1917,
3. szám.) M.

Szülészet és nő orvostan.
A szülészeti mű tétek kapcsán létrejövő  magzat

sérülésekrő l ír Walther giesseni professor. A fogó, az 
extractio és a fordítás alkalmazásakor sérülhet a magzati A 
fogó által okozott sérülések lehetnek jelentéktelenek, mint pl. 
sugillatiók, a kanalak okozta nyomás-foltok, bár ezekbő l erysi
pelas, phlegmone indulhat ki. A peripheriásfacialis-bénulás sem 
ritka. A cephalhaematoma externum rendszerint felszívódik, 
de helytelen kezelésre elgenyed. Az intracranialis vérömlések 
sokszor halálosak, együttjárnak a falcsont vagy halántékcsont 
töréseivel, s oculomotorius-, trochlearis-, abducens-bénulások 
komplikálják. Ezekben az esetekben gyakori a pachymenin
gitis s ha a gyermek életben marad, idióta, epilepsiás vagy chron. 
hydrocephalusos lesz. Intracranialis vérzés gyanújánál tilos a 
Schultze-féle lóbálás. Arczfekvésnél alkalmazott fogónál, ha a 
kanalak lesiklanak, retrobulbaris haematoma, exophthalmus a 
leggyakoriabbak. A csontsérülések oka lehet az abnormis 
medencze is. A törések közül typusos a falcsont tuber 
parietalejának radialis fissurája és az occiput csillag-alakú 
törése, ez utóbbi halálos a következményes agyalapi vérzés 
vagy nyultagysérülés miatt. Ezek a csontsérülések a szű k 
medencze azon alakjainál fordulnak elő , a hol jobb perforálni 
mint erő ltetni a fogót. A kanál-alakú impressiókat nem a 
fogó okozza, hanem a lapos medencze elő ugró promon- 
toriuma. A nyak inkább az extradionál sérül, bár láttak már
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Duchenne-Erb-bénulást fogó után is. Extractio után gya- 
koriabbak a sérülések. Minthogy csak a fej kifejtésekor kell 
sietni, ezért sok a fej- és ny k-sérülés. A láb lehozásakor a 
láb is sérülhet, legtöbbször a czombcsont. Hibás technikánál 
máj-vese-bél-lépruptura jöhet létre. A nemi szervek Iaesióját 
szintén csak helytelen eljárásnál látjuk. A kartörések leg
gyakoribb oka az, hogy nem két, hanem egy ujjal simítja le 
az extraháló a karokat. A szülési bénulások mellett nem 
találunk mindig sérülést. Elég gyakori a sternocleidomastoideus 
szakadása consecutiv myositissel. A gerinczoszlop csak 
hibás technika mellett sérülhet, vagy ha túlnagy akadályt kell 
leküzdeni. A régi prágai mű fogásnak ma már csak történelmi 
jelentő sége van. Mégis ha a fej a symphysis mögé kerül, 
csak a fordított Smellie-Veit, illetve a fordított prágai 
mű fogás segíthet, ilyenkor csak a legnagyobb óvatossággal 
kerülhető  el a gerinczoszlop törése. A fejnek a törzsrő l való 
leszakítása úgy fogónál, mint extractiónál a legdurvább hiba 
és csak maceráit magzatnál magyarázható meg. A fej leg
gyakrabban a Martin- Wiegand-íéíe müfogásnál sérül és csak 
igen szű k medenczéknél. A lágyrészsérülések prognosisa 
jó. A belső  kombinált lábrafordításnál, ha a lábakat nem a 
hasi, hanem a háti oldalon hozzák le, sérülhet a láb. 
Különben ritkák fordításnál a sérülések, leggyakoribb az, 
hogy a köldökzsinór vongálása miatt leválik a placenta. 
Általában jó technika és kellő  óvatosság mellett a sérülések 
nagy része elkerülhető . (Medizin. Klinik, 1916, 46.—48. sz.)

Endreyné dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A gümős nyakmirigyek mű téti eltávolítása helyett 
Wilms tanár már néhány év elő tt ajánlotta a röntgenezést, 
és pedig egyrészt azért, mert a recidivák aránytalanul ritkáb
bak (a röntgenezés alatt ugyanis a szervezet mintegy immu- 
nizálódik újabb fertő zés ellenében, azután meg a röntgenezés 
olyan mirigyeket is befolyásol, a melyek már fertő zöttek, a 
mű tét alkalmával azonban kicsinységük miatt elkerülik a 
figyelmet); másrészt pedig azért, mert a röntgenezéssel keze
lés (3 hetenként 1 — 1 ambulans kezelés) nem teszi ideigle
nesen sem munkaképtelenné az illető ket. (Münchener mediz. 
Wochenschrift, 1917, 1. szám.)

lünk kékes-fekete szín jelentkezéséig; ekkor bő ségesen víz, 
majd heresó (kaliumoxalat) bő séges utánöblítéssel; az eljárás 
ismétlendő .

7. Kátt dny festékek: Szappanspiritus alkalmazása. (Mediz. 
Klinik, 1916, 52. sz.)

Lábszárfekélyek gyógyítására Knotte a forró opiumos 
borogatást ajánlja, mint a mely eljárással a legmakacsabb 
esetekben is néhány hét alatt gyógyulást ért el. 100 gramm 
vízbe kávéskanálnyi opium-tincturát tesz s ezzel a forróvá 
tett s forrón tartott oldattal naponként 3—4-szer 2—2 órán 
át borogattatja a fekélyeket. A közbeeső  idő ben közönséges 
melegvizes borogatást rak fel és Billroth-batiszttal fedi. (Mün
chener med. Wochenschrift, 1917, 2. sz.)

Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat. 1917, 4. szám. Jankovich László: Újszülött leány 
nemi szerveinek fejlő dési rendellenességérő l. Máté Lajos: A m. kir. 5. 
honvéd tábori kórház félévi mű ködésérő l.

B udapesti o rvosi ú jság , 1917,6. szám. Zsakó István: A penisen 
található hegek elkülönítő  kórisméje. Áldor Lajos: A háborúban szer
zett vesebajokról.

Vegyes hírek.
Új magántanárok a budapesti egyetem orvosi karán. A

vallás- és közoktatásügyi minister Grósz Gyula dr.-nak, a Bródy Zsig- 
mond és Adél-gyermekkórház igazgató-fő orvosának a gyermekgyógyá
szatból és Benczúr Gyula dr. tanársegédnek „A belbetegségek physikalis 
és diaetás gyógymódjai“ czímű  tárgykörbő l egyetemi magántanárrá tör
tént képesítését tudomásul vette.

Választás. Szommer Ferencz dr.-t veszprémvidéki körorvossá 
választották.

M eghalt. A. Streckeisen, a törvényszéki orvostan tanára a baseli 
egyetemen, 60 éves korában. — L. v. Murait dr., a davosi Turban
sanatorium igazgató-fő orvosa, kiváló, irodalm ilag is szereplő  specialista 
a tüdő gümő kór terén, január 16.-án.

Személyi hírek külföldrő l. H. Beitzke dr.-t, a lausanne-i egye
tem tanárát kinevezték a düsseldorfi orvosi akadémiára az általános 
kórtan és kórbonczolástan tanárává. — W. Hoffmann würzburgi magán
tanár (élettan) czímzetes rendk tanár lett. — E. Gotschlich dr.-t, a 
saarbrückeni közegészségtani intézet igazgatóját kinevezték a giesseni 
egyetem közegészségtani tanszékére.

Tüdő üszök több esetében nagyon jó eredménynyel 
használta Gross a greifswaldi belklinikán a salvarsant intra
vénás befecskendezés alakjában. 2 — 3 napos idő közökben 
0'45 —0 9  grammot használt 3—4 ízben. Friss esetekben 
feltű nő  rövid idő  alatt következett be a gyógyulás. (Therapie 
der Gegenwart, 1916, 12. füzet.)

Tüdő gümő kór eseteiben a beteg tüdő résznek nyuga
lomba helyezését, illető leg a beteg tüdő fél mellkasi légzés- 
typusának diaphragmás légzéstypusúvá változtatását hevede
rekbő l bizonyos módon összeállított kötelékkel iparkodik el
érni Porges bécsi docens. Eddigi kísérletei nagyon biztató 
eredménynyel jártak. (W iener kiin. Wochenschrift, 1917, 
3. szám.)

Gyógyszerek okozta foltok eltávolítása a bő rrő l 
és a fehérnemű bő l. Mankiewicz erre vonatkozólag a követ
kező  tanácsokat adja:

1. J ó d: Megnedvesítés ammóniákkal vagy natrium- 
thiosulfattal.

2. Argentum nitricum : Mosás 10%-os cyankalium-oldat- 
tal vagy 10% -os jodkalium-oldattal (a keletkező  sárga jod- 
ezüstfoltok kénessavval távolíthatók el). Hydrargyrum bichlo- 
ratum, ammonium chloratum aa 10 :80  vízre szintén eltávo
lítja a bő rrő l a pokolkő  okozta foltokat.

3. Chrysarobin: Benzollal dörzsölés.
4. Resorcin : Gyenge czitromsav alkalmazása.
5. P ikr insav: Kalium sulf. egy perczig, utána mosás 

bő séges szappannal és vízzel; avagy szénsavas magnesiából 
vízzel készített pép teendő  a foltra és dörzsölendő jól el 
bizonyos idő  múlva.

6. Pyrogallol: Régi foltok nem távolíthatók el. Nem 
régieket melegítés közben 10% -os ferrum sulf.-oldattal keze-

Park-sanatorium vi, Aréna-ut m ,b. 
Sebészet :: Nő gyógyászat :: Urológia

D r. G rü n w a ld  s a n a to r lu m a  !"'fT f '  Jír«]i,eJ-,a“ r ’s-« -
Felvétetnek férfi- és nő betegek 
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kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi é s  Röntgen-laboratorium.
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
T A R T A L O M :  Budapesti Kir. Orvosegyesület ( I .  rendes tudományos ülés 1917 január 20.-án) 75. lap. — A 16. számú helyő rségi kórház 

tudományos értekezlete. 76. lap.

Budapesti Kir. Orvosegyesület
(I. rendes tudományos ülés 1917 január 20.-án.)

Elnök : Jendrássik Ernő . Jegyző  : Csiky János.
(Folytatás.)

Ifj. Liebermann L eó : A bemutatott eset szemfenék-képe és 
kórlefolyása typusos neuritis opticának felelt meg : látászavar támadt, 
elő bb relativ, majd absolut középponti skotomával, erő sen hyper- 
aemiás, teljesen elmosódott határú papillával. Néhány hét alatt a látás 
teljesen feltisztult, a szemfenék képe normálissá vált. A kép és a le
folyás olyan, mint a milyet orrmelléküreggyuladásokhoz társuló neu
ritis opticáknál szoktunk látn i; valószínű  tehát, hogy az orbitában 
gyuladás folyt le, a melyet, mint a bemutató is felteszi, valószínű leg a 
fissura orbitalis inferioron át az orbitába hatolt novocain-oldat okoztott; 
azt nem lehet eldönteni, hogy infectio vagy chemiai hatás révén. 
Hogy az utóbbi is lehetséges, azt hozzászóló abból következteti, 
hogy saját magán alkalma volt a n. mandibularis novocain-érzéstelení- 
tése után 4 napig tartó erő s utófájdalmakat tapasztalni az injectio 
helyét körülvevő  izomcsoportban, melyek különösen az izmok mű ködése
kor voltak érezhető k, tehát nem azonosak az érző  ideg területén néha 
beálló ú. n. utófájdalmakkal. S hogy ez nem lehetett infectiós, csak 
chemiai hatás által kiváltott gyuladás, az abból következik, hogy már 
az érzéstelenség elmúlásával kezdő dött. Ezen lehető séget is szem elő tt 
kell tartanunk a bemutatott ese tb en ; viszont ennek aránylag hosszas 
lefolyása talán mégis infectiós eredet mellett szól.

Traumás epilepsiáknak szabad fascia- és zsírlebenytransplantatió- 
val gyógyított esetei.

Makai Endre: A kemény agyburok defectusainak pót
lására szolgáló szabad átültetéses eljárásoknál két transplan- 
tatiós anyag vetélkedik egymással, a Kirschner által ajánlott 
fascia- s a Rehn által ajánlott zsírlebeny. Az elő bbinek kiváló 
elő nye a defectus hermetikus elzárása s bizonyos ellenálló
képesség, az utóbbié az agyfelszínnel való összenövés bizto
sabb elkerülése s rugalmas, párna- vagy pelottaszerü functio. 
Lucas volt az, ki e két anyag sajátosságát együttesen akarta 
kihasználni s ezért a fascia lataból vett szabad lebenyen 
rajta hagyta a bő ralatti zsírszövetet s a lebennyel úgy borí
totta be az agyhártya-defectust, hogy a zsírszövetet az agy
felszín felé fordította. Bár Krause e módosításnak nem tulaj
donít különösebb jelentő séget, a bemutató meggyő ző dése, hogy 
különösen a traumás epilepsiák mű téti gyógyításában minden 
methodusnak fölötte á l l ; a gyógyulást egyáltalában nem kom
plikálja s a mit különösen kiemelni óhajt, az agynyomás- 
rendellenesség megszüntetése szempontjából kitünő en fel
használható. E szempont fontosságát nem érinti az, hogy 
Kocher maga sem áll már feltétlenül azon felvétele mellett, 
hogy a post-traumás epilepsiák gyógyításakor a koponyabeli, 
helyesebben intrameningealis túlnyomás megszüntetése a lé- 
nyeg. Igaz ugyan, hogy újabb szerző k, különösen Braun, a foko
zott agynyomást nem tekintik másnak, mint az epilepsiát elő 
idéző , eleddig nem tisztázott ok következményének; viszont 
az sem tagadható, hogy sokszor, mint a bemutató második 
esetében is, igen jó eredményeket érhetünk el azzal, hogy 
szorító, nyomó hegek eltávolításával a kórosan megnagyob
bodott agynyomásnak ventilt készítünk.

A bemutatandó igen súlyos esetekben elért eredmények 
szépen mutatják a szabad fascia-zsírlebeny-transplantatióval 
elérhető  gyógyeredményeket.

Az első  eset késő n beálló rohamokkal jelentkező  trau
más epilepsiára vonatkozik.

V. E., 22 éves gyalogos 1915 augusztus 8.-án lövési 
sérülést szenvedett a koponya bal faltáján. Két nap múlva a 
tábori kórházban megoperálták. Szeptember 2.-án került a be
mutató Auguszta-barakkórházbeli osztályára kínzó főfájások
kal, beszédzavarokkal, a jobboldali végtagok kisfoki! paresisé-

vel. A Röntgen-lelet a bal falcsont megvastagodását és a 
tört részlet besüppedését mutatta. A sérült haemophil családból 
származik, maga is többször észlelte, hogy például foghúzás 
után a fog helye napokig vérzett. Mivel a tünetek folyton 
súlyosbodnak, október 3.-án a lövési sérülés helyén trepa- 
natio. Subduralis vérömleny, a pókhálóhártya erő sen vérbő , 
succulens; egy baraczkmagnyi arachnoidalis tömlő t feltárunk, 
egyébként a piát skarifikáljuk. Vékony csíkkal tamponade. 
Mű tét után a tünetek súlyosbodnak, agynyomás tünetei jelent
keznek, miért is 16 nap múlva ismét feltárjuk a sérülés 
helyét. 20-filléresnyi tetejű , gombaalakú haematomára bukka
nunk, azt kitisztítjuk, a környező  arachnoideát finom selyem
varratokkal köröskörül aláöltjük. Tamponade. A beteg álla
pota ezután lassan, de fokozatosan javul, végtagjait jobban 
használja, írni kezd, a beszéd könnyebb és érthető bb lesz, 
a fő fájások szű nnek. 1916 márczius 15.-én üdülő -otthonba 
küldjük.

1916 augusztusában állapota ismét rosszabbodik s 
epilepsiás rohamok jelentkeznek eleinte ritkábban, késő bb 
mind gyakrabban. Októberben elő bb naponként, majd na
ponta többször vannak typusos rohamai. Novemberben na
ponta 7—8-szor is vannak rohamai, órák hosszat fekszik esz
méletlenül, a felvétele elő tti napokban 20—25-ször ismétlő dő , 
úgyszólván állandóan tartó rohamok. November 12.-én a szóló 
osztályára kerül. Igen nehézkes, akadozott beszéd, jobboldali 
hemiparesis, a végtagok spasmusban, a jobb kéz lesoványo
dott, szorító ereje nincs, az ujjak karomállásban. Állani, járni 
nem tud. Egy nap alatt csaknem félóránként roham. Mű tét 
1916 november 14.-én aethernarcosisban. Ómega-alakú lágy
részlebennyel körülvágja a bal frontoperietalis táj forintnyi 
defectusát, melyben az agyállományba beterjedő  szívós kérges 
heg foglal helyet. A csontdefectus peremét köröskörül mutató
ujjnyi szélességben kell eltávolítania, míg ép durarészletre jut. 
A kérges hegszövet óvatos lepraeparálása után e területnek 
megfelelő , víztiszta folyadékot tartalmazó, kisujjvastag, szabály
talan subarachnoidalis tömlő re bukkan. A pókhálóhártya marad
ványait eliávolítván, az agykéreg egy diónyi szabálytalan 
defectust tüntet fel, melynek alapját részben czitromsárgán 
elszínesedett törmelékes, czafatos agyállomány alkotja; gyrusok 
nem ismerhető k fel. Az agyállományba hatoló hegeket gon
dosan kipraeparálja, az egyenetlenségeket megszünteti. A jobb
oldali fascia latából a duradefectusnak megfelelő  lebenyt szab 
ki, annyi zsírszövetet hagyva rajta, hogy utóbbit az agy felé 
fordítva, a defectus helyét teljesen kitölti. A fasciaszéleket a 
durához csomós öltésekkel rögzíti, s a lágyrészlebenyt vissza
hajtva, tovafutó bő rvarratokat alkalmaz. Príma sebgyógyulás. 
Egy Haidenhain-féle öltés helyén támadt mogyorónyi haemato- 
mát megnyit s kitisztít. A mű tét óta a betegnek egyetlen 
epilepsiás rohama sem volt, beszéde s jobboldali végtagjá
nak használata fokozatosan, de igen gyorsan javult.

M isodik esete korán beálló görcsrohamokkal jelentkező  
epilepsiát illet.

Sz. S., 23 éves vadász 1915 május 14.-én szenvedett 
lő tt sérülést a koponya bal faltáján. Eszméletét elvesztette, 
majd mikor magához tért, aphasiája, jobboldali hüdése volt 
s görcsrohamok úgyszólván azonnal jelentkeztek. Több ízben 
volt operálva, a rohamok azonban a mű tétek után csakhamar 
újból beállottak. Eleinte ritkábban, havonta néhányszor, ren
desen a hónap közepe táján voltak görcsei, késő bb mind 
sű rű bben, fő leg 1916 októberében, novemberében, mikor már 
naponta többször is voltak rohamai. A bemutató Auguszta- 
barakkórházbeli osztályára 1916 november 16.-án került. A 
bal frontoperietalis tájon Wagner-íé\e csontlebennyel végzett 
mű tét hege. Úgyszólván folyton tartó, állandóan ismétlő dő  
rohamok, melyeket a legkisebb izgalom (orvosi vizsgálat) 
kivált. Mű tét 1916 november 21.-én. A bal frontoperietalis 
tájon levő  régi mű tét, 5-koronásnyi W agner-ít\t lebenyét
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ómega-alakú metszéssel feltárja. A csontlebenyt egy kör 
4/ä részének megfelelő leg a koponya többi részétő l mutató- 
ujjnyi dehiscentia választja el, a csonthiányt kérges szívós 
heg tölti ki. A csont-dehiscentiát határoló külső  csontpartból 
1 cm. széles peremet kell véső vel és kalapáccsal eltávo
lítani, míg ép dura-részre bukkan. Azonnal hatalmas 
agyprolapsus támad, kúpján az 5-koronásnyi csontlemezzel. 
A csontlemezt a hegekkel együtt eltávolítva, aránylag ép 
kemény agyburokra bukkan. Keresztalakú metszéssel fel
tárja a durát. A négy lebenyt visszapraeparálva, a dura és 
arachnoidea közt vékony hegköteget szakít meg, melyek
bő l elég bcsíges vérzés tám ad; finom selyemaláöltésekre 
a vérzés csakhamar eláll. Az agykéreg felszíne sértetlennek 
látszik, tapintásra a normálistól eltérést nem mutat, csupán 
a színe tér el annyiban, hogy a környezetnél sötétebb szürkés
vörös. Az agyállomány a koponyacsontok színe felett 11/2 cm.- 
nyire áll. Próbapunctio a mélyben negativ. A jobb czombból 
most gyermektenyérnyi négyszögletes fascia-zsíriebenyt metsz 
ki s azt a zsírszövettel az agy felé helyezve akként varrja a 
durához, hogy a négyszög négy oldalát azon négyszög négy 
oldalához szegi, melyet a keresztalakúan behasított dura négy 
lebenyének kihajlása után a dura-szélek alkotnak. Ily módon a 
subduralis ű rt tetemesen megnagyobbította, holt ür azonban 
éppen a befelé néző  zsírszövet következtében egyáltalában 
nincs, ez utóbbi rugalmas párnaszerű en tölti ki a dura ezen 
complement-ürét. A bő rlebenyt visszahajtva, tovafutó varratot 
alkalmaz. Prima sebgyógyulás. A beteg hamarosan felkel, 
jár, rohamai azóta nincsenek. A 2. hét végén a mű tét helyén 
levő  elő boltosulás teljesen megszű nt.

(Folytatása következik.)

A 16. számú helyő rségi kórház tudományos 
értekezlete.

E lnök : Mohr Mihály. Jegyző  : Ifj. Háhn Dezső .
(Folytatás.)

Torday Á rpád: Pleuritis interlobaris esetei.

Az első  eset 34 éves fő hadnagyra vonatkozik, a ki 
augusztus havában feküdt a helyő rségi kórházban magos 
lázakkal és bő , kissé bű zös köpettél, a melyben rugalmas 
rostokat találtak. A lázak kissé intermittáló jellegű ek voltak 
és a hő emelkedéseket olykor borzongás érzése kísérte. A 
beteg a mellkas jobb felében elül heves fájdalmakról panasz
kodott. Mindkét tüdő csúcs felett tompult a kopogtatási hang. 
Jobboldalt a tompulat az interscapularis tér közepéig terjedt le. 
A jobboldali tompulat felett hörgő  a légzés. Röntgen-átvilágítás
sal a tágult és dúsan elágazódó hörgő k mellett a jobb inter- 
scapularis térnek megfelelő leg erő s árnyékoltság volt kimutat
ható. A beteg szabadságolva lett. További kezelése folyamán 
láza elmúlt, a köhögés és a kiköpés is kevesbedett. A szep
tember végén végzett vizsgálat alkalmával a jobb interscapularis 
térben még mindig ki lehet mutatni egy szalagalakú tompulatot, 
a mely felett a légzés gyengült, környezetében pedig majdnem 
hörgő  a légzés, néhány nedves szörty-zörej által kísérve. 
Október végén a tompulat teljesen feltisztult, utána azonban 
nemsokára a beteg jobboldali mellhártyagyuladásba esett.

A második eset 25 éves zászlóst illet, a ki két
oldali tüdő csúcs-affectio miatt már hosszabb idő  óta állott 
gyógykezelésben. Az illető n szintén jobboldalt lehetett az 
interlobaris hasadéknak megfelelő leg hátulról a scapuláig 
terjedő  három ujjnyi széles tompulatot kimutatni, a mely 
felett pleuralis dörzs-zörejek voltak hallhatók.

A két esettel kapcsolatban az interlobaris pleuritiseknek 
a diagnostikájával foglalkozik, rámutat annak fontosságára 
empyemák esetén és kimutatja, hogy mily nehéz lehet a 
bántalom felismerése complicatióknál.

Biró E rn ő: Röntgen-laboratoriumi anyagán a múlt hó folyamán 
négy interlobaris folyamatot volt alkalma észlelni. Ezek közül az elő adó 
referált két esetrő l, míg a másik két egyénen már callosusan gyógyult 
folyamatokról volt szó (a Röntgen-felvételeket demonstrálja).

Hozzászóló hangsúlyozza, hogy ezen kórkép in vivo csak a 
Röntgen-aera óta diagnoskálható teljes biztossággal, úgy, hogy a

Röntgen-sugarakkal ezen, az egyéb belgyógyászati vizsgáló módoknak 
csak nehezen hozzáférhető  és könnyen complicatio kiioz vezető  kór
kép idejekorán felismerhető vé és így kezelhető vé válik.

Ifj. Háhn' D ezső : Hassérülés operált esete:

Cs. T., 28 éves orosz gyalogos, 1916 július 26.-án 
vétetett fel bemutató osztályára. A beteg elő adja, hogy két 
nappal felvétele elő tt veszekedés közben egy orosz társa 
hasbaszúrta. Felvételekor a has baloldalán körülbelül a spina 
ilei táján 3 cm. hosszú, felülrő l le és ferdén haladó éles- 
szélű  bő rseb látható, a melyen keresztül körülbelül ötkoro- 
nányi nagyságú csepleszdarab lóg a hasfalra. A börseb alatt 
az izomzat körülbelül 6 cm. hosszban meg van nyitva. A 
betegnek felvételkor 78 erő teljes rythmusos pulsusa van, 
nyelve nedves, sérülése óta egyáltalán nem hányt, széke 
naponként magától volt, vért nem tartalmazott. Mind
ezen tünetekbő l arra lehetett következtetni, hogy bélsérülés 
nem történt, miért is az azonnal végzett mű tét a kilógó 
csepleszdarab resectiójából, a csonknak steril konyhasó
oldattal való leöblítésébő l és a hasürbe való visszahelyezésébő l 
állott. Az abdomen jodoform-gaze-zal tamponáltatott. A mű 
tétet követő  napon a betegnek normalis hő mérséklete, erő 
teljes pulsusa és jó közérzése mellett a kötésváltáskor a seb 
körül körülbelül tenyérnyi területen bő ralatti emphysema 
észleltetett, a mely azonban minden különösebb beavatkozás 
nélkül visszafejlő dött.

A bemutató a beteget teljesen gyógyult állapotban demon
strálja.

Ifj. Háhn Dezső : Genyes vesezsáknak nephrostomiára 
gyógyult esete.

J. M., 24 éves szerb hadifoglyot 1916 májusában a be
mutató operálta a húgycső  pars prostaticajában megakadt kő  
miatt. A mű tét után végzett Röntgen-felvétel azt mutatta, 
hogy mindkét vese tele van kövekkel. Az urethrotomia után 
a beteg teljesen jól érezte magát, úgy, hogy vesekőmütétrő l 
hallani sem akart. Július 12.-én azonban rendkívül elesett álla
potban ismét a fenti osztályra vétetett fel, a hol elő adta, 
hogy pár nap óta a jobb vese táján igen intensiv kólikaszerű  
fájdalmak jelentkeztek, rázóhidegekkel, és a míg addig telje
sen normalis vizeletet ürített, kólikás fájdalmainak jelent
kezése óta vizelete mind kevesebb lett. Ezenkívül kínzó 
fejfájások gyötrik, csuklás és hányásinger jelentkezett.

Felvétele elő tt több órával nem vizelt és daczára ennek, 
csak pár csöpp genyes, igen kellemetlen szagú vizeletet lehe
tett csapolással kapni. A jobb vesetáj rendkívül érzékeny 
volt, körülbelül a 8. bordától lefelé mindenütt tompulat. 
A rendkívül elerő tlenedett betegnek pulsusa 120, s daczára 
annak 37-3° a hő mérséklete. A tompulatnak megfelelőleg próba- 
punctióval bű zös, vizeletszagú geny ürült. Tekintettel az emlí
tett tünetekre, a bemutató helyi érzéstelenítésben jobboldali 
lumbalmetszéssel nephrostomiát végzett és a körülbelül gyer- 
mekfejnyi ű rt l 1/* liter bű zös, vizeletszagú geny kiürítése után 
drainezte. A beteg coffein-injectiók és konyhasó-infusiók ada
golása után lassan magához tért, úgy, hogy a mű tét után 
egy héttel 1200 cm3 vizeletet ürített. A mű tét után végzett 
vesevizsgálat (Komlósi dr.) mindkét vese mű ködésének jelen
tékeny mű ködés-csökkenését állapította meg és ezenkívül a 
jobboldali uréternek felső  részében ülő  szű kületet derített ki.

Valószínű , hogy ezen szű kület felett genyezafat zárta el 
az ureter passage-át, a mely a mű tét után ismét szabad lett, 
a minek legjobb bizonyítéka, hogy a nephrostomia sebje 
tökéletesen elzáródott és a jobboldali vesébő l az ureter- 
katheteren át vizelet ürül. A mindkét vesében fennálló pyelitis 
vesemedencze-öblítésekre lényegesen javul.

Ifj.  Háhn Dezső : Veröér-sérülés esetei.
Az egyik esetben aczéldarab ütötte át az arteria radialis 

falát, úgy, hogy a verő ér ű rében fekve maradt. Az arteria 
sérült részlete reszekáltatott. (Készítmény demonstrálása az 
artériában fekvő  aczéldarabbal.) A második eset az arteria 
brachialis lövési sérülése, a melynek következtében thrombosis 
jött létre.
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Keppich József: Lövés fo lytán keletkezett lép-elő esés 
(hernia). Mű tét, gyógyulás.

A. E., gyalogos, az északi harcztéren 1915 augusztus 
8.-án fegyvergolyó által a bal mellkasfélen megsebesült. 
Tábori kórházban mű tétet végeztek rajta. Sebe október köze
péig begyógyult. Nemsokára ezután a sérült helyen daganat 
keletkezett, mely mind nagyobb és nagyobb lett, mígnem 
ökölmekkoraságúvá fejlő dött. Fájdalmak jelentkeztek hasában 
székelési zavarok kíséretében. 1916 június 16.-án vétetett fel 
a 16. helyő rségi kórház I. sebészeti osztályára a következő  
sta tussal:

A bal XI. borda fölött ökölnyi elő domborodáson 
6 cm. hosszú és 1 cm. széles heg, melyben a lép is érez
hető . Az elő domborodáson helyenként a kopogtatási hang 
dobos. A daganat a hasüregbe könnyen betolható, mikor is 
a X. és XII. borda között 6 cm. hosszú, 4 cm. széles, ovalis 
nyilás érezhető . D iagnosis: Hernia thoracis (lienis).

Mű tét 1916 július 18.-án történt chloroform-aether-nar- 
cosisban ; a nyílás plastikai zárása (Keppich dr.). Ferde met
szés a bordaívnek megfelelő en, az izomzatnak a rostok irá
nyában való széthúzása és a mű téti terület szabaddá tétele. 
Az izomzat a léppel hegesen összenő tt, miért is éles met
széssel a lépet és a csepleszt felszabadítják. A vastagbél 
igen könnyen vissza volt helyezhető . A vérzést a lépbő l egy 
pár csomós catgut-öltéssel csillapítja. A hiány a bordák kö
zött 7X4 cm. átmérő jű  volt. A defectusnak zárása olyképpen 
történt, hogy az izomzatnak az elülső  szélét a hiány hátulsó 
szélével catgut matracz-öltésekkel elvarrta. A XI. bordának 
megmaradt csonkját a centrális részén subperiostealisan átszelte 
és a defectusra harántul ráhelyezte, miután már a hiányt 
egy izomréteggel befedte. Ezután a hátulsó izomzatot tette 
nagyobb mértékben szabaddá és a defectus elülső  falával 
catgut-öltésekkel ugyanígy összevarrta. Bő rvarrat csomós 
öltésekkel.

A gyógyulás reactiomentes volt. A plastika eredménye 
jó. A fájdalmak és székelési panaszok elmaradtak, köhögés
kor sem látható elő boltosulás.

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZ ATOK.

423/1917. sz.

Az évi 1600 korona készpénzfizetéssel és 600 korona lakbérrel 
javadalmazott szárcsá i kö ro rvosi á l lás  választás útján betöltendő  lévén, 
felhivatnak mindazok, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy kellő en 
felszerelt pályázati kérvényüket fo lyó évi fe b ru á r hó 27.-éig a módosi 
járás szolgabirói hivatalához nyújtsák be.

M ó d o s , 1917 február 5.-én.
Steinbach Antal, fő szolgabíró.

47/1917. ü. j. sz.

A dési Rudolf-közkórháznál üresedésben levő  a lo rvosi á l lásra  
pályázatot hirdetek. Felhívom az orvosi gyakorlatra jogosított azon 
orvostudorokat és orvosnő ket, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerű en okmányolt kéréseiket fe b ru á r  hó 28.-áig a vármegye 
fő ispánjához czímezve hozzám adják be. Javadalm azás: 1800 korona 
törzsfizetés és ennek megfelelő  háborús segély, továbbá 560 korona 
lakbér. Orvosi gyakorlat, a mennyire a kórház érdekébe nem ütközik, 
meg van engedve. Teljes orvosi képesítéssel bíró orvostudorok tagjai 
a  vármegyei nyugdíjegyesületnek.

A mennyiben az 1883. t.-cz. 9. §-ban m inő sített pályázó nem 
jelentkeznék, egy évi gyakorlaton levő  orvosok, esetleg szigorló orvo
sok kérvényei is figyelembe lesznek véve; utóbbi esetben azonban a 
kinevezés ideiglenes jellegű  s a javadalmazás napidíj alakjában lesz 
folyósítva.

D é s, 1917 január 27.-én.

Parádi Ferencz dr., kórházigazgató-fő orvos.

Epileptiku sok gyógy- és nevelő -intézete 
BALF gyógyfürdő ben, 
Sopron mellett. A nm ni.

_  _  kir. belügyministerium
121,038/IV. a. sz. magas rendeletével jóváhagyva. Ellátmányösszeg egész évre 
(negyedévenként elő re fizetendő ) az I. oszt 2020 kor.; a II. oszt. 1840 kor ; a III. 
oszt. 900 kor. Teljesen vagyontalanok a nm. m. kir. belügymimsteriumnak 1903. évi 
9721/IV. a. sz. rendeletére az országos beteüápolási alap terhére vehető k fel. A fel
vételi engedélyt a nm. belügyministeriumhoz kell folyamodni. A betegek ápolásával 
a budai szt. Ferencz-rendi apáczák vannak megbízva. Prospektusokkal szolgál Balf 
gyógyfürdő  igazgatósága vagy a gyógyfürdő  tulajdonosa tolnai Wosinski István dr., 
örökös romai gróf. (Vasút-, posta- és telefon-állomás.)

T erm észetes gyógyfürdő k 1 ^
h á z i  h a s z n á l a t r a !  ■

m int: sós (Sole-) 
szénsavas- 
kén-
Abietin-Pinosal (fenyötükivonat pótlására)

Dr. W .  S e d l i t z k y - f é l e  h a l l e i n i  s z a b .  f ü r d ő - t a b l e t t ák  é s  h a l l e i n i
I
I I
%

Az orvos uraknak minták és irodalom díjmentesen áll rendelkezésre. 
Kapható minden ásványvizkereskedésben, gyógyszertárakban és közvetlenül 

az alanti czég által

Dr. W. Sedli tzky, Hallein.

Ph o s p h a t  
f u n k

Ö S S Z E T É 

T E L Ű

A N Y A T E O -  
S Z E R Ü  

G Y E R M E K -  
T Á P U S Z T

■ ínat

Natrarsen ERI
(Pearson-oldat) 0,001—0,02 emelkedő  sorozatokban a legideálisabb arseninjectio.

R ózsavölgy i Im re S pec ia llabo ra to rium  ERI
gyógyszerész  B udapest, VI., A réna-ú t 124.

Próbák ingyen és bérmentve.

Dr. EGGER-féle készítmények külföldi szerek pótlására:

r .

M r .  Kakodyl in jec tio  Dr. Egger.
in I s -T a b le tt i  Dr. lo n e r .

Kolo D ranoiee Dr. E iner
ina Dr. in n e r .

C o r r a l . In ject, in tram usc . an tiluetic.

Dr. EQQER az angol tabletták helyettesítésére.

EGGER EMULSIO
KITŰ NŐ  CSUKAMÁJOLAJ KÉSZÍTMÉNY

i
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Domopon.
Az összes opium-alkaloidákat ti szta és vízben oldható állapotban tartalmazó magyar készítmény, a

morphint és az opium készítményeket helyettesíti.

A Domopon 50% morphint és 40%  mellékalkaloidát (narcotin, papaverin, codein, thebain etc.) tartalmaz.

Egy gramm Domopon annyi alkaloidát tartalmaz, mint 5 gr. opium.

0'02 gr. Domopon-ban O'Ol gr. morphin van.

Klinikai alkalmazása: Ajánlatos mindazon eseteknél, a hol morphin vagy opium indikált, mert
fájdalomcsillapító és bódító hatása erő sbödve, ellenben a lélekzés 
bénító hatása gyengülve van. Alkalmazható per os vagy subcutan.

Adagolása: Rendes adaga a morphin szokásos adagának kétszerese. Egy évnél idő sebb gyermekeknél 
1%-os oldatból annyi csepp, a hány éves a gyermek. Rendes adag pro dosi: 0 02! 

pro die 0 0 3 —0’06!

Rendelhető: tabletták, cseppek, injektiók alakjában eredeti csomagolásban, azonkívül más gyógyszerekkel, 

keverve suppositoriumokhoz, mixtúrákhoz, porokhoz etc.

Árak:

Tabletták (1 cső  =  20 drb tabl. á O'Ol Domopon) K 3.—
Injektió (1 doboz =  6 ampulla á 0 02 „ ) „ 3.50
Solutio (1 üveg =  10 gr. 2%  oldat „ ) „ 2.50.

Novatropin.
Az atropinnál 50-szerte kevésbé mérgező ! Therapeutikus hatásai egyenlő  erő sek az atropin és az 
atropin-vegyületekkel. Mentes azonban az ezek alkalmazását igen gyakran kisérő  veszedelmes cen

trális izgató hatásoktól és erő sfokű  mérgességüktő l. G y e rm e k e k n é l  is  a lk a lm a z h a tó .

Klinikai alkalmazása: Ajánlatos mindazon eseteknél, a hol atropin, atropin-vegyidet, homatropin,
homatropin-vegyület és extractum belladonnae indikált.

Adagolás: pro dosi 0 01! pro die 0 05! Gyermekeknél koruknak megfelelő en 0 0001—0 001 pro dosi 3—5-ször.

Rendelhető: tabletták, cseppek, injektiók alakjában, eredeti csomagolásban, továbbá bármely gyógyszer

alakban más gyógyszerekkel keverve.

Árak:

Tabletták (1 cső  20 drb tabl., 1 tabl. =  00025) K 3.—
Injektió (1 doboz 6 amp., 1 amp. =  0 -0025) „ 5.—
Solutio (1 üveg 20 gr. O-2°/0 Novatropin-oldat) „ 2.50.

M i n t á k k a l  é s  i r o d a l o m m a l  k é s z s é g g e l  s z o l g á l u n k !

CflDOCEL ARSOTOHÍH SÜLFDTIN STRTCHNOTOMN
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EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

Közlemény a budapesti Fehér-Kereszt gyermekkórházból.

Német és magyar anya- és csecsemő védelmi 
intézmények a háború elő tt és azóta.*

I r ta : Berend Miklós dr., fő orvos.

Ha ez év végére vége lesz a háborúnak, úgy Magyar- 
ország veszteségét hő si halottakban 700.000-re, a születések 
számcsökkenése által eddig okozott emberhiányt 1 millió 
lélekre kell becsülnünk, s ehhez járul a felnő ttek nagyobb 
mortalitása itthon. (1913-ban 7 éven felül elhalt 238.202 egyén, 
1914-ben 246.119, 1915-ben már 271.920.) Ma még igazabb 
mint volt 10 év elő tt akkori statistikai kutatásom végső  
következtetése, hogy Magyaroszág helyes socziálpolitikájának 
legegyszerű bb és legolcsóbb országútja: a csecsemő halan
dóság elleni küzdelem.

Nem akarok itt foglalkozni az emberproductio elő segí
tésének problémájával, a születések számcsökkenése elleni 
küzdelemmel, bár azt hiszem, e tekintetben is sürgős revisióra 
szorulnak a nézetek. De sem ezzel, sem a visszavándorlás 
kérdésével sem feladatom foglalkozni itt, mint veszteségpótló 
eljárással, csak azokkal az eszközökkel — úgy mondhatnám : 
gyógyszerekkel —, a melyek a csecsemő halandóság elleni 
küzdelemben külföldön beváltak. Ez elő adásom czélja nem 
egyéb, mint leltárát készíteni: mivel rendelkeztünk e tekin
tetben a háború elő tt és m it tettünk azQta.

Hogy ne csak üres számadatokkal világítsam meg, 
milyen kevés csecsemő védelmi intézményünk volt a háború 
elő tt, azt az utat választottam, hogy párhuzamot állítok itt fel 
Németország és Magyarország közt. Természetesen nem felej
tendő  el Németország 70 milliónyi népszámának aránya a mi 
20 milliónkhoz, de ezt tekintetbe véve is kiáltok az ellentétek. 
(Ez összeállítás 1911-ig szól, mert 1911 óta nem isme
rek gyű jtő munkát, a mely összefoglalná az intézményeket s 
mert 1911-ben összeállitottam Magyarországra kb. 20C0 szét
küldött kérdő ívre beérkezett válaszok alapján a Keller-Klumpker- 
féle internationális csecsemő védelmi kézikönyvben a magyar 
adatokat. Ezeket az adataimat kiegészítem most a Kun Béla

* A Stefánia-szövetség socziálpolitikai szakosztályában tartott 
elő adás kivonata.

összeállításából és a budapesti közjótékonyság 1915-i kézi
könyvének adataival.)

Az összehasonlítás ez útját azért is választottam, mert 
sajnos, Magyarország e háborúban bizonyítékát szolgáltatta 
annak, hogy az a — magyarul is elhangzott— „socialhygienikus“ 
tantétel, mely szerint a csecsemő halandóság számaránya fő leg 
a születési szám nagyságától függ, nem áll meg. Nálunk 
1914-tő l (648.865 élveszülött) 1915-ig 445.426-ra, 1916-ban 
pedig 290.000-re esett az élveszülöttek száma, az 1914. év 
19'7% -os csecsemő halandósága pedig 1915-ben 26'4% , 
1916-ban pedig 23% , vagyis tetemesen fokozódott a csecsemő - 
halandóság ugyanakkor, mikor majdnem 60% -kal esett a szü
letések száma.

Németországban ugyanilyen születési számcsökkenés 
mellett a háború elő tt már 16%-ra lenyomott csecsemő halan
dósági arányszám tovább kisebbedéit: ott van szervezett anya- 
és csecsemő védelem, nálunk nincs.

Természetesen nem lehet czélom egy elő adás szű kre 
szabott keretében a csecsemő védelem minden ágának még 
felsorolása sem.

Itt tehát csakis azon specialis anya- és csecsemő védelmi 
intézményekkel óhajtok foglalkozni, a melyek kimondottan 
orvos-hygienikus jellegű ek, és pedig két csoportban: há
ború elő tt és háború óta.

a) Háború elő tt.

A mi az anyavédelemre, a csecsemő halandóság elleni küz
delem alfa és ómegájára vonatkozó ilyen intézeteket illeti, leg
kevesebb a terhesekért történt, úgyNémetországban, mint nálunk.

Igen intenziven foglalkoznak ellenben a német nő egyletek 
a szülönő  és gyermekágyas védelmével. Hogy csak egy példát 
hozzak föl: Baden tartomány nő egyletének 237 fiókegylete közt 
a legnagyobb rész (187) azt tű zte ki fő feladatául, hogy volontair 
felügyelő -hölgyek és kitanított ápolónő k ápolnak, gondoznak 
és támogatnak minden szegény szülő nő t. Már 1908-ban annyi 
olyan egyesület mű ködött ezzel a feladattal, hogy megalakult 
a „Verband deutscher Hauspflegevereine“, melynek műkö
désérő l fogalmat adhat, hogy berlini fiókja 1908-ban 5400 
szülésnél assistált, 112 önkéntes felügyelő nöt és 350 fizetett 
gyermekágyi ápolónő t foglalkoztatott. Bajorországban körül
belül 150, Szászországban 142, a kis Schwabenben 90, 
Oberfrankenben 40 ilyen „Hauspflegeverein“ mű ködik.

Nálunk Magyarországon e téren jóformán semmi sem 
történt. Az orsz. anya- és csecsemő védő -egyesület kiváló, de
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csak szű k térre szorítkozó ez irányú tevékenységén kívül, 
Marosvásárhelyen Takách menhely-direktor keresztülvitte, hogy 
bejelentetnek neki az összes születések és ö meglátogatja a 
veszélyezetteket. Más nem történt.

A gyermekágyasok pénzbeli segélyezésével foglalkozó 
egyletek — 26 összesen — talán legkönnyebben volnának 
rábírhatok erre az áldásos munkára. Legjobban Segesvár van 
az anyavédelem ez ágában organizálva, ott anyákat és cse
csemő ket a városi szegényhivatal az elberfeldi minta szerint 
rendszeresen támogat.

Az anya- és csecsemő védelem összes orvoshygienés 
intézményeit két csoportba oszthatjuk: a nyílt és a zárt — 
vagyis intézeti — védelemre. A nyílt védelem példája az imént 
említett segítése a gyermekágyasnak a lakásán; ilyen a 
vándorkosár-intézmény, mely a német városi csecsemő védelem 
kiegészítő  része szokott lenni, s a melyet használnak az ösz- 
szes „Hauspflegeverein“-ek. A vándorkosár-intézmények apro- 
ximativ száma Németországban körülbelül annyi — tehát 
sok száz —, mint az anyát otthon segítő  egyesületeké; nálunk 
is ugyanannyi — egy. (Anya- és csecsemő védő -egyesület.)

A zárt (intézeti) anyavédelem eszközei a klinikák, bába
képző k ; ezek száma Németországban 58; de ezeken kívül 
csak Poroszországban 1908-ban 70 a nagyobb összes szülő 
házak száma. Csecsemő védelmi szempontból ezeknek annál 
nagyobb a fontossága, mert egy részük — az említett 70 közt 
pl. 26 — a nyílt csecsemő védelembe is bekapcsolódott. Külön 
kell megemlítenem a leányanyák otthonait és szülő házait (36), 
a melyek már hónapokkal elő re felveszik a terhest, foglal
kozásra tanítják, s gondoskodnak az anyáról és gyermekérő l.

Németország többi államában a zárt anyavédelem szem
pontjából körülbelül ugyanolyan viszonyokat találunk, mint 
Poroszországban. Külön kell megemlítenünk 34 olyan gyer- 
mekágyas-otthont, a melyben nem tesznek különbséget tör
vényes és törvénytelen terhesség közt, s a mely intézetek 
egyrésze ugyancsak szolgálatában áll a nyílt csecsemő véde
lemnek. Inkább alacsony, mint magas számot mondok, ha a 
nagyobb államok és egyesületek által fentartott szülő házak 
számát körülbelül 200-ra becsülöm, de e számot a németek 
nem tartják kielégítő nek.

A német anyavédelemnek irányító központja is v a n : a 
„Deutscher Bund für Mutterschutz“.

Az intézeti anyavédelem Magyarországon 5 mintasze
rű en vezetett klinikán és 12 bábaképző -intézeten kívül 20 (?) 
kórházi szülő osztályon konczentrálódik, a melyek évi forgal
máról adatokat beszerezni nem tudtam. Külön kell megem
lítenem az országos anya- és csecsemő védő -egyesület két 
40—40 ágyas otthonát terhesek és gyermekágyasok részére 
és a mintaszerű  Weisz Alice gyermekágyas-otthont, mert ez 
a három intézet, összesen 130 ágya, az egyedüli, a mely 
gyermekágyas vagy anyaotthonképp szerepelt a háború elő tt 
Magyarországon.

Még sokkal fájdalmasabbá és élesebbé válnak az össze
hasonlítás különbségei, ha a specialis csecsemő védelmi 
intézményekre térünk át. Az állami gyermekvédelem 17 men- 
helyébe s azok keretén belül kb. 5000 csecsemő  vétetett fel 
évente; ez a szám még 1 °/0-át sem teszi ki az élveszülöt- 
teknek. Ez az 5000 — elismerem, hogy legnagyobb mérték
ben veszélyeztetett — csecsemő  kitünő en van ellátva, de 
a mint a következő  adatokból ki fog derülni, a többi 99% -áért 
a magyar csecsemő knek jóformán semmi sem történt.

Jellemző  e tekintetben például, ha a Budapesten mű 
ködő  189 jótékony-egyesület részletezett programmját az 1915. 
közjótékonysági évkönyv szerint átvizsgáljuk: összesen ötben 
találkozunk e szóval, hogy: csecsemő . És a lényeg sem 
sokkal több a szónál. De ugyanígy vagyunk a vidékkel is. 
Kun Béla igen pontos összeállítása szerint 2800-ra megy 
azon alapok és jótékony egyesületek száma, a melyek Magyar- 
országon a gyermekvédelemben m ű ködnek; ezek közt az 
összes állami menhelyek és a fő városi csecsemő védő -intéz- 
mények és kórházak beleszámításával éppen 39 egyesület 
vagy intézmény foglalkozik csecsemő védelemmel!

A német csecsemő védelem franczia példán indult el.

HETILAP

Míg a Budin-féle „Consultatio" a szoptatás propagandájának 
szolgál, a Variot által kezdeményezett „Goutte de Iáit“ a 
mesterséges táplálás nehézségeinek leküzdésére alakult és 
ideális tisztaságú steril tejjel igyekszik csökkenteni a csecsemő - 
halandóságot.

Hogy a kettő  közt melyik a helyesebb irány, az sokáig 
volt elkeseredett vita tárgya úgy Franczia-, mint Német
országban, a hol, belátva a csecsemő védelem óriási jelen
tő ségét, teljes energiával karolták föl a mozgalmat. A tapasz
talatok öregbedésével a consultatio és tejkonyha összeolvadt, 
s így keletkezett a „Fürsorgestelle“ — a német csecsemő 
védelem legfontosabb intézménye. Tisztán csak tejkonyha 
1916-ig kb. 86 volt Németországban.

Kétségtelenül azok a tejkonyhák mű ködnek legjobban, 
a melyek nagyobb csecsemő védelmi intézmények kiegészítő  
részekép szerepelnek. Ezek egyúttal mintegy tejpatikául is 
szolgálnak.

Magyarországon a jól vezetett „Budapesti Ingyentej 
intézmény“ képviseli ezt az irányt. A háború elő tt 3 fiókinté
zete volt már. Ezenkívül Aradon, Nyitrán (orvosi vezetés 
nélküli, Győ rött és Segesváron találunk kis forgalmú csecsemő 
tejkonyhákat.

Tejkonyhára, és akkor is csak a dispensaire kiegészítő  
szerveképen, nekünk a szoptatás nagyobb elterjedtsége miatt 
csak nagyobb ipari centrumokban van szükségünk és így 
tejkonyháink kis száma nem tekinthető  komolyabb hiányos
ságnak.

A német csecsemő védelem központjává és éltető  szervévé 
a „FiirsorgestelIe“-k nő tték ki magukat, s azt kell mon
danom, ez a legtökéletesebb és a legolcsóbb intézménye a 
nyílt csecsemő védelemnek: ez az utánozandó példa. Összekötő  
kapcsolat a zárt, intézeti védelem és az otthoni ellenő rzésben 
megnyilvánuló védelem közt. Legfő bb factora és végrehajtó 
közege a községi vagy városi csecsemő védelemnek.

A Fürsorgestelle a consultatio, dispensaire és tejkonyha 
mű ködésén kívül védő nő kkel gyakorolja az ellenő rzést és 
valamely hivatallal — vagy egylettel — kapcsolatban gyako
rolja a segítség bármilyen szükséges formájának végrehajtási 
jogát és keresztülvitelét. A Fürsorgestelle mű ködése tehát 
csecsemő védelmi administratio: gyermekorvosok és védő nő k 
olyan közös munkájából alakul ki, a melyekbe mintegy be 
vannak sorozva a helyben mű ködő  összes csecsemő - vagy 
anyavédelmi intézmények; fegyvere a tanítás, a szoptatási pro
paganda és az ellenő rzés. A tanítás fő leg élő szóval történik 
— ez a leghatásosabb — , de Merkblatt-ok, oktató iratok egész 
özöne egészíti ki. A szoptatási propagandához tartoznak a 
szopási prémiumok is, pénz vagy élelmiszerek alakjában. 
Vannak Fürsorgestelle-k, a melyek az anyán kívül jutalomban 
részesítik azokat a bábákat is, a kik szülő nő knél eredménye
sen végzik a szoptatási propaganda munkáját.

A Fürsorgestelle-k mai számát a német birodalomban 
megmondani lehetetlen. Gombamódra szaporodtak ez utóbbi 
években. Bajorországban pl. 1908-ban 93, 1909-ben 129, 
1910-ben 169 volt m ű ködésben; hogy a háború kitöréséig 
mennyire nő tt a számuk, nem tudjuk, de minthogy 1910— 1914 
között rendkívül nagy volt egész Németországban a csecse
mő védő mozgalom, feltétlenül több van 250-nél; Poroszország
ban, Szászországban kb. ugyanilyenek az arányok; a rajnai 
tartományokban még több van, úgy, hogy ha 6—700-ra 
teszem a háború elő tti Fürsorgestelle-k számát, minimális 
számot mondok.

Magyarországon ilyen intézmény a háború elő tt egy 
sem volt. Helyettük néhány — részben consultativ, részben 
dispensaire-szerü — intézményt találunk. Legjobban organi
záltak ezek közt a budapesti munkáspénztár és a budai am 
bulatorium (Barsi dr.) consultatiói, egy kicsiny dispensaire-t 
az orsz. gyermekvédő -liga tart fenn a Fehér-Kereszt gyermek- 
kórházban. Azonkívül Szegeden (Turchányi dr.), Aradon 
(állami gyermekmenhely), Debreczenben (Brokés dr.), Temes
várod (Fehér-Kereszt poliklinikája), Győ rött (Erdélyi dr.) — 
összesen az egész országban a budapesti Ingyentejjel együtt, 
a mely ugyancsak végez consultatiós munkát, 10.
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A Fürsorgestelle-n át elérkezünk a német városi cse
csemő védelem organisatiójához. Ennek mintája a charlotten- 
burgi csecsemő védelem. Zárt rendszert alkot, mely a ter
hesség alatt kezdő dik, s melynek ellenő rző  munkája egészen a 
Fürsorgestelle-k kezeiben van, végig kisérve az anyát gyer
mekével együtt egészen az iskolaköteles korig. A felvétel absolut 
liberalismussal kezeltetik. Hivatásos gyámság alá kerül min
den szegény vagy másképpen veszélyeztetett anya.

A terhes „Vorernährung“-ban részesül; a Hauspflege
verein több egylete és még egy nő egylet elvégzi az otthon 
szülő  nő k ellátását és ápolását; az ingyenes jogvédelmet ellátja 
a hivatal. Szülő intézetek állanak rendelkezésre s az üdülésre 
szoruló vagy más helyen el nem helyezhető  anya az anya
otthonok valamelyikében talál elhelyezést. Külön intézetben 
nevelik az életgyönge gyermeket; a beteg csecsemő k elhelye
zésére a csecsemő klinika, a városi kórház csecsemő kórháza 
és az Augusta-Viktoria-Haus szolgál. A szülés után megint 
hazakerülő  anyák csecsemő it otthon ellenő rzik a védő nő k.

A veszélyeztetett csecsemő k részben kihelyeztetnek 
anyjukhoz, részben városi ápolásba adatnak, harma
dik csoportjuk pedig a városi hivatal és Fürsorgestelle közös 
ellenő rzése mellett dajkaságba kerül. 6 Fürsorgestelle közt 
oszlik meg a második év végéig tartó ellenő rzési és tanítási 
m unka; ezek közt háromnak van tejkonyhája, kettő nek böl
cső déje.

A csecsemő védelmi organisatio átvette a kis gyermek 
védelmét is 6 éves koráig ; első sorban a gümő kór és a fertő ző  
betegségek elleni védekezésben áll ez. A charlottenburgi 
teljes csecsemő - és kisgyermekvédelem a háború elő tt(1910-ben) 
309.000 M .-ba került évenkint, de ebbe a szülészeti kórház 
fenntartási költségei is be vannak számítva.

(E helyen kell megemlítenem, hogy már 1908-ban meg
jelent könyvemben rámutattam arra, hogy a tuberculosis 
elleni védekezésnek a legjobb és legolcsóbb módja ugyancsak az 
organizált csecsemő védelem, s ugyanazon szervezet elvégez
heti mind a két különben is összefüggő  feladatot. Német
országban ez értelemben is szervezték igen sok helyen a 
küzdelmet.)

Azok a magyar városok, a melyek már a háború elő tt 
készültek organizálni a csecsemő védelmet, a következő k:

Első sorban Győ r említendő , a hol Erdélyi dr. e munkára 
az egész megyét mozgósította, s a mely az első , ha még 
nem is tökéletes, nyílt csecsemő védelmi városi organisatiót 
hozta létre.

Szegeden az összes dajkaságba adottak ellenő rzését és 
egy napközi otthon felállítását vették tervbe; egy consultatiót 
fel is állítottak.

Temesvárott is tervbe volt véve a communalis cse
csemő védelem létesítése, valamint Nagyváradon, a hol Schiff 
tanár mintaszerű  kórháza, Edelmann vezetése alatt a menhely 
és a már létesített consultatio már egy teljesen kiépített 
csecsemő védelmi organisatiót is lehető vé tesz; ugyanilyen 
viszonyok vannak Aradon: menhely, modern csecsemő kórház 
{Lukács dr.), consultatio és tejkonyha már megvan, s csak 
a szervezés hiányzott a háború elő tt.

Meg kell még említenem a német nyílt csecsemő védelmi 
szervezetben nagy szerepet játszó folyóiratokat - (csak tudo
mányos folyóirat van 6 ; ezenkívül légiója a népszerű  iratoknak), 
továbbá a tanítás czéljaira szolgáló vándormúzeumokat. Eddig 
ezek nálunk hiányzanak.

A német védelem eddig tárgyalt nyílt rendszere és 
zárt intézetei közt állanak az üdülő -otthonok, bölcső dék és 
napközi otthonok.

Egészen kétségtelen, hogy a jól vezetett, szakorvos által 
ellenő rzött bölcső de áldásos intézménynek bizonyult. 1908- 
ban a porosz belügyminister már egyenesen ajánlja s meg
hagyja a községeknek szoptató-szobák felállítását a gyári 
üzemekben. Azóta a gyári bölcső dék nagy mértékben fejlő d
tek. Pontos számukat ma megmondani nem tudom ; 1906- 
ban 130 volt m ár; ma legalább kétszer annyi.

A napközi otthon jellegüeken kívül vannak átmenetileg 
éjjelre is befogadó intézetek; vannak külön „aratási bölcső 

dék“, úgynevezett családi bölcső dék és szabad levegő  böl
cső dék.

Magyarországban legnagyobb a Pesti Első  Bölcső de
egylet 2 bölcső déje, a melyek 275, illetve 153 gyermeket lát
nak el a csecsemő kortól a 4 éves korig. A mai elveknek meg
felelő en vezetett, modern bölcső de egy van B udapesten: az 
V. kér. Általános Közjótékonysági Egyesület-é a „Népház“- 
ban. Azonkívül a karmelita-rend gyermekmenhelye vesz fel 
néhány csecsemő t.

A vidéken legjobb a Máthé G. menhelyigazgató által 
Kassán vezetett napközi otthon. Nagyváradon hármat tarta
nak fenn — 60 csecsemő re — az irgalmas nő vérek; egy van 
Szebenben, három Pozsonyban, egy Sopronban, egy Bars-on 
(a Thonet-gyárral kapcsolatban) s úgy tudom a háború elő tt 
gyári munkásnő k részére készült egy Aradon, összesen 13.

A csecsemő védelem zárt intézetei közé tartoznak a klini
kák és kórházak, a melyek poliklinikus munkájukkal és leg
többször a hozzájuk kapcsolt „Fürsorgestelle“ útján is részt- 
vesznek a csecsemő védelemben. Ezek száma. Németország
ban 1910 ig 79. Nálunk a Stefánia-kórházzal kapcsolatos 
egyetemi gyermekklinikán kívül a Fehérkereszt-kórházban van 
60 ágyas csecsemő osztály. Ezenkívül Szontagh, Hainiss és 
Heim tanároknak van egy-egy kisebb, 8— 10 ágyas osztálya.

A vidéki gyermekkórházak közül a pozsonyi készült léte
síteni csecsemő osztályt. A szombathelyi és nagyváradi gyer
mekkórház alig vesz fel 30—40 csecsemő t évenként; Szegeden 
van egy 6 ágyas osztály, Aradon egy modern 10 ágyas 
osztály.

Egészben véve Magyarországon egy gyermekklinika 
és 10 gyermekkórház volt a háború elő tt, összesen 938 ágy- 
gyal. Ezek közt csecsemő kre nem jut több 118 ágynál: 
Budapesten 96, a vidéken 22.

A csecsemő védelem ez intézményeinek felkutatása azt a 
kétségtelen törvényszerű séget mutatta ki, a melyre már 1910- 
ben rá is mutattam, hogy csakis ott találkozunk valamely intéz
kedéssel vagy intézménnyel, vagy annak csirájával, a hol akad 
olyan orvos, a ki a csecsemő k iránt érdeklő dött — másutt 
sehol. Legjobb bizonyítékát szolgáltatják ennek a menhelyek- 
kel bíró városok; rendkívül lelkes menhelyi direktoraink 
mindenütt megpróbáltak valamit létesíteni. Igaz, hogy csak 
az az orvos érezte ezt a rettenetes hátramaradottságot, a 
kinek csecsemő k megmentése az életm unkája! De ebbő l 
viszont egy következtetést is kell levonnom ; azt, a melyet 
a belügyminister úrhoz beadott memorandumaimban is hang
súlyoztam, de a melyet eléggé hangsúlyozni nem tudok : ered
ményes csecsemövédelmet csak akkor fogunk tudni létesíteni, 
ha az erre a czélra kitanított oivosokat érdeklő dő  és érdekelt 
munkatársainkká tesszük, s az ő  kezükre bízzuk a mozgalom 
vezetését.

így fejlő dött a csecsemő védelem Német- és Franczia- 
országban, s nálunk sem lehetnek külön törvényei; de 
bármilyen sok féleségét vázoltam is a formáknak eddig, 
kétségtelen az, hogy a nyilt és zárt csecsemő védelemnek együtt 
kell mű ködnie, és pedig orvosi vezetés alatt.

(Vége következik.)

K özlem ény a  S zent Is tván -kó rház Ili. osz tá lyábó l. (F ő o rv o s : 
Pó lya Jenő  d r., egyetem i rendk. tan á r.)

A scapulatörések keletkezésének 
mechanismusáról.

I r ta : Takács Zoltán dr., volt közkórh. segédorvos, klinikai gyakornok.

A scapulatörésekkel általában röviden foglalkoznak a 
tan- és kézikönyvek. Ez a régiekben könnyen érthető, hiszen 
a scapulatörések diagnosisának legértékesebb eszköze, a 
Röntgen-sugár, nem állott a megfigyelő k rendelkezésére. Ma 
azonban, midő n a radiographia lényegesen megkönnyítette 
ezen törések diagnosisát s midő n tudjuk, hogy a scapula
törések jóval gyakoriabbak (az összes törések 0 8 6 — 1 °/0-a), mint 
azelő tt gondolták: tulajdonképpen érthetetlen, hogy e törések 
mechanismusa iránt oly kevés érdeklő dés mutatkozik s azért

f



82 1917. 7. sz.ORVOSI HETILAP

azt hiszem, nem végzek felesleges munkát, midő n a lapoczka- 
törések létrejöttének mechanismusára nézve tett észrevételeim
rő l beszámolok.

Első  sorban szabadjon fő leg ezen mechanismusok meg
értése szempontjából, az anamnesisre és Röntgen-leletre való 
tekintettel, azon 8 esetrő l beszámolnom, melyeket két év alatt a 
Szent Isíván-kórház III. osztályán észlelni alkalmam volt.

1. F. L. Felvétetett 1912 november 18.-án. 56 éves vasúti munkás' 
Tolatás közben jobb válla két teherszállitó-kocsi ütköző i közé került, és 
pedig olyan módon, hogy a mozgókocsi domború felületű  ütköző je 
hátul, az álló kocsi lapos felületű  ütköző je elül érte a vállát.

Karját nem bírja, dolgozni nem tud. Klinikai lelet: a jobb 
scapulán az alsó csúcs felett tyúktojásnyi duzzanat, mely nyomásra 
fájdalmas. Ezen helyen tapintásra crepitatio is érezhető . Röntgen-lelet: 
A scapula alsó szöglete ferdén le van törve. A törésvonal közel az alsó 
csúcshoz a lateralis margón kezdő dik, innen ferdén felfelé és median 
irányban halad. A fractura mentén a szélek egymásra vannak tolódva. 
(Szent István-kórház Röntgen-laboratoriuma.) Ragtapasz-rögzítésre gyó
gyult. A kar mozgási képességét teljesen visszanyerte.

2. I. J. Felvétetett 1912 deczember 2.-án. 24 éves kocsirendező  
vasúti kocsi tetejérő l bal könyökére esett.

K lin ika i'le let: A bal alkar feszítő  felületén az ulnaris oldalon 
több kisebb hámhorzsolás és zúzódás. A scapulán physikalisan törés 
nem mutatható ki. Röntgen-lelet: A tuberositas infraglenoidalis alatt 
kezdő dő , a collumon ferdén felfelé haladó törés. A felső  törésvég, mely 
magában foglalja a fovea glenoidalist és a processus coracoideust, elő re 
és lefelé van dislokálva. (Szent István-kórház Röntgen-laboratoriuma.) 
Pólyatourokkal történt rögzítésre és ezt követő  activ-passiv mozgatásra 
teljes functioképességgel gyógyult.

3. F. L. Felvétetett 1913 január 27.-én. 31 éves napszámos- 
Földet ástak, miközben az aláásott földtömeg reászakadt. Állítólag 
mikor kiásták, hasonfekve találták. Miután magához tért, érezte, hogy 
bal válla fáj, karját mozgatni nem tudja.

Klinikailag törésnek semmi objectiv jele nincsen. Röntgen-lelet: 
A collumon közvetlen a fovea glenoidalis alatt kezdő dő  ferde irányú 
fractura van jelen. (Szent István-kórház Röntgen-laboratoriuma.) Pólya
tourokkal történt rögzítésre gyógyult.

4. N. M. Felvétetett 1912 deczember 6.-án. 26 éves földmíves- 
Villanyos elütötte, bal vállát a védő deszka a sínekhez nyomta, miköz
ben maga elő tt tolta.

Klinikai le le t: A bal felkaron és vállon kisebb zúzódások és 
hámhorzsolások. Törés nem mutatható ki. Röntgen-lelet: A margó 
laterálison közvetlenül a tuberositas infraglenoidalis alatt rövid haránt
törés, melynek végétő l a scapula testén hosszirányban felfelé húzódó 
berepedés látható. (Szent István-kórház Röntgen-laboratoriuma.) Pólya
tourokkal történt rögzítésre gyógyult.

5. Sch. M. Felvétetett 1913 február 12.-én. 36 éves kocsis. Sörös- 
kocsi kerekei alá került, az egyik kerék jobb vállán haladt keresztül

Klinikailag törésnek semminemű  jele nincsen. Röntgen-lelet 
Az ízvápa alatt kezdő dő  törés, mely a collumon át ferdén felfelé halad. A 
törésvégek közt kifejezett tátongás. (Szent István-kórház Röntgen-labora
toriuma.) A kart pólyatourokkal rögzítettük. Rögzítéssel és ezt követő  
activ-passiv mozgatással teljes functionalis eredményt értünk el.

6. B. J. Felvétetett 1913 január 4.-én. 30 éves vasúti kocsirendező ; 
Bal válla két teherszállító kocsi ütköző i közé került. A mozgókocsi 
ütköző je hátul, a másiké elül érte a vállát.

Klinikai le le t: A bő rön s lágyrészeken sérülés n incsen; a kar 
mozgatásakor a beteg vállában erő s fájdalmakat é re z; törésre utaló 
biztos jel nincs. R öntgen-lelet: A processus coracoideus hasisán ferde 
törésvonal. A fovea glenoidalis közepétő l kiinduló másik törésvonal 
ferdén felfelé és médián felé vonul, ettő l egy harántszár indul el, mely 
a processus coracoideus törésvonalával köti össze, úgy, hogy a felső  
izvápa-rész ékalakú töredék. A processus coracoideus és a letört 
izvápa-darab felfelé van dislokálva. (Szent István-kórház Röntgen- 
laboratoriuma.) 4 hétig a kart és vállat pólyakötéssel rögzítve tartottuk, 
ezt activ-passiv mozgatás, massage követte, de daczára a legszorgosabb 
kezelésnek, a flexio, elevatio és retrovertáló képesség korlátolt m aradt 
nyilván azért, mert kiterjedt izvápatörés volt jelen. ;

7. S. S. Felvétetett 1913 deczember 25.-én. 38 éves munkás 
Ittas állapotban a villanyos alá került.

Klinikai lelet: Anaemiás férfi. A jobb váll emberfejnyire duzzadt 
felette a bő r szederjes-kék, suffundált. A kar elülső  felszínén a, 
humerus nyakának magasságában 4 cm. hosszú, zúzott szélű  bő rseb, 
melybő l lazán alvadt vér folyik. A duzzadtság helyén a bő rzsákban 
diónyi és nagyobb csontdarabok tapinthatók. A jobb kar lötyög. Röntgen- 
lelet: Jobb scapula több helyen el van törve, a fovea glenoidalis szét- 
forgácsolódott, az acromion tövéhez közel letörött, a humerus a fejecs 
alatt szilánkosan több darabra törött. (Szent István-kórház Röntgen- 
laboratoriuma.)

A sérülést követő  napokon a beteg lázas, a sebbő l nyomásra 
bű zös, véralvadékokkal vegyes folyadék ömlik. Á duzzanatot elül a 
börsebbő l kezdő dő leg ívalakban felfelé vezetett metszésbő l feltárjuk, a 
csontdarabokat (acromion-, i /vápa-, humerus-részleteket) eltávolítjuk, 
a sebet drainezzük. 3 hó múlva a beteg gyógyult sebbel távozik. Ujjait 
jól mozgatja, alkarját jól hajlítja, nyújtja, felkarja lötyögő , activ mozgása 
minimális.

8. F. V. Felvétetett 1914 április 22.-én. 33 éves kocsis. Lovak 
elragadták, kocsi alá került, mely állítólag 50 lépésnyire tolta s a járda 
széléhez nyomta.

Klinikai lelet: A bal váll duzzadt, hátul a bő rön kiterjedt zúzó
dások és hámhorzsolások. Az acromion, illetve a spina szabadon moz
gatható, hasonlóképpen a felkarban meg az alkarban is abnormis mozgat
hatóság. A bal fül felett a temporalis tájon 6 cm. hosszú, zúzott szélű , 
csontig hatoló sérülés. A bal mellkasfél több bordáján törés ta
pintható. A beteg 3 óra múlva a behozatal után szívbénulás tünetei 
között meghalt.

A bonczlelet szerint a bal spina alapjáról harántul letörött s 
azonkívül a processus coracoideus a hasisán szenvedett törést. A bal 
felkar nyakán, az alkaron szintén törés s azonkívül a bal mellkasfél 
négy bordáján ugyancsak fractura. A halál oka sérülési shock.

Tehát eseteink közül az első  5 rögzítő  kötésre és az 
ezt követő  activ-passiv mozgatásra teljes functióképességgel 
gyógyult. A 6. esetben, a hol kiterjedt izvápatörés volt jelen, 
a mozgatóképesség korlátolt m aradt; a 7. esetben, a hol a 
sok csontot kellett eltávolítani, a functionalis eredmény igen 
csekély. A 8. sérült meghalt.

Ha átnézzük ezen esetek anamnesises adatait, látjuk, 
hogy a sérülést vasúti kocsik ütköző i, lapoczkára eső  nehéz 
tárgy, lezuhanás, elgázolás stb. okozták Az irodalomban 
közölt esetekben legnagyobbrészt ugyanezen okok szerepel
nek. Ha ezeket tekintjük, a lapoczkatörésre vezető  okok 
két csoportba oszthatók: olyanokra, melyeknél a deformáló 
erő  csak egy helyen hat (például lapoczkára eső  nehéz tárgy), 
és olyanokra, melyeknél a lapoczka két oldalról volt erő 
behatásnak kitéve (például vasúti kocsik ütköző i). Hogy ezen 
különböző  erő behatások jelentő ségét a scapulatörések kelet
kezésére és különösen a scapulatörések különböző  formáira 
való tekintettel tanulmányozzam, hullakisérleteket végeztem.

Összesen 69 scapulán kísérleteztem, ezek közül el
törött 63.

Ezen 63 tö résbő l:

corpustörés .. .  _ .. .  ... ... _ _ _ ...  _ .. .  _ 11
izolált acromiontörés         . . .          8
spina-haránttörés ......... . . .  __ ... ................... ... 3
spina-verticalistörés +  corpustörés ... ... ................ 5
izolált proc. coracoid.-törés  ................ .............. 6
spina-vertic. +  corpus- +  proc. coracoid.-törés _ 3
acromion- -f- proc. coracoid.-törés . ..  .............. ... 3
izvápatörés ...  ....................... ... . ..  . . .  ...     6
collumtörés ... . ..  ... _ _ ... _ .. .  ... .............. 5
a felső  szél izolált törése ... .............. ... ............... 3
a felső  szél törése egyéb törésekkel kapcsolatban ... 10

Kísérleteimben az eseteim anamnesisében szereplő  erő 
behatásokat igyekeztem utánozni.

I. A lapoczkára eső  nehéz tárgy behatását oly módon 
utánoztam, hogy a hullát ülő helyzetben helyeztem el és egy 
körülbelül 2 kgr. súlyú lapos felületű  kalapáccsal a lapocz
kára ütöttem.

II. A lapoczkatörést leggyakrabban elő idéző  traumát, a 
mikor a váll pufferek közé kerül, oly módon utánoztam, hogy 
a hullát hasonfekve helyeztem el, vállát elül alátámasztot
tam és a lapoczkára ütöttem.

III. 2. esetemben észlelt lapoczkatörést, mely oly módon 
jött létre, hogy a beteg leesés alkalmával a földet elő ször 
könyökével érte, úgy utánoztam, hogy a hullát hátára fek
tetve, a két lapoczka közt a gerinczoszlopon támasztottam 
alá és a merő legesen állított kar könyökére ütöttem.

1. Ha az ütést a fent említett I. helyzetben a lapoczka 
testére mértem, az ütés helyén darabos, csillag-alakú, hossz
vagy haránt irányú törés keletkezett.

Ha az acromion csúcsára vagy közepére ütöttem, ilyen
kor az acromion törött el elő re és felfelé tekintő  törés
lappal. Ha merő legesen a spinára ütöttem, függélyes irányú 
spinatörés keletkezett, melyhez rendszerint a spinatörés helyé
tő l fel- és lefelé haladó corpustörések és infractiók csatla
koztak (1. ábra); ha pedig az ütést a spinára alulról vagy 
felülrő l ferdén irányítottam, akkor a spina harántul törött le 
alapjáról.
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2. a) Ha a hullát a 11. pont alatt leírt helyzetben 
helyeztem el és gyenge ütéssel az acromionra, illetve a 
spinára ütöttem, azt tapasztaltam, hogy úgy az acromion, 
mint a spina sértetlen maradt, ellenben a processus cora
coideus csúcsán zúzódás vagy kisebb fokú fractura kelet
kezett.

2. ábra.

b) Ha a kolonczot szorosan a váll alá helyeztem és az 
acromionra, illetve spinára mért ütést erő sbítettem, akkor a 
processus coracoideus törött le hasisáról, körülbelül azon 
vonalban, melyet epiphysis-vonalnak nevezünk. (2. ábra.)

Ilyenkor az említett nyúlvány csúcsa, mint az erő beha
tással szemben levő  legkiállóbb pont, az alapon megtámasz

kodik, s a hát felő l beható erő  az alaphoz nyomva, görbületét 
mintegy kiegyenesíteni törekszik, miközben eltöri.

c) Ha az ütést alátámasztott váll mellett az acromion 
gyökére vagy a spinára mértem, a törés az izvápában a 
felső  és középső  harmad határán jött létre. (3. ábra.)

Az izvápa fejlő déstanilag ugyanis két különböző  rész-

4. ábra.

bő i áll. A felső  harmadot a fejlő désben külön csontmag 
képviseli, mely rész még a 15. életévben is mint különálló 
os infracoracoideum szerepel. A 17. életévben a processus 
coracoideussal már csomós egészet alkot, de az izvápa 
többi részétő l még mindig porczos réteg választja el és 
csak a 19. életévben forr vele csontosán össze. Ez a vonal,
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mely az izvápa felső  és középső  harmadának határán kez
dő dik és az incisura scapulae superior felett ér véget, az 
izvápatörések praedilectiós keletkezéshelye.

A spinán át az izvápa felé vont és a processus cora
coideus csúcsától húzott vonalak az izvápa középső  és felső  
harmadának határán találkoznak és egy körülbelül 110°-os 
szöget zárnak közre. (4. ábra.) Már most, ha az erőbehatás 
a spinán át vagy az acromionon, nevezetesen annak tövén 
történt és a processus coracoideus csúcsa elül megtámasz
kodott, akkor az erő k hatása abban nyilvánul, hogy a szög 
két szárát közelíteni igyekeznek egymáshoz.

A szög két szára a két erő , trauma és ellenállás (actio- 
reactio) karja, melyek mentén azok hatnak. Minél nagyobb 
valamely erő  karja, annál nagyobb annak effectusa. Követ
kezésképp legnagyobb az erő kifejtés, az úgynevezett hajlítási 
nyomaték, melynek értékét az erő  és a kar szorzata adja, a 
kar legtávolabb eső  pontján, a szög csúcsában. Itt távolod
nak el hajlítás alatt a részecskék egymástól a legnagyobb 
fokban, tehát itt törik el a csont. Ez a hely az izvápa felső  
és középső  harmadának határa, mely fejlő déstanilag is prae- 
destinált a törésre.

5. ábra.

• A processus coracoideus basistöréseknek és az izvápa- 
töréseknek fent leírt mechanismusai tehát lényegükben azo
nosak, a különbség a kettő  között csak annyi, hogy az egyik 
esetben a szög szára törik el, a másikban a törés a szög 
csúcsán jön létre.

Hogy miért törik el egyik esetben a processus cora
coideus és másikban miért az izvápa, ezen kérdés meg
válaszolásakor különösen két factorra kell tekintettel lennünk. 
Az egyik az erő behatás és erő  iránya, a másik az erő 
behatás helye.

Ugyanazon behatási hely mellett is lehet az erő  iránya 
más és más. Hathat az erő  merő legesen, hathat felülrő l a 
fej felő l s alulról a hát felő l. Alulról ferdén ható erő  rend
szerint processus coracoideus-törést eredményez.

A másik tényező  az erő behatás helye. Hathat az erő  a 
spinán, az acromion tövén és hathat az acromion csúcsán 
és közepén. Míg az első  két esetben az erő  directe tevő dik 
át a spina mentén, addig az utóbbi két esetben rugalmas 
áttétel útján hat, mely körülmény a törés helyét szintén be
folyásolja.

d) Ha a hullát hasonfekvő  helyzetbe juttattam és a 
felkar fejét és az izvápát támasztottam alá hosszirányban el
helyezett koloncczal, az ütést pedig az acromion gyökére, a spina 
kezdetére mértem, akkor collumtörés volt az eredmény. A 
törésvonal ä tuberositas infraglenoidalison kezdő dve ferdén 
felfelé az incisura scapulae sup. felé haladt. (5. ábra.)

A scapula ezen esetben két helyen van megtámasztva, 
az izomnyúlványon és a corpusnak azon részein, a hol a 
lapoczka a bordákhoz fekszik. A két támaszték között az ű rt 
a lapoczka nyaka hidalja át. Erő behatás alkalmával a spina 
mentén ható erő  a két megtámasztott scapularész, az izvápa 
és test között a lapoczka nyakát addig hajlítja előre, míg 
eltörik.

3. Ha a hullát a III. alatt leirt helyzetben helyeztem el, 
t. i. a hátára fektettem, a két lapoczka közt a gerinczoszlopon 
támasztottam alá és a merő legesen állított kar könyökére ütöt
tem, collumtörés a scapulán volt akkor is az eredmény.

Ebben az esetben a törés keletkezésmódját úgy kép
zelem el, hogy a felkar mentén a tokszalagra áttevődő  erő  
az izvápát leszakítja.

Gyakran észleltem egyéb törésekkel kapcsolatban és 
izoláltan is felső  szél-törést oly esetben, a mikor az ütés a 
felső  szélt nem érhette.

A törések közvetlen a margó alatt, vele parallel futó 
harántirányú törések voltak, melyek az incisura superioron 
értek véget, a hol a szél harántul áttörött.

A lapoczka testének elő re homorú kagyló-alakja 
van. Ha erő behatás alkalmával sem az izvápa, sem a pro
cessus coracoideus nem támaszkodik meg, akkor a spinára 
ható erő  a lapoczka testére tevő dik át, mely a szélek mentén 
ütközik az alaphoz. A felső  szél a többivel nem esik egy 
frontalis síkba, hanem elő re promineál, tehát az erő  
ezen szélt nyomja az alaphoz leginkább, s ha ehhez hozzá
tesszük, hogy a felső  szél mentén a scapula teste szinte 
papirvékonyságú áttünő  csontlemez, akkor adva van azon két 
tényező , mely a felső  széltörések aránylag gyakori elő fordu
lását megmagyarázza.

Ezek volnának azok, miket hullakisérleteimbő l leszűr
hettem, s hitem és meggyő ző désem az, hogy ezen fracturák 
az élő ben is a fent leírt mechanismusok szerint jönnek létre. 
Oly nagyarányú erő k szerepelnek ezen töréseknél, hogy az 
egyetlen differáló momentum, az élő  izom tónusa, a törés 
mechanismusát alig befolyásolhatja.

A lapoczkatörések tehát kétfélék: direct és indirect 
törések.

Direct törések: a corpus, a spina, az acromion, a lateralis 
és medialis szél törései és a felső  margotörések részben.

Indirect törések: a processus coracoideus-, izvápa-, col- 
lumtörések és a felső  széltörések másik része.

A felső  széltörések ugyanis létrejöhetnek direct úton, 
ha a behatás a felső  szélt érte, és indirecte a fenti mecha
nismus szerint.

M indezideig az összes lapoczkatöréseket direct törések
nek tartottuk, melyek a behatás helyén jönnek létre. Kísér
leteim alapján azonban meggyő ző dtem róla, hogy a lapoczka
törések jó része indirect.

Nézetem szerint az izvápa, a collum és a processus cora
coideus törései direct behatásból nem is magyarázhatók. Az 
izvápa és collum ugyanis védett helyzetüknél fogva direct 
behatások számára alig hozzáférhető k, s ha a processus 
coracoideusról nem is mondhatjuk ugyanezt és nem is zár
hatjuk ki, hogy annak törése egyes esetekben direct úton is 
létrejöhet, például úgy, hogy valamely kiálló végű  tárgy 
(például kocsirúd) élű irő l a processus coracoideusba üt
közik, a mint hogy arról az irodalomban is van említés, 
kísérleteim alapján nem ezt tekinteném ezen törések normalis 
keletkezésmódjának.
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Közlemény a kir. magy. tudományegyetem orr- és gégegyógyá
szati klinikájáról. (Igazgató Ónodi A. dr. egyetemi tanár.)

Nagy retropharyngealis lipoma mű téttel 
gyógyított esete.

Irta : R éth i A uré l dr. egyetemi tanársegéd.

A 47éves nő beteg 1915 jun. 29.-én jelentkezett az egyetemi 
orr- és gégegyógyászati klinikán, elő adva, hogy egy év óta 
légzési nehézségei vannak s horkolása fokozatosan olyannyira 
erő ssé vált, hogy kénytelen volt házuk mellé egy kis 
hálókamrát építtetni, mert egy lakásban lehetetlen volt a többi 
családtagjával együtt aludnia. A beteg panaszának objectív 
voltát bizonyították a klinika emeleti és földszinti részében 
elhelyezett betegek, valamint az ápolószemélyzet, kik mind
nyájan panaszkodtak, hogy a hatalmas horkolás miatt nem 
tudnak aludni. Eme erő s horkolás oka után kutatva, ki
derül, hogy a garat hátulsó fala, fő leg annak bal fele, alma 
nagyságú elő redomborodást mutat, a mely megvékonyodva, 
az os hyoideum táján tű nik el, a szarv alatt. Tekintve a 
daganat nagy mozgékonyságát, submucosus voltát, rosszindu
latúság ki volt zárható, s épp a nagy mozgékonyság miatt a 
diagnosisunk lipoma volt.

Mű tét 1915 július 1.-én. Helyi érzéstelenítésben typusos 
pharyngotomia laterálist végezek, azzal a külömbséggel, hogy 
a nyálkahártyát nem vágom át, ső t annak megsértésétő l óva
kodom. Maga a mű tét egyszerű  volt; a submaxillaris mirigy 
kiirtása után a mélybe hatolok és a gerinczoszlop elő tt ülő  
daganatot, melyet zsákba ágyazva találok, Museuxvel meg
ragadva luxálom és eltávolítóm. Varrat, drainage. Nehány 
napon át a nyelés kissé fájdalmas és nehézkes, de a gyógyulás 
reactio nélkül per primam következik be. A nyolczadik napon 
a varratokat eltávolítóm s a beteg gyógyultan távozik. Az el
távolított daganat férfiökölnyi, súlya 120 gramm. Szövettanilag 
tipornának bizonyult.

Mint a mellékelt képen látható, a daganat kocsánnyal bírt, 
mely az os hyoideum szarva alól lépett elő .

A retropharyngealis daganatok egyáltalában, de külö
nösen a lipomák nagyon ritkák s az irodalomban alig fordul
nak elő . Említést tesz ilyen daganatró l: Barinbaum, Milligan, 
Cheval, Elmer, L. Kenyon.

Közlemény a laibachi cs. és kir. 5. sz. tartalékkórházból.
(Kórházparancsnok: Zörnlaib Sándor dr., ezredorvos.)

Atrophia musculorum progressiva esete.*
K özli: Leilner Fülöp dr., kolozsvári egyetemi tanársegéd, osztályos

fő orvos.

A harcztéri fáradalmak következtében támadt nagyfokú 
testi (izom-) kimerültség indított meg egyik betegünkön olyan 
körfolyamatot, a mely tovahaladó jellegénél fogva végre 
az illető nek szolgálat-, illetve munkaképtelenségére vezetett.

Az esetet érdekessége és ritka elő fordulása miatt érde
mesnek tartom a következő kben ism ertetn i:

B. K., 35 éves magyar tüzér. Nő tlen. Elő adja, hogy atyja, anyja, 
két fivére és két nagybátyja, ső t 86 éves nagyatyja is él és egészséges. 
Családjának minden tagja erő teljes, jó  izomzattal bíró ember. Család
jában senki, az övéhez hasonló betegségben nem szenvedett, nem is 
szenved. Ő  maga sohasem volt komoly beteg. Nemi baja sem volt. 
Alkoholt nem igen szokott inni, családjában senki sem alkoholista. 
Testsúlya jelenleg 69'5 kgr., a háború elején 105 kgr. volt. A háború 
kezdete óta megszakítás nélkül harcztéri szolgálatot teljesít a tüzérségnél.

Jelen betegségére vonatkozólag elő adja, hogy a mi déltiroli offen- 
zivánk kezdetén fo lyó évi május 13 .-15 .-e  közt pihenés, ső t alvás nél
kül, éjjel-nappal munitiót szállított. Akkor nagyon erő sen kimerült és azóta 
mind gyengébbnek érzi magát. Kórházunkba folyó évi június 19.-én 
vétetett fel.

Status praesens: A középtermetű , erő teljes csontrendszerrel, de 
aránylag feltű nő en gyenge, petyhüdt izomzattal bíró beteg mellkasi, 
hasi, valamint érzékszervei és a psychéie, valamint idegrendszere ré
szérő l semmi kóros eltérés nem állapítható meg. Kóros jelenségek csu
pán a harántcsíkolt izomzatban találhatók.

A beteg feltű nő en gyenge izomerejű . Különösen meggyengültek 
felső  végtagjainak izmai, de az alsó végtagok izomzata is, ez utóbbi 
csekélyebb mértékben, mint az elő bbi.

Mindkét kéz szorítóereje feltű nő en csekély, alig érezhető  a szo
rítás. A hüvelyk- és kisujjpárna izomzata majdnem teljesen elsorvadt; 
e tájak gömbölydedsége teljesen eltű nt. A tenyér lapos, a csontközti 
terek erő sen besüppedtek.

Nagy mértékben sorvadt a felső  végtag izmai közül a biceps, a 
triceps, igen nagy fokban elsorvadt már a deltoideus.

Az alsö kar izomzata aránylag kevésbé sorvadt, a hajlítok na
gyobb mértékben, mint a feszítő k.

A törzs izmai közül nagy mértékben sorvadt a két pectoralis, a 
cucullaris, a latissimus dorsi. Az alsó végtagok izomzatának gyengülése 
aránylag kisebb mértékű . A czombizmok többet szenvedtek, mint a 
lábszárizmok. A sorvadás mindkét oldalon meglehető s symmetriásan 
jelentkezett.

A beteg járni még tud, járása azonban igen ingatag, rövid léptű  
és óvatos, lassú. A beteg kissé szétvetett lábakkal jár. Felszólításra 
hosszabb lépésekkel és gyorsabb tempóban legfeljebb 4—5 lépést tud 
megtenni, csakhamar elveszti egyensúlyát és elesik. A földrő l minden 
erő lködése daczára nem tud saját erejébő l felállni. A leülés megkísérlése
kor szintén könnyen a földre esik.

Az alsó végtagok izomereje egyébként a felső  végtagokhoz ké
pest elég jó. A czomb behajlítását vagy a behajlított czomb kinyujtását 
csakis egyik kezem nekifeszítésével tudom m egakadályozni; ellenben 
az alsó karoknak könyökizületben való behajlítását, valamint a könyök
ben behajlííott alsó kar kinyujtását egyetlen ujjal meg tudom akadá
lyozni. Éppúgy egy ujjam (a mutatóujj) izomereje elég ahhoz, hogy az 
egész felső  tag felemelését megakadályozhassam.

Különösen feltű nő en sorvadtak, gyengék, azonban a kéz apró 
izmai, az ujjaknak izmai. Az összes ujjak behajlítását vagy a behajlí
tott kézujjak kinyujtását kisujjamnak csekély nekifeszítésével meg tudom 
akadályozni.

A hasizmok, arcz-, nyelés-izmok normálisak. A betegnek sem 
nyelési panaszai, sem beszédzavarai nincsenek.

A sorvadt izmokban mechanikai ingerek hatására fibrillaris rán- 
gások jelentkeznek. A sorvadt izmok ingerlékenysége farádos árammal 
szemben (csakis ezzel vizsgálhattam 1) nagy mértékben csökkent.

A normalis has-, arcz-, száj-, szem-, homlok körüli izmok, vala
mint a musculus sternocleidomastoideus és a platysma myoideus gyenge 
farádos áram ra is prompte villámszerű  rángással reagálnak; ezzel szem
ben a sorvadt izmok összehúzódása, még a legerő sebb farádos áramra 
is, egyes izmokon alig észlelhető , a legtöbbön pedig vontatott, lassú, 
féregszerü mozgáshoz hasonló.

A felső  karon pl. a musculus biceps egyáltalán nem reagál, a 
triceps gyengén. A deltaizom rendkívül késve, alig észrevehető en reagál. 
Az alsó karokon az extensorok és interosseusok egyáltalán nem rea
gálnak a legerő sebb áram ra sem, a flexorok is csak alig észrevehető en, 
vontatottan.

A törzs izmai közül egyáltalán nem reagál a latissimus dorsi, 
feltű nő en gyengén, vontatottan, a pectoralis és a cucullaris.

Az alsó végtag izmai közül renyhén reagálnak a czomb feszítő  
izmai, alig észrevehető en a czombhajlítók és adductorok. Igen gyengén 
reagálnak a lábszárizmok.

* Bemutatta a folyó évi július hó 12.-én tartott laibachi orvos- 
I gyű lésen.

I
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A betegen a patellaris reflex, valamint az alsó karok csont- 
hártyareflexe is kiváltható, de gyengén.

A tapintás, érintés, nyomás, fájdalom és hő érzékenység rendes. 
Hólyag-, végbélzavarok nincsenek.

Vizelete fehérjét, czukrot nem tartalmaz.
Vére a Wassermann-reacüót nem adja. (Sternthali 5. sz. W asser- 

mann-állomás adata.)

A betegen talált izomtünetek alapján az atrophia mus
culorum progressiva spinalis diagnosisát könnyű  volt fel
állítani. E betegséget más betegséggel a jelen esetben alig 
téveszthetnő k össze.

Az elkülönítő  kórjelzés szempontjából szóba jöhe t:
1. a sclerosis lat. amyotrophica. De ettő l lényegesen 

eltér a kórkép a spasmusos járás és a fokozott reflexek hiánya 
alapján, azonkívül amannak lefolyása sokkal gyorsabb, mint 
emezé;

2. poliomyelitis ant. acuta és subcuta-val felületes vizs
gálatkor összetéveszthető . De ezekben dominálnak az izom
bénulások, másrészt a sorvadás ott rendszerint egyszerre egy 
egész izomcsoportot támad meg, míg az atrophia musculo
rum progressiva-ban a sorvadás úgyszólván izomrostról- 
izomrostra lassan terjed. Lényeges különbség még, hogy a 
poliomyelitis ant. acuta és subacuta-ban elfajulásos reactio 
és ínreflexek hiánya észlelhető  rendszerint már korán, még 
mielő tt az izmok feltű nő en sorvadtak volna. Atrophia mus
culorum progressiva-ban ellenben az ínreflexek csak gyengék 
(sokáig) és az elfajulásos reactio is rendesen csekélyfokú, 
esetleg részleges;

3. izomsorvadás syringomyeliában is elő fordul, de itt 
ezenkívül meglehető s súlyos trophiás, vasomotoros és érzés
zavarok is vannak. Azonkívül az izomsorvadások nem jelent
keznek olyan symmetriásan.

4. A Charcot-Marie-féle neuralis typusú izomatrophia 
rendesen családi jellegű , a bénulás rendesen az alsó vég
tagon kezdő dik, többnyire peroneushüdésnek megfelelő  tüne
tekkel ; a törzsizmok rendesen mentesek m aradnak!

A betegség kóroktanáról keveset tudunk. Általában 
felveszik a megbetegedett pályák veleszületett gyengeségét; 
a megbetegedést túlerő ltetés, traumák indítják meg. Ehhez 
szolgáltat jelen esetünk is példát.

Syphilist betegünkön sem sikerült kimutatni.
A therapia, sajnos, ilyen esetben keveset tehet. Enyhe 

villamozással állítólag az izomelfajulást sikerül lassítani.
A mi betegünk négy hét óta áll észlelés alatt s azóta 

inkább a baj tovahaladását állapíthattuk meg.

A harcztéri egészségügyi szolgálat orvoslásáról.
Irta: Tar A lajos dr., v. kórházi fő orvos, jelenleg népfölkelő  orvos a 

31. honvéd-gyalogezredben.

Volt már alkalmam szóvá tenni az Orvosi Hetilap-ban 
a harcztéri egészségügyi szolgálat ügyét. Azóta elmúlt egy év, 
melyrő l hiába reméltük, hogy meghozza a békét, mert kiderült, 
hogy mind fegyveres, mind logikai érveink elégtelenek az 
ellenség némely, éppen szuggesztiv erejű  csoportján erő t vett 
tömegpsychosisos tünetek ellen.

Számolnunk kell tehát egy újabb háborús esztendő  
ezidő szerint valószínű  lehető ségével, s most, ily roppant em
beráldozat után a legnagyobb gonddal és az embermentés 
és megtartás összes eszközeivel végzendő  munka hárul a 
harcztéri egészségügyi szolgálatra.

A háború az emberélet összes anyagi feltételeinek tekin
tetében gondos szervezésre és tanulságkövetésre oktatott; 
csak a harcztéri egészségügyi szolgálat mutat végtelenül nagy 
fontosságához mérten aránylag csekély haladást. Bármily ter
mészetesnek látszik a tanulságokhoz való azonnali gyakorlati 
alkalmazkodás, ez úgy látszik már az egész vonalon „német 
érzék“ s a németek e háborúban köztünk való fölényének 
nyitja m arad ; noha a nemzeti egyéniségben rejlő  okok hang- 
súlyozása minket nem érinthet, Magyarországnak önálló 
harcztéri egészségügye még a honvédcsapatoknál sincs, hiszen 
a honvédhadosztályok egészségügyi intézetei is közös intéz

mények. Hogy az országnak még e téren is gyámság alá 
helyezése orvosilag sem elő nyös, természetes.

Tapasztalatoknak s észleléseknek minden idő kre becses 
tömege halmozódott fe l; orvosirodalmunk igen sok életre való 
eszmét termelt, melybő l a lehető nél sokkal kevesebb valósult 
meg. Veszedelmes volna ezt ki nem emelni. A tábori és tábor
mögötti orvosi szolgálat minden ága-boga a rábízott ember
milliók m iatt oly fontos, hogy e rövid czikkben szó sem lehet 
rendszeres taglalásáról, csak a fő bb kérdések vázlatos össze
foglalásáról ; ez azonban már halaszthatatlan. A kérdések s 
megoldásaik oly természetesek, hogy helyt állnak magukért.

Első bben a harcztéri egészségügyi szolgálat legfonto
sabb szervével, a segélyhellyel kell e lapban ismételten fog
lalkoznom.

1. Segélyhelyi felszerelés és kezelés. Betegségek megelő zése.

A segélyhelynek számos holmija van, a mire szüksége 
nincs, és sok nincs, a mire szüksége volna.

Csontollóra, fű részre, négyágú horgokra stb. csak a 
legritkább esetben (mikor napokig tartó pergő tű z miatt az 
amputálandó sebesültet napokig nem lehet elszállíttatni a 
segélyhelyrő l) van szükség. A mit a gránát el nem végzett, 
elvégezheti a 4— 12 órányira elhelyezett hadosztály-egészség
ügyi intézet. Pergő tű zben jól operálni ritka embernek adatott 
m eg; ütközet közben pedig a segélyhely orvosa bő ségesen 
el van látva egyéb, csakugyan halaszthatatlan munkával. 
Egyébként is, hogyan kötöz, köt le az orvos a Stochod partján 
vagy máshol 2 szál „tiszta“ törülköző vel, kevés alkohollal, 
lyxyles vízzel, kifő zéssel, hogy vergő dik szélben, porban, 
piszkos kalibában, vagy ennél mindenkor tisztább fedezék
ben, arról azoknak, a kik a segélyhelyet ily módon szerelték 
fel, nem igen volt fogalmuk. Belföldi orvos csak megdöbbe
néssel gondolhat az ily körülmények közt, többhetes piszok
réteg födte kézen, lábon végzett mű tétek következményeire. 
Ezek ugyan jobbak, mint a hogy várnók; az asepsis kérdése 
éppen a tömérdek hadi tapasztalat folytán tüzetes újravizsgá- 
latra szoru l; de ez sem változtat azon a tényen, hogy a segély
hely nem tartozik a kötelező  sebészi gyakorlat végzésére 
kijelölt helyek közé.

Viszont gyakori lehet a súlyos vérzés, tehát nagyobb, 
erő sebb érfogókra, peritoneálisokra van szükség; igen fontos 
kelléke volna a fölszerelésnek egy fü ltükrözö készség fül
fecskendő vel (gyakori a ceruminosis !), legalább ezredenként 
egy. Igazán komikus, hogy a fülérő l panaszkodó legénység
gel annak híján nem tud mit kezdeni az ember. Ha — csak 
vizsgálatra — hátraküldi a hadosztályi intézetnek, el lehet 
készülnünk a fülbetegek számának tetemes emelkedésére.

Nincs továbbá minden egyes zászlóalj-segélyhelyen külön 
foghúzó-készletre szükség; megtenné ezredenként egy is. 
Viszont gondoskodni kellene a lues, gonorrhoea oly kisebb, 
recidiv megjelenéseinek, melyek miatt a katona kórházba még 
nem utalható, kezelésérő l is. Egy Janet, néhány szonda, egy 
Ultzmann is elég szolgálatot tenne több híján. Meg kell gon
dolni, hogy igen sok ember van, a kivel — ilyennemű fölsze
relése még a legtöbb hadosztály-intézetnek sem lévén — egy
általában semmi sem történik. Tisztek is akadnak köztük, 
a kik restéinek ilyen bajokkal kórházba kerülni, vagy a fer
tő zés elleni védekezést elmulasztva, elejét akarják venni 
mindennemű  félreértésnek és kellemetlenségnek.

Itt érünk ahhoz a ponthoz, mely egyike a leggyakrab
ban vitatottaknak: az oly gyakori nemi megbetegedések meg
elő zéséhez. Ezen a helyen tapasztalataink alapján a követ
kező ket hangsúlyozzuk és ajánljuk az egész hadseregre érvényes 
általános intézkedések tárgyául:

1. A gyökeres, tüzetes kezelés a harcztéren, egészségügyi 
intézetekben, segélyhelyen nem lehetséges; de az idő sült, kiújuló 
könnyebb elváltozások kezelése csak úgy kivihető , mint otthon 
pl. a pénztári betegek, munkások bejáró, ambuláns gyógyítása. 
A ki e mellett munkaképes otthon, az általában szolgálatra- 
képes a harcztéren is. Van itt, sajnos, számos olyan „harcz- 
képes“, a ki otthon munkaképes sem volna.
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2. A harczteret nem ismerő  illetékes tényező k egyik 
tévedése a harcztéri szolgálat nehézségeinek túlzása. Nem 
szólok itt mozgóharczban álló, állandóan vagy gyakran pergő 
tű znek kitett, vagy állások építésével túlságosan elfoglalt csa
patokról, olyanokról tehát, melyek szerintem viszont más 
tekintetben (élelmezés!) volnának elő nyre jogosítvák egyéb 
csapatokkal szemben. Általában az állásharczot folytató kato
naság nem végez akkora fizikai munkát, minő t otthon tel
jesítene. Nélkülözhetetlen tehát bizonyos szigorúság, meg- 
válogatás, hogy a közkatonák és tisztek részérő l emberileg 
egyaránt érthető  (s hosszú szolgálat után az eddiginél jobban 
méltánylandó!) elkivánkozásoknak eleje vétessék. Ne feledjük, 
hogy már a harmadik évet álljuk s oláh katonáink pl. külö
nösen fertő zöttek.

3. Azonban már otthon is, továbbá a közvetlenül a 
tábor mögött fekvő  menetzászlóaljak, vonatok stb. székhelyéül 
szolgáló vidékeken is szigorú s teljes rendelkezésekre lenne 
szükség. Minden közkatona s altiszt a megtörtént s bejelen
tendő  közösülés után a kaszárnyában, illetve egyéb szállás
körletben azonnal fertő tleníttessék; minden egyes publikánál, 
bordélyházban bevezetendő  s válogatás nélkül alkalmazandó 
egy fertő tlenítő  készlet (higanyzsír, hypermangános vagy 
protargolos befecskendés, szappan stb.), a mi egyes had- 
tápvárosokban, igen helyesen, már létesült is, pl. Laibach- 
ban stb.

Minden tiszt kötelezöleg s a mulasztásért felelő sen lássa 
el magát óvszerrel; ilyesmit legutóbb — elég késő n — ren
delkezésére bocsátottak legalább is egyes ezredorvos-fő nö- 
köknek szétosztás végett. Lanyha, mosollyal fogadott félren- 
deletek semmit sem érnek.

Mindezek oly természetes tennivalók, hogy csodálatos, 
hogy egyéb, talán még fontosabbakkal egyetemben már réges- 
régen nem alkalmaztattak. Csodálatos, hogy néha éppen a 
legegyszerű bb, paraszt-ésszel is felfogható, nagyhasznú 
intézkedések késtek legtovább ebben a háborúban; a fentiek 
elmulasztása bizonyára néhány százezer ember egészségébe 
került.

Szomorú dolog a tisztikar nagyfokú fertő zöttsége.
Okulva a múltakon, már most gondolkozni, szervezni 

s intézkedni kell, hogy a mennyire még lehet, az ország a 
háború megszű ntével várható általános fertő ző déstő l meg- 
óvassék. A barakoknak müködniök kell. A helyzet jellemzésére 
még csak azt említem meg, hogy a szabadságoló nyilt pa
rancsok orvosi részét, hogy nem szenved-e egyebek közt 
fertő ző  nemi bajban a katona, száz csapatorvos közt alig 
egy-kettő  veszi komolyan, kivált tiszteknél. Még kérdést is 
alig vet föl eziránt. Pedig van rá rendelet, vagy volt, Isten 
tudja mikor; de hát efféle, különösen nem szorosan katonai 
rendeletek beteges gyorsasággal felejtő dnek el. Kell-e ezt 
tovább fejtegetnem? Természetes, hogy arra az eszmére jut 
az ember, hogy szükséges lenne a katonai s orvosi parancs
nokság bizonyos fokú szétválasztása, illetve az utóbbinak 
függetlenítése.

Az önálló csapatorvosi tisztikar az egészségügyi rendel
kezéseket bizonyára másképpen fogná fe l s érvényesítené.

Visszatérve a segélyhely fölszerelésére, kívánatos még 
egyes nagy hiányosságok kimutatása.

El lehetne látni egy-egy infusiós készlettel az ezred- 
segélyhelyet, mindenesetre azonban a hadosztály-intézetet. 
Fontosnak tartanám ezt fő képp kivérzettség, haslövés eseteiben; 
a has-sérüléseket követő  sepsis megelő zésére, illetve peri- 
toneális reactio elő mozdítására (Richter fele) phagocytinnel 
együtt alkalmazva. Ezzel kapcsolatban steril konyhasó-tablet
tákat, destillált vizet is kellene adni. Ha ásványvizet naponta, 
ládaszámra tudnak hozni a felvételező  szekerek, annak sem 
lehet akadálya. Legalább kifogástalan tisztaságú bórvizet, 
szemvizet, protargol-és cuprum sulfuricum-oldatot (lágyfekély!) 
állítnának elő  a segélyhely számára némely patikus zászlósok, 
akik egyébként hónapszámra tétlenül lő dörögnek orvos- 
növendék-társaik között. Minek segélyhelyen patikus? Véget 
kell már vetni annak, hogy a felvételi állomásokon kötszerül 
kizárólag 25 méteres gaze- és 1/# kilós gyapotcsomagokat

adjanak ki. Hová lesz a sterilség, ha az ilyen gaze-t fel
bontják (többnyire a gyógyszolgák), fölszeletelik, tépdesik ; 
hogy ez a körülmény sok segélyhelyi mű tő nknek nem lénye
ges, elég sajnos, noha nem csekély személyes bátorság jele.

Az infusiót éppen újabb hadi tapasztalatok szerint ki
vérzetteken még eredményesebben pótolja a Katzenstein; 
megfelelő  toldalékcsövecske közbeiktatásával (ilyet akármily 
orvos maga is készíthet) bármilyen irrigator, a mely a segély
helyi fölszereléshez tartozik, átalakítható ilyen czélra. Figyel
meztetnem kell erre segélyhelyi orvostársaimat, éppen a has- 
lövéses betegek nagy érdekében; egyébként ilyen toldalék
csövecskéket forgalomba kellene hozni.

A gyógyszerekrő l is szólnom kell még. Kevés a digalen, 
a Strophantin; éppen válságos esetekben egyik sem pótolható 
coffeinnel, kámforral. Kámfort 10 cgr. helyett 30—50 cgr.-ot 
tartalmazó olajos ampullákban lenne czélszerű  forgalomba 
hozni, mert az injectiót adó medikus, de sok orvos is, a 
hatóanyag kellő  mennyiségérő l nem bir alapos tudomással, 
valamint pl. arról sem, hogy a „Kriegsmilitärmedikamenten- 
Direktion“ által forgalomba hozott 3 cgr.-os codeintabletták 
nagyon is erő sek, olykor vizeletrekedést is okoznak.

Egyébként hangsúlyozni kell, hogy a hadvezetöség, 
valamint határozottan bő kezű  a katonaság mindennemű fel
szerelése tekintetében, úgy a gyógyszerekkel sem fukarkodik; 
csak a gyógy- és kötöző szerek használatra legczélszerübb 
alakban való elő állítása az, a m it sürgetni kell. Végül köte
lező vé teendő  ezredenként egy üsttel és néhány hordóval föl
szerelhető  fürdő  és ruhakifözö létesítése.

(Vége következik.)

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

Könyvismertetés.
Albert Neisser: Die Geschlechtskrankheiten und, ihre 
Bekämpfung. Vorschläge und Forderungen für Ärzte, 
Jur isten und Soziologien. Berlin, Verlag von Julius Springer,

1916.

A jelen munka a venerologia nem régen elhunyt nagy 
tanítómesterének posthumus müve. Sok évi fáradságos adat
gyű jtésnek, szakadatlan munkásságnak és gazdag tapaszta
lásnak gyümölcse. A mű nek már az utolsó ívei álltak 
sajtó alatt, a mikor a nemi bajok elleni küzdelem nagynevű  
apostola az élő k sorából elköltözött. Mindjárt bevezetésül 
kijelentjük, hogy ez a könyve irodalmi munkásságának min
denha egyik mérföldköve marad, mert állandó becsű  forrás
munkául szolgál mindenkinek, a ki a nemi bajok elleni küz
delemnek úgy közegészségügyi, mint jogi, sociologiai és 
administratiós vonatkozásait megismerni és tanulmányozni 
kívánja.

A vaskos, mintegy 21 ívre terjedő  munka megjelenését 
bizonyára siettette az az általános veszedelem, mely a nemi 
bajoknak a háború által még csak fokozódó elterjedésével a 
küzdő  államok népeit egyre jobban fenyegeti. Ez adhatta 
meg az impulsust arra, hogy a szerző  minden követelményt 
és kívánságot, mely ezen a téren megnyilvánulhat, össze
foglaljon és egységes programmá összesürítsen. Ez a Pro
gramm szolgáltathatja majd ezután erő s vázát oly törvényalko
tásoknak, melyek hivatva lesznek a nemibajok lehető leküz
désével kapcsolatosan a társadalmat jobbá és egészségesebbé 
tenni.

A munka tartalmát még nagy vonásokban sem lehet 
ismertetni, oly tömegben tárgyalja a fonlosnál-fontosabb kér
déseket. Minden kérdés tökéletes megvilágítással van beállítva, 
a mihez a gazdag irodalom felsorolása és rövid kivonatolása 
van fű zve. De minden kérdéshez egyben a megoldást ezélzó 
javaslat is adva van. Bár e javaslatok egynémelyike a szerző  
markáns, erő s akaratú jellemének megfelelő en kissé erő szakos
nak mondható, mégis értékes valamenyi, mert izzik bennük 
a szerző  erő s meggyő ző dése és az az óhajtása, hogy a nemi-

r ■
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bajok elleni küzdelem minél radikálisabb eszközökkel nyer
jen megoldást. Meggyő ző désünk, hogy kevés tudományos 
munka jelent meg az utolsú évtizedben, mely oly általános 
elolvasást és tanulmányozást érdemelne, mint Neisser-nek ez a 
könyve. Csaknem azt állítanám, hogy a munka annyi meg- 
szívlelésre méltó adatot tartalmazván az egyén, a család és 
a társadalom jólétére vonatkozóan, azt nemcsak minden or
vosnak, de minden jogásznak, paedagogusnak, törvényhozó
nak, ső t minden müveit férfinek egyaránt kötelessége volna 
tanulmányozni, hogy hasznos tudnivalót merítsen belő le. A 
munka, melyet szerző je a „Deutsche Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten“ nevű  társaságnak 
ajánlott, még egy második kötetben nyert volna folytatást, 
mely a prostitutio szanálásának részletes tárgyalását (fő ként 
a reglementatiót) vette programmba. Sajnos, ez most elmarad, 
szerencsére azonban a jelen kötet is bő séges alapot nyújt a 
prostitutio szanálásához és magában is teljesen befejezett mű 
nek tekinthető . Guszman.

W. Poppelreuter: Die psychischen Schädigungen durch 
Kopfschuss im Kriege 1914/16. Leipzig, L. Voss, 1917.

Egy nagy, az idegpathologia minden ágát felölelő  munka 
első , a koponyasérülésekkel kapcsolatos látás-zavarok tudo
mányos analysisével, kezelésével s a betegek socialis ellátá
sával foglalkozó kötete fekszik elő ttem. Szerző je orvos és 
bölcsész, a mi mély szántású munkájának minden sorában 
visszatükröző dik. Nagy élvezettel forgattam e munkát s tanul
mányozását mindenkinek ajánlhatom. Deutsch Ernő

Lapszemle.
Belorvostan.

Szív-syphili s érdekes esetét közli Holterdorf. Az Adams- 
Stokes-tünetcsoporttal járt esetben rendkívül nagyszámú epi- 
leptiformis roham volt észlelhető . Heteken keresztül óránként 
4 0 —50, 24 óránként átlag 800 rohama volt a betegnek. A 
baj oka gyanánt gumma jelenlétét vették fel az ingervezető  
kötegben. A betegnek 20 év elő tt kemény fekélye volt, a 
W asserinann-próba positiv eredményt adott. A bonczoláskor 
typusos syphilises gumrnát találtak a szívben, kiterjedt szét
eséssel az arteria pulmonalis kiindulása helyén és átterjedve 
az ingervezető  kötegre. A lues-elienes kezelés (hydrargyrum 
salicylicum a bő r alá és jodkalium nagy adagai belső leg) 
eredménytelen volt, talán azért, mert már nagyon is elő re
haladott volt a folyamat. Salvarsant nem mert adni a szerző . 
(Münchener mediz. Wochenschrift, 1916, 47. sz.)

A vesezsugorodás gyógyításához szolgáltat adatot 
Hirschfeld tanár. A nevezett bajban szenvedő  két betegének 
állapota napi 40 gr. fehérjét és 5 gr. konyhasót tartalmazó 
diaeta és erő s melegbehatás mellett (eleinte naponként 1—-2, 
késő bb 6 —8 óra hosszat a nyári melegben, jórészt napon, 
szabadban tartózkodás, eleinte többnyire nyugalomban, késő bb 
könnyű  kerti munkát végezve) tetemesen jav u lt: a nagyfokú 
polyuria megszű nt, a munkabírás fokozódott, a keringés
zavarok kissé visszafejlő dtek, a fehérje mennyisége a vizelet
ben kevesbedett, a vesemű ködés tetemesen javult. (Mediz. 
Klinik, 1917, 2. sz.)

Sebészet.

Az álízületek sebészi kezelésérő l tartott elő adást 
Sudeck (Hamburg, 1916, október 30). Elő adásában az álízület 
keletkezésének okait felemlítve, egyedül rationalis gyógykezelési 
módul a sebészi beavatkozást jelöli meg. Számos Röntgen
kép bemutatásával demonstrálja a különféle sebészi eljárásokat, 
ezek eredményeit és balsikereit.

A vezető elve a következő : A régi heget eltávolítja, a 
csontvégeket felfrissítve közelíti oly módon, hogy a törés 
közelébe életképes, csíramentes csonthártya jusson, amely az 
egyesülést létrehozhassa.

A régi classikus subperiostalis resectio általában jó 
gyógyeredményt biztosít. A legtöbb balsikert a périosteum-
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mai való hiányos ellátás és a másodlagos genyedés okozza. 
A periostalis resectio szintén igen szilárd csontegyesülésre 
vezet, jóllehet a csont jelentékeny rövidülése á rá n; mégis ezt 
tartja az elő adó a leggyorsabban és legbiztosabban czélhoz 
vezető  eljárásnak.

A felfrissítés utáni sínezést, valamint a bolczozást és a 
szabad vagy nyeles csonthártya-átültetést nem ajánlja. (Mün
chener med. Wochenschrift, 1916, 47. sz.) M.

Gyermekorvostan.

A Pirquet-féle paravaccina. Pirquet a védő himlő 
oltás után egy, a valódi vaccinától teljesen eltérő cseresznye
vörös csomócskát észlelt az oltás helyén, mely lassan fejlő dik 
s a bő r felszíne fölé emelkedik; okozójának a vaccina kór
okozója mellett jelenlevő  valamely parasitát tart. Ezt a papulát 
nevezi paravaccinának.

Már 1907-ben írt le hasonló jelenséget, melyet rend
szerint revaccináltakon látott kifejlő dni s akkor újraoltási, 
revaccinatiós anomáliának tekintett, azonban az elmúlt év 
telén sok első  oltásnál is észlelte s ez adta az impulsust 
arra, hogy tüzetesebb vizsgálat tárgyává tegye.

Kísérleti oltásainál, melyeknek lefolyását személyesen 
ellenő rizte, azt találta, hogy a lappangási idő szak tartama 
48 órától 7 napig terjedt, de az esetek többségében 4—7 
napot vett igénybe. Az első  tünet jelentéktelen pirosság az 
oltás helye körül, igen gyenge elő emelkedéssel; ez elváltozás 
néhány nap alatt jellegzetes cseresznye-piros színt ölt s bár egyes 
esetekben ezen jellegzetes szín már a 3. napon mutatkozott, 
legtöbbször mégis a 6—9. napon fejlő dött ki annyira, hogy a 
megállapítása biztosnak volt mondható; csak azon esetekben 
volt ez hamarabb megállapítható, ha egyúttal vaccina is volt 
jelen. Tető fokát ezen szín a 8.— 12. napon éri el s csak a 
3. héten kezd halványulni, a midő n lassankint piszkos barnás
vörös színt ölt s ekkor gyorsan eltű nik a 3. hétvégéig, csu
pán gyenge foltot hagyva maga után.

Fő  ismertető  jele tehát a paravaccinának a cseresznye
vörös papula, mely az oltás helyének közvetlen környékében 
emelkedik elő  3 —4 mm. átmérő vel és 5 mm. magasságban.

Kivételes esetekben eltéréseket is észlelt, így pl. a fej
lő dés 5. napjáig elért nagyságából hirtelen veszít a papula 
s csak a 6.—9. napon nyeri vissza ismét jellegzetes alakját.

A vaccinán rendszerint jelentkező  areola a paravaccinán 
nincs s ez csak mint a normalis bő rön fekvő  idegen 
test tű nik elő . Kivételes esetekben jelentkezhetik ugyan rnú- 
lékony udvar, a 8. nap után, mint hyperaemia, de legtöbb
ször csák csekély területen, a vaccinára jellegzetes határok 
nélkül s eltű nése is pigmentatio nélkül történik.

Újraoltást is megkísérelt Pirquet ilyen paravaccinát tar
talmazó nyirokkal, de rendszerint eredménytelenül, tehát ezzel 
szemben is immunitást nyert az oltott egyén. 3 gyermeken 
azonban sikerült az első  oltás után 6—38 nap múlva positiv 
eredményt elérnie. Ezeken csak 1—2 napig volt az intensiv 
vörös szín. látható, mely után elhalványult s a papula is 
gyorsabban tű nt el. A pót-oltások az első  oltások után annál 
kifejezettebb paravaccinát hoztak, minél rövidebb — csak 
1—2 napi — idő  múlva végeztettek, egy ízben a 6. napi 
pótoltás után is fejlő dött még 1 paravaccina.

Majd átoltást végzett a paravaccina felnyitása után ki
szivárgó véres nedvvel is ugyanazon gyermeken s a 7. napon 
typusos paravaccina fejlő dött; a 31. napon az utolsó para- 
vaccinából történt oltás után már nem fejlő dött semmi. 
Ugyanígy sikerült más gyermekre is átoltani a paravaccinát 
typusos fejlő déssel.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a paravaccina a 
vaccinával szemben nem nyújt immunitást, éppen ezért nem 
szabad a paravaccinát kezdő dő  vagy már lefolyt vaccina, 
illetve revaccina gyanánt tekinteni, hanem ilyen esetben a 
gyermeket újra kell oltani, ha első  oltásról van szó, addig, míg 
vaccina nem fejlő dik, hogy a himlő  elleni immunitás bizto
sítva legyen.

Mindezek alapján Pirquet a paravaccinát klinice élesen
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elkülönített infectiónak tartja, melyet lassú fejlődés, cseresznye
piros szín és csekély terjedelmű  papulaképzödés jellegez.

Enyhe bántalom, mely általános tünetekkel nem jár; 
mikroskopi és bacteriumos vizsgálata negativ és csak borjú
nyirok használatakor fordul elő . (Zeitschrift für Kinderheil
kunde, 1916, 13. köt., 309—331. lap.) Hainiss dr.

Venereás betegségek.
További tapasztalását a salvarsan-natriummal közli 

E. Hoffmann (Bonn). A szerző  másfél év elő tt közölte elő 
ször tapasztalásait a salvarsan pótlószerérő l, a salvarsan- 
natriumról. Ez csaknem ugyanolyan hatású, mint a régi salv
arsan, de kevésbé jár kellemetlen mellékhatásokkal s könnyebb 
az alkalmazása. Hoffmann azóta kb. 5000 újabb injectiót 
adott a szerrel és pedig nemcsak infusio alakjában, hanem 
a jóval egyszerű bb concentrált formában is (10 cm.-nyi 
folyadék, fecskendő  segélyével). A szerző  azt a benyomást 
nyerte, hogy a concentrált oldattal való injectio még kissé 
hatásosabb is, mint az infusio. A hatás tartósságában a 
salvarsan-natrium kissé gyengébbnek bizonyult, mint a régi 
salvarsan. Ez leginkább a secundaer szakban kezelésre kerülő  
betegeken észlelhető  ; a korai kezelés (primaer affectio idején) 
azonban a salvarsan-natriummal is sikerrel jár. A hatás cse
kélyebb tartóssága általában abban mutatkozik, hogy a 
Wassermann-reactio korábban válik ismét positivvá, mint 
ha a régi salvarsan került alkalmazásba. Hoffmann ezért 
vissza is tért a régi salvarsanhoz, de csak egy időre, 
mert egy fiatal erő teljes férfi betegének halála (encephalitis 
haemorrhagica), mely e szerrel való kezelés nyomán beállott, 
ismét a salvarsan-natrium alkalmazására késztette őt.

A natrium-salvarsannak concentrált oldatban való alkal
mazása esetén az átlagos adaga férfire nézve: 0 6  gr., nő re 
nézve: 0'45 gr. Kitű nő  pótlószere a régi salvarsannak, s 
ezért a szerző  mindenkinek ajánlja. Alkalmazása a concen
trált alakban éppen olyan kényelmes, mint a neosalvarsané.

Közlése folyamán a szerző  a syphilis kéneső vel és salv- 
arsannal való kombinált abortiv kezelésének eredményessé
gére is kitér. Tudvalevő , hogy Hoffmann korai syphilis-ese- 
tekben megelégszik azzal, hogy a beteget egyetlen igen 
erélyes kombinált kúrában részesíti. Ha azután a beteg 1—2 
éven keresztül tünetmentes (és negativ W assermann) marad, 
a betegséget gyógyultnak tekinti. Ezt számos szerző hely
teleníti, mert szerintük a syphilist mint kifejezetten idő sült 
betegséget nem tanácsos csupán egyetlen kúrával kezelni s 
mert a betegség több évi szünet miatt még nem tekinthető  
egykönnyen véglegesen gyógyultnak. E kétségtelenül helyes 
nézettel szemben Hoffmann megmarad álláspontján és ezt 
kellő en indokolja is. Véleménye szerint ugyanis rendkívül 
fontos, hogy idő vel mégis már megállapítsuk, mi is az a 
kúramennyiség, mely elegendő  lehet a baj gyógyulásához. A 
míg az ú. n. idő sülten intermittáló kezelést sémásan tovább 
alkalmazzák, addig a syphilis-therapia ez említett és kétség
kívül igen fontos kérdése megoldást nem nyerhet. Csak helye
selhetjük ezért, ha akadnak syphilidologusok, a kik nemcsak 
nagy tudással és körültekintéssel, hanem kellő  bátorsággal is 
bírnak, hogy az ilyen kérdések megoldásával foglalkoznak. 
(Deutsche mediz. Wochenschrift, 1917, 5. szám.)

Guszman.

K isebb közlések az orvosgyakorlatra.
A granugenollal (Knoll-féle sebolaj) elért kedvező  

eredményeirő l számol be Kochmann. Piszkos, necrosisos cza- 
fatokkal fedett sebek gyorsan megtisztultak és élénkpiros 
sarjadzásokkal teltek meg. Mély, öblös sebüregek rendkívül 
gyorsan kitelő dtek. Idegentest- és csont-fistula eseteiben 
szintén igen jók voltak az eredmények, az idegentestet vagy 
sequestert azonban elő bb el kell távolítani. (Zeitschrift für 
ärztl. Fortbildung, 1916, 23. sz.)

A pyoktaningaze-t Hey közlése szerint a königsbergi 
egyetem sebklinikáján nagyon jó eredménynyel használják 
fertő zött sebek gyógyítására. A kisebb sebeket „erős“ pyoktanin-

gaze-zal lazán kitöltik és fedő kötést alkalmaznak. Nagyon erő 
sen szennyezett sebeket elő bb 5% -os pyoktanin-tincturával 
(5 gramm pyoktanin 100 cm3 60°/0-os alkoholra) kell kiecse
telni. A kötés rendszerint csak 4 —6 naponkint változtatandó. 
(Berliner kiin. Wochenschrift, 1917, 2. sz.)

Magyar orvosi irodalom.
Gyógyászat, 1917, 6. szám. Grósz Gyula: A gyermekkori tuber

culosis specifikus diagnosisa és therapiája. Szántó M anó: A torok 
diphtheriás vizsgálatáról.

Budapesti or vosi újság, 1917, 7. szám. Makai Endre: A koponya- 
ür teljes zárásáról, különös tekintettel az úgynevezett élő  tamponadera.

Vegyes hírek.
Kitüntetés. Fodor Kálmán dr. pöstyéni fürdő orvosnak a köz

egészségügyi szolgálat terén szerzett érdemei elismeréséül a király az 
udvari tanácsosi czímet adományozta.

Kinevezés. A király a budapesti egyetemen Bálint Rezső dr.-t, a 
belorvostan és Vámossy Zoltán dr.-t, a gyógyszerismeret rendkívüli 
tanárát, rendes tanárrá nevezte ki. — Weisz Géza dr.-t a nagyrő czei 
járás orvosává nevezték ki.

Meghalt. Kellner Viktor dr. nyugalmazott városi tiszti orvos e 
hó 7.-én 63 éves korában Dobsinán. — Guttmann Jakab dr. Nagybecs- 
kereken 75 éves korában. — Karsay Zoltán dr. 62 éves korában e hó 
6.-án Boksánbányán. — J. Bernstein, azelő tt az élettan tanára a hallei 
egyetemen, kiváló physiologus, 77 éves korában. — A. IVölfler tanár, 
valaha a sebészet ny. r. tanára a prágai német s elő bb a gráczi 
egyetemen. — Achille Chauveau, hírneves physiologus, Marey-val együtt 
megalapítója a graphikai érverésvizsgálatnak, 89 éves korában Párisban.

A budapesti önkéntes mentő -egyesület 1916 deczemberében 
1255 esetben nyújtott első  segítséget; ezenkívül 1312 szállítást végzett, 
77-szer mint mozgóő rség szerepelt és '23-szor vaklárma és téves jelen
tés folytán vonult ki. A deczember havi mű ködés fő összege tehát 
2667 volt. Az 1916. évi összes mű ködés 28.082 volt.

„Fasor- (Dr. HßrcZßl-lßlß) 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.

Dr. M f l l i f ó l í  L iT -S H I I I IT O W I , v i . ,  Naffy j á n OS-u. 47.
Diétás-diagnostikus gyógyintézet.

Dr. JUSTUS börgyúgyitó és  k osm et ik a l 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  2 6 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aiiiontherapia, forró
légkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlánipa.

Budapesti

medico-
mechanikai

ZANDER -intézet. Semmelweis-utcza 2. 
Kossuth Lajos-utcza sarkán. 
Igazgató : Dr. REICH MIKLÓS.

D r. G rü n w a ld  s a n a to r iu m a  5ufa,p.B‘í’ !á?/!ií0li',as o/h?"15JFelvétetnek férfi- és nő betegek 
nő gyógyászati, seb észe ti és be lgyógyászati ba jokka l, valamint szü lő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi és Röntgen-laboratorium.

Kopit s Jenő dr. ™?S?"Sc8zÍ

D r .  F O R D Á T

in té z e te .
Nyár-utcza 22. szám.

bakteriológiai, serologiai és vegyi orvosi labo
ratórium. Antigének, haemolysin, vaccinák. 
VI., T e r é z -k ö r ú t  2 2 . T e le fo n  121 -02 .

RÖNTGEN- REINIGER
és  v il i . o r v ó s i  k és z ülé k e k G EBBER Tés SCHALL R.-T.

já ró  és tám asz tó g ép ek , eg y en estartó k , 
rugóné lkü li sérvkö tő k , m üczipök stb . 

modern kivi telben készülnek
O rthopaedia-R észvénytár saságnál Budapest VI., Nagymező -u. 4.

Telefon 11—08. — Gyors és ind iv iduá lis k iszo lgálás.

Mű végtagok

f i i  MIKLÓS Diliéi
=UJTÁTRAFÜRED.=

I Egész éven át 
nyitva.

_ Heliotherapia.

1 0 1 0  méter magasan a tenger felszíne felett. RÖntgUII -  laborOtOrilllTl.
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM: Budapesti Kir. Orvosegyesület (1. rendes tudományos ülés 1917 január 20.-án). 90. lap. — A 16. számú helyő rségi kórház 

tudományos értekezlete. 91. lap. — Szemelvények külföldi tudományos társulatok üléseibő l. 93. lap.

Budapesti Kir. Orvosegyesület.
E lnök: Jendrássik Ernő . Jegyző : Csiky János.

(I. rendes tudományos ülés 1917 január 20.-án.)
(Folytatás.)

Csont- és izomtransplantatióval kezelt agy-cysta.

Makai Endre: L. M., 22 éves honvéd 1916 április 19.-én 
került a bemutató Auguszta barak-kórházbeli osztályára a bal 
homlokcsont lövési sérülés által okozott 7 X 3  cm. nagyságú 
csontdéfectusával s kétoldali kétökölnyi sipolyos elgenyedt 
nyakmirígy-csomókkal. Miután az ismételten feltört, genyedő  
koponyadefectus teljesen begyógyult, a nyak-mirigyek Calot- 
szerinti kezelésre jórészt visszafejlő dtek s a sérült erő beli 
állapota valamennyire helyreállott, 1916 október 31.-én a 
homlok spontan és érintésre is erő sen fájdalmas csontdefec- 
tusának plastikai fedéséhez látott.

A homloktáj közepétő l kissé balra fekvő  koponyaanyag
hiányt akként tárta fel, hogy a 6 cm. hosszú, 17a cm. széles 
lapos, behúzódott, erő sen lüktető  bő rheget babérlevél alakjá
ban körülvágta. A csontdefectus szélei egyenetlenek, ezeket 
Luer-vel felfrissíti s egyszersmind számos apró lövedékszilán
kot távolít el. A bal homloklebeny elülső  pólusán a dura 
teljesen hiányzik; az ezt helyettesítő  heg erő sen kifeszült s 
alatta egy jókora tyúktojásnyi arachnoidalis cystára bukkan, 
mely víztiszta folyadékot tartalmaz. A tömlő  elülső falzatát 
eltávolítja, mire a hegbő l, még inkább a tömlő  mélyébő l a 
lamina cribrosa tájáról erő s vérzés indul meg, melyet egyelő re 
gazetamponnal csillapít. Most a bal sípcsont belső -elülső  
felszínérő l a koponyacsontdefectus nagyságának megfelelő  
kétujjnyi széles, 6 cm. hosszú, 2—3 mm. vastag csontperiost- 
lebenyt vés ki.

Visszatérve az agyhoz, a gazecsík óvatos eltávolítása 
után újabb erő s vérzés indul meg. A vérzés csillapítására, a 
reszekált falú cysta helyén keletkezett holtür megszüntetésére 
s a transplantálandó csontperiost-Iebeny alápárnázására a 
lábikra izomzatból 6 cm. hosszú, 3 cm. vastag hengerded 
izomlebenyt vág ki, s a tömlő  helyére teszi, mire a vérzés 
kb. 72 perczig tartó nyomás után tökéletesen eláll. A csont- 
periost-lebenyt a csonthártyával kifelé néhány csomós cátgut- 
varrattal a pericraniumhoz rögzíti, a bő rszéleket alápraeparálva 
összetolja s csomós selyem varrattal egyesíti.

Négy napig 38-4° C-ig emelkedő  lázak daczára príma 
gyógyulás, a csontlebenynek teljes szilárd megtapadása és 
egyesülése. A sérült egészen a mai napig kifogástalanul, telje
sen jól érezte magát, s inkább csak nyakmirigyei miatt tar
tották a kórházban. Ma reggel órakor heves epilepsiás 
görcsei jelentkeztek, melyek megszakítás nélkül folyton tar
tottak. A délelő tti órákban Donáth tanárral tartott consilium 
alapján a status epilepticus miatt az azonnali feltárásra szánta 
el magát. A transplantált csontperiostlebeny tökéletesen össze
forrt a környezettel, kivésése meglehető s erő kifejtéssel sike
rült csak. Legnagyobb meglepetésére a három hónap elő tt 
behelyezett izomlebeny teljesen eltű nt, helyén az első  mű tét
kor talált leletnek teljesen megfelelő  cysta volt. A cysta elülső  
falát eltávolította, a helyére egy a bal czombból vett szabad 
fascia-zsírlebenyt helyezett, a bő rt bevarrta. A műtét után az 
epilepsiás rohamok azonnal megszű ntek.

Az izomszövetnek kitű nő  vérzéscsillapító hatását akarta 
definitiv elsülyesztett tampon formájában kihasználni. Löwen 
ajánlatát, ki zsírsebeknél szabad izomlebenyeket használt a 
varrás erő sítésére, Kocher és Wrede elméleti megfontolások 
alapján ellenezte. A szabad transplantatiós kísérletekben 
ugyanis — ha különleges feltételek (beidegzés, ingerrel való 
ellátás) hiányzanak — az izomszövet elhal, s hegszövettel 
helyettesíttetik. A bemutató azon meggyő ző désen volt, hogy 
ha esetében ez fog beállani, ezen legrosszabb esetben is el

éri azt, a mit a nyitott gazetamponadetól várni lehet, t. L a 
cysta helyének hegszövettel való pótlását. Legnagyobb csodál
kozására azonban az izomszövet hegszövetpótlás nélkül fel
szívódott.

Winternitz Arnold : Traumäs agycysták mű tétékor nem helyes 
a cysta megnyitása alkalmával azonnal koponyaplastikát végezni, hanem 
a cystát tamponade révén nyitva kell tartani mindaddig, a míg az rész
ben a cysta fenekének az agynyomás folytán beálló emelkedése, rész
ben hegesedési folyamat révén el nem záródik. Csak mikor ez be
következett, van a plastikai fedésnek helye, ellenkező  esetben reci- 
divákat kapunk, mint azt a bemutatott eset is igazolja.

A dura mater plastikai pótlását nem tartja szükségesnek. Agy
tumorok mű tétéinél nyert személyes tapasztalatai arról győ zték meg, 
hogy duradefectusok mellett sem ismétlő dnek a görcsök, ha a görcsöt 
okozó tumor el van távolítva.

Izomdarabkák behelyezése vérzéscsillapítás szempontjából igen 
jó e ljá rás; de nagyobb üregeknek nagyobb izom- vagy zsírszövet
darabokkal való kitöltését, fő leg traumás defectusoknál, a latens infectio 
veszélye miatt veszedelmesnek tartja.

M akai E n d re : Köszönetét mond Winternitz tanárnak értékes 
hozzászólásáért, de a legnagyobb sajnálattal kénytelen megállapítani, 
hogy az általa felhozottakkal egy pontban sem sikerült a bemutatót 
meggyő zni.

A mi a subarachnoidalis tömlő k ellátás át illeti, egyáltalában 
nem oszthatja Winternitz azon nézetét, hogy az ajánlatos mű 
téti eljárás a cysta falának kis területen való megnyitása és nyílt gaze- 
tamponade. Természetes, hogy ha a cysta-falzatból minél többet távolí
tunk el, annál kevésbbé kell tartanunk a recidivától; esetében a vérzés 
korántsem azért volt oly bő séges, mert nagy tömlő fal-részletet távolí
tott el, a vérzés alulról, a mélyrő l jött, olyan helyrő l, a melyet mű 
szerrel nem is érintett, nyilvánvalóan a cystatartalom kiürülése folytán a 
belfalzatra gyakorolt nyomás megszű nt s a vékonyfalzatú erek meg
repedtek.

Legnagyobb meglepetéssel hallja, hogy Winternitz tanár a ko- 
ponyaür azonnali, primaer zárásának nem tulajdonít nagyobb jelentő 
séget. Krause s vele a legkiválóbb szerző k már évek óta hangsúlyozzák 
ennek első rangú fontosságát éppen a complicatio nélküli gyógyulás, a 
kívülrő l, a tampon útján befelé vezetett sebfertő zés megakadályozása 
szempontjából. Meggyő ző dése szerint a Winternitz által említett 
„ruhende Infection“ kitörése a mű tét után nem egy esetben tulajdon
képpen secundaer, kívülrő l való fertő zés következménye. Eiselsberg pl. 
annyira megy, hogy nem átall cysta és vérzés eseteiben a koponyaürben 
gaze- vagy fascia-tamponokat tudatosan benthagyni, fölöttük az ű rt tel
jesen elzárni s ez elveszett tamponokat (verlorene Tamponé) secundaer 
mű téttel eltávolítani, csakhogy ne legyen kénytelen nélkülözni a teljes 
koponyaürzárás pótolhatatlan elő nyeit. A primaer koponyaür-zárásnak 
elve vezette Bárányt is ismert methodusának kieszelésében. S ha e 
methodussal a szólónak nincsenek is jó tapasztalatai, nem lehetetlen, 
hogy az eszme magvának másképp való felhasználása haladást fog 
jelenteni.

Abból, hogy a bemutatott esetben a cysta recidivált, következte
tést a szabad transplantatiós methodus értékére levonni egyáltalán nem 
lehet. Első sorban azért nem, mivel ez esetben épp az a kiemelendő  s 
feltű nő en érdekes, hogy az áthelyezett hatalmas ízomlebeny teljesen, 
nyom nélkül felszívódott. Az esetet éppen azért mutatta be a szóló, hogy 
másokat /'zom-transplantatiótól visszatartson. A mi a recidivákat illeti, 
közismert, hogy subarachnoidalis tömlő k mű tété után kivétel nélkül 
minden mű tő nek vannak — sajnos — nem kis számú recidivái, akár- 
mily methodussal dolgozott is s utal e részben Braun legújabb össze
állítására. De éppen a ma bemutatott legelső  eset mutatja, hogy a 
Winternitz tanár által ajánlott s régebben általa is gyakorolt methodus 
sem zárja ki a recidivát s éppen ezen régi eljárás elégtelensége miatt 
foglalkozott szóló az újabb methodusokkal.

Csodálkozva értesült a szóló arról, hogy Winternitz a dura
defectusok transplantatiós fedésének nem hive. A szóló azoknak a 
sebészeknek nagy táborához csatlakozik, kik a szabad transplantatiót e
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részben nélkülözhetetlen és szükségszerű en, elvbő l alkalmazandó mód
szernek, a szabad választás methodusának tartják. Hogy a szabad trans
plantatio duradefectusok fedésére nem állat-kísérletek alapján nyert ész
leletek kipróbálgatása embereken, nem legfeljebb elméleti érdekességgel 
biró tudományos já té k : arra utalnak az irodalomban ismertetett kitű nő  
eredmények és utal a bemutatott második eset, melyben legelső rangú 
sebészek többszörös mű téti beavatkozása daczára a görcsrohamok köz
vetlen a mű tét után recidiváltak, a szabad fascia-zsír-transplantatio óta 
pedig egyáltalában nem jelentkeztek.

A syphili srő l általában és fő képp az idegsyphil isrő l.

Jendrassik Ernő : Az elő adó hangsúlyozza a belső  szer
vek syphilisének jelentő ségét és azt a nagy százalékot, a 
mellyel ezen kór-ok a legvégzetesebb belső  bajok elő idézésé
ben szerepel. A spirochaeta és a W assermann-kémlés meg
ismerése pathologiai felfogásunkat is kibő víti s némiképp 
módosítja. Ezen bajról is úgy kell gondolkoznunk, mint a 
többi fertő ző  betegségrő l. Két irányban van feltű nő jelenség 
a lues lefolyásában, ezek a cyclusos lefolyás és a cyclusok 
szerint változó kóralak és kórhely. Ezeknek magyarázatára 
felveszi, hogy a spirochaeta culturája bizonyos szövetelemek
ben terjed el egyidő ben s hogy a megtámadott szövetben 
keletkezik valamely védő anyag, a mely azt többé-kevésbé 
immunissá teszi. Ebbő l a körülménybő l magyarázható a baj 
késő bbi átterjedése másféle szövetelemekre, vagy más alakú 
kiújulása még új infectio esetén is. Az ilyen idő leges immu- 
nitási idő k alatt az illető  egyén valószínű leg csak lues-gazda, 
a kinek talán spermájában, némelyiknek liquor cerebro- 
spinalisában vagy más nedvében él a spirochaeta tovább. 
Valószínű  azonban, hogy ez a tenyészet nem változtatja 
positivvá a W assermann-reactiót, hanem az ilyen esetben 
valamely szervben él a cultura. Kétségtelen, hogy a nem 
diagnoskált, nem sok zavart okozó belső  lueses recidiva 
igen gyakori. A syphilist okozó spirochaeta valószínű en egy
séges; a syphilis á virus nerveux eseteket a számtalan eset 
között néhány a körülmények egybevágása miatt feltűnő  eset 
magyarázza. Ezzel szemben valószínű bb a családi dispositio, 
a mely endogen. Külső  körülményeknek itt nincs lényeges 
szerepe.

A kórtani elváltozások során meg kell kölönböztetni a 
reactiót, a körülötte támadó elhalást és a hegesedésse! járó 
folyamatot. A két utóbbi csak másodlagos, pedig sokszor 
vélik még ezt is luesnek. Az ilyen változásoknak a kórképe 
a lues nyomorékja, voltaképpen meggyógyult, de többé- 
kevésbé defectussal gyógyult ember.

A diagnosist illető en tekintetbe kell venni, hogy lueses 
ember is kaphat más betegséget, viszont a lues igen gyakran 
fordul elő , a mikor éppen kizártnak véljük. Tanulságos ese
tekkel bizonyítja e tételt. A W assermann kémlés igen értékes, 
de nem teljesen bizonyító.

Az idegrendszer luese szintén követi a szöveti kiválasz
tást. Idegrendszeri tünetek keletkeznek az erek, a periosteum, az 
agyhártyák lueses megbetegedése folytán, igazi idegrendszeri 
syphilis csupán a tabes és a paralysis. Fejtegeti ezeknek 
cyclusos lefolyását, a tünetek jelentő ségét. Majd egyes kór
képekre tér á t; így a szemizom-bénulások, a fejfájás, az 
epilepsia összefüggésére a kiessel.

A prognosis tekintetében sok függ a gyógyulás teljes
ségétő l és a megbetegedett hely szerepérő l a szervezetben.

A gyógyulás kérdésében legfontosabb a kellő  idő pont 
megállapítása. Hiábavaló kúrák inkább ártanak, mint hasz
nálnak. A legintenzivebb kúrák sem óvnak meg a rossz | 
recidiváktól, diagnostikai hibák azonban eredménytelenné 
teszik a kezelést, mert ilyenkor a kellő  idő t elmulasztjuk. A 
lueses eredetű  defectusok ellen persze semmi sem használ.

Igen fontos volna a phrophylaxis. Sajnos, errő l többet 
beszélnek, mint cselekszenek. Hibának tartja, ha orvosok 
bizonyos ideges jelenségek ellen a coitust (extra matrimo
nium) ajánlják, mert ennek végzetes következményeit elég 
sokszor látta.

Id. Liebermann Leó: Az elhangzott érdekes elő adásból csak 
három pontra kíván reflektálni. Az egyik az, hogy miképpen magya

rázhatók a betegségben gyakran beálló szünetek, illető leg recidivák? 
Véleménye szerint nem úgy, mintha a lues okozójának, p. o. a malaria- 
plasmodium mintájára, bizonyos fejlő dési cyciuson kellene átmenni, 
hanem úgy, hogy más kórokozó mikroorganismusokhoz hasonlóan a 
szervezet bizonyos helyein leraktározódik, talán betokolódik mindaddig, 
míg a viszonyok ismét kedvező vé válnak a szervezetben való elterje
désére.

Egy másik kérdés, melyet az elő adó felvetett, bizonyos szervek 
könnyebb vagy nehezebb megtámadhatóságára vonatkozik. Úgy látszik, 
hogy e tekintetben a kültakaró praedilectionalis hely s hogy bizo
nyos összefüggés van az idegrendszerrel. Hozzászólónak az a be
nyomása, mintha nem éppen a látszólag legsúlyosabb alakjai a luesnek 
volnának azok, melyek késő bb tabesre vagy paralysisre vezetnek. 
Felveti azon kérdést, vájjon nem állapítható-e meg a lues iránti érzé
kenység tekintetében bizonyos összefüggés az egyes csíralemezekbő l 
fejlő dő  szervek között?

Egy harmadik megjegyzése a W asserniann-reactio értelmezésére 
vonatkozik. Ezen reactio, ha positiv, szerinte nem bizonyítja okvetlenül 
azt, hogy az egyén még beteg, hanem arra is mutathat, hogy valamikor 
beteg volt s hogy a szervezet által termelt védő anyagok (antianyagok) 
még mindig megtalálhatók a vérsavóban, mint a hogy ilyesmit számos 
más fertözéses betegség után is észlelünk. A Gruber- IVidal-readiói 
p. o. nemcsak typhusban szenvedő  vérsavója adja, hanem olyan emberé 
is, még pedig gyakran elég hosszú ideig, kit typhus ellen immunizál
tunk, vagy a ki typhusból felgyógyult. Ezen értelmezés gyakorlati fon
tossága szembeötlő .

A 16. számú helyő rségi kórház tudományos 
értekezlete.

E lnök : Mohr Mihály. Jegyző  : Ifj. Háhn Dezső .
(Folytatás.)

Keppich József: Orrplastica lösériilés miatt.
0 . Gy., gyalogos, 1915 június 7.-én az északi harcz- 

téren srapnell-sérülést szenvedett; jobb szemét elvesztette, 
azonkívül orra legnagyobb részét lesodorta a lövedék.

A beteg a 16. helyő rségi kórház I. sebészeti osztályára 
került július 7.-én, enukleálni kellett a jobb szemét. 1915 
deczember 16.-án orrplastikát végzett rajta Schimmelbusch 
szerint, a mi tudvalevő leg abból áll, hogy a homlokból bő r-, 
periost-, csontlemezbő l álló lebenyt kell készíteni és azt lefelé 
fordítani. Az így támadt hiány úgy fedhető , hogy két bő r
lebenyt, melyet két nagy, a fülek mögé vezetett ívmetszéssel 
nyerünk, a középvonalban egyesítünk. A csontos orrlebenyt 
egy késő bbi alkalommal megcsavarva, lefelé fordította, distalis 
részét felfrissítette és az orrnak megmaradt csekély részével 
egyesítette.

Ilyen stádiumban mutatta be a beteget egy alkalommal, 
midő n az orrüreg még nem volt teljesen elzárva, a mennyi
ben az orr mindkét széle szabadon maradt körülbelül 
i y 2 cm. hosszúságban. Egy másik késő bbi mű téttel történt 
a zárás, mikor is a lebenyszéleket egy egy metszéssel fel
frissítette és csomós öltésekkel összevarrta.

A jobboldali alsó szemhéj medialis fele a lő sérülés 
következtében hiányzott. Ezt úgy pótolta, hogy a külső  szem- 
zúgban canthotomiát végzett, felül Burow-ié\e háromszöget 
metszett ki, s az alsó szemhéjat bő séges mobilizálás után a 
medialis szemzúghoz odavarrta.

A gyógyulás reactiomentes. Az orrplastika jó. Azáltal, 
hogy a lebeny csontréteget is tartalmaz, az orr hát-részének 
besüppedése meg van akadályozva.

Keppich József: A n. ischiadicus lösérülése következtében 
elő állott n. peroneus-bénulás. Gyógyulás lysis után.

R. J. ő rmester, 1916 január 7.-én az északi harcztéren 
fegyvergolyótól megsebesült. A seb négy hét alatt begyógyult. 
1916 márczius 14.-én vétetett fel a cs. és kir. 16-os helyő r
ségi kórház sebészeti osztályára a következő  statussal:

A bal czomb felső  harmadán a külső  oldalon iencse- 
nagyságú belövési heg, a belső  oldalon pedig ugyanilyen 
gyógyult kilövési nyílás. Teljes peroneus-bénulás állott

t
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fenn és azonkívül a térdizület hajlítása is korlátozva volt. 
A márczius 17.-én megejtett idegorvosi vizsgálat a követke
ző ket ta lá lta : Anaesthesia a nervus peroneus beidegzési terü
letén, kezdő dő  elfajulási reactióval. Az ideg részérő l nem, 
az izomzat részérő l pedig csak renyhe, féregszerű  rángások 
válthatók ki villamos ingerlésre.

A betegen mechanikai és thermalis kezelést végeztünk, 
mire némi javulást tapasztaltunk: a nervus tibialis beideg
zése helyreállott, de a peroneustól beidegzett terület továbbra 
is béna maradt. Az augusztus 2 ).-i idegorvosi vizsgálat ered
ménye : „Typusos anaesthesia a n. peroneus területén 
határozott elfajulási reactióval“. Miért is augusztus 31.-én 
a beteg mű tétre került. Neurolysis, esetleg az idegnek rész
leges resectiója volt tervbe véve.

A mű tétet következő képpen hajtotta végre: Hossz
metszés a czomb hajlító oldalán a felső  és középső  har
madban. Az ideget a feltárás után a m. biceps femoris hosszú 
fejével összenő ve találta. Az ideg felszabadítása a hegbő l. 
Az idegen neuroma (megvastagodás) nem látható. Physiolo- 
giai konyhasó-oldattal befecskendezés által megduzzasztja az 
ideget, a széthúzott izomrostokat csomós catgut-öltésekkel 
egyesíti és a bő rt összevarrja.

Szeptember 1-én, tehát másnap, a reggeli vizitnél öröm
mel konstatálta, hogy a beteg az első  és második lábaujját 
kifogástalanul mozgatta, helyesebben felfelé hajlította és ugyan
akkor az érzés is helyreállott. Szeptember 5.-én a javulás 
tartós. A beteg azt állítja, hogy az a folytonos bizsergés és 
érzéstelenség, a mi a mű tét elő tt fennállott, teljesen elmúlt. 
Szeptember 8.-án a varratok eltávolítása, reactiomentes gyó
gyulás.

Jelenleg a dorsal-flexio a bokaizületben jól kivihető , a 
járás majdnem teljesen hibátlan. A villamos vizsgálat norma
lis viszonyokat mutat.

Keppich József: Lő sériilés következtében keletkezett agy
tályognak mű tét után gyógyult esete.

O. J. huszár, 1916 június 20.-án az északi harcztéren 
testének több helyén shrapnell-sérülést szenvedett: a nyakán, 
a vállán, a csípő jén és a fején. Öntudatát a sérüléskor nem 
vesztette el. Szem- és fejfájása miatt 3 héttel ezután mű té
tet végeztek rajta, mely mű tétrő l felvilágosítást adni nem tud. 
Több kórházban kezelték. A fejsebet kivéve, a többi arány
lag jelentéktelen sebe 5 hét alatt begyógyult. Augusztus 
27.-én baloldali hű dése keletkezett, mely különösen a bal 
karra lokalizálódott, ugyanakkor fejfájása és szédülése volt a 
betegnek. Augusztus 29.-én szállították be a következő  sta
tussal :

A jobb vállon és a nyakon elül 1 — 1 fillér-nagyságú 
heg. A jobb medenczecsont hátulsó szélénél koronányi 
belövési heg; a lövedék elül a hasfalban 3 cm.-rel a köldök 
alatt megállód, honnan kis felületes rámetszéssel egy héttel 
a sérülés után eltávolították. Másfél cm. hosszú heg jelzi ezt 
a helyet. A lövedék itt a vakbél tájékát fúrta át a nélkül, 
hogy bármi komolyabb sérülést okozott volna.

A fej hátulsó oldalán kb. a nyakszirtcsont csúcsán 7 cm. 
hosszú harántul futó szabálytalan heg, fő leg a jobb oldalon. 
Csonthiány nem volt észlelhető . A beteg az ágyban fekszik, 
nem tud felemelkedni, bal lábát csak kissé, bal karját 
egyáltalában nem tudja mozgatni. A pupillák jól reagálnak, 
a szemfenék normalis. Augusztus 30.-án a reggeli vizitnél 
typusos Jackson-rohamot konstatált, mely a bal felső  végtagon 
kezdő dve, az alsó végtagra is átterjedt. A beteg teljes öntuda
tán van. Hő mérséklet 38'5° C. 31.-én ismét két roham, 
legmagasabb hő mérsék 37’4° C. Szeptember 1.-én és 2.-án 
1 — 1 roham, mely utóbbinál hő emelkedés nem volt. A követ
kező  szeptember 5.-én beállott rohamnál az ideggyógyász 
(Frey dr. m. tanár) is jelen volt. Az agy jobb felében, közel 
a Tcorticalis centrumokhoz, fennálló agytályog diagnosisát 
állították föl. A Röntgen-kép sem csontsequestert, sem idegen 
testet nem mutat.

Szeptember 6.-án mű tét helyi érzéstelenítésben (Kep
pich dr.). A tályog a sulcus centralis közelében, különösen a

láb- és kézcentrumhoz igen közel tételezhető  fel. Mivel a 
sérülés helye nem messze van a sulcus centrálistól, éppen 
azért ezt a helyet választotta ki a behatolásra. Ivalakú met
szés a régi hegben. A csontban egykoronás nagyságú hiány, 
melyet hegszövettel oly módon talált kitöltve, hogy ez a 
mű tét elő tt nem volt konstatálható. A hiányt csontcsípő vel 
kitágítja, az erő sen megvastagodott dura megfeszül.

Próbacsapolás lumbalpunctiós tű vel a jobb szem irá
nyában. A legelső  beszúráskor 6 cm. mélységben genyet 
talált, melyet azonban nem szívott fel, nehogy az esetleg kis 
tályog teljesen kiürüljön. A tű  mentén a kb. 3 cm. vas
tagságú agyállományt hegyes késsel átmetszve, lúdtojásnál is 
nagyobb, sű rű  genyet tartalmazó tályogba jutott. A kiürített 
tályogba celloidin-draint helyezve, a sebet ellátta.

A beteg láztalan a mű tét után, a kórlefolyás zavartalan, 
a tályogürbő l ezután már csak kevés geny ürül, a drain- 
csövet lassanként megrövidíti, 3 hét után teljesen el is távo
lítja. Néhányszor még jelentkeztek görcsök izoláltan a felső  
és néha az alsó végtagban, de mind ritkábban. 4 héttel a 
mű tét után csaknem galambtojás mekkoraságú agyprolapsus 
keletkezett, mely azonban 2 hét alatt lassankint visszafejlő dött. 
A seb zavartalanul gyógyult olyannyira, hogy jelenleg már 
csak fillérnagyságú sarjadzó terület látható. A beteg régi 
erő állapota gyorsan visszatért, a bénulás-tünetek csaknem 
teljesen eltű ntek, a mennyiben a keze erő s és a bal alsó 
meg felső  végtagnak csak jelentéktelen erő beli csökkenésérő l 
panaszkodik a beteg. A gyors járástól és megerő ltetéstő l a 
beteg tartózkodik, mert ilyen alkalommal az agynak kellemet
len mozgását érzi a sérült helyen. Érdekes még feljegyezni, 
hogy jóllehet a mű tét elő tt teljes öntudaton volt a beteg, a 
kórelő zmény adatait kérdezgetve, jelenleg nem tud rájuk 
visszaemlékezni.

Groák Ernő : Hypophysis-daganat esete.

Bíró E rn ő : Alkalma van egy az eddigi rapid lefolyásából nialig- 
nitásra valló hypophysis-tumor esetét bemutatni.

A beteg 28 éves katona, kinek azelő tt semminemű  agybeli 
rendellenes tünete nem volt. Négy hónapja a harcztéren észrevette, 
hogy ruházatát kinövi, vonásai m arkánsabbá válnak, bal szemére rom
lik a látása. Betegsége első  hónapjában önönmagát észlelve azt tapasz
talta, hogy egy hó lefolyása alatt 4 tjí cm.-t nő tt. Erre beteget jelentve, 
hátrakerült a hadtápkörzetbe, hol kórlapja szerint sphenoidalis öblét 
megnyitották, ott keresvén a látás-zavar és az idő közben fellépett fő fá
jások okát. Késő bb mind betegebbé válva, hazakerült és midő n Röntgen- 
vizsgálatra megjelent, az acromegalia iskolai alakjában mutatkozott 
hozzászóló elő tt. A betegrő l készült Röntgen-felvételeken egyrészt látható 
a nagy diónyira tágult, elvékonyodott falú sella képe, másrészt a kéz- 
és lábujjak csontos részeinek feltű nő  vastagsága. A tünetek és pa
naszok a betegen állandóan súlyosbbodnak úgy, hogy a tumor 
malignitására vonatkozólag kétség nem áll fenn ; daczára ennek a radi
kális beavatkozás nem adhatna jelen idő ben jó prognosist, mert mint 
föntebb említve volt, a betegen a közelmúltban melléküreg-mű tétet 
hajtottak végbe, miáltal egy agyalapi mű tét sterilitása veszélyeztetve 
volna.

Jankovich László: Az ismertetett különös esetet alkalma volt 
bonczolni. A bonczoláskor kitű nt, hogy középtermetű, igen vérszegény, 
mérsékelten táplált hulláról van szó, a melyen feltű nt a haj- és fan
sző rzet gyér volta és a hónalj-sző rzet teljes hiánya. A belső  vizsgálat 
alkalmával megállapíthattuk, hogy általában a belső secretiós mirigyek 
sorvadtak : a herék galambtojásnyiak, a mellékvesék laposak, vékonyak, 
a pajzsmirigy lebenyei mindössze mandulanagyságúak voltak. Ezen 
leleten kivül a hullában tuberculosist állapíthattunk meg, a melynek 
elhelyező dése és megjelenési formája egészen szokatlan volt. Az egyén 
valószínű leg hónapokkal halála elő tt fertő ző dött s bal tüdejében alul 
„peribronchitis tuberculosa“ fejlő dött, a mely lassan tovaterjedve, álta
lános fertő zést okozott. Az általános fertő zés abban nyilvánult meg, 
hogy első sorban az agyburkok fertő ző dtek gümő kórral, de idő közben a 
lépben, a vesékben és a húgyhólyag nyálkahártyáján is apró tuberculu- 
mok keletkeztek. Az agyburkok gümő kórja (tuberculosis meningum) 
tovább fejlő dött és az agyalapon a szemidegek keresztezése helyénél, 
különösen jobboldalt, halovány, szürkés, áttű nő  szövet keletkezett kb. 
koronányi terjedelemben, a mely nemcsak a kemény és lágyburkot 
lepte be 1 /., cm. vastagságban, hanem a chiasmát és tractus opticust is 
infiltrálta, úgy hogy az agyalapon kb. V* dió nagyságban kidu
dorodtak. Mindkét szemideg megvastagodott, különösen a jobboldali, 
épp úgy a jobb nervus oculomotorius, a melyek az említett, kissé szem
csés sarjszövetbe voltak beágyazva.

Az agyalapi gümő kóros sarjszövetnek az a sajátsága, hogy az 
agyalapi idegekbe mintegy bele burjánzott és azokat szorosan körül
vette, magyarázza meg a szemen észlelt bénulás-tüneteket. A bonczo
láskor talált amaz elváltozások, a melyek a dystrophia adiposo genitalis
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kórképére emlékeztetnek, valószínű leg onnan származnak, hogy az agy
alapon fejlő dött giimő kóros sarjszövet, bár a hypophysist nem érte el, 
mégis annak szövetében tuberculumok képző désére vezethetett, a 
mit azonban csak a pontos szövettani vizsgálat dönthetett el végérvé
nyesen.

Jankovich László : Több hétig fennállott gyomorátfúr dás.
A bemutatott készítmény sovány idő sebb embertő l zár- 

mazik, a ki 1916. év október havának 1.-én maga., láz 
és gyomorgörcsök miatt vétetett fel a kórházba. A beteg 
állítása szerint csak öt nap óta volt rosszul. A vizsgálatkor 
kitű nt, hogy az epigastrium érzékeny és baloldalt a mellkason 
a lapoczka csúcsától lefelé határozott tompulat van ; minthogy 
itt pleuralis dörzszörej is volt hallható, mellhártyagyuladást 
állapítottak meg. A továbbiakban a beteg állapota alig változott, 
láza magas volt, gyomrára azonban nem panaszkodott; mi
vel azonban október 12.-én hasa felpuffadt és vért hányt, 
Röntgen-vizsgálatot akartak a gyomrán vÉjezni. A bismuth- 
pépet a beteg el is fogyasztotta, de a vizs álathoz már nem 
volt elég ereje, 13.-án meghalt. A bonczoh; ;kor kitű nt, hogy 
bár a has elő domborodik, üregében csak evés tiszta savó 
van, a puffadást a gyomor okozza, a mely a bal bordaív 
alól kidomborodik és telve van folyadékkal. A folyadék pe
dig nem egyéb, mint barnás vér (vagy 2 liter) és gyomor- 
tartalom (bismuth-pép). A vastag falzatú gyomor a pylorus 
táján egy ujjnyira megszű kül s annak billentyű je fölött a 
gyomor kis hajlatán egy 5 cm. átmérő jű  kerek nyílás van, a 
melynek sima szélű , 1—2 cm. vastag falai tömöttek, kemények 
(rákos fekély). A nyíláson keresztül a gyomor fölé az omen
tum minus üregébe jutunk, a mely szintén vérrel és bismuth- 
péppel van tele. Az omentum minus által alkotott tömlő  a 
gyomorral együtt az egész bal hypochondriumot kitöltötte, a 
rekeszt felnyomta, s így „mellhártyagyuladás“ téves diagnosi- 
sára vezetett. Az omentum minus üregében szabadon lebe
gett a máj bal lebenye és a lép felső  csúcsa, ezeknek fel
színe a felületes önemésztés folytán megszürkült. Az omentum 
üregének falzata helyenként akár 1 cm. vastag s mindenütt 
tökéletesen zár, ennélfogva joggal nevezhető  mellékgyomor
nak, a melyet a kötő szöveti összenövések minden oldalról 
tökéletesen elszigeteltek. Ez a kötő szövetes megvastagodás, 
a gyomorfekély széleinek sima volta, a vér- és gyomortarta
lomnak átömlése az omentum üregébe, mind azt bizonyítják, 
hogy a gyomor átfúródása a halál elő tt hetekkel (sőt esetleg 
hónapokkal) következett be. A gyomorfekély rákos beszürő - 
dése és a hashártyán lelt rákos áttételek kétségtelenné teszik, 
hogy az illető  már rég beteg volt, csak nem tudott róla. Az 
az állítása a betegnek, hogy a kórházba való szállítása elő tt 
csak 5 nappal (halála elő tt tehát kb. 3 héttel) betegedett 
meg, valószínű vé teszi azt a föltevést, hogy az átfúródás 
akkor keletkezett és ő  az átfúródott gyomorral hetekig to
vább élt.

Szemelvények külföldi tudományo s tár sulatok üléseiből.
Intraperitoneali s húgyhólyagsérülés esetén a halál 

oka gyanánt peritonitist vesznek fel. Rost azonban, a ki e 
kérdésrő l a heidelbergi „Naturhistorisch-medizinischer Verein“- 
ben november 14.-én elő adást tartott, intraperitonealis hólyag
repedés folytán meghalt két beteg bonczolásakor nem talált 
a peritoneumon elváltozásokat, illetve ezek oly lényegtelenek 
voltak, hogy nem jöhettek tekintetbe halál-ok gyanánt. A kér
dés tisztázására kísérleteket végzett kutyákon, a melyek arra 
az eredményre vezettek, hogy ilyen esetekben a húgyfelszívó- 
dás folytán beálló uraemia okozza a halált.

A gyomor teljes kiirtá sának esetét ismertette Lorenz 
a „K. k. Gesellschaft der Aerzte in W ien“ deczember 22.-én 
tartott ülésén. Az azelő tt 80 kiló súlyú, 58 éves nő  a mű tét 
elő tt már csak 38 kilót nyomott. A hasüreg megnyitásakor 
kiderült, hogy a gyomrot csaknem teljesen merev, infiltráló 
rák helyettesíti, csak a funduson voltak még szabad részle
tek, de a rákos beszű rő dés itt is a gyomor hátulsó falán a 
cardia közelébe ért. A kis és nagy görbület mentén levő  
mirigyek nagy fokban kórosak voltak, a májban azonban 
metastasisok nem voltak kimutathatók, a többi nyirokmirigy 
is épnek látszott s a szomszédos szervekre sem terjedt át

közvetlenül a baj. Ennélfogva a szerző  a teljes gyomorkiir
tásra határozta el magát s ezt el is végezte; a duodenumot 
vakon zárta, a cardiát a felhasított mesocolonon át felhúzott 
legfelső  jejunumkacsba oldalagosan im plantálta; a felhúzott 
kacsnak veszedelmessé válható feszülését elkerülendő , a flexura 
duodenojejunalist és a duodenum alsó felét kiterjedten mobi
lizálta. A beavatkozást, a mely alig tartott tovább egy óránál, 
narcoform-bódulatban végezte, a melyet nagyon elgyengült 
betegeken kíméletesebbnek hat, mint a helybeli érzéstelenítést. 
A gyógyulás jelentő sebb szövő dmények nélkül folyt le. A beteg 
súlya jelenleg — körülbelül egy évvel a mű tét után — 50 
kiló, házi teendő it a falusi gazdaságában rendesen ellátja, 
mindent eszik és csak arról panaszkodik, hogy füstölt hús és 
káposzta evése után könnyen kap „gyomornyomást“. Az eset 
bizonyítja, hogy gyomorrák legsúlyosabb eseteiben is javait 
a mű tét, annyival inkább, mert a mai fejlett technika mellett 
gyorsan végezve a szóba jövő  mű téti beavatkozások operativ 
mortalitása ma már nagyon kicsiny.

Az

nyomdai akadályok miatt csak 

márczius havában jelenhetik meg.

„Pető fi“ irodalmi vállalat  
VII., Kert ész-utcza 16.

1 1

UNIV.MED. l)r. PÉCSI DANI f l S ' t S t ? ' :
A  m a g y .  k i r .  á l l a m i  s e r u m - t e r m e l ő  i n t é z e t  s z é t k l l l dő  o s z t á l y a .

Budapest« II. kér., Margit-körut 45. szám.
És b a lp a r t i  ügy fe le ink  r é s z é re :  IV., Eskü-út 6. (Klotild-palota.)

1
Dr. EGGER-féle készítmények külföldi szerek pótlására:

Syrup H ypophasphit comp. Dr. Egger.
I r .  Kakodyl in jectio  Dr. Egger.
S trophan tin  e s  S troph an tus-T ah ie tta  Dr. Egger.
Kola D ranuiee Dr. Egger.
Theobrom ina Dr. Egger.
COrrQSOl. in ject, in tram usc . an tiluetic.

Tablion Dr. EGGER az angol tabletták helyettesítésére.

■  EG G ER  E M U L S I Ö I
■  KITŰ NŐ  CSUKAMÁJOLAJ HÉSZITMÍNll
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T u b c r k u l ín  „ R o s e n b a c h “
Eredeti csomagolások á 1, 2, 5 és 10 ccm.

I

Kipróbálva, bevált

a tuberculosis

összes alakjainál.

Kimerítő  irodalmat kü ld : Kalle &  Co. Aktiengesellschaft, Biebrich am Rhein.

REICHERT K.
utóda

R E IM A N N  G Y Ö R G Y
BUDAPEST, VIII., Üllöi-ut 12. szám.

K ü l ö n l e g e s  s z a k ü z l e t ;

Mikro skopok, mikroskopiai segédeszközök, 
polarisatiós és vérvizsgálati készülékek, mikro- 

tomok stb. beszerzésére. 
Mikroskopiai és bakteriológiai laboratóriumok  
teljes felszerelése, ezekrő l költségvetéssel 

készséggel szolgál.
Mikroskopokat és egyéb készü lékeket kívánatra elő nyös 

részletfizetés ellenében is szállít.

E p i l e p t i k u s o k
gyógy- és nevelő -intézete 
BALF gyógyfürdő ben, 
Sopron mellett. A nm. m.

_  _  kir. belügyministerium
121,038/IV. a. sz. magas rendeletével jóváhagyva. Ellátmányösszeg egész évre 
(negyedévenként elő re fizetendő ) az I. oszt. 2020 ko r.; a 11. oszt. 1840 kor ; a 111. 
oszt. 900 kor. Teljesen vagyontalanok a nm. m. kir. belügyministeriumnak 1903. évi 
9721/IV. a. sz. rendeletére az országos beteeápolási alap terhére vehető k fel. A fel
vételi engedélyt a nm. belügyministeriumhoz kell folyamodni. A betegek ápolásával 
a budai szt. Ferencz-rendi apáczák vannak megbízva. Prospektusokkal szolgál Balf 
gyógyfürdő  igazgatósága vagy a gyógyfürdő  tulajdonosa tolnai Wosinski István dr., 
örökös római gróf. (Vasút-, posta- és telefon-állomás.)

„B ay e r“

t»rmé»z»t*» I 
é g  v é n y * »

Ajánlja az igen tisztelt orvos urak figyelmébe a

B a y e r  g y ó g y s z e r t á r
Budapest, VI., Andrássy-út 84.

------ Föherezegi udvari szállító. ------

é  g v é n y
S A V A N Y Ű V I Z

Kívánatra próbaküldeményt kisérletezésre díjmentesen.

N erv o p la s t-Ö rk é n y
(Elixir vanadii comp.)

ezelő tt
• •

M e r v o g e n - O r k é n y .
Evő kanalanként tartalm az:

Natr. vanadic. m é ta_ ... gr. 0.01
Calc. glycerophosph.......... „ 0.12
Sál. po lyb rom ati.............. „ 0.50

cum aromaticis.

A NERVOPLAST-ÖRKÉNY igen hatásos sedativum 
enyhe hypnotikum, roborans és tonicum.

Javalva; Neurasthenia, hysteria, epilepsiánál és egyéb 
ideges megbetegedéseknél.

Adagolási módj t fe lnő tteknél: naponta 3 evő kanállal.
gyermekeknél: naponta 3 kávéskanállal.

Ára üvegenként K 3.50.

F e rg lo b in -Ü rk é n y .
(Tahi. ferr. glycerophosph. c. haemoglobino.)

Tablettánként glycerophosphathoz kötve, 0.03 gr. 
fémvasnak megfelelő  könnyen felszívódó vasvegyületet 
tartalmaz.

O lc s ó  m e d i c a t i o !

O b s t ip a t ió t  n e m  o k o z !

• •

F e r g l o b i n - O r k é n y
cum arseno.

Tablettánként Va milligr. acid, arsenicosumot tartalmaz.

irans. Stomachicum.
Javalva: Anaemia, chlorosis, leukemia eseteiben, le

romlott phtisikus betegeknél és recon- 
valescenseknél.

Ára dobozonként 2.50.

K észíti: Ör k é n y  HUGÓ „Nagy K ristót" gyógyszertára é s  g y ó p s p s z e t i  laboratórium a, Budapest, l l l j ú c i - u tc z a  1.
Díjmentes orvosi minta szívesen áll rendelkezésre.
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SZERKESZTI ÉS KIADJA:

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY Á G O STO N  EGYET. TANÁR

FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

T A R T

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K .

Hudovernig Károly : Közlemény a székesfő városi közkórházi elmebeteg-osztályból. 
A vérnek és cerebrospinalis folyadéknak összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel 
a sulfosalicylsav értékére. 96. lap.

Berend Miklós: Közlemény a budapesti Fehér-Kereszt gyermekkórházból. Német és magyar 
anya- és csecsemő védelmi intézmények a háború elő tt és azóta. 99. lap.

Tárcza. Tar A lajos: A harcztéri egészségügyi szolgálat orvoslásáról. 102. lap.

Irodalom-szemle. Könyvismertetés. Reichardt: Einführung in die Unfall- und Invali
ditäts-Begutachtung. — Dosquet: Die offene Wundbehandlung und die Freiluftbehand-

L O M.

lung. — Lapszemle. Belorvosion. Thaler v. D raga . A latens malaria aktiválása. — 
Sebészet. U llrich; Nyolcz órán át kétszeresen lekötött arteria femoralis. — Leser: 
Idegen testeknek sipolyjáratokból való eltávolítása. — Szülészet és nöorvostan: 
Franqué: A placenta mű vi leválasztása utáh történt méhátfúródás. — Venereis beteg
ségek. B laschko: A nemi bajok ellenében Angliában folyó küzdelem. — Kisebb közlé
sek az orvosgyakorlatra. Steinberg; Diabetes insipidus. — Adler: A glycerin-klysma 
pótlása. 103—105. lap.

Magyar orvosi irodalom. 105. lap.

Vegyes hírek. 105. lap.

Tudományos Társulatok. 108—108. lap.

EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

Közlemény a székesfő városi közkórházi elmebeteg-osztályból.

A vérnek és cerebrospinalis folyadéknak 
összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel 

a sulfosalicylsav értékére.
I r ta : Hudovernig Károly dr., egyetemi magántanár, fő orvos.

Az elmebetegségek diagnosisának megállapításakor még 
ma is legfontosabb tényező  a klinikai vizsgálat, mely leg
inkább alkalmas arra, hogy meghatározza, mennyiben tér el 
egy beteg psyche mű ködése a normálistól. És az esetek 
túlnyomó számában a régi, természetesen az újabb kutatások 
eredményeihez mérten kifinomult klinikai vizsgálat teljes biz
tossággal határozza meg a fennforgó elmebeli eltérésnek 
kórforma szerinti hovátartozóságát is. Vannak azonban kivé
teles esetek, melyekben a megkülönböztető  kórjelzés egyedül a 
klinikai vizsgálat alapján ingadozó és különösen ezekben 
fontos, sokszor döntő  értékű  a laboratóriumi, serologiai és 
liquor cerebrospinalis-vizsgálat is. Csak utalok kétséges 
esetekre, a melyekben a klinikai tünetek a hű déses elme
zavar és agylues között ingadoznak és a melyekben éppen 
a laboratóriumi vizsgálat van hivatva a végleges diagnosis meg
állapítására, ami kórjóslati szempontból igen nagy jelentő ségű .

Sok évi laboratóriumi vizsgálatok alapján ma már meg
állapítottnak vehető  azon serologiai és liquorkép, mely a 
hű déses elmezavart jellemzi, természetesen ez is csak a kli
nikai tünetek egybevető  értékelése kapcsán. Ez a vérnek és 
liquornak Wassermann-reactiója, a Nonne-Apelt-fé\e vegyi 
reactio és az esetleges sejtszaporodás a liquorban.

Ezeken kívül tudvalevő leg még több vizsgálati metho- 
dusunk van a liquor cerebrospinalis kóros változásainak meg
állapítására, ilyen a fehérje összmennyiségének meghatározása, 
a Ross Jones-féle próba, a carbolsav-próba és a forralás. 
Úgy látszik azonban, hogy ezeknek értéke nem oly fontos a 
megkülönböztető  kórjelzés szempontjából, mint az elő bb emlí
tett négy vizsgálaté.

Magam már évek óta foglalkozom ezen vizsgálatokkal; 
eredményeim közzétételében, illetve a vizsgálatok befejezésé
ben külső  tényező k akadályoztak hosszabb idő n á t : a háború 
okozta hiány orvosi segédszemélyzetben és vizsgálati kellé
kekben, régi osztályom hiányos felszerelésének megromlása,

az átköltözés az új elmebeteg-osztályba, melynek üzembe
hozása hosszabb idő n át lehetetlenné tett minden behatóbb 
tudományos munkálkodást. Ezen akadályok elhárítása után 
újból folytathattam és befejezhettem az évek elő tt megkezdett 
vizsgálatokat. Ily körülmények között a legutóbb felmerült 
vizsgálati módszereket nem vonhattam már a kutatások 
körébe, mert különben a régebbi eredményeket, melyeknek 
idején az újabb módszerek még alig voltak ismeretesek, mint 
hiányosakat, teljesen el kellett volna vetnem. A vizsgálataim 
körébe nem vont módszerek a Lange-ié\e „goldsol-reactio“ 
és a liquornak „kiértékelése“ (Auswertung) a Wassermann-fé\e 
reactiónál.

Ellenben vizsgálataim kezdetétő l fogva bevontam kuta
tásaim körébe a sulfosalicylsav alkalmazását a liquor fehérje-, 
ill. globulintartalmának meghatározására. A vizeletvizsgála
tokból tudjuk, hogy a sulfosalicylsav milyen érzékeny reagens a 
fehérjének kimutatására. Ezt használtam fel a liquor cerebro
spinalis fehérjeszaporodásának meghatározására. Miután azt 
tapasztaltam, hogy a 20%  os sulfosalicylsav minden liquor
ban, a normálisban is okoz reactiót, a sulfosalicylsavat higabb, 
10, 5, 3, 2 és 1% -os oldatokban is kezdtem alkalmazni.

A sulfosalicylsavnak reactiója abban áll, hogy ha egy 
kémlő cső be 1—2 köbcentimeter liquor cerebrospinalist és 
ehhez a megfelelő en hígított sulfosalicylsav-oldatból 1—2 
cseppet teszünk, akkor a liquornak globulintartalma szerint 
különféle reactiót kapunk. Mint már említettem, a 20% -os 
oldat minden liquorban okoz reactiót, de még a 10% -os is. 
Ezért felsorolandó vizsgálati eredményeimben ezt a két 
töménységű  oldatot mellő zöm. De már az 5% -os és ennél 
higabb sulfosalicylsav-oldat hozzátételére a liquor cerebro
spinalis különböző  módon reagál; ezekre térek ki az aláb
biakban.

Általánosságban még ki kell emelnem, hogy a liquorhoz 
a megfelelő  töménységű  sulfosalicylsav-oldatból egy, legfel
jebb két cseppet teszek, mert különben az eljárásnak legfon
tosabb része, a különféle töménységű  sulfosalicylsavra való 
reactio, illusoriussá válik, mert ha véletlenül 1—2 csepp 
helyett 3—4 cseppet adunk a kémlő cső be, akkor máris 
töményebb oldattal vizsgálunk, ill. a töményebb oldatnak 
reactióját kapjuk. És éppen a következő kben fogjuk látni, 
hogy az a fontos, milyen töménységű  sulfosalicylsavra kapunk 
reactiót.

A reactiónak lényege a liquor globulintartalmának ki
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csapódása a megfelelő en hígított sulfosalicylsavra. Mibenléte 
pedig ugyanazon optikai megjelenés, mint a Nonne-Apelt- 
féle ammoniumsulfat reactiónál: negativ esetben a liquor 
nem változtatja színét; a leggyengébb reactio füstszerű  
fátyolnak képző dése a liquorba cseppentett sulfosalicylsav 
nyomán, mely összerázáskor az egész kémlő cső tartalomnak 
gyenge opaleskálásába megy á t; erő sebbnek minő sítem a 
reactiót, ha a liquor azonnal opaleskál; legerő sebb, ha a 
sulfosalicylsav becseppentése nyomán a liquor azonnal zavaros 
lesz, vagy éppenséggel csapadék képző dik benne. Az alábbi 
táblázatokban csupán negativ és positiv reactiót különböz
tetek meg, ill. az utóbbinál külön kiemelem, vájjon csak 
opaleskálást kaptam-e, vagy pedig zavarodást. A negativ 
jelzése: „— “, az opaleskálásé „op.“, a többié „ +  Az 
opaleskálást is positiv reactiónak tekintem.

Eredményeimnek összehasonlító értékelésekor különös 
figyelemmel voltam a vérnek és liquornak Wassermann- 
reactiójára, a Nonne-Apelt-íéle reactióra és a liquor sejtjeinek 
megszaporodására. A táblázataimban feltüntetett többi vizs
gálati módszert szintén végigpróbáltam minden egyes eset
ben, de ezeknek összehasonlító értékelése nézetem szerint 
már nem oly fontos. Táblázataim mindegyikében a diagnosis 
szerint csoportosítom az eseteket s a csoportokon belül 
elő ször azokat, melyekben minden Wassermann-reactio nega
tiv, majd a csak részben positiv Wassermann és végül a tel
jesen positiv Wassermann-reactiókat tartom szem elő tt a 
beosztáskor. Az egyes Wassermann szerinti alcsoportokon 
belül az esetek sorrendjét az határozza meg, milyen tömény
ségű  sulfosalicylsavra kaptam positiv reactiót.

Vizsgálataim kezdetén, kb. az első  100— 120 esetben |

még a vér morphologiai alakelemeinek számbeli meg
határozását, a vér haemoglobin-tartalmát és végül a vizelet
nek vegyi reactióját is kutatásaim körébe vontam. De miután 
az eredményeknek elő zetes áttekintésekor a fehér és vörös 
vérsejteknek száma, a haemoglobin százalékos tartalma és a 
vizelet vegyi minő sége absolute nem mutatott semmiféle 
törvényszerű séget vagy összefüggést a legfontosabb serologiai 
és liquor-vizsgálatok eredményeivel, az említett kiegészítő  vizs
gálatok folytatásától és azoknak bevonásától táblázataimba, 
mint feleslegestő l, elálltam.

A vizsgálatokat részben magam végeztem, részben segéd
orvosaim segédkeztek; hálával tartozom ezért Súrközy Róbert, 
de különösen Szedídk Ödön és Weisz Ármin dr.-oknak.

Vizsgálataim eredményét az alábbi táblázatok tüntetik 
fel. Az egyes vizsgálatok technikáját mint ismerteket téte
lezem fel, részletezésük tehát felesleges. A Pándy-féle carbol- 
próba akkor positiv, ha füstszerü vagy nagyobb csapadékot 
kapunk. Ugyanilyen esetben veszem positivnak a forralási 
próbát. A fehérje összmennyiségét Nissl-ié\e hegyes kémlő - 
csövek segítségével határozom m eg; ha az üledék 2 vagy 
ennél kevesebb, a liquor fehérje-tártál ma még rendes. A 
Ross-Jones-íé\e gyű rű próba akkor positiv, ha az érintkezési 
felületen opaleskáló vagy homályos gyű rű  képző dik. A liquor 
cerebrospinalis sejtjeinek számát akkor tekintem normálisnak, 
ha köbmilliméterenként legfeljebb 6. Nagyobb sejtszám már 
kóros elváltozásra mutat.

Az 1. táblázaton összefoglaltam a hysteriás, heveny 
mániás-depressiós elmezavarnak és paranoiának vizsgált ese
teit, tehát azokat, melyek eddigi ismereteink szerint kifeje
zetten functionális természetű ek.

I. táblázat.
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2 _ _ _____ — — 2 — — — op. — — 4 — —

3 n — — — — — — — op. — 2 — — — + op. — — 9 — ±
4 Amentia ... ... ... ... ... ... ... — — 2 — — — + — — — 9 — —
5 „ __ ... . ... _ ... — 2 — — — + — — — 10 — —

6 „ . . . _... - ............. ... op. — 2 — — — + — — — 10 — —

7 ■ „ .......- ......... ......... ... + — 2 — — — + + — — 12 ± —

8 „ --  --  --  ... --  --  -- — — 3 — — — + + — — 4 — +
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21 P arano ia................................ — — 1 — — — op. — — — 3 — —

22 „ _ _ ... .............. ... — — 1 — — — op. — — — 16 — . —

23 „ --  --  --  --  --  ... -- + — 2 — — —: op. — — — 14 — — ■
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Hysteria 3 esetében az 5% -os sulfosalicylreactio 3 
esetben (100%) positiv, a 3% -os csak 1 esetben (33%); 
ez utóbbi esetben azonban a vér Wassermann-reactió\a. is 
gyengén positiv és ugyanebben a liquorban mérsékelt sejt
szaporodás is kimutatható. Ezt kétségtelenül a fennálló 
luesnek kell tulajdonítani és nem a hysteriának. A 2% -os 
s. s. r. * hysteriánál 0% -ban positiv. Nonne-Apelt mindenütt 
negativ.

Amentia 5 esetében is 100%-ban positiv az 5% -os 
és 0% -ban positiv a 2% -os s. s. r . ; a 3% -os 2 esetben 
positiv, de ezek egyikében a vér, másikában a liquor ad 
gyengén positiv Wassermann-t. Az 5 eset közül négyben van 
mérsékelt lymphocytosis, s az, melyben a vér Wassermann 
szerint positiv, és a 3% -os s. s. r. is ilyen, nem mutat 
lymphocytosist; éppen ezen egy esetben van a fehérje össz
mennyiségének mérsékelt szaporodása jelen. Nonne-Apelt 
m indenütt negativ.

A maniás-depressiós elmezavar 12 esete közül az 5% -os 
s. s. r. csak 75% -ban positiv és 25% -ban negativ 1 A 
2° o-os s. s. r. itt is 0% -ban positiv, a 3% -os 2 esetben 
(16% ) positiv. Wassermann az összes esetekben negativ. 
Lymphocytosis 6 esetben (50% ) áll fenn, még pedig aránylag 
mérsékelten ama 2 esetben, melyben a 3% -os s. s. r. positiv ; 
az utóbbiak egyikében találtam a fehérje összmennyiségének 
mérsékelt szaporodását. Nonne-Apelt az összes esetekben 
negativ.

Paranoia 15 esetében az 5% -os s. s. r. 100%- 
ban positiv, a 3% -os 10 esetben (67% ) és a 2% -os is 
2 esetben (12% ) ad positiv eredményt. Az 1% -os s. s. r. 
paranoiánál O /o-ban positiv. A 2% -os positiv s. s. r. fedi 
a részben vagy teljesen positiv Wassermann-reactiót, de 
ez viszont még oly esetben is positiv, hol csak a 3% -os 
s. s. r. positiv. Sem a 3% -os, sem a 2% -os positiv s. s. r. 
nem fedi teljesen a positiv Wassermann-1, s mint a táblá
zatból látjuk, nem fedi a lymphocytosist sem ; ennek 10esete 
nem fedi azonban a positiv Wassermann-t sem. A fehérje 
összmennyiségének szaporodása 3 esetben fordul elő  (30., 
31. és 32. eset), de ez sem mutat összefüggést a többi 
reactióval. Említésre méltó, hogy Nonne-Apelt egy paranoia
esetben positiv (34. eset), de éppen itt csak a vérnek posi
tiv a W assermann-ja, ellenben negativ a liquoré, feltű nő  
nagy a lymphocytosis és gyengén positiv még a 3% -os 
s. s. r. is.

Az alkoholos elmezavar 17 esetét a II. táblázatban

* Rövidség kedvéért a sulfosalicyireactiót a továbbiakban s s. r.-rel 
jelzem.

külön tüntetem fel, mert jóllehet ez a bántalom sok esetben 
toxikusán functionális, mégis elég gyakran látunk itt kór- 
boncztani elváltozásokat a központi idegrendszerben. 4 eset
ben itt negativ az 5% -os s. s. r., s ezekben negativ minden 
egyéb reactio is, kivéve a 36. esetet, hol mérsékelt a 
lymphocytosis. Az 5% -° s s- s. r. 11 esetben, azaz 86% -ban 
positiv; az a 6 eset, hol csupán az 5% -os s. s. r. positiv, 
ismét nem mutat semmi más positiv reactiót, kivéve a 42. 
esetet, hol mérsékelt lymphocytosis mellett a Nonne-Apelt 
gyengén, azaz 3 perez múlva positiv 1 A 3% -os s. s. r. 
6 esetben positiv (36% ), melyek közül 3-ban positiv a 
Wassermann (mindegyikben éppen a liquor positiv, s csak 
egyikben a vér is) és 3-ban teljesen negativ! Tehát a 
Wassermann nem is mutat teljes congruentiát a s. s. r.-val, 
jóllehet positiv Wassermann-t az alkoholos elmezavar ese
teiben csak akkor találtam, midő n a 3% -os s. s. r. is positiv 
volt. A 2% _os s. s. r. csak egyetlen egy esetben (6% ) 
positiv, de ez az eset (49. szám) különleges mérlegelést 
igényel, mert itt negativ Wassermann mellett minden reactio 
positiv, még a Nonne-Apelt is, a mi nyilvánvalóan alkoholos 
meningitis mellett szól, mert itt találtam az alkohol-eseteknek 
legnagyobb lymphocytosisát is. A táblázat gondos áttekintése 
azt tanúsítja, hogy alkoholos elmezavar eseteiben sincsen 
állandó összefüggés a fő bb reactiók között. Külön kiemelném, 
hogy a Nonne-Apelt 3 esetben teljesen vagy gyengén, azaz 
3 perez múlva positiv, s éppen ezek nem mutatnak külö
nösen erő s s. s. r.-t, közepes lymphocytosissal járnak és 
mindegyikben teljesen negativ a Wassermann.

Ismét külön táblázatba, a Ill.-ikba foglalom össze a 
dementia praecox 24 esetét, mert ezt a bántalmat nem tekint
hetjük tisztán functionálisnak, én legalább kétségtelennek 
tartom, hogy az összes elmebajok közt éppen a dementia 
praecoxban szerepel leginkább az endotoxinos vagy auto- 
intoxicatiós alap. Az 5% -os s. s. r. itt mindenütt, tehát 
100% -ban positiv; a 2% -os viszont 0% -ban positiv. A 
3% -os s. s. r. éppen 12— 12 esetben, azaz 50—50% -ban 
positiv, ill. negativ. A negativ 3% -os s. s. r. eseteiben is 
teljesen negativ a Wassermann és Nonne-Apelt, viszont 6-szor 
találtam lymphocytosist, ső t a dementia praecoxos legnagyobb 
lymphocytosisok éppen a negativ 3% -os s. s. r. esetekben 
vannak. Az 50%  positiv s. s. r. esetekben vannak az összes 
positiv Wassermann-ok, még pedig 8 eset. köztük négyszer a 
vérben és hatszor a liquorban. Ugyancsak ezekben a positiv 
3% -os s. s. r. esetekben van tizenegyszer mérsékelt vagy 
kifejezettebb lymphocytosis is. A fehérje-összmennyiség sza
porodása kb. egyformán fordult elő  a positiv és negativ 3% -os
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38 n — — ■— — — — — i — — — — — — — 2 — —
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III. táblázat.
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positiv s. s. r. esetekben. A positiveket feltű nő  állandóság
gal követi a forralási próba positiv eredménye. Positiv 
Nonne-Apelt két esetben van, mindegyikben positiv ugyan 
a 3% -os s. s. r., de teljesen negativ a Wassermann s ugyan
ezekben kb. normalis a sejtek száma a liquorban. A positiv 
Ross-Jones nem fedi mindig a positiv Nonne-Apelt-reacüót, 
bár mindkettő  két-két esetben találtatott.

A IV. táblázatba soroltam 32 esetét különféle olyan 
agyvelő -megbetegedésnek, mely nem tekinthető  kizárólagosan 
metaluesesnek. Ide tartozik: imbecillitas és idiotismus 9, 
epilepsia 14, továbbá agyrázkódtatás, sclerosis multiplex, 
meningitis, dementia senilis, Alzheimer-psychosis és chorea 
1 — 1 és agyvérzés 3 esete. (A chorea minort azért sorolom 
eme csoportba, mert régebbi kórszövettani vizsgálataim szerint 
a chorea minor, mint fertő ző  bántalom, agyvelő -elváltozásokkal 
is jár).

Idiotismus és imbecillitas 9 esetében a s. s. r. maga
tartása a következő : az 5% -os positiv 100, a 3°/0-os 88, a 
2° 0-os 22 és az 1% -os 11%-ban. Azon egy esetben, hol a 
3% -os s. s. r. negativ, minden egyéb reactio is teljesen 
negativ. A positiv 3% -os s. s. r. 2 eset kivételével közepes, 
ill. nagy lymphocytosissal jár. Igen erő s Wassermann-reacüót 
úgy a vérben, a mint liquorban csak ama esetekben találtam, 
melyekben a 2% -os s. s. r. is positiv; de gyengébben positiv 
Wassermann-1 két más esetben is kaptam, melyekben csakis 
a 3%  os s. s. r. positiv. Ugyanazon 2 esetben, melyben a 
2% -os s. s. r. positiv (egyikben az 1%-os is positiv), egy
úttal positiv a Nonne-Apelt, valamint az összes vizsgált 
liquor-reactio, úgy, hogy ezekben a meningitis (luetica?) fenn
állása nagyon is közelfekvő . A fehérje-összmennyiség, a forralás 
és carbolpróba ezekben az esetekben nem mutat valami 
rendszeres összefüggést a fő bb reactiókkal.

Epilepsia 14 esetében az 5% -os s. s. r. minden eset
ben, tehát 100% -ban positiv; a 3% -os 77% -ban (11 eset), 
a 2% -os 21% -ban (3 eset), s az 1% -os 7% -ban (1 eset) 
positiv. A csak 3° 0-ban positiv s. s. r. eseteket nem jellemzi 
más, mint a liquor sejtszámának a normális felső  határ 
körül való ingadozása; ezen 11 eset közül háromban találunk 
gyenge, kérdéses, vagy részbeni Wassermann-reactiót; az egyik 
idetartozó esetben látunk gyengén positiv Nonne-Apelt-xeactiöt 
(csak 3 perez múlva), mely esetben a Wassermann teljesen 
negativ. Annál a 3 epilepsiásnál, hol a 2% -os s. s. r. is 
positiv, a vérnek és liquornak határozottan positiv Wasser- 
mann-reactióját kaptam ; eme 3 eset közé tartozik az az egy 
eset is, melyben az 1% -os s. s. r. gyengén positiv. Epilep- 
siában a többi liquor-reactio ismét ingadozó eredményeket 
ad : általában a lymphocytosis epilepsiában nem nagyon nagy, 
a fehérje összmennyisége is majdnem normalis.

A többi agyvelő -megbetegedést illető leg különös részlete
zésbe nem bocsátkozom, hiszen majdnem minden kórformából í 
csak egy esetrő l van szó, úgy hogy különösebb következtetéseket 
levonni nem lehet. Ezekben, a dementia senilis és Alzheimer- 
psychosis kivételével, a 3%  os s. s. r. még positiv, a higabbak 
negatívok. Tetemes lymphocytosist és positiv Wassermann-t a 
vérben csakis meningitisben találtam. A sclerosis multiplex eset
ben mindkét Wassermann gyengén positiv, mérsékelt fehérje és 
sejtszámszaporodás mellett. Az agyvérzések nem igen mutat
nak eltérést a rendes eredményektő l, csupán az egyikben 
(mely klinikailag is lueses hemiplegia) erő s a Wassermann 
a vérben és liquorban.

(Folytatása következik.)

K özlem ény a b u d ap esti Fehér-K ereszt gyerm ekkórházból.

Német és magyar anya- és csecsemő védelmi 
intézmények a háború elő tt és azóta.*

I r ta : B erend M iklós dr., fő orvos.

(Vége.)

Az anya- és csecsemő védelem eddig ismertetett intéz
ményei Németországban fokozatosan egységes irányítás felé

vezettek és fokozatosan czentralizálódtak. így keletkeztek 
elő ször a kerületi Centrale-k azon területeken, a hol leg
intenzivebben volt kifejlesztve a védelem ; ilyen például a 
düsseldorfi, kölni Centrale. Legjobb fogalmat ad a német 
csecsemő védelem szervezetérő l egy ilyen kerületi központ egy 
évi mű ködésének ismertetése. A düsseldorfi központ 1913- 
ban (fennállásának hetedik évében, I. Bericht über das sie
bente Geschäftsjahr) arról panaszkodik, hogy orvosok, állat
orvosok (tejhygiene-kurzus), bábák, Fürsorge Schwester-ek 
számára rendezett kurzusaira túlságosan sok a jelentkező . 27 
vándorkurzust rendezett ezeken kívül szociális segédmunkára 
kitanítás végett 3 vándortanítónő je 105 vándortanító kurzust 
tartott az egyes községekben az anya- és csecsemő ápolásból 
1575 résztvevő vel. Papok figyelm eztetik a nő ket ezen tan

folyam ok fontosságára a szószékrő l és külön ajánlja az egész 
anya- és csecsemő védelmi m unkát mindenki figyelmébe a kath. 
püspökök fuldai pásztorlevele. A düsseldorfi központ egy 
sereg lapot adott k i; 42 tudományos elő adást ta rto tt; a kerü
letnek jóformán már egy része sincs, a melynek csecsemő 
halandósági viszonyai exact statisztikai kutatás által fel ne 
volnának derítve és ismertetve. Düsseldorfban a tanításban 
erő sen megkülönböztetik a csecsemő ápolás és a csecsemő 
gondozás szociális m unkáját; külön tanterve van mind
eme kurzusoknak, ső t még a kiképzési hely sem ugyanaz. 
Külön csecsemő gondozót állítottak be a rajnai hajókhoz s 
1913-ban 2220 hajón végezték ezt a m unkát; alapítottak ez évben 
egy üdülő  csecsemő otthont Benrathban; egy Waldesheim-ot, egy 
anya- és csecsemő otthont Crefeldben, egy másikat Wiergenben ; 
két nagy bölcső dét E lberfeldben; Essenben nagy nő klimkát 
72 ágygyal, új csecsemő osztályt, Remscheidben csecsemő - 
otthont 40 ágyra és 13 járásban organizálódott községi szer
vezetű vé a csecsemő védelem. A betegpénztárak igen nagy 
részt vesznek a védelmi munkában. 1914 január 1.-én lépett 
életbe az anyák intenzivebb segítése és a szoptatási prémiumok 
fokozása és 380.000 márka új csecsemő védelmi alapítványt 
kap a kerület. A „Centralstelle“ utalja és küldi ki a segéd
munkaerő ket az egyes járásokba vagy községekbe; itt történik 
a tudományos és administrativ munka, itt történik a kikép
zés, innen vezetik a propagandát, innen küldik ki a vándor
tanítónő ket; a Centralstelle alá vannak rendelve a „járások“ 
csecsemő védelmi központjai, a melyek az anya- és csecsemő 
védelmen kívül az alkoholizmus és tuberculosis elleni küz
delmet is vezetik; specialis legfontosabb feladatuk minél több 
önkéntes gyám megnyerése; a védelmet a községi „Schweste- 
rek“ viszik keresztül.

És nemcsak Düsseldorfban van ez így. Vetélkednek az 
egyes kerületek, melyik tud tökéletesebb szervezetet és jobb 
eredményeket felmutatni.

A kerületi Centrale szervezetével a központosítás mun
kája nincs befejezve; keletkeztek ezek fölött tartományi köz
pontok; ilyenek vannak például Hessenben, Westpfalenben, a 
rajnai tartományban, Schlesw ig-Holsteinban; ezek fölött orszá
gos Centrale-k Porosz-, Bajor-, Szászországban; mindezek 
mű ködését összefoglalja a Deutsche Vereinigung für Säugling
schutz és az egész birodalom központi szerve, a Deutsche 
Reichsanstalt zur Bekämpfung des Säuglingssterblichkeit 
(Kaiserin Augusta-Viktoriahaus) Scharlottenburgban, a me
lyeknek fő leg tudományos és tanító feladatai vannak.

Hogy Magyarországon e czentralizálásnak még nyomai 
sem voltak a háború elő tt, szinte fölösleges említenem. 
Ugyan mit is czentralizáltak volna?

E kutatások eredményét táblázatba foglaltam (1. a 100. 
oldalon).

E táblázat nem tart igényt teljes pontosságra. Igen sok né
met intézmény olygyorsan fejlő dött — például aFürsorgestelle-k, 
a bölcső dék —, hogy még megközelítő  adat sem áll rendel
kezésre. Magyar részrő l pedig még azokról az intézmények
rő l sem lehet adatokat szerezni, a melyek megvannak.

Magától értető dik, hogy e táblázatnál tekintetbe veendő  
a német birodalom 70 milliónál nagyobb népszáma, a mi 
majdnem négyszer annyi, mint a mienk; ellenben teljesen
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A német és magyar csecsemő védelem orvoshygienés intézmé
nyeinek összehasonlító statisztikája az 1910 év végéig.

Németország Magyarország

1. Szülő nő  és gyermekágyas otthoni 
ápolásával foglalkozó egyesületek 
száma

Legalább 700 1

2. Terhesek segítségével foglalkozó 
egyesületek

Sok, de nin
csenek pontos 

adatok
2

3. Terhesek és gyermekágyasoknak 
pénzsegélyt adó egyesületek Idem 29

4 Vándorkosár-intézmény Legalább 500 2

5. Nagyobb szülő intézetek, klinikák, 
bábaképző k

Körülbelül
150 37

6. Magánszülő -intézetek Kb. 200 3

7. Leányanyák otthonai és szülő házai 36 —

8. Qyermekágyas otthonok 34 3

9. Tejkonyhák 86 6

10. Fürsorgestelle-k 600 -700 —

11. Szoptatási prémiumok
Sok helyen.de 

nincsenek 
pontos adatok

—

12. Consultatio, dispensaire — 10

13. Teljesen szervezett municipialis 
csecsemő -védelem Kb. 50 helyen 1

14. Bölcső dék, napközi otthonok cse
csemő knek Legalább 200

14, de csak 1 
kizárólag 

csecsemő knek

15. Klinikák, gyermekkórházak 79 11

16. Állami gyermekmenhelyek — 17

17. Kerületi központok Legalább 10 —

18. Tartományi központok Legalább 6 —

10. Orsz. és birodalm i központ 4

Anya- és csecsemő védelemmel 
foglalkozó felsorolt intézmények 
összege

2989 135

hiányzik belő le az 1910— 14 közt létesített intézmények óriási 
tömege, míg nálunk ez idő  alatt semmi sem történt. Eléggé 
nyilvánvaló e táblázatból az, a mit többszörösen hangoztatok 
10 év óta, az, hogy „Magyarországon az állami gyermek- 
védelem természetszerű en szű kre szabott keretein kívül a 
csecsemő halandóság elleni küzdelemnek jóformán nyoma 
sincs“ — illetve nem volt a háború elő tt.

Ma, mikor Magyarországon is felébresztette e háború 
vérvesztesége az anya- és csecsemő védelem gondolatát és 
nem tekintik többé utópistáknak azokat, a kik szerint „a 
csecsemő halandósági küzdelem az országnak existencziális 
kérdése“, kétségbe kellene esnünk, ha nem tudnánk, hogy 
1. a védelem eszközei nálunk a szoptatás nagyobb elterjedt
sége miatt kevésbé komplikáltak és sokkal olcsóbbak, mint 
Németországban; 2. hogy az állami gyermekvédelem minden 
intézményünknek szilárd bázisa és hogy 3. nem kell óriási 
idő  ezen intézmények megteremtéséhez. 1890-ig egész Német
országban 4 tejkonyha, 4 Fürsorgestelle, 33 bölcső de, 10 
csecsemő -otthon és kórház, s 21 szülő intézet volt. Azóta 
csinálták az egészet. És nekünk megvan az az elő nyünk is, 
hogy nekünk nem kell már tapogatóznunk, hogy melyek a czélra 
vezető  eljárások. A tanítás, az ellenő rzés és a propagandamunka 
legjobb fegyveréhez, a védő nő -intézményhez Németország is 
csak a legutóbbi években jutott el, nekünk már ő  velük lehet 
kezdeni a munkát. Ö náluk a központi intézet betetőzése a 
mozgalomnak: nekünk ennek a felállítása s az egész moz
galom központi irányítása kell, hagy első  feladatunk legyen,

hogy ne fecséreltessenek el az energiák hiábavaló kísérletezés
sel és tapogatódzással. De azért mégis kár, hogy nem fogtunk 
hozzá korábban.

b) A háború óta.

A mi Németországban történt a háború óta, arról még 
nincs áttekintésünk. Bizonyos az, hogy a császárné már 1914 
augusztus havában körlevelet intéz a „Deutsche Vereinigung für 
Säuglinsschutz“-hoz, a melyben a szövetséget az eddiginél 
sokkal intenzivebb munkára s az eddigi mű ködés fokozására 
hívja fel, a porosz belügyminister egy átiratával pedig meg
akadályozza, hogy anya- és csecsemő védő -intézmények hadi
kórházakká alakuljanak át. Tudjuk, hogy óriási lépéssel ment 
elő re a „hivatalos gyámság“, hogy „Kriegspatenschaft“-ok 
keletkeztek, hogy már az első  hónapok óta tömegesen kelet
keztek új intézmények — még pedig első sorban bölcsődék és 
napközi otthonok — s a régi intézmények tágították kere
teiket. Az intenzív munka eredménye, hogy a csecsemő - 
halandóság tovább csökkent. De mindezen intézkedések jelen
tő sége elenyésző  a Bundesrat 1914 deczember 3. és 1915 április 
23.-i határozataihoz képest,a melyek a hadi gyermekágyi segélyre 
vonatkoznak. A szülés közvetlen segélye 25 márka, s utána 8 
hétig 1 márka naponta, azontúl négy hétig még l/g márka szop
tatási segélybő l á ll; azonkívül 10 márka a szülésznő nek. 
Vonatkozik ez minden nő re, a kinek eltartója a háborúban 
van, vagy a ki „szegény“. (A szegénység egyenlő  2500 márkánál 
kevesebb jövedelemmel!!!). Az „anyasági segítség“ természe
tesen a házasságon kívüliekre is kiterjed és elvi jelentő sége 
az, hogy állami intézmény. Azonkívül rögtön megszavaz 
100 000 márka segélyt a Bundesrat az eddigi 60.000 helyett 
a Reichszentrale, a Kaiserin Augusta Viktora-Haus számára, 
melynek kibő vítésére és fentartására azóta a német császár 
saját vagyonából rendel évi 250.000 márka segélyt az építés 
költségein kívül.

Hogy ez az „anyasági segély“ mennyit jelent, a Zeit
schrift für Säuglingschutz 9. kötet 8. füzetének 269. oldalán 
o lvassuk: „A német császárság a községek anyasági segélye 
és hadi jótékonyságának elő segítésére négy milliárdot pro- 
videál, a melybő l Poroszországra 110,000.000 esik. A porosz 
kormány ezt (természetesen !!) elegendő nek nem tartván, ugyan
annyit, tehát még 10,000.000-t irányoz elő  erre a czélra“.

Hogy ezeknek az „anyasági“ segélyeknek a kiosztása 
mint alakul, azt a düsseldorfi már többször említett kerület 
jelentésébő l látom. Csak ez egy kerületben az összes „külön 
segítség“ 3,168.000 márkát tett ki egy év alatt.

De egy kétségtelen: Németország kitünő en megszer
vezett társadalmi csecsemő védelmén keresztül az állami 
organisatio felé halad, a hova m i is el kell hogy jussunk 
valaha. Schlossmann tanár, egyik legkitű nő bb szervező jük, ki 
is mondja, hogy „a csecsemő védelem oly fontossá vált, hogy 
jó vagy rossz elintézését nem bízhatják többé az egyes kerü
letekre vagy tartományokra“ s egy más helyen keserűen jegyzi 
meg, „ha 1885 és 1895 közt úgy takarékoskodtunk volna az 
emberéletekkel, m int az utolsó 5  évben, 1 millióval több katonát 
állíthattunk volna k i.“

Most pedig lássuk, mi történt Magyarországon ?

Az állami gyermekvédelem nemcsak a menekültek gyer
mekeinek elhelyezésével és a menhelyekbe felvett anyák és 
csecsemő k számának háromszorosra fokozásával, de különö
sen szoptatási prémiumok adásával teljes elismerésre méltóan 
vett részt a megindított küzdelemben, a melynek azonban 
legfontosabb lépése a Stefánia-Szövetség létrejövetele. A mi 
azóta történt, legnagyobbrészt a Szövetség vezetése alatt 
történt. Megindult az organisatio országos munkája és meg
indult a tanítási munka. 4 kurzusban 90 védő nő t képzett ki 
a Szövetség, ezek közt 27 már munkában van. Most készült 
el az anya- és csecsemő védelem tankönyve, most adta ki a 
belügyministerium a csecsemő védelmi szaktanfolyamok szer
vezeti utasítását, megmozdult a vidék s a Szövetség initia- 
tivájára és keretében kér részt a csecsemő védelemből.
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Ha lehettek is eleinte véleménykülönbségek afölött, 
hogy az ország regeneratiójának e munkájában milyen sze
repet vállaljon az állam és milyet a Stefánia-Szövetségben 
tömörült társadalom, s ha nem is hallgathatom el, hogy a 
mindnyájunk által egyetértve szükségesnek tartott országos 
tanító-actiót állami feladatnak tekintettem éppen úgy, mint 
az anya- és csecsemő védelem ellenő rzését is csak az állam- 
hatalom igénybevételével tartottam megoldhatónak (a Stefánia- 
Szövetségre a társadalom megszervezése úgyis gigantikus 
feladatot hárít): mégis meghajlok a belügyministeri határozat 
elő tt, mely mind e feladatokkal Szövetségünket bízta meg, annál 
is inkább, mert az anyavédelem intenzivebb hangsúlyozása 
a Szövetség ma determinált munkakörében — kötelességem 
ezt elismerni — actiónkat szélesebb alapokra fekteti, mint azt 
annak idején memorandumaimban kérni mertem.

A mi valójában már életbelépett, annak fő leg Budapesten 
van nyoma. A háború kezdete óta mű ködő  Segítő -Bizottság 
két bölcső dét rendezett be 30—35 ágyra, jól mű ködő  anya- 
védő -osztálya szülő nő ket az állami segély valóban szű kösre 
szabott mértékén felül részesített támogatásban, két gyermek
ágyas otthon létesült. 1916 január 1.-én 2580 esetben fizettek 
bábát, 2451-szer adtak gyermekruhát, tejkiosztót állítottak 
Üllő i-út 59. sz. alatt, s egészben véve 6930 anyának juttattak 
segítséget. Az egyes kerületek közjótékonysági egyesületei és 
gyermekvédelmi bizottságai is intenzivebb csecsemő védelmet 
folytattak, mint a háború elő tt. Legújabban a polgármester a 
most életbe léptetett „Népjóléti hivatal“ anya- és csecsemő 
védő  szakosztályát bízta meg a fő városi anya- és csecsemő 
védelem szervezésével. 3 tervbe vett városi csecsemő -dis- 
pensaire és egy 84 ágyas városi csecsemő osztály, a melyek 
remélhető leg legközelebb mű ködésbe lépnek, remélnünk 
engedi, hogy Budapesten rövid idő  alatt teljesen organizált 
anya- és csecsemő védelemrő l fogunk beszélhetni, annál inkább, 
mert már mű ködik félév óta a Stefánia-Szövetség „védő nő i 
irodája“, a mely ez idő  alatt 8000 esetben hozott segítséget.

Magánkezdeményezésre a következő  intézmények léte
sültek :

A tisztviselő -telepen álló „Szikra-otthon“ gróf Teleky 
Sándorné alkotása; orvosi vezető je Heim P. tanár.

A háború utáni helyesen felfogott anya- és csecsemő
védelem nélkülözhetetlen typusává nő tte ki máris magát. 
Anya-otthon, de nem német értelemben, a mely csak át
menetileg ad menedéket, hanem valódi otthon olyan anyák 
számára, a kiknek az orsz. menhely elhelyezési módja akár 
discretionalis okokból, akár nagyobb értelmességi fokuknál 
fogva nem felel meg. Ott maradhat az otthonban, a míg 
életviszonyai nem változnak úgy, hogy vagy családi otthonba 
kerül, vagy állásba, a melyben gyermekével fenntarthatja 
magát.

A Szikra-otthon lakói csak ritkán változnak és na
gyon sok hasonló otthonra lesz szükség, hogy az anyák 
nagyobb számán segíthessünk. De az otthonok fenntartási 
költségeit igen lényegesen fogja csökkenteni, hogy az anyák 
is hozzájárulnak. Az otthonban tartózkodás első  heteiben, a míg 
eléggé meg nem erő södtek, vagy a míg valamely ipari kenyér
kereső  munkát -meg nem tanultak, teljesen díjtalan az el
látásuk.

A mennyire kétségtelen, hogy éppen a városi csecsemő - 
védelém megszervezésénél teljesen nélkülözhetetlenek az anya
otthonok, annyira bizonyos az is, hogy teljes eredményt ez 
intézményektő l csak akkor várhatunk, ha nem teljesen 
heterogen elemeket fogadnak be. A mennyire szükséges, 
hogy legyenek olyan anya-otthonok, a melyek betöltik hiva
tásukat, ha a szüléstő l elgyöngült anyákat egy-két hónapig 
ellátják, a mennyire szükséges, hogy legyenek olyan anya
otthonok, a melyek — hogy úgy mondjam — a szoptatós 
dajkajelölteket fogadják be s a melyek szinte csak az elő 
szobái az állami menhelynek, annyira szükséges, hogy legye
nek anya-otthonok, a melyek magasabb mű veltségű  anyákat 
is tudjanak valódi otthonképpen befogadni s onnan visszaadni 
az életnek, megtartott gyermekükkel együtt. Ilyen a Szikra
otthon.

í

Tisztán magáninitiativára létesült azonkívül egy csecsemő - 
dispensaire tejkonyhával a Weisz Alice-gyermekágyasotthonban.

Háborús csecsemő védelmünknek alkotása a gróf Károlyi 
Lászlóné által kezdeményezett, fenntartott és vezetett fóti 
organisatio. Már 1914 ő szén 41 gyermekágyas asszonynak 
adott 6 hétig ételsegélyt a grófné s vándorkosarakkal látta 
el a két községi bábát. 1915 április 10.-én megnyitja a fóti 
csecsemő k napközi otthonát 6 hónál idő sebb csecsemőknek és 
gyermekeknek. Hat hónapnál fiatalabb csecsemő k pedig szop
tatási segélyre vétettek fel az állami gyermekmenhelybe és 
állandóan ellenő riztetnek mint kültagjai a csecsemő-otthon
nak. Ez évben az 1914-ben még 2 4u/0 magas csecsemő halan
dóság /6 % -ra  esett.

1916-ban „gyermekszállót“ rendeztek be, melynek az 
a feladata, hogy a beteg anya gyermekét a hivatásos védő nő  
ápolja ott, a míg anyja felgyógyul. Ide kerül olyan gyermek 
is, a kit anyja otthon kellő  óvatossággal ápolni nem tud. 
1916 januárban megalakult Fót község segítő - és népjóléti 
bizottsága keretében az anya- és csecsemő védő  szakosztály, 
a mely 5 kerületre osztotta a községet, mindegyik kerület 
élére egy önkéntes védő  állott és egy hivatásos védő nő t is 
alkalmaztak. Áprilistól a szakosztály a község minden 3 év
nél fiatalabb gyermekére kiterjesztette a védelmet. Principialis 
és eléggé nem üdvözölhető  újítás, hogy a népiskolák 4., 5., 6. 
osztályában megkezdette a Szakosztály a csecsemő védelem 
tanítását. Megnyitják az „anyák köré“-t, a hol népszerű  elő 
adások tartatnak, azután a „terhes asszonyok és vagyontalan 
anyák foglalkoztatóját“ léptetik életbe. A külön utasításokkal 
ellátott bábákat jutalmazzák, ha a szülést 12 órán belül be
jelentik. 1916 ban született 87, meghalt 11 gyermek, a cse
csemő halandóság tehát / J % !

Fót a magyar anya- és csecsemő védelem eddig leg
szebb alkotása, egyúttal az első  és egyedüli község az ország
ban, a melynek teljesen rendezett, minden részletre kiterjedő  
anya- és csecsemő védelme van. Orvosi értelemben is vég
telen értékes kísérleti telep, mert az első  hely, a hol a gyer- 
mek-tuberculosis elleni küzdelmet meg lehet indítani s a hol 
értékes adatokat fog szolgáltatni a magyar gyermektuberculosis- 
fertő zésnek rendszeres Pirquet-oltásokkal történő  vizsgálata.

Gróf Zichy Rafaelné Öméltósága, mint a „katholikus 
anyák köréneK“ elnöknő je, egyesületeit az anya- és csecsemő 
védelembe állította be. Nemcsak abban áll ez, hogy két
hetenként, vasárnap délután odajönnek gyermekeikkel az 
anyák, ott megmérik, megnézik a gyermekeiket a vezető nő k 
és ma már — a mi rendkívül fontos — vetélkedés fejlő dött 
az anyák közt: kinek van szebb és gyarapodóbb csecsemő je. 
Ismeretterjesztő  elő adásokat hallgatnak ott. Hat védő nő t al
kalmazott az egyesület, a kik otthon látogatják a tagok család
jait és szülő nő ket meg gyermekeket gondozásban részesítenek. 
1916 ő sze óta 12 vöröskeresztes néne is résztvesz fő nöknő 
jük vezetése alatt e látogatási munkában.

Az anyák körének e mű ködése principialis je lentő ségű ; 
az első  eset, hogy egy addig más czéllal foglalkozott egye
sület a nyílt csecsemő védelem munkásává szegő dik.

A Fejérmegyében gróf Zichy Rafael által létesített cse
csemő védelem is egy éve mű ködik már. Kiképzett védőnő  
látja el a sárszentmihályi körjegyző ség területén a látoga
tásokat.

A gróf ezenkívül a mintaszerű  csecsemő -otthont tar
totta fenn, a melyben 30—40 gyermek gondoztatott s a mely 
egész éven át nyitva volt. 1916 tavaszán belekapcsolódott ez 
actióba a fejérmegyei — ugyancsak a gróf vezetése alatt 
álló — csecsemő védő -egyesület kiképzett tanítónő inek segítő 
munkája is ; a megye eddig 15 tanítónő t képeztetett ki, rész
ben a veszprémi állami gyermekmenhelyben, részben a Fehér- 
kereszt-kórházban, és ha ezek ellenő rzésének nehéz kérdését 
a vándortanitó csecsemövédönö intézményével megoldotta, 
újabb tanfolyamot akar szervezni.

Sárszentmihályon az 1915-ben 25'31% -nyi csecsemő - 
halandóság 13'72°/0-ra esett.

A mi eddig történt, elmondtam.

i
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A harcztéri egészségügyi szolgálat orvoslásáról.
Irta: Tar A la jos dr., v. kórházi fő orvos, jelenleg népfölkelő  orvos a 

31. honvéd-gyalogezredben.

(Vége.)

2. A segélyhely személyzete.

A sebesültvivő kön kezdem, a kik voltaképpen a szá
zadhoz tartoznak, de az első  segélyadás révén az orvos, a 
segélyhely emberei.

Kiképzésük néha kitű nő , gyakran kifogásolható; ugyanis 
az oktató orvos ötletszerű  kiképző  készségére vannak bízva. 
Egységes programmot léptessenek életbe, a vérzéscsillapítás 
technikájának különösen szabatos gyakorlásával, Nevezetes 
pl., hogy a nagyobb vérzés után oly hasznos és egyszerű en 
kivihető  autotransfusióról foga lm uk sincsen. A magyar katona 
életrevalósága, magvas eszejárása, halálraszánt, izgalombiró 
uyugalma (a németnél is kevésbé hajlamos például — statisztikák 
szerint — idegchokra) mind nem romantika, hanem valóság, 
melyet minden téren, e téren is, ki kellene használni. Annak 
semmi értelme sincs, hogy sebesültvivő knek a leggyengébb anya
got vessék oda. A mikor a sebesiiltvivönek dolgoznia kell, na 
gyobb nyugalomra, értelemre s erő sebb fizikum ra van szük
sége, m int bármely más katonának! Ide is egyetemes intéz
kedések szükségesek; ha a sebesültvivő  állása csakugyan 
(bár nem sokkal) kevésbé veszélyeztetett, szemeljünk ki rá 
idő sebb, munkabíró, sok harczot állott családos magyarokat. 
Gondolni kell a közzel, a nemzeti érdekekkel is kinek- 
kinek a maga helyén; az orvosnak sokszor van alkalma rá. 
Ennyi tekintetet megérdemel a mi fajunk, mely e háborúban 
mások helyett is (mi a küntlevő k „hitelesen“ tudjuk, mert 
látjuk) aránytalanul vérzett és vérzik, mely a háború kezdete 
óta maga tartja a Doberdót s csaknem minden más doberdót.

Oláh, német s egyéb sebesültvivő inket pedig magyarul 
lehet s kell kiképezni. A magyarosítás útja a magyar kézbő l 
kapott kultúra, nevelés. Sajnos, magyar hadseregünk nincs. 
Pedig ilyen „apróság“, magyar harcztéri egészségügy volna 
hivatott a hadiakéit milliónyi nemzetiségi állampolgárban 
egyengetni a bizalmat a magyar (állami) egészségügyi intéz
mények, kórházak, gyermekmenhelyek iránt.

A személyzetrő l szólván, az orvosnövendék tiszt jelöltek
rő l megemlítem, hogy kár volt még csak öt félévet sem hall
gatott medikusokat egészségügyi szolgálatra beosztani s igazán 
szarvas-hiba volt ő ket zászlóalj-orvosfő nökökké tenni, a mint 
ez gyakran megesett. Különben is csaknem mindenütt többen 
vannak a segélyhelyen, mint a mennyire ott szükség volna. 
Viszont méltányosnak tartom, hogy a már olykor harmadik 
éve harcztéren szolgáló, bevált zászlósok elő léptetésképpen 
egészségügyi hadnagyok legyenek, nagyobb mértékben is, 
mint a hogy ezt az elég késő n jött hadügyminiszteri rendelet 
tervezi; a németeknél segéd-, illetve alorvossá már régóta elő 
lépnek érdemes orvosnövendékek. Az persze megint kép
telenség, hogy az ilyen egészségügyi hadnagy mint „csapat
tiszt“, „kombattáns“, rangban elő bbrevaló legyen a segéd
orvosnál, vagy csak a diplomás segédorvos-helyettesnél is, 
kinél a féléves medikusból lett e.-ü. zászlós is „rangban 
első bb“.

Ezek nem inponderabiliák, nem lényegtelen, hanem vére
sen lényeges dolgok. Azok, a kik az otthoni kartársak elő tt 
elképzelhetetlenül nehéz sorban, sokszor leszámolva életükkel, 
teljesítik a hozzá nem értő  egyéb tisztikartól igen gyakran 
nem is méltányolt hivatásukat, azok annyit mindenesetre 
megérdemelnek, hogy méltó önérzet táplálta lelkességük, munka
kedvük fentartassék. Ez nemcsak az orvosokra, de az orvos
növendékekre is vonatkozik.

S ezzel rátérek a harcztéri orvosok ügyére.
Nem tartom méltányosnak, hogy a csapatorvos, aki álta

lában éppen oly fokban van veszélyeztetve, mint a zászlóaljtörzs 
személyzete, aki mindenesetre jóval elő bb és veszedelmesebb 
helyen mű ködik, mint a tüzérség, már képzettségére nézvést 
is, rangban alsóbb legyen a hadnagynál. Megérdemli, hogy 
vele egyenlő  rangú legyen. Ezt különösen a tartalékos tiszti
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kar hallgatólag elism eri; mégis gyakran megesnek még most 
is olyan dolgok, hogy az úgyszólván a rajvonalból jött orvost 
otthon, valami életbiztosító-állomáson lógó hadnagy az utczán 
vigyázzba állítja s fölényesen lekapja. Jobb errő l nem írni 
többet.

A harcztéri orvosoknak (mert már a hadosztály-intézet 
orvosai csak kivételesen, pl. gyakran az olasz fronton, telje
sítenek /nm f-szolgálatot) több, igen megokolt, igen súlyos 
panaszuk van, melyek nagyon érthető n befolyásolják végre 
is emberi indulatokkal is összefüggő  munkabírásukat és szol
gá la tuk minő ségét.

Első bben is kétségtelen, hogy az otthoni orvosok, kór
házbeliek, üdülő -állomásokon stb. mű ködő k könnyebb szerre 
lépnek elő , kivált a rangszám nélküli népfölkelő k, mint azok 
a kik künn vannak. Itt még 32—36 éves népfölkelő -orvosok 
is segédorvosok, odahaza egy-kettő re fő -, meg ezredorvosok. 
Az otthoniak vagy hadtáposok igen sokszor még kitüntetés
ben is könnyebben részesülnek (vitézségi szalagon!), mint 
azok, a kik néha napokig lesve a gránátokat, a 7-esektő l a 
28-asokig, a súlyos neurasthenia-táptalajnak termelt fedezékben 
töltenek 12— 16—20 hónapot. De hagyján, ilyen méltatlan
ságról a csapattisztek is — bár nem oly mértékben — pa
naszkodnak. Tény az, hogy tisztek számára a fronton telje
sített igazi harczi szolgálat fejében semmiféle kitüntetés, az 
egyéni öntudatot, önfeláldozásra való készséget fokozó külső  
megismertetés n incs; nincs olyan, a melyet csakis a harczot 
s életveszedeimet állottak kapnának; az nem tesz semmit, 
hogy az olasz fronton sok helyütt az orvos a század- és 
szakasz-parancsnokokkal egy vonalban tartja a kavernáját, a 
barlangfedezéket. Ilyenkor az orvos nem csapattiszt.

De ezek, mondja némely mögöttes országbeli kollegám, 
hiúsági kérdések. Igaz, eldurvultunk idekünn, nem úgy, mint 
nevezett kollégáink, a kik túlteszik magukat, vagy udvariasab
ban : felülemelkednek az emberi hiúságon. Vannak azonban 
életkérdések is. Nincs felváltásuk a csapat-orvosoknak, vagy 
csak alig-alig van. Igen, itt tölthetik a 14., a 20. hónapot 
anélkül, hogy felváltanák ő ket, vagy hogy erre alapos remé
nyük volna.

Bámulatos e z !
Ily hosszú idő  még nem elég ahhoz, hogy valaki joggal 

kívánhassa, hogy más jöjjön a helyére, még pedig nemcsak 
különös méltánylást érdemlő  esetekben? Nem. Igenis meg
kívánhatja az a valaki, hogy ne csak nyomorúságos mozgó
tábori kórházba, hanem modern nagyobb kórházba is jusson, 
úgy, a mint pl. a csapattiszt tábori szolgálata után legtöbb 
esetben 6 — 12 hónapra, ső t többre is, kiképző nek bevonul 
a pótzászlóaljhoz. Meg kell egyszer mondani, hogy igenis, 
valamennyien tapasztaltuk, hogy az otthoni kartársak ententeja 
néha egyenesen lehetetlenné teszi a „harcztéri11-nek az otthon- 
maradást, pedig nemcsak a praxisa esik az ölébe, hanem 
módjában van a háborúban különösen megkönnyített önkép
zéssel is fölébe kerekedni, röntgenezést, operativ, orthopaediai, 
elektrotherapiát tanulni.

Néha az az impressziónk, hogy ebben a világfergetegben 
a fronton és front mögött létéért viaskodó emberi faj sze
rencse, ügyesség s alkalmazkodás révén két speciessé, ha 
tetszik, két kaszttá alakult: van homo belligerens sempiternus 
L. és homo felix domesticus L .; a homo sapiens pedig meg
csappant.

A z orvosi felváltást rendszeresíteni kell; kombinálni kell 
egyéb, czélszerű  rendelkezésekkel. Ifjú  orvosok pl., lehető leg 
kívánságukhoz és szaktudásukhoz képest, más-más szakkór
házba vezénylendő k. Megoldhatnák a hazai szakorvosképzés 
ügyét. Módjával a háborúnak is hasznát lehet venni. Persze 
jobb volna, ha megvolna az önálló magyar harcztéri egész
ségügyünk, olyan dolog, amit az általunk is felszabadított len
gyelek hadseregükkel együtt azonnal meg fognak kapni, de 
a mi nálunk a hallatlan vérzések s áldozatok, ső t önfeláldo
zások után is a még külön kérelmezendő  „vívmányok“ közé fog 
tartozni. így azonban a tábori kórházak aránytalanul nagy 
részének osztrák nemzetiségű  orvosokból kerül ki a személy
zete, kiknek kórházi szolgálatra nagyobb velükszületett dis-
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positiója, diathesise van. Nincs tehát önálló egészség
ügyünk. Ha ez megvolna és volna önálló magyar katonai 
orvosi tisztikarunk, melynek legalább hadosztálytól lefelé 
autonómiája volna, ezek a kérdések ennyire ki se élező d
hettek volna.

Új témát érintünk. Függetleníteni kellene a zászlóalj- 
s ezredorvos-fő nököt a csapatparancsnoktól, kinek jelenleg 
teljesen a kezében van, annak csak tanácsadó közege; rendel
kezési joga nincs, csak véleményezhet. Sok orvos — élet- 
veszélyes kellemetlenségek elkerülése végett — nem él ezzel 
a jogával sem. Minden a parancsnok személyén, egyéniségén 
fordul meg. De a csapatok egészségének ügye van annyira 
fontos dolog, hogy ne ezen forduljon meg. Az ezred, illetve 
zászlóalj orvosa legyen a hadosztály orvosfő nökétő l kirendelt, 
annak felelő s, a csapat egészségügyét ellenő rző  közeg, ki a 
csapat-parancsnoknak a saját felelő sségére véleményezést adni 
köteles, de annak rendelkezéseitő l független. Kijelöli — bő 
séges harczi tapasztalata alapján — a segélyhelyet, személy
zetével mint önálló osztag-parancsnok (mint pl. sapeur-osztag 
stb.) rendelkezik, élelmezésre az ezredhez van beosztva, beteg- 
vizsgálatot, oltást, vonalvizsgát a hadosztály-orvosfő nök pa
rancsa szerint tart, ki már a hadosztály-parancsnok aláren
delt szakközege lehetne, taktikai szempontokat nem érintő  
orvosi ügyekben kellő  autonómiával.

Ha ez megvalósulna, talán enyhülne az az igazság
talanság, mely a tényleges és tartalékos orvosok, általában a 
tisztek túlzottan betartott rangsorszám-intézményében rejlik. 
Valamint nem borzadok attól a gondolattól, hogy egy 
talentumosnak bizonyult századosra akár egy egész hadosz
tályt bízzanak, épp annyira kívánatosnak vélem, hogy pl. a 
26—28 éves kor önmagában ne legyen döntő  ellenjavallata 
egy kórház vezetésének.

Korunkban fő leg német befolyás alatt a rendszeres szer
vezettség önmagában jogosulatlan pedantériává fajult, mely 
számtalanszor útját állja a rátermettség idejében való érvé
nyesülésének. Tanuljunk a némettő l, de csak a jóban. E 
háborúban s minden egyébben kétségtelenül ez a fő oka 
minden nagy kudarcznak. Százezrek életét láttuk megfordulni 
a rátermett vezető  jelenlétén vagy hiányán. E háborúban 
töméntelen nagy vagy nagyképű  elmélet nyilatkozott meg igazi 
értékében. Bebizonyosodott, hogy a világtörténelmet első sor
ban jóidegű , fegyelmezhető  tömeggel rendelkező  rátermett 
vezető k csinálják. De ez nem változtatott e roppant arányú 
világháború békeidő bő l maradt kicsinyes conceptióin. A 
conclusiókat nem vonták le, a régi rozzant gép kevés tol- 
dással-foldással zakatol tovább.

3. Mögöttes harcztéii egészségügyi intézmények.

Említettem már a hadosztály-intézet fölszerelésének ama 
fogyatékosságait, melyek másutt való takarékossággal köny- 
nyen lennének pótolhatók.

Minden hadosztály-intézetnek legyen infusiós, fültükröző , 
kankókezelö készlete, nmsható és tisztán tartható mű tő -sátra, 
fogtechnikai mű helye. És a fölszereléshez ügyes szakember 
is kell, már pedig van a monarchiának annyi sebésze, uro
lógusa, fogorvosa, fogtechnikusa, hogy minden hadosztály
nak jusson egy-egy. Egy jó sebész a hadosztály-intézetben 
többet és hasznosabban dolgozhat, minttuczatmagával valami 
igen kényelmes, mélyen belföldi kórházban. Az egyszerű  
mentő mű tétekhez is mű tő  kell, nemcsak az ideg- és érvarra
tokhoz és plasztikákhoz. Kezdetben bizony a segélyhelyre is 
kitették ő ket, a hol nem dolgozhattak; most meg az intézet
hez is csak elvétve jut mű tő orvos.

A hadosztály-intézeti orvos helyzete sem túlságosan irigy- 
lésrem éltó; éveket tölt olykor a harcztéren és felváltását 
mégsem igen meri k ívánni; hátha rövid hátravezénj lés után a 
segélyhelyre menesztik, igaz, hogy /ro/ií-szolgálatot csak 
kivételesen végez, az intézet többnyire biztosan, aránylag 
kényelmesen van elhelyezve; de azért egy-egy belföldi kollé
gával való cserére ugyancsak rászolgál.

Szükséges lenne, hogy azokat a hadosztály-intézeteket, 
melyeket mozgalmas, élénk állóharczban álló arczvonallal

jó utak kötnek össze, gépkocsikkal lássák el. Mind az olasz, 
mind pedig az orosz front számos pontján volna erre alka
lom ; fontoljuk csak meg, minő  fontossága lenne ennek pl. 
haslövéses sebesültek akár sebészi, akár konzervatív kezelése 
czéljából, alkalmas helyre való azonnali elszállítása szem
pontjából !

Ezek az autók végezhetnék a tiidő lövéses sérültek lehe
tő leg veszélytelen, rázkódás nélkül való szállítását, valamint 
a súlyos törésekét. Ezek az autók közvetíthetnék leggyorsabban 
és legkönnyebben a mű tő -vonatokkal való összeköttetést.

Mű tő -vonatokat kellene ugyanis fölszerelni avégre, hogy 
a vasúton jó l megközelíthető , ütközeteket álló frontok mögött 
a szükséghez képest ide s tova vezényéltetvén, az azonnali 
súlyos mű téteket (koponyafeltárás, gázflegmónék stb.) gya
korlott mű tő k elvégezzek. Elég volna — éppen mozgékony
sága folytán — öt-hat ilyen vonat, mely egy két nap alatt 
Köveibő l Görzig stb. tudna sietni s kitünő en pótolná a 
nehézkes, nagyobb személyzetű  s nagyobbára félig üres tábori 
mű tő -kór házakat, legalább is azok jó részét.

A tábori kórházak általában nehézkesek, mai állapo
tukban nagyrészt feleslegesek; mindenre be vannak ren
dezve, de aligha alaposan. Ezeket tehát specializálni kellene. 
Hadtestenként, mint Veres dr. m.-tanár e lapban ki is fej
tette, legalább egy, kellő en berendezett bő r- s nemi betegek 
kórházára lenne szükség, melynek egy ugyancsak hadtesten
ként létesítendő  fertő ző  kórházzal egyetemben közös labora
tóriuma lenne. Mindez intézmények élére pedig megfelelő  
szakembereket kellene állítani, olyanokat pl., a kik klinikai, 
theoretikus képzettségüket itt a tudományt is szolgáló meg
figyelésekkel bő víthetnék. Nagy kár azért a roppant nagy s 
mégis kellő  szervezés híján kiaknázatlan orvosi tapasztalati 
anyagért, mely e háborúban föl- s aztán elmerült, melyet 
éppen a frontra hivatott, de onnan elmaradt szakemberek
nek és búvároknak kellett volna észlelniük.

Természetes, hogy hadseregenként egy pár mozgó bel
gyógyászati tábori kórház is szükséges a hadseregenként már 
többnyire létesült sebészi csoportok, szem-, fülosztály és 
fogászati kórház mellett. De hogy tábori kórházak tüdő - 
gümő kór gyógyítására is adják magukat, az ellen tiltakozni 
kell. Nem fér meg az orvosi méltósággal és lelkiismerettel, 
hogy a harcztéren elgyötrött katonát, tisztet, a mikor nem szüksé
ges, rendő rként lefogják, kigyógyítsák és visszatolonczolják, 
hogy el ne menekülhessen a hadsereg-körletbő l — a pót
kerethez ! Kivált a magyar katonával illenék másképp b án n i; 
ső t szükséges is lenne. A katonának psychéje is van, gon
dolkodik, megbántódik, elkeseredik s a szerint harczo l; sen
kinek sem szabad hareztérre halálra szánt áldozatnak éreznie 
magát. Végül tehát, de nem utolsó sorban, magyar tábori 
kórházakra, legalább e téren önállóságra van szükség.

IROD ALOM-SZEMLE.

Könyvismertetés.

Reichardt: Einführung in die Unfall- und In validität s- 
Begutachtung. Jena, G. Fischer, 1916.

A háború az orvos sokoldalúságával szemben nagy 
követelményekkel lép fel, így a baleset és rokkantság meg
ítélésére vonatkozólag is bizonyos ismeretek elsajátítását 
követeli. „Seine eigentliche Entstehung verdankt das Buch 
der Erfahrung, welche ich bei Begutachtungen jahraus-jahr- 
ein machen m usste: dass in zahlreichen Gutachten gewisse 
Fehler so häufig wiederkehren, dass sie als typische Fehler 
zu betrachten und demgemäss auch zu bekämpfen sind.“ E 
typusos hibák leküzdésére akarja serkenteni a szerző  olvasóit 
„zu eigenem Nachdenken und eigener Kritik.“ Igen helyesen 
jegyzi meg a véleményező  orvosró l: „Der Arzt ist als Gut
achter nicht mehr der wohlwollende Berater, sondern der 
unparteiische medizinische Sachverständige. Der Patient ist 
als zu Begutachtender nicht mehr Patient, sondern Partei.“

i
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Bölcs intő  szó a véleményező höz: „Auch kann bei ungeeig
neter Beurteilung und Behandlung des zu Begutachtenden 
schon der erste behandelnde Arzt grossen Schaden stiften.“ 
Reichardt munkája a tudás gazdag tárháza!

Deutsch Ernő .

W. Dosquet: Die offene Wundbehandlung und die
Freiluftbehandlung. Leipzig-, 1916, G. Thieme.
Régi, megcsontosodott elő ítéletekkel szakít a szerző , 

ki eljárásáról helyesen jegyzi m eg: „Die Macht der alten 
Schulung und Gewohnheit hat uns zu lange daran vor
übergehen lassen, ohne eine Aenderung eintreten zu 
lassen.“ A nyílt kezelés természetesen a genyedő  sebek 
részére van fenntarta: „Man kann daher sagen, dass die 
offene W undbehandlung bei allen denjenigen W unden an
gezeigt ist, bei denen der Augenschein und der Geruch 
lehren, dass der Verband nicht mehr in der Lage ist, die 
Wundsekrete aufzusaugen oder abzuleiten“ — s ugyané 
helyes eszmemenet vezeti, midő n kijelenti: „Der Okklusiv- 
verband bei septischen W unden war ohne Lister ein Unglück, 
mit Lister wurde er erträglich.“ Érdekes képsorozatban 
mutatja a be szerző  kórházának berendezését, eljárásának tech
nikáját és eredményeit. Deutsch Ernő .

Lapszemle.
Belorvostan.

A latens malaria akti válásáról ír Thaller v. Draga. 
Ismeretes, hogy a typusos rohamok megszű nése után a ma
laria latens szakba juthat, a mikor már nincsen láz s a vér
ben sem mutathatók ki plasmodiumok, ez utóbbiak azonban 
elrejtő zve mégis benne vannak a szervezetben és idővel a 
betegség kiújulására vezethetnek. Az ilyen latens malaria- 
esetek a baj terjesztése szempontjából nagy jelentőségű ek s 
azért nagyon fontos a felismerésük.

Már régóta tudjuk, hogy néha valamilyen trauma akti
válja az ilyen latens maláriát. Ilyen trauma lehet a vér- 
veszteség, például nagyobb mű tét alkalmával. A testi meg
erő ltetés is ilyen módon hathat (ismeretesek a gyakori reci- 
divák a nagyobb mezei munka megindulása idején). Fárasztó 
utazás is ilyen hatású lehet, úgyszintén valamilyen inter
currens betegség, leggyakrabban pleuritis és pneumonia.

Kevésbé ismeretes, hogy néha kicsiny chinin-adagokkal 
sikerül latens malaria eseteiben rohamot provokálni; ez a 
mód azonban nagyon megbízhatatlan. Megkisérlették a lép 
farádozását is roham provokálása czéljából; a plasmodiumok 
egyik fő  rejtekhelye ugyanis a lép, ennek farádozásával 
mintegy kipréseltetnek és belejutnak a véráramba. Hasonló 
módon hat állítólag a lép tájára irányított hideg zuhany.

Úgy mint az intercurrens betegségek, a védő oltások is, 
a melyek tulajdonképpen enyhített betegségek, szintén akti
válhatják a maláriát. Sieber-nek himlő oltással, tuberculinnal, 
staphylococcus- és gonococcus-vaccinával sikerült aktiválni a 
maláriát. Mások typhus-ellenes védő oltás után észlelték a ma
láriának activvá válását.

A szerző  abból indulva ki, hogy a láz az a tényező , a 
mely az elrejtett plasmodiumokat kicsalja, avagy a szervezet 
ellentállóképességét csökkenti s azért a plasmodiumok megint 
a vérbe merészkednek: steril tej befecskendezésével létesített 
lázat (lehető leg sterilen nyert és rögtön 10 perczen át 100°-ra 
hevített tejbő l 5 cm3-t fecskendezett be intraglutaealisan). 
Összesen 30 ilyen befecskendezést végzett. 5 esetben nem 
állott be láz; 13 esetben láz jelentkezett ugyan, de malariás 
roham nem, még pedig vagy azért, mert az illető nek nem is 
volt maláriája, vagy teljesen kigyógyult belő le, avagy a láz 
feltételezte trauma nem volt elegendő  a malaria aktiválására; 
végül 12 esetben 3—28 nappal a tej befecskenezdése után 
(leggyakrabban 10— 14 nappal utána) rázóhideg állott be és 
a vérben typusos malaria-plasmodiumok voltak kimutathatók. 
(Megjegyzendő , hogy a malaria tertiana incubatiós ideje a 
legtöbb szerző  szerint 10— 14 nap.) Az első  rohamot azután 
többnyire kétnapos idő közökben iovábbi rohamok követték 
és nagy chinin-adagok szükségeltettek a megszüntetésükre;

néhány esetben azonban minden therapia nélkül csak 2—3 
roham jelentkezett.

A jelzett módszer tehát jó szolgálatokat tehet a latens 
malaria felismerésére s mint ilyen fontossággal bírhat nem
csak a betegség terjesztésének megakadályozása szempontjá
ból, hanem a malaria gyógyítása tekintetében is, köteles
ségünkké téve, hogy folytassuk a malariaellenes kezelést 
mindaddig, a míg tej befecskendezésére nem áll be reactio; 
másrészt lehetséges, hogy az aktiválás folytán a véráramba 
jutó plasmodiumok a malariaellenes szervekkel könnyebben 
befolyásolhatók s így a jelzett módszer a malaria therapiájá- 
ban fontos haladást jelentene.

Végül még megjegyezzük, hogy Brauer szerint nor
malis ló vérsavójának intramuscularis befecskendezésével 
szintén mobilizálhatók a malaria-plasmodiumok. (W iener kiin. 
Wochenschrift, 1917, 4. szám.)

Sebészet.
Nyolcz órán át kétszeresen lekötött arteria femo- 

rali sról midő n a ligaturákat Ullrich  eltávolította, a lábszár 
és lábfő  azonnal visszanyerte egészséges testszínét, jeléül a 
keringés kifogástalan helyreálltának. A gránátsérülés kiterjedt 
volta daczára a czomb amputálására nem volt szükség. 
(Zentralblatt für Chirurgie, 1917, 2. sz.) M.

Idegen testeknek sipolyjáratokból való eltávolítá
sára a laminariával való fokozatos tágítást ajánlja Leser. 
Megfelelő  hosszú laminariát enyhe nyomással vezet be a 
sipoly egész hosszában. Ha egy pálczika nem tölti ki egé
szen a sipolyt, akkor egy másodikat tol be utána, miután az 
első re jó erő s biztosító selyemfonalat kötött. Kanyargós 
sipolyjáratokat részletekben kell tágítani, ügyelve a váladék 
retentiója miatt esetleg beállható hő emelkedésre. A laminariát 
24 óra múlva eltávolítva, ujjunkkal vagy fogóval felkeres
hetjük s kivehetjük az idegen testet. (Zentralblatt für Chirurgie, 
1917, 3. szám.) M.

Szülészet és nőorvostan.
A placenta mű vi leválasztása után történt méh- 

átfúródás érdekes esetét ismerteti Franqué tanár. Hat órával 
a spontan szülés után a lepény leválasztását megkísérlő  orvos 
a contractiós gyű rű t tartva a lepény tapadása szélének, át
fúrta a méhet. A bonni klinikára beszállított asszony másnap 
meghalt. A bonczoláskor derült ki, hogy olyan abnormitással 
volt dolguk, mely érthető vé teszi az orvos tévedését. Az 
asszonynak u. i. uterus unicornisa volt s a terhesség a méh- 
szarvban fejlő dött ki. A méh ferde üregébe bevezetett kéz 
egyenesen a méh falába ütközött s perforálta azt. Eddig 50 
ilyen esetet írtak le s bár ilyenkor könnyű  a tévedés, mégis 
el lehet kerülni a szerencsétlenséget, ha az orvos óvatosan 
dolgozik, csak mély narcosisban és csakis feltétlen szükség 
esetén avatkozik be. (Medizinische Klinik, 1916, 49. szám.)

Endreyné dr.

Venereás betegségek.
A nemi bajok ellenében Angliában folyó küz

delmet ismerteti A. Blaschko (Berlin). Az angol parlament 
még 1913-ban a nemzetközi congressus tanácskozásainak 
hatása alatt kiküldött egy 15 tagú királyi bizottságot, mely
nek feladata az angol birodalomban a nemi bajok tanul
mányozása és szanálása. Ez a bizottság rendkívül szorga
lommal 2 év alatt 86 ülést tartott. Az angol Parlamentarismus 
szellemébő l folyik, hogy egy ilyen királyi bizottság elég nagy 
hatalommal van felruházva s bizonyos fokig kormányzati 
hatáskörrel bír. A bizottság mintegy kihallgatja a szakértő ket 
s tagjai felváltva kérdéseket tesznek fel, melyekre nekik meg 
kell felelniök. Ily módon érthető , hogy a bizottságban összesen 
több mint 22 000 kérdésre válaszoltak. A bizottság terje
delmes jelentésében rengeteg anyag van felhalmozva. Lon
donra vonatkozóan kiderítette a bizottság, hogy a férfilakosság 
10%-a, a nő knek pedig körülbelül 5% -a syphilises. Ter
mészetesen kisebb városokban és falun a viszonyok kedve-
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ző bbek. A vakok intézeteiben az ápoltaknak több mint felé
ben (55% ) a vakságot teljes bizonyossággal a syphilis és 
gonorrhoea okozta. A statisztikai adatok arra is utalnak, 
hogy a syphilises egyének 8% -án késő bb paralysis fejlő 
dik ki. A syphilises családokban elő forduló terhességeknek 
csak 40% -a végző dött egészséges szüléssel, ezzel szemben 
a nem syphilises családokban az arány 80% . Eddig Angliá
ban korántsem gondoskodtak oly mértékben a nemi bajosok 
gyógyítása kérdésében, mint Németországban vagy Dániában, 
mely két országban a gondozás kétségtelenül a legfejlettebb. 
A nemi bajosok számára fenntartott ágyak száma Angliában 
igen csekély; ez érthető , tekintve, hogy a legtöbb kórház 
magán-adakozásból épült. Még rosszabbak a viszonyok az 
ambulans-kezelésre vonatkozóan. A nemi bajos pénztári beteg, 
ha munkaképtelen is, nem kap táppénzt, oly intézkedés, mely 
a középeurópai államok újabb pénztári törvényeiben szeren
csére már ismeretlen. Az angol betegsegélyző -pénztárak egyéb
ként nem alkalmaznak szakorvosokat s a királyi bizottság 
csodálkozását fejezte ki, hogy Németországban neves szak
emberek vállalnak pénztár-orvosi állást. A bizottság tárgyalásai 
folyamán kiderült, hogy a bizottsági tagoknak semmi érzékük 
sem volt arra, hogy a pénztáraknak liberálisabb szellemben 
való mű ködését sürgessék. Egyébként igen sok hasznos intéz
kedést érleltek meg a bizottsági ülések. Kimondta a bizottság, 
hogy minden község tartozik vizsgáló-állomásokat felállítani, 
a melyekben a nemi bajosok vizsgálata és kezelése végbe
mehessen. A költségekbő l 75% -ot az állam, 25% -ot a pénz
tárak viselnek. A királyi bizottság hosszas informálódás után 
teljesen elállóit attól a követeléstő l, hogy a nemi bajos bete
gek általános bejelentése kötelező  legyen. Ezen az állás
ponton van különben Blaschko is, bizonyára a legnagyobb 
szakférfiak egyike e téren, a ki határozottan kijelenti, hogy 
ezt a követelést, mely most kétségtelenül napirenden van, 
csak oly körök kívánják, a kik a gyakorlati viszonyokat 
kevésbé ismerik.

A bizottságnak sok hasznos kívánalma közül fel
említjük még, hogy szükségesnek tartja az orvoshallgatók 
jobb és szakszerű bb klinikai kiképzését. A bizottság még az 
orvosi titoktartás kérdésébe is behatol, a mikor kívánja, hogy 
az orvos a nemi bajos egyének házassági szándékát igye
kezzék oly módon megakadályozni, hogy a veszélyeztetett 
másik fél illetékes hozzátartozójával tudatja kezelt betegének 
fertő ző  voltát. Számosak végül a bizottságnak követelései 
sexualpaedagogiai téren. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 
1917, 2. sz.) Guszman.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.
Diabetes insipidus ellen már ismételten ajánlották a 

hypophysis-kivonat használatát. Legújabban Steinberg közöl 
esetet, melyben két hónap alatt adott 6 hypophysis-(Höchst) 
befecskendezésre a diuresis rendes lett, a vizelet fajsúlya 
1005-rő l 1015-re emelkedett s a betegség kisérő  tünetei jó
részt visszafejlő dtek. A befecskendezés intramuscularisan tör
tént 1 — 1 gr. mennyiséggel. (Münchener mediz. W ochen
schrift, 1917, 4. szám.)

Magyar orvosi irodalom.
Gyógyászat, 1917, 8. szám. Faragó Kornél: Eventratio diaphrag

matica esete. Schein M ór: Összefüggés az emlő s állatok bő rének és 
sző rzetének növése között.

Magyar orvosi archivum, 1916, 5. füzet. Liebermann Leó és 
Acél Dezső : Nitritek a dohányfüstben. Kende Zsigm ond: A szappanok 
hatása a keményítő  és a glykogen fermentativ bontására.

Budapesti or vosi újság, 1917, 8. szám. Zsakö István : A háborús 
psychoneurosisok némely alakja és azok utánzása.

Vegyes hírek.
K itüntetések. A király Pándy Kálmán dr.-nak, a nagyszebeni 

állami elmegyógy-intézet igazgatójának a III. osztályú vaskoronarendet, 
Ungar Károly dr. nagyszebeni városi közkórházi fő orvosnak a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjét, Saád András dr. fenyő házai fürdő orvosnak 
a királyi tanácsosi czímet, Dessewffy Aladár dr. vízaknai fürdő orvosnak 
pedig a koronás arany érdemkeresztet adományozta

Kinevezés. Heller Armin dr. ő rszállási orvost Bácsmegye tisz
teletbeli fő orvossá nevezték ki.

Elmebetegeknek állami elmegyógyintézetekbe való beszál
lítása tárgyában a belügyminister a következő  rendeletet bocsátotta k i : 
Az állami elmegyógyintézetek ismételten panaszt emeltek a miatt, hogy 
a 31.708/1899. és a 75.369/1911. B. M. számú körrendeletek figyelmen 
kívül hagyásával vidéki elmebetegeket elő zetes engedeletn nélkül szállí
tanak be az állami elmegyógyintézetekbe, a hol a jelenlegi túlzsúfolt
ság miatt azok elhelyezést nem nyerhetnek. Ezen szabálytalan eljárás 
miatt az elmebetegek a mai nehéz közlekedési viszonyok között a 
czéltalan utazás esélyeinek vannak kitéve. Felhívom Cimet, hogy az 
idézett körrendeletek pontos betartására az illetékes hatósági közege
ket újból és haladéktalanul utasítsa, azzal az erélyes figyelmeztetéssel, 
hogy a szabálytalan eljárásukból kifolyólag fölmerülő  károkért anyagi 
tekintetben is felelő sségre fognak vonatni.

A betegségüket háborúban szerzett rokkantak kórházi 
ápolási költsége tárgyában a belügyminister a következő  rendeletet 
bocsátotta k i: A m. kir. honvédelmi m inister úr a cs. és kir. hadügy- 
m inister úrral egyetértő leg arról értesített, hogy a rokkantsági nyugdíj
ban részesülő  legénység, továbbá azok, a kiknek a hadsereg köteléké
bő l való elbocsátásuk után az ellenség elő tt szerzett sebei ismét ki
újulnak, katonai kórházba való felvételt és díjtalan ápolást igényelhetnek. 
A szóban levő  egyének után polgári kórházban felmerült gyógyköltségek 
a hadügyi, illető leg honvédelemügyi tárcza terhére csak különös mél
tánylást érdemlő  esetekben és annak a körülménynek igazolása után 
vétetnek át, ha az illető knek polgári kórházba való felvétele okvetlenül 
szükséges volt. Errő l valamennyi állami, köz- és nyilvánossági jelleggel 
felruházott kórház igazgatóját azzal értesítem, hogy jövő ben az ily 
egyének felvételének szükségességét esetrő l-esetre bírálja el és az 
eredményhez képest megfelelő en intézkedjék, a felvételrő l pedig minden 
egyes esetben indokolt jelentésben értesítse azt a hadbiztosságot, a 
melynek területén a kórház van.

Alapítvány. Tauszk Ferencz dr. volt egyetemi magántanár az 
orvosi karnak 10.000 K-át hagyományozott ösztöndíj-alapítvány czéljaira.

M eghalt. Herczinger Ferencz dr., Nagybánya tiszti fő orvosa 57 éves 
korában február 14.-én. — Winter József dr. nyug. honvéd ezredorvos, 
73 éves korában Budapesten. — Balázs Ernő dr. 25 éves korában, febr. 
13.-án Harkányban. —R. Liebreich szemész-tanár Párisban 86 éves korá
ban. — J. Riedinger, az orthopaedia és mechanotherapia rendk. tanára 
a würzburgi egyetemen, 56 éves korában. — W Winternitz czímzetes r. 
tanár, a kiváló hydrotherapeuta, Bécsben február 22.-én 83 éves korában.

Személyi hírek külföldrő l. A nyugalomba vonuló Waldeyer 
tanár utódja a berlini egyetem anatómiai tanszékén R. Fick innsbrucki 
tanár lett. Fick tanár különösen az ízületek anatómiájáról és mechani
kájáról szóló háromkötetes úttörő  monographiájával tű nt ki. — A meg
üresedett boroszlói anatómiai tanszéket E. Kallius greifswaldi tanár 
foglalja el. — A giesseni élettani tanszékre K. Bürker tübingeni rendk. 
tanárt nevezték ki. — A würzburgi gyermekorvostani rendk. tanszékre 
Riedschel dr.-t hívták meg Drezdából.

D r. Batizfalvy f e le
. . .  . v illam os keze lések . H izlaló,

sanatorium es vizgyogyintezet soványító  kú rák . Bejáróknak is. 
Budapest, VII., Aréna-út 82. Telefon: József 44-35.

Park-sanatorium vi., Aréna-út 84/b.
Külön szülészeti osztály.

ÖrTJUSTUS Is«»:»«« börgyogyiío  e s  k osm etik a i in tezeíe
Budapest, IV., Ferencz József—rakpart 26. Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró-
légkésziilékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa.

D r. ( jr ü n w a ld  s a n a to r iu m a  2uw,ef ’ 'f'15,;Felvétetnek férfi- és nő betegek 
nő gyógyászati, seb észe ti és be lgyógyászati ba lokka l, valamint szü lő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják — V e q y i  é s  R ö n tg o n - l a b o r a t o r i u m .

E lek trom ágneses gyógy in tézete , U I L J á r o s l ig e t l  fa so r 15. sz.
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato- 
rium. Álmatlanság, neurosisok, nearalgiák, tabes dorsalis. 
=  bénulások, rheumás bajok, arteriös /derosis stb. ellen. =

Vezető  : Dr. VAS BERNÄT, Poliklinika.
Szövetség-utcza 14—16. Telefon József 16-03.

D=Réh
Orvosi laoorator ium

Budapest, Vll., Városligeti fasor 11. 
T ele fon  Józse f 14—51. 

B e l b e t e g e k  r é s z é r e .  — V i z g y ó g y i n t é z e t .  — L a b o r a t o r iu m .  — R ö n t g e n .  
D r .  R 4 J N I K  P Á L . — D r .  K O V Á C S  A L A D Á R .

Vili., Mária 
utc.’a 34.

Therapia sanatorium

DQLLINOER BÉLR dr, Testegyenészeti intézete

Mű végtagok
já ró  és tam asz tó g ép ek , eg y en estartó k , 
rugóné lkü li sérvkö tő k , m ű czlpő k stb. 

modern kivitelben készülnek
O rthopaedia-R észvénytársaságnál Budapest VI., Nagymező -u. 4.

Telefon 11—08 — Gyors és ind iv iduá lis k iszo lgálás. _____■ '

I H  MIKLÓS n i n i Egész éven át 
nyitva.

Heliotherapia.
1010 méter magasan a tenger felszíne felett. RÖntgOn - lObOrOtOZlUm.

UJTÁTRAFÜRED.

t
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM: Magyar Tudományos Akadémia (III. szakosztály ülése 1917 február 19.-én). 106. lap. — Budapesti Kir. Orvosegyesület (II. rendes 

tudományos ülés 1917 január 27.-én). 107. lap.

Magyar Tudományos Akadémia.
(III. szakosztály ülése 1917 február 19.-én.)

E lnök: id. Entz G éza. T itkár: F röh lich Iz idor.

Orvosi érdekű  elő adások voltak a következő k:

1. Krompecher Ödön 1. tag: Az adamantinoma eredeté
rő l és szöveti szerkezetérő l.

Az elő adó az irodalomban közölt, alig 5 - 6  tuczatra 
tehető  adamantinoma-esetek számát két évtizeden belül ész
lelt 5, illetve 6 saját esetével egészíti ki. Ismerteti az ada
mantinoma solidam, valamint az adamantinoma cysticum kiin
dulását tevő  zománczanyagnak (substantia -adamantina) szöveti 
fejlő dését és kimutatja, hogy ezen érdekes és szövődményes 
szerkezetű  daganat nem csupán a Malassez-ié\e, ébrényi 
korban lefű ző dött zománczcsíra-maradványokból, a' débries 
épithéliaux paradentaires-bő l, illetve Braun-ié\e zománcz- 
hüvelybő l indul ki, hanem az esetek egy részében a kifejlett 
egyén szájhámjából is ered. Föltétien bizonyító e tekintetben 
egyik már 1906-ban észlelt esete s ugyanazt találta Bakay 
három 1909-ben és Kuru egy, 1911-ben ismertetett esetben. 
Bakay-1 az elő adó figyelmeztette a szóban forgó kiindulásra.

Miképp histogenetice, úgy mikroskopice sem egységes 
az adamantinoma képe. A zománczbél sejtjeinek különféle 
elfajulása folytán különféle tömlő k keletkeznek.

Legjellegzetesebbek a csillagsejtes vagy zománczbél- 
szerkezetű  tömlő k, melyek a hámszövet vacuolás elfajulásának 
a kifejező i. Az irodalomban kifejezésre juttatott felfogással 
szemben kiemeli, hogy ily csillagsejtes hám kivételesen egyéb 
kóros folyamatoknál is észlelhető , ső t alsóbbrendű  állatokban 
rendes körülmények között a fogképző déstő l függetlenül is 
elő fordul.

Kevésbé jellegzetesek és ritkábbak a coltoidsejtes tömlő k, 
melyek a zománczbél sejtjeinek colloidos elfajulása folytán 
keletkeznek.

Nem jellegzetesek és igen ritkák a lipoid-sejtekkel illetve 
pseudoxanthoma-sejtekkel telt tömlő k.

Figyelemre méltó az elő adó azon észlelete is, hogy az 
adamantinoma cysticum az esetek kis részében tömlő s basal- 
sejtes daganat képe alatt jelentkezik, aminthogy az adam anti
noma és a basalsejtű  daganatok között különben is szoros 
a kapcsolat. Mindkettő  kevéssé differencziált hámból alkotott, 
mely a hámképletek széli részein hengersejt-jelleget ölt és 
sugárszerű en rendező dik el. M indkettő ben nem ritkák a sej
tek hagymalevélszerü elrendező dése folytán támadt, rákgyön
gyökre emlékeztető  képletek s itt is, meg amott is elő fordul
nak területek, melyek a cylindroma jellegzetes és változatos 
képeit mutatják. Klinikai  tekintetben is hasonló a viselkedés, 
a mennyiben az adamantinomák épp úgy, mint a basalsejtű  
daganatok, éveken, ső t évtizedeken át igen lassan fejlő dnek 
s aránylag jóindulatú hámdaganatok.

A maga nemében egyedül álló végre azon az elő adó által 
ismertetett veleszületett melanocarcinoma, mely kéthónapos 
csecsemő  processus alveolarisán fejlő dött, mogyorónyi körül- 
tokolt daganat alakjában két fo g a t zárt körül s mindenek 
szerint a Malassez-fé\e débries épithéliaux paradentaires-bő l 
indult ki.

2. Ónodi Adolf 1. ta g : A mesterséges hangképzés és 
beszéd.

Az elő adó röviden érinti a rendes emberi hangképzés 
és beszéd élettanát és mechanismusát, az egyes énekhangok 
photographiai gégetükri képeit és a hangzók, szótagok és 
beszéd graphikai felvételeit. A mi a gégenélküli beszédet 
illeti, egyetemünk tanára, a halhatatlan Czermak 1859-ben 
észlelt egy nő t, ki a hangrés alatt levő  teljes összenövés 
daczára érthető en beszélt; helyes magyarázatát is adta, mely 
szerint a kantilön légző  nő  beszéde a garatba és a szájba

zárt kevés levegő  ügyes felhasználásán és az articulatiós 
mozdulatoknál keletkezett zörejeken alapul. E lángelméjű  
tudós ez alkalommal a mesterséges hangképzés és beszéd 
lehető ségérő l is szólt, ha egy síppal ellátott csövön át a 
nyelvgyök mögötti üregbe levegő t és hangot fújnak, másrészt 
ha a kanülön át kilégzett levegő t is erre a czélra felhasznál
ják. Az első  mesterséges gégét is ő  szerkesztette és a befújt 
levegő vel hangot produkált; még jobban sikerült ezen kísér
lete emberi hullák gégéjén. Czerny 1870-ben kutyán kiirtotta 
a gégét és azt egy mesterséges fém nyelvvel ellátott kaucsuk- 
kanüllel pótolta. Billroth  1873-ban irtotta ki emberen elő ször 
teljesen a rákos gégét és Gassenhauer 1874-ben alkalmazta 
ezen betegen az általa szerkesztett mesterséges gégét, mely 
egy alsó légcső kanülbő l és egy felső  hangzó kanülből állott, 
ez utóbbiban elhelyezett ezüstnyelv, a kilégzett légáramtól 
rezgésbe hozatva, adta a mesterséges hangot. Egy mester
séges gégefedő t is alkalmazott gummilemezbő l, mely nyelés
kor elzárta a hangképző  kanült. Ezen mesterséges gége 
különböző  módosításokon ment át. Bruns elhagyta a mester
séges gégefedő t, gumminyelvet alkalmazott a hangképző  
cső be és evéskor a felső  nyílást eldugaszolta. W olf a felső  
hangképző  kanült ezüstszitával látta el, hogy a nyálkát 
távoltartsa s gumminyelvet alkalmazott, melyet különböző en 
állíthatott be, miáltal a hang magasságát változtathatta. Bete
gét, ki érthető en beszélt, szavalt, ső t énekelt is, az elő adó 
felkereste. Foulis különböző  fémekkel kísérletezett és a réz 
és ezüst elegyébő l készült nyelvet találta a legjobbnak. 
Betege azzal mulatott, hogy különböző  fémnyelvekkel más
más hangon beszélt. Gluck a be- és kilégzést szabályozó 
ventillel ellátott légcső kanült összekötötte s egy síppal ellátott 
és az orrüregbe helyezett csövön át a hangot az articulatiós 
területbe vezette. Czermak ezen gondolatát már elő bb Störk 
valósította meg úgy, hogy a légcső kanült a szájüreggel 
kötötte össze és a síppal ellátott csövet a fogsorhoz erő sí
tette. Késő bb Gluck a gége teljes kiirtását úgy végezte, hogy 
a légcsövet a nyak bő réhez varrta ; az ilyen operáltak szá
mára olyan mesterséges beszélő  készüléket szerkesztett, mely 
kis szekrénybő l áll, melyben forgató berendezéssel 4 kis 
fújtató szolgáltatja a komprimált levegő t, mely az orrüregen 
át vezetett és síppal ellátott csövön juttatja a hangot az 
articulatiós területbe. Hogy a légáramot a tüdő  vagy pedig 
egy készülék adja, az teljesen mindegy, a lényeg az, hogy 
a hang az articulatiós területbe jusson, a hol az articulatiós 
mechanismussal élettani actussá olvad össze, mely a hangzó, 
érthető  beszédet eredményezi. Ezen forgató szekrény helyett, 
melynek használata feltű nő  és zavaró, valamint a kanülös 
mesterséges gége helyett, melynek kellemetlenségei vannak 
(fárasztás, légzés-zavarok, reflexköhögés, nyomás, szorongás 
érzete), az elő adó hosszú idő n át kísérletezett, hogy kis ter
jedelemben villamos-motorra! olyan beszélő  készüléket szer
kesszen, mely zavartalanul juttatja a levegő t és a hangot az 
articulatiós területbe, az érthető  beszédet lehető vé teszi és 
tetszés szerint megszakíthatja. A mesterséges hang és beszéd 
monoton, minden modulatio nélküli, de tisztán érthető  és 
nagyobb teremben is jól hallható.

Fejtegeti a garathang és beszéd létrejöttét olyan esetek
ben, midő n a hangképző  szerv elpusztult, vagy a gége telje
sen kiirtatott és az összefüggés a tüdő  és a garat között 
megszű nt. Némelyek ügyesség és gyakorlat folytán az arti- 
culatiónál mű ködő  izmok segélyével a lenyelt, a garat- és 
szájüregben levő  levegő t az articulatiós teiület egy szű kített 
helyén kinyomják, miáltal a keletkezett garathang, vagyis 
dörzs-zörej mind élesebbé és hallhatóbbá fokozódik és ért
hető , suttogó beszédet eredményez. Felette meglepő k azon 
esetek, midő n az elpusztult hangképző  szervet, a részben 
vagy teljesen kiirtott gégét a természet spontan igyekszik 
pótolni. Féloldali hangszalagkiirtás után spontan heges köteg
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képző dik, mely a hangszalaghoz hasonlóan mű ködik. Rész
leges gégekiirtások után bő rlebennyel végzett gégeplastika 
eseteiben a bő rlebenyen redő k képző dnek, melyek úgy mű 
ködnek, mint a hangszalagok. A nyálkahártya- és izom- 
maradványokat a természet szépen felhasználja glottis acces
soria képzésére. Meglepő  azon eset, midő n a gége teljes 
kiirtása után az összefüggés a tüdő  és garat között megszű nt 
s a nyelő cső  szájadékán két heges redő  képző dött; közöttük 
a lenyelt és ismét kisajtolt levegő  dörzs-zörejt adott, mely 
az articulatiós területben érthető  tompa beszédet eredménye
zett. A lenyelt levegő t mélyebb izomkötegek sajtolták ki. Az 
elveszett hangképző  szervet a természet úgy pótolta, hogy a 
táplálkozás szerve helyettesítette a jelzett módon. Az elő adó 
ezen beteget Stettinben megvizsgálta.

Végül számos ábrán a mesterséges gégét és a mester
séges beszélő  készüléket, valamint egyes betegeinek tükör
képeit mutatta be, hol a természet az elpusztított hangképző  
szervet spontan pótolta heges kötegek és glottis accessoria 
képezésével.

Úgy a betegek, mint a mesterséges beszélő  készülékek 
más helyen kerülnek bem utatásra; elő adásának czélja csak 
az volt, hogy az Akadémia tagjainak ezen épp oly fontos, 
mint érdekes kérdésrő l és idevonatkozó tanulmányairól át
tekintő  képet nyújtson.

3. Scipiades Elemér. A z osteomalaciáról. (Belső  secretiós 
tanulmány.) Eredeti közleményeink során egész terjedelmében 
hozzuk.

Budapesti Kir. Orvosegyesület
(II. rendes tudományos ülés 1917 január 27.-én.)

Elnök : Buday Kálmán. Jegyző  : Csiky József.

A végtagok rokkant-sebészetének körébe tartozó bemutatások.

1. Verebély Tibor: A hadisebészetnek két teljesen 
különálló fejezete a sebesültek és a rokkantak sebészete. A 
hogy az elő bbinek, a mindennapi hadisebészetnek, megvan
nak a sebesülések sajátos boncztanában, a fertő zések spe
cialis minő ségében, az ellátás lehető ségeinek különleges
ségében a maga problémái, épp úgy külön tanulmányt 
igényel a rokkant-sebészetnek minden egyes fejezete. A 
kérdések különlegességét nemcsak a rokkantság minő sége, 
nemcsak az egynemű  sérüléseknek nagy tömege, a mely 
sérülésekrő l a béke-sebészetben alig-alig szerezhettünk tapasz
talatot, adja meg, hanem a mű téti javallatok sajátossága is. 
A nihil nocere elvét talán sehol sem szabad kevésbé szem 
elő l téveszteni, mint éppen a rokkant-sebészetben. A rokkant
ságnak olykor igen nagymérvű , valóságban deprimáló foka 
egyrészt, a rokkantaknak könnyen befolyásolható, mondjuk 
kiszolgáltatott volta másrészt nagyon is könnyen adhatja az 
ambitiosus sebész kezébe a kést, a melylyel a rokkantság 
fokát lehető leg csökkenteni reményű . Már pedig sajnálattal 
kell megállapítani, hogy a mű tétek eredménye nemcsak hogy 
igen sokszor nem áll arányban a végzett mű tét nehézségé
vel, a kezelés gondosságával, hanem határozottan káros, ső t 
végzetes is a sérültre. Nem egy példát sorolhatna fel és mutat
hatna be az intézetébe került betegek körébő l, a kiken éppen 
az egyebütt végzett, áldásosnak Ígérkező  mű tét vonta maga 
után a sérültek teljes nyomorékságát. A rokkant-sebészetben 
az operálandó esetek kiválasztásakor talán még inkább, mint 
a sebészetben általában, nem a furor chirurgicusnak, hanem 
a mindent mérlegelő  s megértő  szívvel bíráló orvosnak kell 
a szót vinni. Hogy ez mennyiben sikerül a végtag-sebészet 
legfő bb fejezeteiben, a melyek a m. kir. rokkantügyi hivatal 
budapesti intézeteinek sajátlagos tagolása folytán a Révész- 
utczai kórháznak jutottak feladatul, ezt iparkodnak munka
társai és ő  maga saját munkájukon röviden bemutatni, 
alkalmat nyújtva ezzel egyúttal arra is, hogy az egyes feje
zetekben a kartársakat hozzászólásra kérjék fel, s így ebbő l 
okulva, a rokkantügynek jó szolgálatot tegyenek.

2. Barla-Szabó József: Rosszul gyógyult csonttörések ope
rált esetei. A rosszul gyógyult csonttörések jelentő ségét a 
következményes mű ködés-zavarok adják meg. A Révész- 
utczai rokkantakat kezelő  intézetnek Verebély tanár által

vezetett sebészeti osztályán e zavarok miatt 63 rokkantat 
operáltak, kik közül nem egynek minden functióra alkal
matlannak tartott végtagját másutt amputálni szándékoztak. 
A legsúlyosabb 25 esetben a mű ködés-zavarokat a rossz 
tengelyállás és a nagyfokú elgörbülés okozta a czombcsont 
rosszul gyógyult törései után. Más 17 rossz gyógyulásnál a 
nagyobb ereknek és idegeknek tunnelszerü becsontosodásá- 
ból származtak a táplálkozás-, beidegzés- és mű ködés-zavarok. 
A többi 21 esetben az ízületek közelében támadt csontos 
alakváltozások gátolták a mozgékonyságot.

Feltű nő , hogy a súlyos mű ködés-zavarok majdnem 
kivétel nélkül a czombcsont törései után fordulnak elő , a mi
nek okát a bemutató a részletesen kifejtett normalis anatómiai 
viszonyokban s az izmok elhelyezésében találja.

Az irodalom eddig csak kevés számú esettel foglalko
zott, ellentétben a referált 63 esettel. A múlt évben Schede 
Münchenben 3 refractióval gyógyított esetet mutatott be; 
ugyanekkor a berlini sebész-orthopaedgyű lés (1916, február) 
a rossz gyógyulás elkerülésére egységes primaer kezelési 
eljárásokat igyekezett megállapítani. A többség ekkor a tá
maszpontokon nyugvó extensiós-abductiós merev gypskötéses 
kezelések mellett nyilatkozott.

Verebély tanár tankönyvében a hibás kezelésben ta
lálja a rossz gyógyulás okát, de háborús viszonyaink között 
a bemutató enyhítő  körülményeket talál a kezelés-hibákra 
egyrészt a sérülések minő ségében, másrészt a harcztéri viszo
nyokban, továbbá a primaer és késő bbi kezelések egységesen 
ki nem alakult voltában.

Az elő forduló rossz csontgyógyulási formákat pathologiai 
elváltozásaik alapján 4 csoportba lehet beosztani:

1. Elgörbülést okozó deviatiós rossz gyógyulások;
2. túltengő  mennyiségű , hyperplasiás callus-szai gyó

gyult esetek;
3. csökkent mennyiségű , hypoplasiás callus-szal gyó

gyult esetek ;
4. alakelváltozásos, osteodystopiás gyógyulások.
A súlyos mű ködés-zavarok javítására a bemutató egyetlen 

módnak a mű téti beavatkozást tartja, melynek indication 
eseteikben szükségesnek látták, ha a deformitas helyben (in 
loco) okozta a zavarokat, vagy ha a deformitas következményei 
zárták ki a mű ködés-képességet. Sequesterek jelenléte fokozta 
eseteikben az indicatiót, mert a mű téthez szükséges nagy fel
tárás jó alkalmat adott azok eltávolítására és mert ezután 
gyorsan csökkent a genyedés, a mi az alkalmazott merev 
varróanyag bezáródására vezetett. E varratot csak néha kellett 
utólagosan eltávolítani. Továbbá siettette a mű tét idejét seques
ter esetén az is, hogy teljesen gyógyult csonthegeknél nem 
tekintik Verebély tanár osztályán e területet még késő bb sem 
asepsises mű téti területnek és másrészt a nem elkésett idő ben 
végzett mű téttel fel lehet tartóztatni a veszélyes következmé
nyeket (szomszédos Ízületek anchylosisa, az izmok inactivitási 
atrophiája stb.). A mű tét idejének a rossz gyógyulásban már 
véglegesen beállott láztalan, reactiomentes állapotot választották.

A mű tét formáját a functionalis zavarok jelenléte szabta 
meg. A Mc Kenna által hangsúlyozott, e mű tétekhez szük
séges specialis technikát a roncsolásokat mellő ző , de igen 
bő séges feltárást adó sebzés mellett a minél egyszerű bb mű 
téti formában találták meg. Néha kiegyenlítő  czipő  mellett 
elég volt az Achilles-ín plastikus meghosszabbítása. Refractiót 
jó eredménynyel egy esetben, a sérülés után 5 hónap múlva 
végeztek. Máskor az osteotomia és ostectomia legkülönböző bb 
fajait végezték drótvarratokkal vagy szögezéssel kombinálva s 
esetleg az egyik törés-résznek a másik darab velő üregébe 
inplantálásával. A periostalis és csontplastikákat mellő zik. A 
zavartalan gyógyulás és jó consolidatio feltétele az extensiós 
abductióban alkalmazott támaszpontokon nyugvó gypskötés, 
melynek tág ablakain át a bő ven nyitvahagyott seb jól drai- 
nezhető  legyen.

63 mű tétük után halálozás nem fordult elő . Legsúlyosabb 
25 esetükbő l csapatszolgálatra alkalmas lett 1, segédszolgá
latra 6, s ugyanerre alkalmas lesz még valószínű leg 3 beteg. 

: Munkaképes rokkanttá lett 15 beteg, ellenben munkaképtelen 
I rokkantként egy beteg sem maradt vissza.
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3. Verebély Tibor: Mű tett álízületek. Az álízületek, a töré
sek nagy számával szembeállítva, békében a ritkaságok közé 
tartoznak. Ezzel szemben feltű nő  nagy az álízületek száma a 
háborúban, úgy, hogy ma aránylag rövid idő  alatt minden sebész 
bő ven gyű jthet tapasztalatot. A háborús álízület voltaképpen 
gyű jtő fogalom, mely alatt a rosszul gyógyult törésekkel szemben 
az össze nem gyógyult töréseknek különféle alakjait értjük.

Ebben a gyű jtő fogalomban öt typust talál képviselve, a 
melyeket következő képpen gondol elnevezhető nek: 1. Aplas- 
tikus álízületek azok, a melyeknél az össze nem gyógyulás 
oka a törés-végek csonttermelő  képességének hiányossága. 
2. Az interpositiós álízületeken a két törés-vég közé valamely 
idegen test, lágyrész vagy sequester ékelő dik be s gátolja 
meg az összeforrást. 3. Deviatiós álízületek azok, amelyeken 
a csontvégek összeforrása azért nem következett be, mert 
a törés-felszínek nem érintkeznek egymással. 4. Destructiós 
álízületeknek nevezi azokat, a melyeken a törés helyén 
a csontnak oly nagyfokú szétesése jött létre, hogy bármily 
mennyiségű  callus ragassza is egybe ő ket, összeforrásukra 
mindez nem elégséges. 5. Defeciusos álízületek azok, a me
lyeken a csont diaphysise vagy az egyik epiphysisen a csont
nak kisebb-nagyobb darabja hiányzik. Míg békében az ál
ízületek túlnyomó része az aplastikusok és interpositiósok 
közül kerül ki, addig a háborús álízületek között a destruc- 
tiósak és defectusosak játszszák a fő szerepet.

A Révész-utczai sebészeti osztályon másfél év alatt 142 
álízület fordult meg, a melyek közül 122 esik a felső  vég
tagra, 20 az alsóra. Az álízület functionalis jelentő ségét néhány 
bemutatott eseten demonstrálja, a mely esetekbő l is kétségtele
nül kiviláglik, hogy az álízületeken valamiképpen segíteni kell.

A 142 álízület közül 68 került ez ideig mű tétre, 14 
mű tétre vár, 60 pedig elbocsájtatott. Az utóbbiak közül 36 
megmaradt álízülettel megfelelő  rögzítő  tokot kapott s így 
részben segédszolgálatra (11), részben mint véglegesen rok
kant (25) került ki a kórházból. Ezt a 36-ot nem operálta 
meg, nem mintha a megmaradt álízületekkel teljes szolgálat
vagy munkaképességüket nyerték volna vissza, hanem mert 
az idő k folyamán a mű téti indicatiók felállításában is kialakult 
határozott meggyő ző dése. Eddigi tapasztalata alapján 1. nem 
operál olyan álízületet, mely kétcsontú végtagrészen az egyik 
csontra korlátozott, ha az illető  csont hiánya a végtag solidi- 
tását nem zavarja. 2. Nem operálja meg a végtagot álízület 
miatt akkor, ha a végtag egyéb okokból, pl. súlyos ideg
sérülés, az izmoknak nagyfokú hegesedése folytán különben 
is hasznavehetetlen. 3. Nem operálja az álízületet akkor, ha 
a jelenléte a végtag használhatóságát nem befolyásolja, ső t 
a megléte a végtagra bizonyos szempontból elő nyös.

Az álízületek kezelését illető leg az aetiologiájuk termé
szetessé teszi, hogy az első sorban az aplastikus álízületekre 
kigondolt vértelen eljárások sokkal kisebb mértékben vehető k 
igénybe a háborúban, mint a mű tétek. A mű tét lehet 1. 
csontvarrat dróttal, szeggel, csavarokkal vagy sínnel, harántul, 
oldalt vagy lépcső zetesen fölfrissített csontvégeken; 2. csont
plasztika, a hová a törés-végeknek egymásba ékelését és a 
gyógyulás közben támadt nyúlványoknak plasztikai felhasz
nálását sorolja; 3. csontátültetés, akár csontcsapozás, akár 
osteoperiostealis csontsínezés, akár csontpótlás alakjában.

Az egyes eljárások értékét illető leg, röviden összefoglalva, 
azt mondja, hogy míg a békesebészetben mindenféle csont
átültetésnek hive, addig a háborús álízületek gyógyításában 
lehető leg a legegyszerű bbnek, a varratnak vagy az átültetés 
nélküli plasztikának szószólója. Míg ugyanis békében végzett, 
száznál jóval többre menő  átültetései közül alig 5°/0 genyedt 
el, addig a háborús csontsérülések miatt végzett transplanta- 
tiónál 50%  a genyedés, a minek bő ségesen ismeretes oka 
az ilyetén csontsérüléseknek hónapokig, évekig elhúzódó, 
lappangó, sequesteres, tályogos, sarjadzásos góczaiban talál
ható meg. A varratnak ad elő nyt akkor is, ha ezzel külső leg, 
morphologice vagy kozmetice az eredmény nem is olyan 
szép, mint esetleges átültetéssel, de a mely a végtag használ
hatóságát aránylag rövid gyógyulás útján sokkal jobban bizto
sítja, mint a kétes, hosszas utógenyedések után is recidivára 
vezető  átültetés.

Végleges statisztikai adatokat az álízületek gyógyulásá- 
j  ról még nem adhat, a functionalis eredményeket azonban 
i néhány betegen, a mű tétek morphologiáját és az álízületek 

felosztását pedig Röntgen-képeken demonstrálja.

Fürdő orvos kerestetik
Stoószfíirdő re,

(idény junius 2.-ától szeptember 30.-áig), a ki esetleg mint 
tár stulajdonos is beléphet.

Feltételek megtudhatók a fürdő igazgatóságtól Stoósz, Abauj-  
Torna vármegye és Dr. Czirfu sz Dezső  kir. tanácsosnál, 
az „Istvánúti sanatorium“ igazgató-fő orvosánál, Budapest, 

Hungária-körút 9.

Walthers’ Elixir Condurango 1 
pep tonat. Jm m erm an n V

Ki váló stomachicum.
Kitű nő  hatásúnak elismerve mindennemű  gyomorbán- 

talomnál, emésztési zavaroknál, dyspepsiáná! sfb. Ajánlva 
számos hírneves szaktekintély által.

Stöhr titkos tanácsos, Kissingen a következő ket Írja : 
„ . . .  A mindennapos praxisban a lehető  legnagyobb 
becsű  különösen öregebb egyéneknél és olyanoknál, 
kik idült bajban szenvednek.“ 6759

Csak gyógyszertárakban kapható. A hol nincs raktáron, kérem annak hoza
talát sürgetni. Miután készítményeim ismételten utánozva lesznek, igen 
kérjük ezeket Eredeti Walther alatt rendelésnél külön megemlíteni.
------- Irodalom és próbaüvegek mindenkor szívesen állnak rendelkezésre._____

Egyedüli készítő

F. W A L T H E R , C h e m . - p h a r m .  L a b o r a t o r i u m
STRASSBURG (Eisass) Neudorf.

Nagybani raktár Magyarország részére Török József gyógyszerésznél Bpesten.
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MAGYAR

Ph o s p h a t A N Y A T E .0 -  
5 Z E R U

GYERMEK-
TÄPLISZT

aw n  ■  R ■  ■  ■  ■  gyógy-és nevelő -intézete
gwT G " i r l  | f  I I  C A l f  H A L F  gyógyfürdő ben,
B B I B a  i r t  R B  8  1  I L a  S U  Sopron mellett. A nm. m.

™ m  kir belügyministerium
I21,038/1V. a. sz. magas rendeletével jóváhagyva. Ellátmányösszeg egész évre 
(negyedévenként elő re fizetendő ) az I. oszt. 2020 kor.; a II. oszt. 1810 kor ; a III. 
oszt. 900 kor. Teljesen vagyontalanok a nm. m. kir. belügyministeriumnak 1903. évi 
9721 IV. a. sz. rendeletére az országos betegápolási alao terhére vehető k fel. A fel
vételi engedélyt a nm. belügyministeriumhoz kell folyamodni. A betegek ápolásával 
a budai szt. Ferencz-rendi apáczák vannak megbízva. Prospektusokkal szolgál Balt 
gyógyfürdő  igazgatósága vagy a gyógyfürdő  tulajdonosa tolnai Wosinski István dr., 
örökös romai gróf. (Vasút-, posta- és telefon-állomás.)

is
A r S O r O b m  ^ atr‘ MetM arsenat"0,dat- Arzén-

A r g o s o
■  Isotoniás kolloid, ezüst-o ldat: sepsis, pneumonia, 

endocarditis stb. lntravenosus, intramuscularis 
I I  in,ectio.

H y d a r s m  Sol. Mercurisalicylarsenat. Lues esetében; intra- 
U l l  vénás vagy intramuscularis befecskendezésre.

Mintákat díjmentesen küld az orvosoknak

M H R B E R G E R  G Y Ű L D ,  o r u o s - g y ó p y s z e r é s z e t i  l a b o r a t ó r i u ma ,  U ] P E S T .
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