
O R V O S I  H E T I L A P
SZERKESZTI ÉS KIADJA :

LENHOSSÉK MIHÁLY és SZÉKELY ÁGOSTON

129 RAJZZAL.

Külön mellékletek:

Szemészet. Szerkeszti: Grósz Emil. Rendkívüli szám.

Kalledey Lajos: A kassai állami bábaképző  1917. évi betegforgalmi kimutatása.

1918

HATVANKETTEDIK ÉVFOLYAM.

t. /

BUDAPEST, 1918

I ^

B





TARTALOM.
EREDETI KÖZLEMÉNYEK.

Oldal

1. B akonyi Á rpád : A hadivaselin káros hatásáról a bő rre 145
2. B auer L a jo s : A fehérjék jelentő sége a csecsemő  táp

lálékában — .............. . ......... ... ............................... ........... ‘289
8. B áro n  S án d o r: Idegtransplantatio tervezete kétoldali teljes 

felső végtaghüdésnél .................... _  ........................................... 181
4. B ársony J á n o s : Az úgynevezett spanyol betegségről .... ... 585
5. Bence G y u la : Az influenza klinikája ....................... ... ... 573
6. B enedek L ász ló : Az influenzában megbetegedetteknek col-

loidezüst-készitményekkel való gyógyításáról ... .................... 598
7. B enedek L ász ló : Epiiepsiás rohamoknak mellékvesekivo

nattal való kiváltása-.................................. ............................... (544
8. B erkov its R ené: A tiidő tuberculosis megítélése a katonai

szolgalatképesség szempontjából ... ... .................... ... 377
9. Bérezi S án d o r: Az ulcus molle és bubo tejinjectiő va! való

kezelésének eredményei ........................................................_ 342
10. B latt M ik lós: Adatok a skorbutban elő forduló szem-meg

betegedésekhez ......... _  .................... ... ............ ......... 321
11. B orszéky K áro ly : A koponyasérülések következményeinek

és késő i szövő dményeinek sebészi kezelése 387,401, 415, -4 25, .438
12. B osányi A ndor: A haerhorrhagiás diathesisek kezelése

hypertoniás konyhasóoldattal.............. ............................ 205, 225
13. Bókay J á n o s :  Bő r-emphysema intubáit croup-betegeken 249
14. Bókay Já n o s : A bárányhimlő  és herpes zoster egyes ese

teinek kóroki azonosságáról ... _. _. _  _ . ................... ... 521
15. Bókay Z o ltá n : Laryngitis phlegmonoso-ulcerosa influenza

kapcsán .............................................................................. .. 586
16. Buday K á lm án : Az influenza kórboneztana és bakterio

lógiája ......... .......................... ............................................... ... 571
17. Buday Kálmán és Bókay Já n o s : Adatok a csecsemő kori

coli-pyelocystitis és coli-pyelonephritis pathogenesiséhez— ... 1
18. C sérnél Je n ő : Adatok a dysenteriaellenes védő ojtáshoz ... -411
19. D avidovics Jó z se f : Tapasztalatok a háborús szemsérülé- /

sekrő l és szembetegségekrő l ............. ... ... .. Szemészet 12
20. D eák A n d o r: Jegyzetek a malaria therapiájáról és prophy-

laxisáról _  .............. ... ..................................................... ... 48
21. D eszim irovity  K osz ta : Az exsudatum pleuriticum paren-

teralis heteroprotein-therapiája ... .-............ 471, 486, 501
22. D o llinger B é la : A végtagcsonkok sebeinsk kezelése quartz-

lámpával ... ... _. ... _  _ . .............. ................................. 19
23. E gyed i.D áv id  : Viaszkgyertya a hólyagban .................... _ . 199
24. E rdő s Ö dön : Tapasztalatok a háborús szemsérülésekrő l és

szem betegségek rő l................._•........................... Szemészet 15
25. Fabinyi R udo lf: Az alkoholismus és a háború .............. ... 618
26. Fabinyi Rudolf és C sérnél Jen ő : Vérhasellenes ojtások 

elmegyógyintézeti járványnál .......................................... ... _ . 30
27. Fa lta  M arcze l: Új objectiv módszer a süketség és nehéz

hallás megállapítására ................. .................... ........ 355
28. F ischer E rn ő : Tanulm ány. a pes valgo-planus mobilisnek

betéttel való kezelésérő l ............................... ... 459, 477, 488
29. F ischer Im re : Tapasztalatok 100 operált peripheriás ideg

sérülés kapcsán ......................................... .................... 423, 439
30. Flamm S á n d o r : Anaphylaxiás shock vagy tüdő embolia......... 281
31. F rigyesi Jó z se f : Vérzéscsillapitás anaemiás szülő nő kön, 

placenta praevia miatt végzett császármetszések alkalmával 151
32. F ritz  S án d o r: A Möller-Barlow-betegség .................... _  183
33. F roh ius L o th ar: Szivsérülés két operált esete ......... ... ... 319
34. G ieszczykiew icz M. és N eum ann S . : A páratyphus-A epide

miológiájához ............ ... .............. ... ._ ............................... 367
35. G onda V ik to r: A háború okozta traumás neurosis gyó

gyítása .......................................... ..........................315, 315, 356
36. G ózony L a jos: Megjegyzés Keresztes dr. „A Wassermann-

reactio Kaup-féle módosításáról“ czimű  közleményéhez... ... 146
37. G ózony L a jo s : Egy új kórokozó élesztő gombáról .............. 193
38. Gózony L a jo s : A sulfosalicylsavas fehérje-próba fajlagos-

ság á ró l___. . . . ........................ .............. ... ... .;. ......... 528
39. G rósz Em il: A budapesti egyetem 1. számú szemklinikájá

nak mű ködése három háborús évben  ........ Szemészet 1
40. G rósz S am u : A myxoedemáról ... . ............................ 393
4 L ,Halm i István  és Szántó Já n o s : Észrevételek a visszatérő

lázról ......................................................  -  ... , ......................... 371

Oldd
42. H anasiew icz O sz k á r : A gerinezvelő  indirect lövéssértilé-

43. H atiegán G yu la: A járványos sárgaság kóroktanáról ... ...
44. H eller Á rm in : A tüdő gümő kór hygienés-diaetás kezelése

tanyai telepeken ... _  . . ............... .................................... —
45. H enszelm an A lad ár: A háborús neurosisok elektropsychés

kezelésérő l- .........................*.......................................................
46. H enszelm an A la d á r : ö t  hónap ? kassai járványkórház typhus-

forgalmából; intravénás vaccinaoltások ... .......................... ...
47. H enszelm an A la d á r : Egy kóros izomreflex diagnostikai

értékelése. (Proximator-reflex) .................................................
48. H enszelm an A la d á r : Újabb adatok a háborús neurosis keze

léséhez............................ ... .......................................... _  ...
49. H enszelm an A lad ár: A „spanyol influenza“ Röntgen-dia-

gnostikája és kísérletek az abortiv gyógyításra ........ .........
50. H erzog F eren cz ; Az idő sü t hashártyalob kórjelzésérő l
51. Horváth D ezső : A „vastagcsepp“-módszer m ódosítása.......
52. H uty ra F e ren cz : Az influenza oktanáról ... . J ........ ._  ...
53. Id. Im re Jó zse f: Az összeforrt, hályog (catáracta accreta)

operá lásához............................... .............. ........ ..............
54. Jancsó  M ik lós: Az anopheles és az ember malariás fertő 

zését befolyásoló körülményekre vonatkozó kísérletes vizs-

55. Jankov ich  László : Ä hulla vérének m egakadásáról ... 43,
56. Jen d ráss ik  Ernő  : A háborús neurosis tanához. A hys

teria és neurasthenia theoriája ... ........ _  ... _  ..............
57. Johan  B é la : A laza kötő szövetbe juttatott bacteriumok 

eltű nésének módjára vonatkozó kísérleti szövettani vizsgá
latok, különös tekintettel a leukoeyták viselkedésére 219, 238,

58. Kalledey L a jo s: A kassai állami bábaképző  1917. évi
betegforgalmi kimutatása ... ......................... Külön melléklet

59. Kallós Józse f: Adatok a W assermann-reactio ismere
téhez .................._ ... — ......... — ................................ 103,

60. Keller K á lm án : Az adrenalinós élettani konyhasó-oldat
infusiójának hatása pneumoniában ............................... _  ...

61. Keller K á lm án : Bulbaris jelenségek kiütéses typhus kapcsán
62. Kenéz L a jo s : A morphium hatása a digitaíis-tolerantiára _
63. Kenéz Lajos és F e jér Á rpád : B. coli és b. faecalis alkali

genes okozta sepsis érdekes esete .......................... ......... _
64. K erekes Jó zse f: A flexura duodeno-jejunalis subeutan

leszakadása .............. t................................................— ... —
65. K eresztes M ária : A Wassermann-reactio Kaup-féle módo

sításáról ......... _ — ... -  ... .......................— — —
66. Kiss Jó zse f: Fejsérülés után jelentkező  rohamszerű  psychés

zavarokról . ... .................... ... ...............................................-
67. K lein M iksa: A vese fejlő dési rendellenességének esete ...
68. K lekner K aro ly : A bél varrásról... ... ......... ............
69. K luge E n d re : A katona joga a reparativ mű tét megtagadá-

70. Kováts F e re n c z : A W assermann-reactio reaginája ... ........
71. K rausz M ór: Kísérletek a spanyol náthának nevezett beteg

ség gyógykezelése terén .............. ... : .......................- — —
72. K ronovith D ezső : A spanyol influenza kezelése...................
73. Láng A dolf: A csípő izület lő sérülésének kezelésérő l ____
74. L e itner F ü lö p : Adatok a gümő s eredetű  savós pleuritisek

gyógykezeléséhez ......................... ... _ ......................... ...
75. L eitner F ü lö p : Adat az Addison-kór gyógykezeléséhez .. ...
76. Leitner F ü lö p : Adatok a typhusbacillusgazdák gyógykeze

léséhez . ..............................................- ... — .............- .........
77. Leitner F ü lö p : Az úgynevezett spanyol nátha aetiologiája,

tünettana és gyógykezelése .................... . ....................,..
78. L énárt Z o ltá n : A gége egyidejű  tuberculosus és rákos meg

betegedése ... — —..............................................'. — —
79. Id. L ieberm ann Leó és Acél D ezső : Homolog és hete-

* rolog antigének agglutinatiója immunsavók által ....................
80. Ifj. L ieberm ann L eó : A Szent Rókus-közkbrház szemosz

tályának 1917. évi mű ködése ... ......................... Szemészet
81. L ongauer K álm án: A spanyol nátha . . .------ ... _  563,
82. L órán t A lad ár: Osteoarthropathie hypertrophiante első d

leges betegség nélkül ...' ... ... — ... — ..............— ...

235
270

212

6

267

412

485

600
137
578
559

99

351
60

399

253

115

564
667
126

211

167

130

379
671
669

429
34

601
609
435

101
157

261

549

29

165
•

28
630

4 5 1



IV

83. M aksay F e re n c z : A venereás betegek lelki kezelése ........ 173
84. M andel A ndor: A blastomycetákról ._ ......... .................... 511
85. M andl D ezső : Calcium a tuberculosis therapiájában ... _  9
86. M ansfeld O ttó: A gyermekágyi láz kezelésérő l ... 263, 283, 293
87. M arkb re iter I ré n : Szemleletek a harcztéri halló-, beszéd-,

hangzavarok és légcsömetszettek osztályán ... .............. _  466
88. M arkb re iter I r é n : Adatok a harcztéri szemelváltozások

hoz .................... _  ... _ L......... ... ____ Szemészet 25
89. M ester E m il: Astheniás reactiókról ... ................................ 208
90. M ester E m il: A physikai therapia túlzásairól ........ 525, 540
91. M ezei Károly.: Védő maszk infectio e llen............................... 309
92. M ezey K o rn é l: Az appendicitis és a tuba ... ._  .............. 282
93. Mező  B é la : Metapneumoniás izolált baloldali tíidő tályog

mű téttel gyógyított két esete. Scarlatina után fejlő dött ttidő - 
üszök mű téttel gyógyított e s e te......................... _  ._ ......... 194

94. Mező  B é la : A vese daganatairól .............. 277, 295, 307, 322
95. Mező  B é la : Az indigocarmin-injectio technikájához ......... 372
96. M onszpart L á sz ló : A czombcsonttörések eredményes

kezelése ... ... ......................._  ._ i .............................. 139
97. M onszpart L ász ló : A lábszártörés kezelésérő l . .. ,...... ... 473
98. N esnera Ö d ö n : Az nfluenza kezeléséhez és prophylaxisához 577
99. N estlinger M ik ló s: Bacterium cholerae pestiforme... ._ 71, 90

100. N estlinger M ik ló s : Az úgynevezett „spanyol betegség“
kórokozójáról .........................._ . ... _. _  ............................ , 382

101. N eum ann S .: Tapasztalatok a szívbajos katonák harcz
téri szolgálatképességérő l _..................................................... 169

102. N eum ann S .: Adatok a polyarthritis rheumatica acuta tej-
injectióval való gyógykezeléséhez _  ..................................... 197

103. N eum ann S . : Az influenzapneumonia specifikus gyógy
kezelése .................... ... .................... ... ... .............- ... 608

101. O rszág O szk ár: A mellhártyagyuladás és a tüdő gümő kór
közötti összefüggés kérdéséhez........ ........ ......................... 236

105. Ó n o d P A d o lf : A harcztéri halló-, beszéd-, hangzavarok 
és légcső metszettek osztályának mű ködése 4, 22, 115, 143,

223, 465, 500, 513
106. P árto s  Á rpád : Reinfectio syphilitica esete ... . _  ... . .~  391
107. P fann Jó zse f: Harcztéri tapasztalatok a gázphlegmonérő l

és gyógyításáról ......... _. _  ... ......... ......... 595, tilt), 621, 631

\  Oldal

108. Podm aniczky T ib o r: Megjegyzések Henszelman Aladár „Egy 
kóros izomreflex diagnostikai értékelése“ czimű  czikkéhez 414

109. Podm aniczky T ib o r: Háborús koponyasérüiések késő i 
következményei (agytályog és epilepsia) és azok megállapítása 497

110. P ó L a  Jenő : Müfogás az orchidopexia megkönny tésére ... 17
111. Pólya Jen ő : Újabb adatok a retrograd incarceratio tanához 57, 78
112. Pó lya Je n ő : Á dohányzacskóvarrat néhány alkalmazásáról

a köldöksérvek és bizonyos hasfali sérvek radicalis zárása 
alkalmával — _. . .__  _ . . . ... ..................... .: .................. 547

113. Pólya J e n ő : A hegesen lefelé húzott szájzúg műtéti fel
emelésérő l ... ... — ... ............. -  _  - .............. 617

114. R aksányi Á rp ád : Rectalis bélocclusiók túlnyomóan kuko-
riczakásávaL való táplálkozás következtében ............. ... 270

115. Révész B é la : Hysteria és traumás neurosis......................... 365

Oldal

116. Róth M ik lós: Vérczukor-vizsgálatok diabetes mellhúsban 339
117. Rumbach Is tv á n : Az állandó katheter újabb rögzítési módja 199
118. S a ttle r Je n ő : A spanyol influenzának nevezett járványos

betegség gyógyszeres keze lésérő l.....................................529, 589
119. Schar P á l :  Á tüdő gümő kór gyógyulásának tüneteirő l____ 607
120. Schiff E rv in : A dysenteriának formalin-beöntésekkel való

kezelésérő l ......... ............. .......... _   ....................... 370
121. Schiff E. és M átyás E . : Ä járványos influenza vérképe ... 607
122. Schossberger E n d re : Kétoldali méhenkivüli terhesség ... 252
123. Sellei Jó z se f : Kísérletek prostata-kivonatokkal .................... 186
124. Sellei Jó zse f és K rausz M ór: Tejinjectiók hatása bő r

bajokban ............................... .............. _ ......................... 21
125. Sonnenfeld Je n ő : Indítvány a kreosotnak alkalmazására az

influenza-fertő zés megakadályozására ............1  ............. ... 564
j 126. Spanyol B é la : A zsolnai állami, szemkórház ismertetése,

1917. évi mű ködése és betegforgalma ..............Szemészet 30
127. Spányi G é z a : A typhus abdominalis neosalvarsanos kezelése 292
128. S trob l V iliibald : Spanyol betegséghez csatlakozó elmezavar 645
129. Süssm ann F rig y es: Influenza és gyermekágyi láz__ ... 561
130. Szász T ib o r : A külső  hallójárat diphtheriájáról .................. 76
131. Szégvári G y ö rg y : A háborús neurosisban megbetegedettek

visszaesési hajlamáról és szolgálati haszánlhatóságáról........ 165
132. Szénásy Jó z se f : A nő  folyásának bolus-szal kezelésérő l ... 303
133. T akács Z o l tá n : Koponyacsont-pótlásokról .............. . . ._ 74
134. T a r A la jos: Adatok a harcztéri has-sérülések klinikumához 129
135. T ar A la jos: A passiv tüdömozgáS jelentő sége a tüdő

tuberculosis d iagnostikájában.................. . . . _______ 447, 462
136. T au ffer V ilm os: Emlékbeszéd Semmelweis J. Fülöp 100

éves születési évfordulója alkalmával ............. ... .............. 533
í 137. T o rna i Jó z se f : Újabb, adatok a szívbetegségek diagnosti-

kájához ............................... .......................................... ... ... 85
138. T o rna i J ó z s e f : Adatok a háromhegyü billentyű  záráselégte

lenségének tünettanához ................................................... _  629
139. T o tis B é la : A leukaemiák kórtanának egy új elmélete ......... 171
140. T o tis  B é la : A szoptatás lehető sége influenzában ......... 588
141. T ú rán  B ó d o g : A calcium chloratum intravénás alkalmazása

ideges tachycardia ellen ............................... .................... 223
142. V adas Jenő  : A Russo-féle methylenzöld-reactióról____... 381

j 143. V ajda G éza: Adatok a parenteralis fehérjebevitel gyógy
módjához szembajokban ... .............. _. ____Szemészet 20

144. Vas B ernát és Johan B é la : Újabb adatok a himlő labora
tóriumi diagnostikájálioz ..........._ ................... _. ... _ . U3

145. Vas J . : A struma epidemiaszerü elterjedésérő l fő leg a gyer
mekkorban Budapesten és környékén . . ................................ 653

146. V áradi Z s ig m o n d : Beszédzavarok ........ ........ _. _  ... 228
147. W eiss Árm in : A serologia a gyakorlati psych iatriában......... 476
148. W eisz Á rm in : A traumás neurosisról .......     123
149. W ilhelm  A ranka: Egy a typhustól eltérő  paratyphusA-törzsrő l 49
150. W olf G yula: Háborús adalékok az asthenia tanához ._  ...4 5 , 62
151. W ollner A n ta l: A II számú nő i klinikán lefolyt szülések

magzatnalálozásának körülményei tiz év anyagán s az azok
ból levonható tanulságok.......................................... 641, 656, 669

TÁRCZA. •
Oldal

Hári P á l: f  Tangl Ferencz.................... 10

Kóssa G yula: Adatok a magyarországi 
sebészet történetéhez .............. 50, 64

V értes O sz k á r : -j- Szabó Dénes ... — 66

Jancsó  M ik lós: f  Purjesz Zsigmond... 92 

M akai E n d re : Orvosi irodalmi kérdések 105

Oldal

K ern tler J e n ő : A berlini „Prüfstelle für 
Ersatzglieder“ congressusa... 117, 130

Váli E rn ő : Bő ke G yu la .......................... 242
Győ ry T ib o r: Semmelweis mű ködése

a szent Rókus-kórházban ........ 359
Bókay J á n o s : f  Baginsky Adolf ... ... 418 
P la n n e r : Bajtársak .............. .............. 453

Oldal

Bókay J á n o s :  f  Epstein A. ____... 602
Bókay J á n o s : A Pesti Szegény-gyermek

kórház 1848-49-tő l 1852-ig ... _ . 612
Pólya J e n ő : f  Báró Herczel Manó _  634 
Ifj. L ieberm ann L eó : A nyilvános in

gyenes járóbeteg-rendelésekrő l 635, 646 
T a rÁ la jo s :  Socialegészségügyi tudo

mányos társaság alakítása .............. 660

Oldal

A háború psychologiájáról — ............... 324
A ugste in : Medizin und D ich tung ......... 395
Az anya- és csecsemő védő nő k vezér

fonala ............................   285
B ru g sch : Allgemeine Prognostik ... 637
D o rn b lü th : Klinisches Wörterbuch ... 468 
E n g e l: Die Ernährung des Säuglings... 108 
E rt l :  Die Chirurgie der Gesichts- und

Kieferdefekte ... _  .......................... 565
Ju b a  A do lf: Az egészségtan alapvonalai 603 
K lopstock—Kowarsky : Praktikum der 

klinischen chemischen, mikroskopi
schen und bakteriologischen Unter
suchungsmethoden .......................  613

IRODALOM-SZEMLE.
1. K önyvism ertetés.

Oldal Oldal

Kloss und H a h n : Taschen-Lexikon für L u s t: Diagnostik und Therapie der
das klinische Laboratorium ____ 503 Kinderkrankheiten ... .................... 672

KoÜ sch: Die Reiztheorie und die mo- M ü lle r: Vorlesungen über Infektion und
dernen Behandlungsmethoden des Immunität .......................... ................. 24
Diabetes ... — _  .............. _  ... 661 O r lo w sk i: Die Schönheitspflege _  ... 81

Kovácsics S á n d o r : Tuberkulózis és.................P e s t i : Magyarország orvosainak év
lakás ... _  ............................. 53 könyve ........................ ............. ... 132

Le B o n : Premiéres conséquences de la P ik ier : Sinnesphysiologische Unter-
guerre. Transformation mentale des suchungen.............. _  ... __ _ . ... 553
peuples......................... _  .............. 418 R évész: Geschichte des Seelenbegriffes

L en h o ssék : A sejt és a szövetek. Az ^  und der Seelenlokalisation .............. 67
általános szövettan vázlata ... ... ... 405 S ch il l in g : Anleitung zur Diagnose im

L év a i: Népjólét és néperő  _ . _  ,..... 188 dicken Bluttropfen _  .................... 200
♦



I 4

k

S ch les in g e r: Die Röntgendiagnostik der
Magen und Darmkrankheiten ........ 12

S ch w arz : Geschichte der Apotheken
und des Apothekerwesens in Wien 624 

S te k e l: Das Seelenleben im Kriege ... 37

Oldal

1. Belorvostan — 46 közlés.
II. Sebészet — 73 közlés.

III. Szülészet és nő orvostan — 6 közlés.

Oldal

Szontagh : Über Disposition .............. 590
T o rn o r: Neubegründung der Bevölke

rungspolitik ..................................... 347
Verhandlungen der Gesellschaft deut

scher Nervenärzte ... ....................... 36
Veröffentlichungen der Robert Koch-

II. Lapszem le.

IV. Gyermekorvostan — 33 közlés.
V. Bő rkórtan — 9 közlés.

VI. Venereás betegségek — 11 közlés.

V

Oldal.

Stiftung zur Bekämpfung der Tuber
kulose _  . . ..̂....... _  _  .... ... _  492

V ischer: Die Stacheldrahtkrankheit ... 481 
W in ter : Die Indicationen zur künst

lichen Unterbrechung der Schwan
gerschaft ..................-.................. — 542

VII. Szemészet — 2 közlés.
VIII. Idegkórtan — 2 közlés.

IX. Kisebb közi. az orvosgyak. — 87 közlés

TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK ÉS EGYESÜLETEK.
Oldal

Magyar tudományos Akadémia ... 247, 300 
Budapesti orvosegyesület 14, 27, 41, 70,

83, 135, 148, 161, 179, 192, 247,
259, 273, 300, 363, 375, 385, 397,
470, 531, 556, 568, 581, 593, 615,

626, 650

Oldal

Budapesti orvosegyesület sebészeti szak
oszt. 261, 287, 301, 326, 432,444, 436, 605 

Közkórházi orvöstársulat 40, 55, 96, 110,
121, 134, 148, 162, 178, 204, 217,
232, 312, 349, 363, 408, 421, 483,

494, 505, 518, 567, 663, 674

Oldal

Magyar balneologial congressus ... 190, 203 
Isonzo-hadsereg orvosi ülése 191, 274,

287, 326, 364
Szemelvények külföldi tudományos tár

sulatok üléseibő l 15, 163, 233, 262, , 457

Oldal

Abortus jogosulatlan indicatiói ......... 53
Abortus socialis indicatiója —.............. 37
Actinomycosis mammae ... . . .------ ... 312
Aceteczetsav quantitativ m e g h a tá ro z á sa 4 u 6
Addison-kór gyógyítása .............. _  -.... 157
Afenil ... _. _ ... _  ... -  — — .......- 38
Agyvelő cysta operált esete ... .............. 554
Agyvelő -cysticercus _  _ ..........................  663
Agyvelő -ető esés kezelése ............................373
Akadémia, magyar tudományos ... 247, 300
Albuminuria orthotica ............................... 429
A lkaptonuria......... _  ..............   515
Alkoholismus és háború .......................... 618
Alopecia gránátshock nyomán ........ _  648
Amputatio utáni idegfájdalmak megaka

dályozása . . . ........ 310
Anaemia perniciosa a gyermekkorban ... 373 
Anaphylaxiás shock tejinjectio után 217, 675
Aneurysma art. maxillaris internae ...........606
Aneurysma arteriae vertebralis _____... 298
Aneurysma, lövéses... _  ...........- — — 41
Angioma és szolgálatxépesség ._  ...........259
Anthrax, tüdő beli, gyógyulása......................482
Antisepsis, m ély............................ r~ 442
Antistaphin _  ............     109
Anya- és csecsemövédő nő i tanfolyamok

szabályzata ......... _  ......... ... ■ ... _  216
Aorta, egészséges, spontán rupturája ... 647 
Apoplexia összefüggése a vérnyomással 529 
Appendicitis cholelithiasis tüneteivel _  492
Appendicitis és tuba _  .........  - 282
Appendicitis, gyermekkori, kórjelzése _ 543
Arczidegtünet diphtheriában .................... 176
Argochrom ................   — 299
A rteriavarrat.................   25
Arteriosclerosis és idegesség közötti át

menetek ............   ... 468
Arthrodesis szerepe a bénulások keze

lésében .........      312
Asthenia tanához háborús adalékok 45, 62
Astheniás reactiók ... .............   208
Álomassimilatio ... ................... 430
Bacterium cholerae p e s tifo rm e___  71, 90
Bacteriumok eltű nése a laza kötő szövetbe

juttatásuk u tá n.............. ... 219, 238, 253
f  Baginsky Adolf ............    418
Balneologiai congressus, magyar ... 190, 203
Bárányhimlő  ellen védő oltás ... — ...........310

• Bárányhimlő  és herpes zoster kóroki
azonossága......................   521

Bárzsing-gümő kór ... I_________... _  204
Belső  secretiós mirigy-sclerosis, multiplex 161
Beszédzavarok ...........    228
Bélátfúródás paratyphusban ..................  565
Bélbajok a háborúban........ ..................  188
Bélegyesités invaginatiós m ó d ja.............. 131
Bé/elzáródás sigma-diverticulum letapa

dása következtében ...........  326

TÁRGYMUTATÓ.
Oldal

Bélelzáródás újszülöttben........ .............. 258
Bél heveny megbetegedéseivel kapcsolat

ban fejlő dő  hashártyagyuladas ......... 419
Bélklzáródás, retrograd ........ _  ------- 110
Bélkizáródás, retrograd, köldöksérvben— 97
Bélocclusio, rectalis ... ................. ... 270
Bélsérülések diagnosisa ..............   579
Bélspasmus, ideges ...................  81

! Bélvarrás.....................................................   669
j-, Bélvérzés influenza után .......................... 565

Blastomyceták ... ......................... ... — 511
Blastomycosis ... ........... ... ... ........ 148
Bolus-therapia ártalmassága _  ... _  ... 12
f  Bő ké Gyula .................... _. ... 133, 242
Bő rbajok kezelése ... ............ 159, 383, 542
Bő rbajokban a tejinjectíók hatása ... 21
Bő rbántalmak, szándékosan létrehozottak 298 
Bő rdiphtheria a csecsemő korban... _  ... 94 
B rremphysema intubáit croup-betegeken 249

68
201
408
342

650

605

667
566

6
37

3i9
232

430
99

175
373

12
231
383
271
285 
135 
482
286 
493 
160

211

1
672

Bő rgyuladás eseteiben a fájdalomcsilla
pítás mint kezelésmód ... _  ... 

Bő rgyuladások hadi pótlószerek folytán
Bő rtuberculosist utánzó syphilis .........
Bubo keze lése.................... ..............37,
Budapesti orvosegyesület 14, 27, 41, 70, 

83, 135, 148, 161, 179, 192, 247, 
259, 273, 300, 363, 375, 385, 397, 

470, 531, 556* 508, 581, 593, 615, 
Budapesti orvosegyesület sebészeti szak

osztálya 261, 2o7, 301, 326, 437, 
444, 456,

Bulbaris jelenségek kiütéses typhus kap
csán .. !................................................

Calcibram ........ ... _  ... _  ..............
Calcium a tuberculosis therapiájában ...

[ Callusképző dés, hiányos, kezelése ... ...
I Carcinoma és terhesség _  _  ..............
j Carcinoma mű téti és sugaras kezelése 

Carcinoma uteri — 1. Méhrák. 
j  Carcinoma ventriculi átfúródása... ... ...

Cataracta accreta operá lása............... ...
Cerebralis levegő embölia... ....................
Chinin mint szívgyógyszer ....................
Chinin okozta megbetegedés.............. ...
Chlorosan _. ... ___________ ____
Cholecystitis, epekő  okozta ... .1. ... _
Choledochúsban puskagolyó......... ........,
Cholelithiasis belső  kezelése ........  ._
Cholera Budapesten a háborúban ____
Chorea infantum gyógyítása.............. _
Chorea minor _ . ................... ._  .........
Clauden .. . . i.............. .............. ...........
Climacteriumos zavarok kezelése .........
Coli és b. faecalis alkaligenes okozta

sepsis _ ... _  ................................
Coli-pyelocystitis és pyelonephritis, cse

csemő kori, pathogenesise ..............
Colica mucosa lényege ........................

1 * Oldal,

j Colitis haemorrhagica kapcsán izület-
gyuladás ... .........................    245

; Coma diabeticum kezelése .........    215
j Conjunctiva plasmomája ... ... ............. 41

Conjunctivitis ep idem ica... ........   179
j Constitutio és fertő zés .......... :.. ......... 360
j Constilutio jelentő sége a syphilis le

folyásában —.............. — ... _. ..: 591
j Cornea-homályosodás, hidegség okozta 68

Cyclops anophthalmus .......................... 675
Cysticercus az agyvelő ben ... ... ... ... 663

j Czombtörés kezelése —_____ _ . . . / — 139
j Czombtörés, lövéses, magasan ü lő ... ... 176
! Császármetszés, cervicalis .................... 96
I Csecsemő  vizeletkiválasztása ..............  13

Csecsemő korban a 94% -ra kiő rölt liszt
kihasználása ....................... — ... 25

i Csecsemő kori b ő r d i p h t h e r i a .. — ... 94
Csecsemő kori coli-pyelocystitis és coli-

pyelonephritis pathogenesise _  — 1
! Csecsemő kori genyes agyhártyagyű ladás

és agyhártyaverzések ... .. ._  ... 54
Csecsemő táplálásban a nyári tejromlás

elleni védekezés ................... ... ... 582
Csecsemő táplálásban a teljes liszt hasz

nálata . . .______ _  _______ 230
Csipöizület érdekes megbetegedése ... 325
Csipő izület lő sérüléseinek kezelése........ 435
Csontcsap felszívódása ........................ 287
Csontüregek kitöltése paraffinnal ........  347
Diabetes mellhúsban vérczukor-vizsgá-

latok ........................................... _  339
Diabetesben yoghurt-kúra ..................  383
Diarrhoea megelő zése ...........   ... 482
Diatnesis naem orrhagíca........ — .......... 6,03
Diathesis haemorrhagica kezelése hyper-

toniás konyhasóoldattal........ 205, 225
Diathesis, spasmophil............................... 407
Digitalis-tolerantiára a morphium hatása 126
Diphtheria a külső  hallójáratban ........ 76
Diphtheria cutis a csecsemő korban ... 94
Diphtheria gyógyítása................ ... 109
Diphtheriában arczidegtünet.............. _  176
Dohányzacskóvarrat ............................... 547
Ducrey-bacillus okozta panaritium........ 27
Duodenum-fekély diagnostikája és the-

rap iá ja.................... 300, 375, 385, 397
Duodenum-vérzés Operálásának javalatai 516 
Dysenteriaellenes védő ojtás ... ... .. 30, 411 
Dysenteria gyógyítása 160, 17«?, 246, 370,

383, 647
Dysenteria, háborús, analógiája gyermek

kori bélbetegségekkel ... ... ... 201
Dysenteriáról bakteriológiai tapasztalatok 556 
Dysenteriáról klinikai tapasztalatok 631, 556 
Echinococcus-tömlő , ritka elhelyező désü 217 
Eklampsia, terhességi, kezelése____... 121

t



Vi

Ekzema, gyermekkori, kezelése Röntgen
sugarakkal ........, ................................

Elephantiasissal járó syphilis _  *... _  
Elmekórtanban a serologia szerepe ...
Embolia (levegő ), cerebralis........ ... —
Emésztő szervek betegségeiben a nyomás- 

pontok jelentő sége ... ... ... — ...
Emlö-actinomycosis ................................
Encephalomalacia összefüggése a vér

nyomással .................... ....................
Endothelioma durae m a tr is...................
Enuresis, hábo rús------ ----------------- ...
Epés hashártyagyuladás ......... .............
Epehólyagátfúródás a duodenumba........
Epeköbetegség belső  kezelése __ .........
Epekő mű tét után ritka szövő dmény ...
Epekő  okozta epehtflyaggyuladás ........
Epilepsiás rohamok kiváltása mellékvese

kivonattal ........ ... ... ....................
f  Epstein A............. ................... ... —
Erek lövési sérü lése i...............................
Erysipelas gyógyítása................... 420,
Erysipelas megelő zése ......... _  .... —
Eucodal ....... _  ..............     ...
Exsudatum és ttanssudatuni megkülön

böztetése ... _. ... ... ........ .........
Ezüstsalvarsan ... — _  ... — ... —
Élesztő gomba, új k ó rokozó....................
Érlekötés, módosított .............. ... ...
Érzéklés és képzet különböző sége
Érzéstelenítés, helybeli .................... —
Fehérjevizelés — 1. Albuminuria. 
Fehérjék jelentő sége a csecsemő  táplá

lékában..........................................
Fejsérülés után rohamszerű  psychés

zavar _ ............ — ........ .........
Fekélyek gyógyítása ...............................
Fertő zés és constitutio ... ......... .........
Fény hatása a tuberculosis-allergiára ...
Féregnyujtvány pseudomyxomája ........
Flexura duodenojejunalis subcutan le

szakadása ............................. 167,
Friedmann gümő kórellenes szere ... ...
Furunculus kezelése ... ------  — 147,
Fül-diphtheria ... ... ........................- —
Fürdő , szénsavas, a lka lm azása..............
Fürdő k, magyarországiak, látogatottsága 
Fürdő tlierapia mint serum- és vaccina-

liatás ... _ . ................................ —
üastrostom ia .................... ....................
Gázphlegmone és kezelése 230, 348, 566, 

595, 610, 621, 
Gázphlegntone eseteiben mellékvese-

elváltozások ... — ..............; ..........
-j- Genersitfh Antal... ........ ....................
Genitalis fejlő dési rendellenesség . . .  — 
Gerinczoszlopot tehermentesítő  sínköté

sek ........................ _  ....................
Gerinczvelő  harcztéri sebesülései . . . . . . .
Gerinczvelő  indirect lövés-sérülése 
Gége egyidejű  tuberculosus és rákos

megbetegedése . . .s......... .........
Gégescleroma gyógyítása radiummal ,...
Golyva gyógyítása............, . ,....................
Gonorrhoea gyógyulásának megállapí

tása......... .............. _  ......... 396,
Gonorrhoea, nő i, kezelése tejinjectióval
Gumma-esetek, súlyosak.............. — —
Gumma mediastini....................................
Gümő kór — 1. Tuberculosis.
Gyermekágyi láz és influenza ..............
Gyermekágyi láz kezelése 263, 283, 293, 
Gyermekélet védelme a szülés alkalmával 
Gyermekkorban anaemia perniciosa ... 
Gyermekkori appendicitis kórjelzése ... 
Gyermekkori ekzema kezelése Röntgen-

sugarakkal ......................... ... r . ..
Gyermekkori pyodermia kezelése .........
Gyermekkori thymus-hyperplasia ........
Gyermekkori vesekő  ............. _. ...
Gyermekkori végbélelő esés kezelése
Gyontorcarcinoma átfúródása ......... ...
Gyömorfekély diagnostikája és thera- 

piája... ... ... ... 26, 300, 375, 385, 
Gyomorfekély miatt operáltak utókeze

lése ................................................. —
Gyomorfekély miatt végzett gastrosto-

mia ................................................
Gyomorfekély, vérző , kombináít sebészi 

és belső  kezelése...............................

271 
518 
476 
175 '

118
312

529 
432 
555 
118 
421 
285 I 
161 
383 i

t
644
602
484
601
299
160

395
618
193
25

256
146

Oldat

289 j

379 
147 ! 
3 0 
558
663

483 . 
214 
374 
76 

190 
190

190
421

631

566
310
41

121 i
419 
235 I

29
312
637

443
567
55

561
594
647
373
543

271
580
298
456
119
430

397

118

565

442

Gyomor-myoma, kocsányos ........ ... ... 456
Gyomornedvei választás és háború 679
Gyomortuberculosis ... _  ... ..........96, 518
Gyomorvérzés operálásának javalatai ... 516
Gyüjtő értágulások kezelése ............. ... 454
Hadsebészeti tapasztalatok ...................  512
Haematoma pulsans a parotis-tájon . . . .  674 
Haematuria tetanus-antitoxin után — ... 25
Haemoglobinuria paroxysmalis ... ... ... 568
Haemorrhagiás diathésisek _..........  ... 603
Haemorrhagiás diathesisek kezelése h i 

pertóniás konyhasóoldattal ... 205, 225
Haetnorrhoisok kezelése — .............. ... 516
Hajhullás kezelése... ..........................— 604
Harcztéri halló-, beszéd-, hangzavarok 

és légcső metszettek osztályának mű -v 
ködése 4, 22, 115, 143, 228, 465,

500, 513
Harcztéri has-sérülések ... .. ............... 129
Hashártyagyuladás a bél heveny meg

betegedéseivel kapcsolatban ... .:. 419
Hashártyagyuladás, e p é s .......................... 118 .
Hashártyagyuladás, idő sült, kórjelzése 137 
Hashártyagyuladás sebészeti kezelése ... 230
Haslövések .................... ......... ... ... ... 158
Haslövések kezelése — ........................-  516
Hasmenés — 1. Diarrhoea.
Hassérülések, harcztériek ... .. ......... 129
Hassérülések, tom pák... ............ — — 554
Háború és afkoholismus ... — . . .------  618
Háború és gyomornedvelválasztás ..... 579
Háború és syphilis .................... -  — 530
Háború urológiai betegségei... ... ... 191
Háborús adalékok az asthenia tanához 45, 62
Háborús bélbajok ....................    188
Háborús enuresis — ... —............~ -- 551
Háborús fejsérülések késő i szövő dményei 192 
Háborús gerinczvelő -sebesülések ... ... 419
Háborús izület-sérülések..................  — 287
Háborús járványok tanulságai ... ..... 313
Háborús koponyasérülések ... ... ..." .... 568 
Háborús koponyasérülések késő i követ

kezményei ................- ... ... ... . 497
Háborús neurosis és kezelése 6, 83, 123,

315, 346, 356, 399, 470, 485 
Háborús neurosis visszaesési hajlama 155 
Háborús sebészeti tapasztalatok ... ... 158
Háborús szemsérülések és szembajok

Szemészet 12, 15, 25
Háborús szív és kezelése fürdő helyeken 203
Hályog, összeforrt, operálása .............. . 99
Hernia — 1. Sérv.
Herpes zoster és bárányhimlő  kóroki

azonossága .............. — ... — ... 321
Hidszeglet-daganat/...............  55
Himlő  laboratóriumi d iagnostikája........ 113
Holzknecht-berendezés .........   261
Homoiosexualitas gyógyítása-----  133 .
Homokóragyomor, nem valódi, a belek

kóros állapota mellett ... ..... 444
Homokóragyomor rák esetében.............. 444
Hulla vérének megalvadása ... ... ... 43, 60
Húgy erő s megbarnulása ......................... 515 ,
Húgycső kő  .......................... — .......- — 363
Húgycső plastica ................- ♦ - — 56, 363
Húgyhólyagban viaszkgyertya . ...... 199
Húgyhólyaggyuladás mű tét után ... ... 148
Húgyhólyag ismételt megnyitására új be

hatolási m ó d..................................... 593
Húgyhólyagkő  ........ ... ... . . . - .........14, 27
Húgyhólyagvérzés kezelése ............-  493
Húgykiválasztás a csecsemő korban... ... 1?
Hyperidrosis kezelése ... .............. 272, 348
Hysteria és neurosis traumatica ... ... 365 
Hysteria, spondylitist utánzó ._ ... ... 519
Hysteria theoriája ....................................- 399
Icterus neonatorum familiaris gravis ... 215 
Idegátültetés teljes felső végtaghüdés-

nél ...  ...................-  ........... 181, 606
Ideggyök-daganatok, nyakiak ------  ... 421
Idegmű tétek........ ... ... — .... . .. 14
Idegsérülések, peripheriásak------  423, 439
Idegen testek eltávolítása ... ... ... 256
Idegesség és érelmeszesedés közötti át

menetek ............. ..^  ..........- ... 4G8
Ikraizom-sérülések.................... :............. 565
Immunitás újabb magyarázata ... :..... 161
lncarceratio, retrograd ... _. ... 57, 78
Indigocarmin-injectio technikája ... ... 372

Oldal
Influenza és gyógyítása 382, 400, 629, 

549, 559, 561, 563, 564, 565, 671,
573, 577, 580, 685, 686, 588, 689,
692, 698, 600, 601, 604, 607, 608,
609, 613, 614, 615, 624, 625, 626,

630, 637, 645, 650,
Intoxicatio alimentaris serumtherapiája
Intubatio után bő remphysema ..............
•f Irsay Arthur ... ... ................................
Ischias gyógyítása........ ..........................
Ischias újabb tünetei ... ... _  ..............
Isonzo-hadsereg orvosi ülése 191, 274,

287, 326,
Izomreflex, új ... ....................412, 414,
Izü etcsúz kezelése 1..............................
Izületcsúz abortiv kezelése ______...
ízületek háborús sérülései ........ 287,
Izületgyuladás colitis haemorrhagica kap-
- c s á n ................................................

Járásgyakorlatokhoz új segédeszköz 
járóbeteg-rendelések, nyilvános ingye

nesek ... .......................... — 635,
Járványok, háborúsak, tanulságái ... ...
Jejunum-fekély és kezelése ....................
Jodismus m egszüntetése.........................
Jodtinctura új lemosó szere .
Kanyaró jelentő sége gyüjtő telepeken ... 
Kassai állami bábaképző  1917. évi beteg-

forgalma ........ Külön melléklet
Katheter rögzítésének uj módja.............
Katona joga a reparativ mű tét megtaga

dásához................. ................. ...
Kámfor intravénás használata ... ... .... 
Keratoconus ellen contact-szemüveg
Kézferíő tlenités .. ... .............................
Kézhát kemény oedemája ........ .... ...
Kisagy-cysta ... ............. ....................
Kolpotomia posterior ____ ...
Koponyacsont-pótlás____ ___  74,
Koponyaplasticák után késő  tályogok ... 
Koponyasérülések, háborúsak . ... .
Koponyasérülések késő i szövő d ményei 192, 
Koponyasérülések következményeinek és 

késő i szövő dményeinek sebészi keze
lése ... .... 259, 387, 401, 415, 425,

Koponyasérültek utókezelése . . . ' ........
Koponyatorések, agynyomással járók, ke

zelése ......................... ......... ...
Könytömlő -tuberculosis intranasalis gyó

gyítása .1............ ... ... ... .. ...
Köszvény gyógyítása ........ ... ... ...
Közegészségügyi tanács jubiláris ü lése... 
Közkórházi orvostársulat 40,55,96,110, 

121, 134, 118, 162, 178, 201, 21 , 232, 
312, 349, 363, 408, 421, 483, 494, 505, 

618, 567, 663, 
Laryngitis phlegmonosoulcerosa influenza

kapcsán......................... ... ... ........
Laryngotyphus.................... .................
Lábizzadás kezelése ... ... ... ... ... ...
Lábszártörés kezelése.. ... — ..............
Lábtő izületi luxatiók és törések..........._
Látóidegfő  ritka elváltozása..................,
Lenirenin .................................................
Lepra átvihető sége ........ ........ . ...
Leukaemiák kortanának új elmélete... ...
Leukaemia gyógyítása . . ...................  ...
Leukofermantin .. ..............................
Lépfene — 1. Anthrax.
L éprepedés......................... ....................
Lichen ruber planus ...............................
Lövegek eltávolítása Holzknecht-berende

zéssel .............. ...............................
Lövési sérülések, fertő zöttek... ... ... _1 
Lupus vulgaris érdekes esete ... — ...
Magnosterin...................................-  — ...
Magzat fejlő désére az anya táplálkozásá

nak befolyása......................... ... _
Magzathalálozás o k a i.............. 641, 656,
Magyar tudományos Akadémia 247, 
Malaria therapiája és prophylaxisa 15, 48, 
Malariás fertő zést befolyásoló körülmé

nyekre vonatkozó vizsgálatok ........
Mastoiditis haemorrhagica ..............
Májcirrhosis pathogenesise ...............  ..
Mediastinumba, hátulsóba, terjedő  d a 

ganatok _  ...................................   ...
Melaena neonatorum k e z e lé se------ ...
Melanoma, mellékvesébő l k iinduló— ...

Oldal

662
38

249
431
203
203

364
470
197
53

519

245
70

646
313
492
625
259
648

199

429
177
363
625
431
•233
672
605
291
568
497

-438
192

664

273
513
420

674

586
557
348
473
579
247
543
119
171
604
26

554
55

•261
94
55

625

443
669
300
108

351
606
233

180
231
70



vn

Mellékvese-elváltozások gázphlegmone
esetében .......................................... 566

Mellékvesébő l kiinduló m elanom a____ 70
Methylenkékezüst _  ................................ 299
Méh-inversio, submucosus myoma okozta 148
Méhrák mütevése .................... ... _  ... 134
Méhenkiviili terhesség, kétoldali ........ 252
Migrol ... ________ ... 469
MikuÜcz-betegséget utánzó pseudoleuk-

aemia ... .................... .................... 568
M oronal.............................. ......... ... 17.7
Morphium hatása a digitalis-tolerantiára 126
Möller-Barlow-betegség ... _______ ... 183
Mű végtagok, élő k ... ............... ... 529
Myocarditis, idő sült, kezelése _______ 177
Myocardol — ...........................................  272
Myoma-degeneratio ......................   96
Myoma ventriculi, kocsányos .............. 456
Myxo-chondro - endothelioma glandulae

submaxillaris ........................   483
M yxoedema— ____    393
Napfénykezelés.......................   82
Nastin-chinolinphosphat ........... ... 258
Nátha kezelése........ . . . ......................... 543
Nem keletkezése _  .............. .............. 160
Nemibajok elleni küzdelem ... .............. 119
Nemibajok leküzdésére törvénytervezet

Németországban .................-.. — ... 256
Nemibajos betegek lelki kezelése ... ... 173
Nemibajos fiatalkorúak gondozása........ 176
Neohormonal .1___,............  13
Neurasthenia theoriája ... .................... 399
Neuroblastoma sympathicum congenitum

Addison-kórral kapcsolatban ... ... 325 
Neurosis, háborús, és kezelése 6, 83, 123,

315, 345, 356, 399, 470, 485 
Neurosis, háborús, visszaesési hajlama lo5 
Neurosis traumatica és hysteria .. .... ... 365
Nirvanol ............................    95
Nomás pofadefectus plastikai pótlása ... 421
Nő i folyás kezelése bolus-szal .............. 303
Nyak ny irok töm lő i................................. 28jj-
Nyaki ideggyök-daganatok ____ ... -W2l
Nyál felszívása eszméletlen betegeken „  637 
Nyirokmirigyek betegségeinek diagnosti-

k á ja.......................      310
Nyirokmirigydaganatok, gümő kórosak,

kezelése ......................._  ......... _  133
Nyomáspontok jelentő sége az emésztő 

szervek betegségeiben ________  118
Obstipatio kezelése ................._< _____ 13
Obstipatio operativ kezelése _______ 406
Oesophagotomia ......... — ... ............. 373
Oesophagus-tuberculosis .......................... 204
Opium-tinctura bő r alá fecskendezése... 201 
Orbáncz — 1. Erysipelas.
Orchidopexia megkönnyítése........ _  ... 17
Orvosegyesület, budapesti — 1. Buda

pesti orvosegyesület.
Orvostársulat, közkórházi — 1. Közkór

házi orvostársulat.
Orvosi irodalmi kérdések ___________105
Osteoarthropathie hypertrophiante el

ső dleges betegség nélkül .............. 451
Osteoma intracraniale ossis sphenoidalis 432 
Osteomyelitis typhosa vaccinás kezelése 178 
Ovarium-tömlő  kocsánycsavarodása ... 483 
Panaritium, Ducrey-bacillus okozta, ... 27
Pankreas heveny gyuladásának ritkább

elő fordulása a háborúban ......... 245
Pankreas-necrosis után fejlő dött pan-

kreas-cysta . . .____. . . ______... 204
Paratyphus okozta perforativ peritonitis 565
Paratyphus-A atypusos törzse .............. 49
Paratyphus-A ep idem io lóg iá ja____... 367
Parotis-fistula, záródni nem ak aró____ 25
Parotitis luetica ______________ ____ 606
Patkóvesében tá ly o g............................  363
Pavon ____ _______... ... _ . ........... 566
Peritonitis — 1. Hashártyagyuladás.
Pertussis korai felismerése .................... 493
Pes valgo-planus mobilis kezelése be

téttel ............................... 459, 477, 488
Pesti t szegénygyermekkórház 1848-tól

1852-ig........................................  612
Petroleum a sebkezelésben............. ... 310 i
Phlebolith a v. jugularis internában _  395 
Physikai beavatkozások hatásmódja _  190 
Physikai therapia túlzásai _  ... 625, 640
Placenta-leválasztás Gabaston szer in t... 347

Oldal

Plasmoma conjunctivae .......................... 41
Plaut-Vincent-angina kezelése .............. 516
Pleuritis exsudativa parenteralis hetero-

protein-therapiája .. _ ... 471, 486, 501
Pleuritis és tüdő gümő kór összefüggése 236 
Pneumatosis cystica ureteris ... ... ... 301
Pneumatosis cystoides in testin i........ ... 246
Pneumococcus-fertő zés, szokatlan kiter

jedésű  .............. ... X............— 408
Pneumscoccusok okozta megbetegedések 28
Pneumonia gyógyítása ........ 54, 492, 564
Pneumoniában initialis görcsök _  ... 457
Polycytaemiában a cerebrospinalis nyomás

fokozódása .................................._  672
Prostata-kivonatokkal kísérletek ........... 186
Prostata-kő ... ................. — .............. 217
Proximator-reflex ... .............. _  412, 414
Pseudoleukaemia, Mikulicz - betegséget

utánzó ........     ... 568
Purjesz Zsigmond ... ... _  ... ... ... 92

yodermia, gyermekkori, kezelése ... ... 580 
Rachitis tardában phosphor- és calcium-

anyagcsere............................  94
Ratanha-kenő cs ____ — . . ._______ 286
Recurrens-láz .............. ... ... ... ......... 371
Rekesz-sérv... ..................................  ... 663
Retractio bulbi congenita----- .* _______ 593
Retrograd incarceratio . . . ________57, 78
Retroperitonealis cysta _  . . .-------- ... 663
Röntgen-diagnostikai esetek__________ 518
Russo-féle methylenzöld-reactio.................381
Rüh kezelése -------... ... ........... 177, 272
Sarjadzás elő segítése.................  _  38
Sarkoma a homlokcsonton .......   422
Sarkoma femoris ..................................... 36
Sarkoma multiplex cutis idiopathicum... 237
Sarkoma tibiae............. ... ......... _  ... 602
Sárgaság, járványos, kóroktana............... 270
Scaben ......... -  — — ......... — ......... 177
Scabies — 1. Rüh.
Scarlatina — 1. Vörheny.
Scilla mint diureticum .......   133
Scorbut-maradványok gyógyítása ......... 190
Scorbutban szemmegbetegedések ... ... 321 
Sebészet, magyarországi, történetéhez

a d a to k ......... —.............. .........50, 64
Sebfertő zések a harcztéren ........ ... ... 406
Sebek, fertő zöttek, gyógyítása petróleum

mal ................     310
Sebkezelés ... ............... 360, 454, 543, 672
Semmelweis-alapitvány ......................  566
Semmelweis mű ködése a szent Rókus-

kórházban.............................   359
Semmelweis születésének 100. évfor

dulója _ . ... ... — ......... —,... ... 533
Serologia a psychiatriában .................... 476
Sérv, diaphragmalis, tüdő lövés után ... 201 
Sérv, hasfali és köldök-, gyökeres zárá

sára dohányzacskóvarrat ............  547
Sérv-szövő dmények ..............    494
Socialegészségügyi tudományos társaság 660 
Spanyol betegség — 1. Influenza.
Spastnophil d ia thesis... _  ... .............. 407
Splenomegalia familiaris — ...........  132
Spondylitis mechanikai kezelése ____ 581
Spondylitist utánzó hysteria................... 519
Sporotrichosis . . . ........  568
Spórák c s í rá z á s a.........................    300
Streptococcus-sepsis gyógyítása _  ... 469 
Struma-epidemia Budapesten ... ... ... 653
Struma gyógyítása . ._ ............J............ 637
Struma, inoperabilis rosszindulatú, ke

zelése __________— ...................... 262
Sulfosalicylsavas fehérjepróba fajlagos-

sá g a................. ... _ .................... 528
Süketség megállapítására új objectiv

módszer ... ... _  ......................... 355
Syphilis, börtuberculosist utánzó _  ... 408 
Syphilis congenita prognosisa és keze

lése .........................   361
Syphilis congenitával fertő zés ... ... 94, 454

•Syphilis elephantiasissal...................  518
Syphilis és háború ..........................  _  530
Syphilis kezelése ezüstsalvarsannal ... 648 
Syphilis okozta belső  betegségek gya

korisága . . . -------------   442
Syphilisben a constitutio jelentő sége ... 591 
Syphilises belső  bajok gyakorisága . 616 
Syphilises fertő zés a szülés alatt ... _  348 
Syphilises parotitis .......................  606

Oldal Oldal

i Syphilises reinfectio ....... ... — -----  391
-j- Szabó Dénes ... —_... ..... ......... 66
Szamárhurut kezelése.................... _  ... 95
Szájpadrák radiumkezelése  ____ _  664
Szájzug, hegesen lefelé húzott, mű téti

felemelése ...................................... 617
Szembajok kezelése parenteralis fehérje-

bevitellel — .................... Szemészet 20
Szemészeti therapia ujabbkori haladása 162
Szem-ekzema ... ..............— ...............  38
Szemgolyó veleszületett reíractió ja____ 593
Szemhéjgangraena ............. ... ... ... 56
Szemizom-átszakadásnak elő revarrással

gyógyított esete ... ... —............  27
Szemklinika, budapesti I., mű ködése —

Szemészet 1
Szemkórház, zsolnai, ismertetése és mű -

.  ködése .........................Szemészet 30
Szemleletek a harcztéri halló-, beszéd-,

hangzavarban szenvedő k osztályán 466 
Szemosztály, Rókus-kórházi, mű ködése

Szemészet 28
Szemmegbetegedések scorbutban ____ 321
Szemsérülések, háborúsak ... Szemészet

12, 15, 25
Szemüveg keratoconus ellen... ... ... ... 363 
Székrekedés — 1. Obstipatio.
Szén (állati) használata után vasomoto-

ros zavarok ...............    82
Szénsavas fürdő  alkalmazása ... ... ... 190 
Szívbajok diagnostikájához újabb adatok 85 
Szívbajos katonák harcztéri szolgálat

képessége ... ..: .............. ... .____169
Szívgyógyászatban a chinin használata 373 
Szív, háborús, és kezelése fürdő helyeken 203
Szív lövési sérülései ......... ......... ... ... 132
Szívpitvar-libegés ... _ ... ... ... ._ ... 297
Szívsérülés operált esetei ........  163, 319
Szoptatás influenzában .............    588
Szülés, szükmedenczés púpos ........ ... 567
Tachycardia, ideges, kezelése _______ 223
f  Tangl Ferencz — ...................... - 10
Tay-Sachs- betegség kórszövettana........ 247
Tejinjectio 12, 21, 53, 120, 197, 281, 342,

505, 567
Tej-injectio és W assermann-reactio _ . 258 
Tej-injectio után anaphylaxiás shock ... 217
Tejkeverékek elő állítása ...................  374
Tejromlás elleni védekezés a csecsemő 

táplálásban.............................. ... ... 582
Terhesség és carc inom a____... ... .... 349
Terhesség, méhenkivüli, kétoldali ... ... 252
Tetania strumipriva kezelése ............  408
Tetanus-antitoxin után vérvizelés ... ... 25
Tetanus, helybeli — ---------------  ... ... 39í
Theacylon .............................. _  .. ... 246
Fheacylon után m ájnecrosis------ --------  189
Thrombosis kezelése__________ ... ... 215
Thymolpalmitat .............   383
Thymus-hyperplasia, gyermekkori ... 298
Tibia-sarkoma ......... _  .................... 606
Törpenövés dystrophia adiposogenita-

lissal .........................................  349
Transplantatio majomról . . ...................  12
Traumás neurosis, háborús — 1. Neurosis.
Tribromnaphthol .................  383
Trichophytiasis gyógyítása ...................  482
Tricuspidalis záráselégtelenségének tü

nettanához adatok ............    629
Trigeminus-neuralgia kezelése ... ... ... 69
T riv a lin ....................................•____ 286
Trypaflavin.......................................  543
Tuba és appendicitis .................... ... ... 282
Tuba-tuberculosis, első dleges .......  674
Tuberculin cutan-reactio differentialis

diagnostikai értéke ........ __ ......... 146
Tuberculosis a gyomorban ... ... ... 96, 518 
Tuberculosis-allergiára a fény hatása .... 558 
Tuberculosis belső  secretiós tünettana 203
Tuberculosis pulmonum — 1. Tüdő tuber- 

culosis.
Tuberculosis oesophagi —............  204
Tuberculosis sacci lacrymalis intranasa-

lis kezelése .......    273
Tuberculosis therapiájában calcium 9
Tuberculosisban inactiválási reactio ... 271 
Tuberculosus csúcsfolyamatok activitásá-

nak megállapítása ..........................  146
Tuberculosus s>vós pleuritis kezelése... 101 
Tussis convulsiva kezelése .............. ... 96



vm

Oldal
. Tüdő anthrax gyógyulása.......................... 482

Tüdő bő l lövedék eltávolítása .............. 96
Tüdöcsúcshurut Röntgen-diagnostikája .. 327 
Tüdő gyuladás — 1. Pneumonia. '
Tüdő  hólyagos fejlő dési rendellenessége

okozta dex trocard ia.......................... 176
Tüdölövés okozta rekesz-sérv .............. 201
T üdő sérü lések.............. — ... .............. 188
Tüdő tályog mű tett esetei.....................40, 194
Tüdő tuberculis diagnostikájában a pas

siv tüdő mozgás jelentő sége... 447, 462 
Tüdő tuberculosis s pleuritis összefüggése 236 
Tüdő túberculosis gyógyulásának Tünetei 507 
Tüdő tuberculosis hygienés-diaetás keze

lése tanyai telepeken ......... _  — 212
Tüdő tuberculosis megítélése a katonai

szolgálatképesség szempontjából ... 377
Tüdöüszök gyógyítása salvarsannal _178 j
Tüdő üszök mű tett esete — ................40, 191 j
Typhus abdominalis kezelése .............. 292 (
Typhus abdominalis intravénás vaccina-

k e z e l é s e...................■.................... 267
Typhusbacillus-gazdák kezelése ... 132, 251 
Typhus utáni osteomyelitis vaccinás ke

zelése ............................_ ............... 178
Typhus exanthematicus elleni védekezés

tárgyában belügyministeri rendelet 39

Typhus exanthematicusban bulbaris je
Oldal

lenségek ........  667
Ulcus molle kezelése ............   342
Ulcus molle serpiginosum .............. 505
Uraemiás fejfájás kezelése ... — ... 374
Ureter cystás tágulása ........ . . . ____ 109
Ureter cystikus p n e u m a to s isa___ _ ... 301
Ureter plastikai pótlása .........    605
Ureter vesicalis végének szű kü lete-. ... 421 
Újszülöttek icterus familiaris gravis - a ... 215 
Újszülötteken végzett táplálási tanulmá

nyok ____... . -  ... ...................... 159'
Újszülöttön bélelzáródás .................... ... 258
Vagina leiomyosarkomája.......................... 674
Vagotonia . . .----- - ... ......... .............. 494
Vaselin, hadi, káros hatása a bő rre ... 145 
Vastagcsepp-módszer módosítása ... ._  578 
Venereás — 1. Nemibajos.
Vese daganatai............. 277, 295, 307, 322
Vese fejlő dési rendellenessége.............. 671
Vesekő  a gyermekkorban ...........  456
Vesetályog, Röntgen-árnyékot a d ó ......... 302
Vésetuberculosis idő sült gonorrhoeás tü

netek által fedve ..___________... 421
V eseyérzés_________... ...................... 568
Védő maszk fertő zés ellen .................... 309
Végbélelő esés, gyermekkori, kezelése ... 119

Végtagcsonkok sebeinek kezelése quarz-
Oktal

lámpával .............. ......... _  ......... 19
Végtag-sérülések után a korai activ moz

gatás szükségessége................. 189
Vénülés egy jele .......... _  ......... ...........163
Vérátömlesztés............................. 215, 654
Vérczukor-vizsgálatok d iabetesben... _  339 
Vérvesztés utáni javított konyhasó-befecs

kendezés ........ _  ... ... .............. 374
Vérzéscsillapitás ...........   299
Vérzéscsillapitás anaemiás szülő nő kön 

placenta praevia miatt végzett csá
szármetszés alkalm ával.................... 151

Vizelet — 1. Húgy.
Vizenyő  kezelése -  ................................ 133
Vörheny-exanthemára vonatkozó serolo-

giai észleletek..............    230
Vuzin -  . . .____________ 37, 271, 430, 554
W assermann-reactio és tej-injectio......... 258
W assermann-reactio ismeretéhez ada

tok ... _  ... -....................... 103, 115
W assermann-reactio Kaup-féle módosí

tása ... ...............................130, 146
W assermann-reactio reaginája .............. 34
Weil-betegség serumtherapiája _......... 419
Zsír, emberi, használata a sebészetben 175 
Zsírembolia sérülésekkel kapcsolatban 542

Í cél Dezső  ............
dám Lajos 301,302,

Bakonyi Á rpád........
Balassa Ignácz ____
Bauer Lajos.............
Báron Sándor 181, 
Bársony János ... ...
Bence Gyula ____
Benedek László 598,
Berend Miklós .........
Berkovits René........
Bérezi Sándor 55, 

342, 408, 
Bíró Ernő  ... 312,
Blatt Miklós _ ...
Bleier Géza 96, 148, 
Borszéky Károly 259, 

387, 401, 415, 425, 
438,

Bosányi Andor 205, 
Bókay János 1, 249, 

418, 521, 602,
Bókay Zoltán .........
Buday Kálmán _  1, 
Csérnél Jenő - ... 30,
Csiky József ........
Dalmady Zoltán 70, 
Davidovics József — 

Szemészet 
Deák Andor _  ... 
Deszimirovity Koszta 

471, 486,
Dollinger B é la .........
Dollinger Gyula ...
Egyedi Dávid .........
Erdélyi Sándor 312, 

408, 494, 
Erdő s Ödön — Sze

mészet....................
Érti János . . .____
Fabinyi Rudolf 30,
Falta Marcel .........
Fáy Mátyás Miklós
Fejér Árpád..............
Fejér Gyula........ —
Fischer Ernő  459,477, 
Fischer Imre 423, 
Flamm Sándor 217, 

281,

NÉVMUTATÓ.
Oldal Oldal i Oldal Oldal
166 Frigyesi József... ... 151 Kende Béla 96, 121, 363 Mezey Kornél ......... 282
326 Frisch Béla .............. 494 Kenéz Lajos 126, 211 Mohr Mihály ... 27, 363
115 Fritz Sándor ... ... 183 Kerekes József 41,55, • Monszpart Lászlói 39, 473
203 Fronius Lothar......... 319 167, 421, 483 Mutschenbacher T i
289 Gara Zsigmond 203 Keresztes Mária _. 130 vadar .................... 466
606 Goldzieher Miksa 232, Kerntler |enő  117,130 Nemes Jenő.............. 664
585 313, 556 Királyfi Géza _____ 161 Nesnera Ö d ö n____ 577
573 Gonda Viktor 815, v Kiss Jó z se f ............ 379 Nestlinger Miklós 71,
644 345, 356, 470 Klein Miksa_______ 671 90, 179, 382
582 Gottfried G éza........ 674 Klekner Károly......... 669 Neuber Ernő  ......... 456
377 Gózony Lajos 146, Kluge Endre ......... 429 Neumann S. 169,197,

193, 528 Kovácsics Sándor ... 63 367, 608
505 Grósz Emil — Sze Kováts Ferenc ... _ 34 Öllé Imre ... 422, 432
618 mészet 1 Kóssa Gyula ... 50, 64 Örszág Oszkár — ... 236
321 Grósz Samu ....... 393 Krausz Mór... ... 21, 601 Ónodi Adolf 4, 22,
349 Guszman József ._518 Kronovith Dezső  ...609 115, 143, 228, 465,

Győ ry T ibor ____ 359 Kuzmik P á l____... 605 500, 513
Halmi István ......... 371 Láng Adolf -............ 435 Pártos Árpád — ... 391

568 Hammer Dezső........ 135 Leitner Fülöp 101, Pető  János — ......... 190
225 Hanasiewicz Oszkár 235 157, 251, 549 Pfann József 695,610,

Hann+anny 204, 217, 233 Lenhossék Mihály — 405 621, 631
612 Hatiegán Gyula........ 270 Lénárt Zoltán ____ 29 Pikier Gyula ......... 553
586 Hári P á l.............. ... 10 id. Liebermann Leó Podmaniczky Tibor
571 Heller Ármin ._  ... 212 161, 165 192, 414, 497
411 Heller Sándor 483, 567 ifj. Liebermann Leó Poledna Béla .........134
192 Henszelman Aladár 6, 41, 56, 162, 635,646 Pólyák Lajos ... 273
190 83, 267, 412, 470, Szemészet 28 Potorán Kornél........ 606

485, 600 Lobmayer Géza 27, Pólya Jenő  17,67,78,
12 Herzog Ferencz ... 137 41, 259, 606 96, 97, 110, 204,
48 Holzwarth Jenő ... ... 287 Longauer Kál mán 563, 630 484, 547, 617, 634,

Horváth D ezső -. ...578 Lóránt A la d á r____ 451 ' 663, 674
501 Horváth Ferencz ... 606 Löw Sámuel ___ 190 Preisz Hugó ......... 300

19 Horváth Mihály 581 Makai Endre ......... 106 Rados Endre ... ... 593
261 Hutyra Ferencz........ 559 Maksay Ferencz _ 173 Raksányi Árpád _ 270
199 id. Imre József......... 99 Mandel Andor ... ... 511 Ranschburg Pál 14

Jancsó Miklós ... 92, 351 Mandl Dezső  ____ 9 Remete Jenő  ... 14, 27
664 Jankovich László 43, ManningerVilmos 178, Reusz F r ig y e s____ 55

60, 70, 663 217, 408, 519,668 Révész Béla — 67, 365
15 Jendrássik Ernő  ... 399Mansfeld Ottó 232, Révész Vidor ......... 444

565 Johan Béla 28, 113, 263, 2*3, 293, 594Rihmer Béla ......... 363
618 219, 238, 253 Markbreiter Irén 465, Rosenthal Jenő ... 300
355 Juba Adolf ... ... ... 603 Szemészet25 Róth Miklós........ ... 339
203 Justus Jakab ........ 148 Mátéfi László ......... 178 Rumbach István _. 199
211 Kalledey Lajos, külön Mátyás E .____... 607 Russu T itus... _  ... 312
247 melléklet. Mester Emil 208, 525, 540 Sarkadi Sándor _ 421
488 Kallós József 103, 115 Mezey Károly ......... 309 Sattler Jenő ... 529,589
439 Karczag László... ... 568 Mező  Béla 40, 194, Sándor István ... 161

Kelen Sándor ......... 148 277, 295, 307, 322, Schaffer Károly ... 247
675 Keller Kálmán 664, 667 372, 593, 605 Scharl Pál ... _  ... 607

Oldal
Schiff Ervin... 370, 607 
Schossberger Endre

131, 252, 494 
Schöngut Ernő  96,

349, 518 
Schulhof Vilmos _  190 
Sellei József ...21 , 186 
Sonnenfeld Jenő  ... 564 
Spanyol Béla — Sze

m észet... . . .  _30
Spányi Géza ____ 292
Strobl Villibald____ 645
Sümegi Jó z s e f......... 203
Süssmann Frigyes... 561
Szántó J á n o s____371
Szász Tibor —......... 76
Szegvári György ... 155 
Szécsi Jenő  ... ... — 531
Szénásy József. . ._303
Szili Jenő  . . .____ 567
Szontagh Felix......... 590
Szöllös Henrik 421, 568 
Takács Zoltán _  ... 74
Tar Alajos 129, 447,

4b2, 660
Tauffer V ilmos......... 533
Tornor Ernő  ... ... 347 
Torday Árpád ... 668
Tornai József ... 85, 629 
Totis Béla ... 171, 688
Tóvölgyi Elemér _ 557
Török Ödön ......... 663
Túrán Bódog ____ 223
Vadas Jenő  .............. 381
Vajda Géza — Sze

mészet...................  20
Vas B ernát.............. 113
Vas J.......................... 653
Váli Ernő  ... ... 242
Váradt Zsigmond ... 228
Verebély T ibor......... 421
Vértes Oszkár _ . _ 66
WeiszÁrmin 123,180, 476
Weisz E d e............... 190
Wilhelm Aranka _  49
Wolf G yu la------ 45, 62
Wollner Antal 641,

666, 669 
Zinner Nándor 121, 619

17106. Pápai É rn i mfilnUaet« Budapaat.



62. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1918 január 6.

ORVOSI HETILAP
Alapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS KIADJA:

LENHOSSÉK MIHÁLY e g y e t , t a n a r  é s  SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TANÁR

F Ő SZ E R K E S Z T Ő  SZ ER K ESZTŐ .

T A R T A L O M.

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K .

Buday Kálm án és Bókay J á n o s : Közlemény a budapesti egyetemi gyermekklinikával 
kapcsolatos „Stefánia“-gyermekkórházból. Adatok a csecsemő kori coli-pyelocystitis és 
coli-pyelonephritis pathogenesiséhez. 1. lap.

Ónodi A.: A harcztéri halló-, beszéd-, hangzavarok és légcső metszettek osztályának 
mű ködése. III. Hangzavarok. 4. lap.

H enszelm an A ladár: Közlemény a budapesti m. kir. tud. egyetem belgyógyászati diag- 
nostikai klinikájából. (Igazgató: báró Kétly László dr., egyet. ny. r. tanár.) A háborús 
neurosisok elektropsychés kezelésérő l. (Másodpercz-villamozás.) 6. lap.

Mandl D ezső : Közlemény az Országos Hadigondozó Hivatal beszterczebányai külön
leges gyógyintézetébő l. (Vezető  fő orvos: Benczúr Gyula dr., egyetemi magántanár, ezred- 
orvos.) Calcium a tuberculosis therapiájában. 9. lap.

Hárl P á l : Tangl Ferencz f .  10. lap.

Irodalom -szem le. Könyvism ertetés. E. S ch les in g er : Die Röntgendiagnostik der Magen- 
und Darmkrankheiten. — Új könyvek. — Lapszem le. B elorvosion. R eg en d a n z: Meg
betegedések Chinin használata után. — B u n g a r t; A bolustherapia esetleges ártalmas- 
sága. — Sebészet. K iittn e r : Transplantatiók majomból. — D ziem b o w sk i: Parenteralis 
tejinjectiók. — O yerm ekorvostan. V. P fe iffe r : A csecsemő  vizeletkiválasztásának 
klinikai vizsgálata. 12—13. lap.

M agyar orvosi irodalom . 13, lap.

Vegyes hírek. 13. lap.

Tudom ányos T ársu la tok . 11—15 lap.

EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

K özlem ény a budapesti egyetem i gyerm ekklin ikával kapcso latos 
„S tefán ia '-gyerm ekkórházbó l.

Adatok a csecsemő kori coli-pyelocystitis és 
coli-pyelonephritis pat hogenesiséhez *

K özli: B u d a y  K á lm á n dr., a kórbonczolástan ny. r. tanára és B ó ka y 
J á n o s dr. ny. r. tanár, a Stefánia-gyermekkórház igazgatója.

A csecsemő kori coli-pyelitis és pyelonephritis patho- 
genesise még mindig homályos, tudvalevő  ugyanis, hogy ma 
is discussio tárgya, vájjon a vesekehely és vese fertő zése 
a coli-bacillus által ectogen úton, vagyis ascendálás foly
tán a húgycsövön, hólyagon és ureteren át, avagy endogen 
módon, tehát haem atogen, illető leg lym phogen úton jön-e 
létre. Bár az a körülmény, hogy ezen fertő zések zöme leány
csecsemő kön fordul elő , az ascendáló fertő zésmódot állítja 
különösen elő térbe, nem tagadhatjuk, hogy fiúcsecsemő kön 
az infectiónak ezen úton való létrejöttét kielégítően nem 
magyarázhatjuk.

Thiemich 1910-ben egy terjedelmes szép tanulmányá
ban 1 behatóan foglalkozik e kérdéssel s közlött észleletei 
alapján azon következtetésre ju t: „dass f ü r  die E n tsteh u n g 
eitriger In fektionen der H arnwege im Säug lingsa lter d ie M ög 
lichkeit haem atogener In fektion  eine viel g rössere B edeu tung 
hat, a ls  ih r  in der L itera tur b isher zu erka n n t worden is t“. 
Bonczolások alkalmával ugyanis ismételten feltű nt neki, hogy 
aránytalanság van a klinikai tünetek súlyossága s a levezető  
húgyutak anatómiai laesiója között, t. i. nem egyszer a mucosa 
és a submucosa még a mikroskopi vizsgálattal is majdnem 
teljesen épnek találtatok. Ezzel szemben ugyanakkor súlyos 
elváltozásokat konstatálhatott a vesékben, tömegesen jelen
levő  kis tályogokat fő leg a kéregben, és pedig oly felülete
sen, hogy már a fibrosus capsulán áttüntek s belő lük vona
lasán terjedtek sárgás kötegek a velő s állomány felé.

„Bei B etrachtung eines N ierenquerschnitts — mondja 
Thiemich —  hatte m an im m er den E indruck, dass die mu lti
p len  Abscesschen der N ierenrinde das P rim äre u n d  die von 
dort in das M ark  hinein m eist n icht b is zu r  Sp itze  der M ark
kege l sich erstreckenden Stre ifd ien  das Sekundäre seien“. Tekin
tettel ezen kórbonczolási ismételt tapasztalataira véli Thie
mich : „dass m an auch bei M ädchen die haem atogene In fek 

* Minden jog fenntartva.
* Jahrbuch für Kinderheilkunde, 1910, 243. oldal.

tion der N ie ten  u n d  der ableitenden H arnw ege viel ernster 
in Betracht ziehen m uss, a ls es in der R egel b isher g e 
schehen is t“.

Alábbi esetünk ezen vitás pont megvilágítását kívánja 
szolgálni.

S. J . 7 hónapos mesterségesen táplált leánycsecsemö 1914 no
vember 24.-én vétetett fel a Stefánia-gyermekkórház csecsemő -osztá
lyára azon kórelő zménynyel, hogy a gyermek négy hét óta lázas.

Testsúlya 5250 gr. Angolkóros alkatú, szemmelláthatólag le
fogyott, feltű nő en halvány, arczbő re egészen fa k ó . Mellkasi szervek ren
desek, a has erő sen puffadt, a lép alsó szabad széle majdnem két 
harántujj szélességben túlér a bordaíven. A gyermek erő sen lázas 
(40° C végbélhő ), nyugtalan, arczkifejezése szenvedő .

Székletéte dyspepsiás. Vizelete erő sen zavaros, kifejezetten savi 
vegyhatású, bő ven van benne geny s körü lbelü l 2°/*0 fehérje. A bac- 
teriologiai vizsgálat nagy számmal mutat Löffler-kékkel jól festő dő  
Gram-negativ bacillusokat, a sedimentum vizsgálatakor pedig a geny- 
sejteken kívül elzsírosodott vesehámsejteket találunk.

D ia g n o s is : coli-pyelonephritis.

A következő  hetek alatt a láz ingadozásokkal makacsul fennáll, 
hurutos tüdő lob fejlő dik s otitis media áll be, erősen bű zös fülfolyás
sal. A vizelet genytartalma inkább fokozódik s a fehérjemennyiség 
is nagyobb, mint a felvételkor. A testsúly rohamosan esik s deczember 
30.-án már csak 3900 gr.

Január hó 1.-én (1915) purpura cachecticorum s január hó 2.-án 
exitus letalis, teljes kimerülés tünetei között.

Bonczlelet. A 64 cm. hosszú, igen erő sen lesoványodott 
leánycsecsemő n hátul néhány szederjes folt, a kereszttájon 
V2— 1 cm. hosszú lencsényi, piros, hámfosztott hely. Hajzat 
gyér, világos sző ke, pupillák szű kek, a jobb szemzúgban 
kendermagnyi pörk. Mellkas széles, rövid, a proc. xiphoideus 
beesett, bordák megvastagodottak. Has kissé puffadt, de 
ránczos, a mellkas alsó részén és a vállakon számos apró 
vörös pontszerű  vérzés. Végtagok hajlíthatók. A koponya 
fő ként elül valamivel vastagabb, diploédús, emiatt szederjes 
színű , a homlokcsonton még élénkebb vörös foltok is van
nak fiatal csontfelrakódásokból, melyek késsel könnyen 
metszhető k.

Agy és burkai vérszegények. Agyburkok az agyalapon 
is halványak, izzadmány nyomai nem láthatók. A sulcus 
parieto-occipitalis szokatlanul mély, agykamrákban a rendes 
mennyiségű  savó Agyállomány középtömött, kisagy az agy
hoz hasonló.

Hasfal zsírszövete nagyon sorvadt, úgyszólván alig is
merhető  fe l; a hasürbő l megnyitásakor folyadék nem ürül, 
ellenben a puffadt gyomor, belek elő tolulnak. A máj egészen 
a bordaív alatt, szélei élesek, állománya kissé sárgás. Rekesz
állás jobboldalt az V. bordánál, baloldalt az V—VI. borda között. 
A coecum szabad mesenteriummál b ir ; a felső  bélrészek össze
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vannak esve. Az aorta elő tt kölesnyi-lencsényi piros foltok 
vannak, melyek nyirokcsomók benyomását keltik. Lép nagy, 
lenyúlik a mesogastriumba.

A szívburokban kevés tiszta savó. Szív hosszúkás, kúp
alakú, középnagy. A szív billentyű i épek, a bal szívkamra 
kissé tágult, izomzata halvány, közepesen tömött.

A jobb tüdő  felső  és középső  lebenye halvány szürkés
barna. Az alsó lebeny rekeszi szélén diónyi, ékalakú, tömött 
terület van, mely a metszéslapon szemcsés, márványozott, 
lebenykés rajzolattal. A hörgő kbő l, még a legkisebbekbő l is, 
nyomásra nyálkás geny ürül. A tüdő  többi része puffadt. 
A bal tüdő  alsó lebenyének hátulsó alsó része a jobb tüdő nél 
valamivel kisebb területen szintén tömött, légtelen, a metszés
lapon szemcsés, a hörgő kbő l itt is geny ürü l; egy kisebb 
légtelen gócz az alsó lebeny csúcsában is van. A nagyobb 
hörgök is nyálkás gennyel vannak borítva. Az alsó lebeny 
elülső  részén, a tüdő lebenykék közti kötő szövetben, kölesnyi 
léghólyagok. A tüdő kapu nyirokcsomóiban elsajtosodás nincs.

A lép különösen hosszirányban nagyobb (9 cm. hosszú, 
4 cm. széles), hosszú, hegyes; az alsó részén közepes vas
tagsága 16— 18 mm. A metszéslapon barnavörös, a folliculusok 
nem nagyobbak.

A bal és jobb vese megközelítő en egyformán meg
nagyobbodott (jobb vese 6 5  cm. hosszú, 3 cm. széles, bal 
vese 6 ’9 cm. hosszú, 3'5 cm. széles), burok nehezen vonható 
le, a felületen számos behúzódás van. A különben igen vér
szegény, szürkés vörös vesék felszínét szabálytalanul elszórva 
piros foltok és vajsárga pettyek tarkítják, utóbbiak tüszúrás- 
kendermagnyiak. A nagyobb foltok apróbb pontokból folytak 
össze s kissé bemélyedtek. A metszéslapon e sárga foltok 
csíkszerüen beterjednek a pyramisokba. Egyébként a kéreg 
metszéslapja halvány-szürke, a pyramisok is halványak. A 
vesekelyhek nem tágultak, rajtuk mérsékelt számmal, külö
nösen a szemölcsök közelében, szürkés foltok láthatók. A 
jobb vese kelyhein ezen foltok számosabbak és nagyobbak. 
Ugyancsak a jobb vesében egy kendermagnyi tályogocska 
is van, sű rű , fakósárga tartalommal. Az ureter kitágulva 
nincs, de fala kissé duzzadt, nyálkahártyája rózsaszínű én 
belövelt.

A máj középnagy, a metszéslapon halvány-vörös, sárgás 
árnyalatú.

A gyomorban emésztett élelmaradék, a nyálkahártyán 
kátrányszerű , barnás, tapadós csíkok, melyek emésztett vér 
benyomását teszik, vérzéses kimaródásokat azonban felismerni 
az egyébként halvány nyálkahártyán nem lehet. A vékony
belekben a P eyer-plaque-ok kissé duzzadtak, a nyálka
hártya inkább csak hálózatosán belövelt, a bélfal vékony, 
szakadékony; a bélben híg pépes, sárgás tartalom. Vastagbél 
nyálkahártyája vizenyő s. Mellékvesék vékonyak, pankreas hal
vány. A húgyhólyag összehúzódott, nyálkahártyája fellazult, 
rózsaszínű én belövelt, de sehol sem pörkös. A végbél nyálka
hártyája általában laza, a szokottnál vérdúsabb. Az ureterek 
akadálytalanul szondázhatók, a hólyag felé eső  nyílások vala
mivel szű kebbek. A czombcsont alsó epiphysisében a kékes 
porcz-zóna valamivel szélesebb s a csontosodási vonal is 
szabálytalanabb, mint rendesen.

A garat nyálkahártyája halvány, a gégebemeneté és bár- 
zsingé szintén, míg a légcső é és hörgő ké rózsaszínűén be
lövelt. A bordák csontosodási határán a szokottnál szélesebb, 
kékes porczburjánzási zóna látszik, mely a csont felé egye
netlen csipkés széllel bir. A csontvelő  a csontosodási határon 
vérdús.

D ia g n o s is :  B ronchopneum onia lobularis confluens p u l
m on is utriusque. Rachitis, praecipue costarum  et calvariae. 
Pyelonephrit is  subchrom ca cum  in filtra tion ibus et cicatiicibus 
d issem inatis substantiae corticalis. C ystitis catarrhalis. E n te 
ritis catarrhalis. T um or lienis chronicus. H epar adiposum . 
Purpurae cachecticae.

Szövettan i vizsgálat-. A vesekéregben már csekély nagyí
tással is észre lehet venni, hogy ép területek (1. ábra, a) 
váltakoznak olyanokkal, a melyekben a vesecsövek sorvad
tak, összeestek, a közti kötő szövet pedig felszaporodott

(1. ábra b). Ez a kép egy hegesedő  disseminált nephritis 
interstitialis benyomását teszi s a góczszerü glomerulo- 
nephritistöl lényegesen különbözik abban, hogy a glome- 
rulusok mindenütt épek, sehol sem zsugorodtak. A másik 
feltű nő  jelenség az, hogy a vesecsövekben hyalincylindereken

1. ábra.

kívül olyan cylinderek is vannak, melyek polynuclearis fehér 
vérsejtekbő l állanak. Ily feliéi vérsejtes hengerekben a leuko- 
cyták magvai gyengén festő dnek, gyakran teljesen hiányzik 
a magfestés, de a mag körvonalaiból még fel lehet ismerni 
az elhalásnak indult fehér vérsejtet (2. ábra a és b). Egy

2. ábra.

pár helyen a közti kötő szövet ilyen szétesésnek indult fehér 
vérsejtekkel van telve s maga az alapszövet is elvesztette 
rendes szerkezetét, úgy, hogy egy kicsiny, besű rű södött, 
zsugorodó tályog képe áll elő ttünk. Valódi elsajtosodás, 
óriássejtek hiányoznak, semmi sem vall gümő s folyamatra; 
ily helyek saválló bacillusokat nem tartalmaznak. Sudan- 
festéssel a gyuladásos góczokban igen sok zsírt lehet látni, 
míg a vese többi részében semmi zsír s in cs; a zsírcseppek 
részint a cylindereket alkotó fehér vérsejteket, részint a vese
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csövek hámsejtjeit, részint a kötő szövetben levő  leukocytákat 
töltik ki; a sajátos sugaras sárga csíkok, a melyek a bon- 
czoláskor feltű ntek, e szerint a szétesési termékekbő l resor- 
beálódó zsír által okoztatnak. A vese-pyramisok egyes gyű jtő 
csatornái szintén sű rű n telve vannak leukocytákkal (2. ábra, 
a, b, c), melyek elhalásnak indultak és zsírcseppekkel Ivánnak 
megtelve.

Tekintettel a vesecsövek genysejthalmazaira, a melyek 
a pyramisokban is nagyon szembetű nő k voltak, nem haema- 
togen, hanem ascendáló gyuladást kell a vesében valószínű 
nek tartanunk, a mely az egyenes vesecsöveken felhaladva, 
egyes különálló foltokban a vesekéregbe is eljutott s itt 
részint kisebb tályogocskákat, részint enyhébb gyuladásokat 
okozott, utóbbiak a vesekéregben körülírtan zsugorodásra 
vezettek, de a zsírosán elfajult szétesési termékek még nem 
tű ntek el.

3. ábra.

Á b ra -m a g y a rá za t: 1. ábra, fénykép a kéreg körülírt hegesedésé- 
bő l, átmenettel az ép részbe, csekély nagyítás, Zeiss-Obj. 16 mm. 
Project. Oc. 2. ű) Az ép vesekéreg, hol a vesecsövek jó! kivehető k, a 
kötő szövet nem szaporodott, b) A heges terület, melynek vesecsövei 
sorvadtak, míg a kötő szövet töm egesebb; a glomerulusok itt valamivel 
kisebbek, de egyébként épek, nincsenek hyalinosan összezsugorodva. 
2. ábra, a vesekéreg egy része erő sebb nagyítással, Zeiss-Object. 4 mm. 
Project. Oc. 4. ű) és b) elhalt fehér vérsejtekkel kitöltött vesecsövek, a 
tágult vesecsövek hámja le van lapítva, a fehér vérsejtek körvonalai 
felismerhető k, c) d ) glomerulusok. 3. ábra a vesepyramis egy részlete: 
a) b) c) egyenes vesecsövek, genysejtekkel kitöltve.

Esetünk sok tekintetben megegyezik a Thiemich által 
észleltekkel; itt is a hólyag, ureterek, vesemedencze elválto
zásai aránylag csekélyek, míg a veséké súlyosak, különösen 
a kéregállományban.

Azok az érvek, a melyeket Thiemich felhoz, különösen 
az, hogy a genyvizelést súlyos bélzavarok elő zték meg, 
plausibilissá teszik, hogy ily esetekben a bact. coli a vér
áram útján is a húgyszervekbe kerülhet.

Azt azonban, hogy a vesetályogok pusztán ezen haema- 
togen fertő zés következményei-e, vagy pedig a keletkezésük 
bonyolultabb úton történik, csakis friss esetek behatóbb 
szöveti vizsgálatával lehetne eldönteni. A mi esetünk, a mely
ben már hegesedések vannak s a melyben a bacteriumok 
már eltű ntek, nem alkalmas arra, hogy histogenetikai tekin
tetben messzebbmenő  következtetéseket vonjunk le belő le. 
De a Thiemich által közölt észleleteket sem lehet e tekintet
ben döntő knek tekinteni, már csak azért sem, mert az ő  
szöveti leírásai meglehető s szű kszavúak, a bacteriumoknak a 
szövetekhez való viszonyáról s a glomerulusok állapotáról 
nem nyilatkoznak.

3

Áttekintve azonban egyrészt az ő  észleleteit, másrészt 
számbavéve a mi esetünk szöveti képét, nem találunk kény
szerítő  okot arra, hogy az ascendáló fertő zést a csecsemő - 
kori tályogok létrejövetelében egészen kizárjuk. Fenntarthat
juk ugyanis azt a lehető séget is, hogy a bact. coli, a mely a 
Thiemich által hangsúlyozott viszonyok közt a bélbő l haema- 
togen úton a vesébe került, a glomerulusok által a vese
csövekben kiválasztatván, a vizelettel besodortatik a vese- 
medenczébe, anélkül, hogy a vesét számbavehető en meg- 
betegítené; a húgyutakba jutott bact. coli azután a hólyagban 
megszaporodva, bacteriuriát s esetleg enyhe gyuladást okoz, a 
mely a nyálkahártya megduzzasztása által a húgyutakban 
némi pangásra vezet. Ez a vizeletpangás azután, bármily 
rövid tartamú is, lehető vé teszi a felhágó fertő zést s ily fel
szálló fertő zés hozza létre a kéregállomány tályogait.

Ezen keletkezésmód mellett szólnak a következő  való
színű ségi, bizonyítékok:

1. Úgy a mi esetünk, mint a Thiemich észleletei coli
fertő zések, a coli-fertő zésekrő l pedig tudvalevő , hogy külö
nösen nagy hajlamuk van az ascendálásra.

2. Az a körülmény, hogy ezen csecsemő kori esetekben 
az alsó húgyutak csak kevéssé vannak elváltozva, még nem 
zárja ki azt, hogy a vesetályogok ascendáló fertő zés ered
ményei. Hiszen láthatjuk felnő tteken is, hogy például tabes 
esetében csekélyfokú hólyaggyuladás, ső t teljesen hiányzó 
vesemedenczegyuladás mellett is képző dnek a vesekéregben 
tályogok, a melyeknek ascendáló fertő zésbő l való eredetét a 
szöveti vizsgálat kétségtelenül igazolja.

3. A csecsemő korban a húgyvezető  utak szükebb 
méretei miatt valószínű leg csekély nyálkahártya-duzzadás is 
elégséges, hogy legalább rövid ideig tartó eldugulás és 
vizeletpangás elő álljon. Ily pangások a nyálkahártya leloha- 
dása után megint visszafejlő dhetnek s ezért a bonczoláskor 
néha már nincsenek meg. (L. Thiemich közleményében Len- 
hartz esetét, mely felnő ttre vonatkozik ugyan, de tanulságai
ban a gyermekkorra is alkalmazható.)

4. Hogy a descendáló és ascendáló fertő zés egymást 
ugyanazon esetben is felválthatja, tehát a kettő  egymással 
szövő dhetik, azt látjuk a vese-gümő kórban, a melyben 
a kezdeti haematogen fertő zéshez, mely descendáló jellegű , 
késő bb az ureter felő l ascendáló fertő zés csatlakozik s a 
sokszoros gümő góczok ilyformán jönnek létre. (L. A scho ff 
kórboncztanában a vesegümő kórra vonatkozó fejezetet.)

5. Ugyancsak A scho ff konstatálja, hogy a kéregtályogok 
magukban is elő fordulhatnak (pyramis-tályogok nélkül) ascen
dáló fertő zés következtében is. A scho ff ugyanis szószerint a 
következő ket mondja: „Die scharfe Trennung zwischen 
ascendierender und descendierender eitriger Nephritis ist, 
falls man damit den ursprünglichen Infektionsweg kenn
zeichnen will, nicht überall durchführbar. Wenigstens lassen 
sich die beiden Formen aus dem anatomischen Bild allein 
nicht immer diagnostizieren, da eine Ausscheidungsnephritis 
ganz ähnliche Veränderungen, wie die ascendierende Neph
ritis erzeugen, und bei leichter S tagna tion  des H arnes zu 
P yelitis u n d  zu r  sekundären  ascendierenden E n tzü n d un g 
führen kann und umgekehrt, Rindenabscesse auch bei ascen
dierender In fektion  allein Vorkommen können.“ (Aschoff, Path, 
Anatomie, II. kötet.)

6. Tény, hogy csecsemő kori vesegenyedésekben s 
ezekbő l származó hegekben a glomerulusok feltű nő en épek, 
holott egyébként azokban a kétségtelenül haematogen vese
genyedésekben, a melyek a kéregre szorítkoznak, a genyedés 
központjában többnyire bacteriumokkal kitöltött glomerulu- 
sokat lehetett találni, ha pedig hegedés következett be, akkor 
a glomerulusok a hegben hyalinosan zsugorodtak voltak. 
K au fm ann ezekre nézve következő leg nyilatkozik: „Die 
(haematogenen, d. h. metastatischen) Herde brauchen nicht 
jedesmal in totale eitrige Einschmelzung überzugehen, es 
können auch nur die Harnkanälchen und die G lom eruli 
veröden und es entstehen dann nachher Einziehungen an 
der Oberfläche und annähernd keilförmige Verödungsherde 
auf dem Schnitt, innerhalb deren man hyaline G lom eruli in
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kleinzellig infiltriertem Bindegewebe sieht.“ (K au fm ann , Spec. 
Path. Anatomie.)

Van ugyan a vesegenyedésnek olyan alakja, a melyben 
a bacteriumok a vesecsövekbe választatnak ki a glomerulu- 
sokból s m indjárta vesecsövekben meg is szaporodva, maguk 
körül genyedést okoznak, de az ily esetek nem szorítkoznak 
a kéregre, ső t typusos helyük nem is a kéreg, hanem a 
pyramis-áílomány, mert a bacteriumok a szű k Henle-kacsok- 
ban akadnak meg (nephritis m edu llaris pu ru len ta  m eta
statica). Egészen szokatlan volna, hogy a glomerulusok által 
kiválasztott bacteriumok már az aránylag tág kanyargós vese
csövekben szaporodjanak meg s ott okozzanak tályogot.

7. Az ascendáló fertő zés szerepére vall az is, hogy 
ezen csecsemő kori vesegenyedésekben a vizelet többnyire 
bő séges genyet tartalmaz, míg a tisztán haematogen eredetű  
s inkább esak a kéregbe korlátozott genygóczok mellett ez 
kevésbé volna várható.

8. A hegedési hajlam, a mely ezen csecsemő kori geny- 
góczokra nézve oly jellegzetes, sokkal inkább szokott elő 
fordulni ascendáló genyedések kapcsán, minttisztán haematogen 
úton származó tályogok m ellett; a felnő ttek pyelonephritises 
kénsárga foltjai (1. az Aschoff-M é ze id ) meglepő en hasonlítanak 
azokhoz, a melyeket mi találtunk.

Ezekhez még hozzátehetjük, hogy a mi esetünkben a 
hólyag, ureter és vesemedencze, ha nem is voltak súlyosab
ban betegek, legalább is mérsékelt gyuladás jeleit mutatták; 
lehetséges, hogy csecsemő kön a vesekéreg érzékenysége a fel
szálló fertő zés iránt különösen nagy s azért betegszik meg 
a vese aránytalanul erő sebben.

E gyelő re tehát, a m íg  friss esetek pon tos v izsgá la ta  az 
ellenkező t nem  b izonyítja , ragaszkodnunk ke ll ahhoz a fe l 
fo g á sh o z, hogy ezen csecsem ő kori vesekéreg-genyedések kelet
kezésében az ascendáló fe r tő zésnek is szerepe van.

A harcztéri halló-, beszéd-, hangzavarok és 
légcső m etszettek osztályának mű ködése.

Közli]: Ó nod i A . dr., egyetemi tanár, az orr- és gégegyógyászati klinika 
igazgatója és ezen specialis osztály vezető je.

111.

Hangzavarok.

Mielő tt a functionalis hangtalanság különböző  alakjai
val részletesen foglalkoznánk, elő re kell bocsátanunk általá
nosságban és röviden a különböző  nézeteket, melyek a há
borús neurosisok tanára vonatkoznak. A nézetek még merő 
ben szemben állanak egymással és egyes feltevések lényegét 
még homály veszi körül. Különösen merev az ellentét két 
felfogás között: az egyik szerint a háborús neurosis organikus 
elváltozások következménye, a másik szerint csak functionalis 
idegzavar által feltételezett.

Fő leg O ppenheim és Sarbó képviseli azt a felfogást, 
hogy a háborús neurosisok a központi idegrendszer mikro- 
structuralis elváltozásainak a következményei. A gránátlégnyo
más távolhatásaként a nyúltvelő ben, különösen a vagus- és 
acusticus-magvakban finom anyagi elváltozásokat idéz elő , 
ami azután az agy és gerinczagy rázkódtatásának következ
ményeként jelentkező  remegés és más hasonló kóros elvál
tozás analógiájaként beszédzavarban nyilvánul meg. Sze
rintük ezen mikrostructuralis elváltozások olyan zavarokat 
idéznek elő  ezen idegek beidegzésében, melyekbő l azután a 
megfelelő  beszéd- és hangképzési zavarok elő állanak. Erélye
sen foglal állást ezen felfogással szemben G aupp, N onne, 
Curschm ann, Bonhoeffer, Hoch, Saenger, Jendrássik. Szerintük 
a gránátlégnyomás okozta beszéd- és hangzavarok functio
nalis, vagyis hysteriás eredetű ek. Frey, ki osztályunk ideg- 
gyógyászati tanácsadója, a beszédzavarok mellett csak 
igen kevés esetben látott olyan tüneteket, melyek arra 
engedtek következtetni, hogy a beszédzavar anatómiai elvál
tozások következménye. A legtöbb esetben a functionalis 
bántalom sok stigmája volt kimutatható, és _ semmi olyan 
tünet, mely objectiv elváltozásokon alapulna. Észlelt eseteink

túlnyomó részét hysteriás eredetű nek tekinti. A hangképző 
dési zavarok, kevés esetet kivéve, functionalis eredésünek 
bizonyultak, akár azonnal, akár késő bb jelentkeztek gránát
légnyomással kapcsolatosan. Általában a hangtalanságot 
psychogen jelenségnek, hysteriás jellegű nek tekintik az emlí
tett észlelő kön kívül Im hofer, Nado leczny, Amersbach és má
sok. A psychogen aphonia keletkezésénél az esetek legtöbb
jében Im hofer az idegrendszer rendellenes labilitását veszi 
fel. N adoleczny már hangsúlyozta, hogy a functionalis hang
talanság lényegében nincsen különbség a béke és a háború 
alatt jelentkezett aphonia között, csupán az egyes alakok foká
ban. Kiemelik a hajlamosságot, az akaratgyengeséget, az 
idegrendszer csökkent mű ködési képességét, a félő s nyomott 
hangulatot, a szervezet és a lelki ellenállás gyengült voltát 
N adoleczny, Forster, Laudenheim er, H irschfeld, P f lug  és mások. 
Möhrclien említi, hogy hadifoglyoknál alig találni neurosisokat 
és Lilienstein hangsúlyozza, hogy hadifoglyoknál a gránát
légnyomás távolhatása nem volt észlelhető . M uck kiemeli 
eseteinek egy részében a neuropathiás hajlamosság hiányát. 
Észleleteink azt mutatták, hogy organikus elváltozások ki 
voltak zárhatók, a kórkép, a lefolyás, a gyógyulás, a pilla
natnyi eredmény mind psychogen, hysteriás eredés mellett szól.

A hangzavarokat egyes alfejezetekben fogjuk tárgyalni.

A ) A p h o n ia  psych ica .

G aupp a háborús neurosisokat két fő csoportra osz
totta, thymogen és ideogen alakokra. N ado leczny az apho- 
niára is átvitte ezt a beosztást és úgy a hareztéren, mint a 
nem hareztéren mű ködő  katonákra is kiterjesztette. Általában 
ismeretesek azon káros behatások, melyek hirtelen idéznek 
elő  idegshockot vagy lassan befolyásoló lelki izgalmakat, 
mint a gránát-, aknarobbanás, föld alá temetés, pergő tű z, 
roham, frontszolgálat és a háború mindmegannyi bor
zalma. Ide tartoznak egyszersmind a félelem, aggodalom a 
kiképzés ideje alatt, azután a hareztérre való indulás stb. 
Észleltek hangtalanság-eseteket typhussal, dysenteriával és 
hő gutával kapcsolatban is. M uck az akinesia amnestica phono- 
poetica névvel jelöli azon soká tartott hangtalanságot, midő n 
szerinte a beteg elfelejtette a gégeizomzat szabályszerű  mű 
ködését, O ppenheim magyarázata értelmében a kar egy bizo
nyos mozgásánál. Elő fordulhat a suttogó beszéd, az aphonia 
gégehuruttal kapcsolatban is, mint reárakódott functionalis 
hysteriás jelenség. Általában gyakori lelet a hangszalagok és 
a gége nyálkahártyájának belöveltsége, a hangszalagok duz- 
zadtsága és megvastagodása különböző  mértékben. Vitás 
a kérdés, vájjon idő sült gégehuruttal van-e dolgunk, avagy 
másodlagos congestiós állapottal, másodlagos kifáradási hu
ruttal. G utzm a n n , Zum steeg. Arnoldi, Kessel a gégehurutban 
látja az eredeti okot. Am mersbach, M arx, Im hofer, N ado leczny 
a gégehurutot következményes jelenségnek, fáradási hurutnak, 
congestiós jelenségnek tartja. Á gégehurut egymagában nem 
magyarázhatja a hangtalanságot; vannak betegek, kiknek a 
hangtalansága megszű nt, de a gégejelenségek megmaradtak. 
Nem ritkán ezen gégejelenségek a beszéd alkalmával erő lte
tett szorításnak, az ál hangszalagokkal való hangképzésnek a 
következményei. A hangképző  izmok különböző  mérvű  paresisei 
következményes fáradási jelenségeket ohozhatnak. Észleléseink 
azt mutatták, hogy olyan katonákon, kik a hareztéren még 
nem is voltak, a belöveltség legenyhébb és erő sebb fokai, 
valamint kisebb-nagyobb duzzadások fordulhatnak elő a 
hangrést záró izmok különböző  fokú paresisével, így 67 eset 
közül, 36 esetben a hurutos jelenségek az internus paresisé
vel, 6 esetben a transversus paresisével, 5 esetben az internus 
és transversus paresisével és két esetben a hangrést záró 
izmok paresisével jártak karöltve. Harcztéri betegeken 130 eset 
közül 86 esetben a hurutos jelenségek az internus paresisével, 
10 esetben a transversus paresisével, 4 esetben az internus 
és transversus paresisével és 12 esetben a hangrést záró 
izmok paresisével voltak kapcsolatban. 1 esetben a hang
szalagok pillanatnyilag összeértek és azonnal széttértek, 1 eset
ben az álhangszalagok értek össze és 2 esetben a hang
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szalagok rángatódzva összeértek és azonnal széttértek. A 
hangrést záró izmok paresisének számos esetében nem 
találtunk gégeelváltozásokat. Több katona már gégehuruttal 
és a hangrést záró izmok kisebb paresisével került a harcz- 
térre, a hol úgy a hurut, mint a paresis jelenségei csak 
fokozódhattak. De sok katona az idő sült gégehurut különböző  
jelenségeivel a hangszalagoknak minden mozgási eltérése 
nélkül vonult be, s a fárasztó szolgálat, a kedvezőtlen éghajlati 
viszonyok és az arczvonalnak az idegrendszerre káros hatása 
járultak hozzá ahhoz, hogy a hurutos elváltozások fokozódtak 
és ideges jelenségek állottak elő .

Nem tagadható, hogy a gége hurutos elváltozásai bizo
nyos dispositiót jelentenek a hangképzés ideges zavarainak 
jelentkezését illető leg; de épp úgy nem tagadható, hogy a 
hangszalagok mozgás-zavarai, az erő ltetett beszéd és hang
képzés másodlagos vérbő séget, congestiós állapotot idézhet
nek elő . Épp igy érthető , hogy a gége hurutos elváltozásai 
kifáradási jelenségeket is vonhatnak maguk után a hangkép
zéskor. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a különböző  fokú 
vérbő ség, a hurutos elváltozások okozatos összefüggésben 
állhatnak a hangszalagok hangképző  mozgás-zavaraival, de 
éppen úgy minden okozatos alapot nélkülözhetnek is és ezért 
a hangzavarokkal együtt fennforgó gégehurutot minden eset
ben csak első dleges vagy csak másodlagos jelenségnek tekin
teni nem lehet. És így nagyon érdekes az általunk észlelt 
katonák nagy száma, kik a harcztérre még nem kerültek és 
a kiken a gége vérbő ségének és hurutos elváltozásainak 
különböző  fokai mellett a hangszalagok hangképző  mozgásai 
semminemű  eltérést sem mutattak; ezek száma 754 volt.

A gégehurut elő fordulásának e nagy száma is természe
tessé teszi, hogy e katonák egy részén a harcztéren az em
lített elő segítő  körülmények hatásaként egy reárakodó func
tionalis, hysteriás aphonia keletkezhessék. A mi az aphoniá- 
nál jelentkező  motoros elváltozásokat illeti, azok a gége
tükörrel áttekinthető k és különböző  alakokat mutatnak, 
cszleltettek hüdések, görcsök és különböző  beidegzési és 
mozgási jelenségek. A hangréstszükítő  és hangképző  gége
izmok hüdéses jelenségeit számos esetben észlelték Imhofer, 
M arx, .duck, Am ersbadi, N adoleczny és mások. A hangrést
szükítő  izmok hüdése mindig kétoldalú, lehetnek az egyes 
izmok és a hangréstszű kítő k együtt is hüdve. Leggyakoribb 
a musculus thyreoarytaenoideus hüdése, röviden internus- 
hüdésnek fogjuk jelezni. Hüdve lehet a musculus arytaenoi- 
deus transversus, röviden transversus-hüdés, továbbá az 
internus és transversus együttvéve és hüdöttek lehetnek végül 
az összes hangréstszükítő  izmok, röviden adductor-hüdés. A 
musculus cricoarytaenoideus lateralis hüdése, röviden lateralis- 
hüdés, nagyon ritka jelenség. A musculus cricothyreoideus hüdé- 
sét Amersbach egy esetben észlelte. Osztályunkon harcztéri bete
geink közül 183 esetben észleltük az internus hüdését külön
böző  fokban kifejezve, 68 esetben fordult elő  a transversus 
hüdése különböző  fokban, 13 esetben az internus és a trans
versus hüdése és végül az adductorok hüdése 47 esetben 
találtatott. Ezen hüdéses esetekben, valamint a többi harcz
téri esetben az elő idéző  okok között szerepelnek a gránát-, 
aknarobbanások, gázok, föld alá temetés, meghű lés, vízbe 
esés, sziklán függés, lövés, typhus; az esetek egy részé
nél minden ok nélkül jelentkezett a bántalom. Szembeállítjuk 
azon hüdéseket, melyek nem harcztéri katonákon jutottak 
észlelésünk alá, így internus-hüdés 44, transversus-hüdés 6, 
internus- és transversus-hüdés 5 és adductor-hüdés 3 eset
ben. Arra nézve nincsen adatunk, hogy ezen katonák ki
kerültek-e harcztérre és onnan milyen állapotban kerültek 
újra észlelés alá. A mi a hangréstszükítő  izmok görcsét 
illeti, a mi a hangképzést kizárja, az aphonia spastica és a 
dysphonia spastica észlelés tárgya volt Seiffert, Amersbach 
és mások részérő l. Harcztéri betegeink között 6 esetben 
észleltük az aphonia spasticát. Nem harcztéri katonák között 
késő bb két esetben fordult elő  laryngospasmus.

, Egyik érdekes jelenség az álhangszalagokkal való be
széd, az ál hangszalagok összeszorítása, érintkezése folytán a 
kilégzési levegő áram rezgésbe hozza ő ket, ami érdes zörejt,

de a rendes hanghoz hasonló hangot is eredményez. Hang- 
talanságnál és hangzavarnál szinte öntudatlan segédeszköze 
a betegnek, hogy a valódi hangszalagok helyett az álhang
szalagokat hozza mű ködésbe. A hangképzés pillanatában 
intentiós görcs jelentkezhet és az álhangszalagok heves össze
szorítása, összeérése teljesen elzárhatja a hangrést és teljes 
hangtalanságot okozhat. Az álhangszalagokkal való beszédet 
észlelte kívülünk Im hofer, M arx, Amersbach, M uck, Nado leczny. 
Az álhangszalagok többször csak a két elülső  harmadban 
érintkeznek és hátul háromszögalakú rés marad nyitva. Az 
egymáshoz feszülő  álhangszalagok elfedik a valódi hang
szalagokat, belégzéskor a valódi hangszalagok rendes hely
zetükben láthatók. Több esetben a hangképzéskor a valódi 
hangszalagok viselkedése nem tekinthető  át. Mint Amersbach 
mondja, lehetetlen eldönteni, vájjon akaratlan mű ködési pa- 
resissel vagy akaratlagos elpetyhüdtséggel, illetve akaratlagos 
be nem idegezéssel van-e dolgunk. Érdekes jelenség az ál
hangszalagok spasmusának és a transversus hüdésének com- 
binatiója.

Felette érdekes az esetek azon csoportja, hol a hang
képző  izmok görcse karöltve jár még más izomcsoportok 
görcsös jelenségeivel. Esetenként elő fordulhat az is, hogy a 
hangképző  izmok elégtelen mű ködését a lélekző  izmok 
pótló mű ködése váltja fel. így M uck észlelte a hangképző  
izmok paresisének a fej-, nyak- és törzsizomzat másodlagos 
görcsével való combinatióját. így egy esetében a hangtalan 
beszédnél összehúzódik a musculus corrugator supercilii és 
a musculus frontalis, a második és harmadik bordaköz 
kiemelkedik és a platysma myoides mindkét oldalon meg
feszül. M uck más eseteiben a suttogó beszéd alatt a fej 
bólintó és rázó mozgásait és a hasizomzat megfeszülését 
látta, továbbá torticollist, a musculus sternocleidomastoideus 
és a musculus sternohyoideus görcsét.

Egy esetében a beszéd actusa alatt a serratus foga
zata élesen elő ugrott, a hasizomzat feszülésben, az ágyéki 
izomzat görcsben volt, a trapezius mindkét oldalon erő sen 
megfeszült, a hangképzéskor a valódi hangszalagok köze
ledő  mozgása ugyan látható volt, de csakhamar az álhang
szalagok felettük erő sen összeértek.

Seiffe r t egy esetében a hangszalagok choreaszerű  rán- 
gásait észlelte a végtagok egyidejű  choreájával. Egy nagyobb 
tanulmányomban a chorea laryngis elnevezést elegendő nek 
mondtam, mert csak felesleges zavarra ad okot és a choreá- 
nak csupán részjelensége lehet. Újabban Lilscher dolgozatá
ban felfogásomat teljesen megerő sítette.

Ismételten volt alkalmunk észlelni az intentiós görcsöt, 
az arcz és a nyak izomzatának vonaglását és görcsét minden 
beszélő  kísérletnél.

Harczéri betegeink közül 7 esetben észleltük az álhang
szalagok összeérését és 8 esetben az álhangszalagok spas
musának és a transversus-hüdésnek combinatióját,

Észlelés tárgyát tette a hangképzési zavar azon neme, 
midő n a hangszalagok a hangképzéskor egy pillanatra össze
érnek, de rögtön szét is térnek. Azonkívül elő fordulhat, 
hogy a hangképzéskor a hangszalagok rángatódzva közeled
nek egymáshoz, egy pillanatra össze is érnek és rögtön 
széttérnek és végül a hangszalagok rángatódzva közelednek, 
de a hangrést zárni nem tudják. M uck a hangképzéskor a 
hangszalagok intentiós tremorát észlelte.

Harcztéri betegeink között a hangszalagok pillanatnyi 
összeérését és azonnali széttérését 8, a hangszalagok ránga- 
tódzó közeledését, pillanatnyi összeérését és azonnali szét
térését 9 és végül a hangszalagok rángatódzó közeledését a 
hangrés nyitva maradásával 2 esetben észleltük.

Egyes esetekben fejhangon való beszéddel találkozunk, 
így Schuppan egy esetében állandó fejhangot talált. M uck 
egy betege állandóan fejhangon beszél, közben beáll a hang- 
talanság. Am ersbad i egy esetében a fejhang az álhangszala
gok összeéréskor keletkezik s egy oktávval magasabb, mint 
a nő i hang. N ado leczny két esetében a fejhang a gyerekkor
ból maradt fenn, 5 esetében szerzett fejhang volt jelen; egy
részt a hangtalanság és a némaság gyógyítása közben fejlő dött



6 ORVOSI HETILAP 1918. 1. sz.

fejhangot a betegek megszokják, másrészt a gyógyítás közben 
jelentkezik a fejhang, melynek megszüntetésérő l késő bb lesz 
szó a gyógykezelési eljárásoknál.

Oly lövési sérülések után, melyek távol voltak úgy a gégé
tő l, mint beidegzésétő l, több esetben észleltünk mozgási 
eltéréseket a hangszalagok részérő l. Három esetben az ujj, 
a láb és a fej sérülésénél az internus hű dése, 2 esetben a 
nyak és mell sérülésénél a transversus hüdése, 1 esetben a 
tüdő  sérülésénél az internus és a tranversus hüdése, 4 eset
ben a nyak, törzs és térd sérülésénél az adductorok hű dése, 
1 esetben a fej sérülésénél a hangszalagok pillanatnyi össze- 
érése és azonnali széttérése és egy esetben a nyak sérülésénél a 
hangszalagok rángatódzó közeledése, pillanatnyi összeérése 
és széttérése volt észlelhető . Elő fordulhatnak rendellenes, 
paradox hangszalagmozgások is. Amersbach említ egyesetet, 
hol hangképzéskor a gége rendes képet mutatott, de a mint 
a beteget felszólították, hogy mély légvételt vegyen, a hang
szalagok rángatódzó mozgásokat végeztek, anélkül, hogy a 
hangrést tágították volna. Gyönge aetherbódulatra a stridor 
megszű nt. Egy nem harcztéri katonán a hangszalagok hysteriás 
paradox mozgásait észleltük, ami abban állott, hogy belég- 
zéskor a hangrést tágítása helyett szű kítették a hangszalagok 
ellentétes mozgásai.

(Folytatása következik.)

Közlemény a budapesti m. k ir. tud. egyetem  belgyógyászati 
d iagnostika i k lin ikájából.

( Ig azg a tó : báró  Kétly László dr., egyet. ny. r. tanár.)

A háborús neurosisok elektropsychés 
kezelésérő l.

(M ásodpercz-v illam ozás.)

Irta: H en sze ím a n  A la d á r dr. cs. és kir. t.fő orvos, egyetemi tanársegéd.

A belgyógyászati diagnostikai klinikán f. é. februártól 
októberig 180 háborús neurosis esetet kezeltünk. A katonaanyag 
túlnyomó részben a „Ludovika akadém ia had ikó rház“ állomá
nyából adódott.1 A katonákat részint ambulans kezelésre küld
ték, részint mint fekvő  betegeket a klinikára áthelyezték. 
Gyógyult ezek közül 172, változatlan maradt 3, javult 5. Vál
tozatlan maradt egy válltremor, egy vizeletcsurgás (állítólag 
a gyermekkor óta áll fenn) és egy blepharospasmus esetünk. 
Javult három sántítás, egy végtagreszketés és egy süket
némaság; utóbbiban a hallás elég jó lett és artikulálatlan han
gokat hallatt, ső t a kezelés alatt a nevét elég érthető en kiejti. 
A gyógyultak közt volt 1 hemiplegia, 5 pseudospasmusos 
paraplegia infer., 5 alsó-, 10 felső végtag monoplegia, 20 
végtagremegés, 1 fejremegés, 3 tie, 5 dadogás, 3 süketség, 
1 süketnémaság, 7 éjjeli ágybavizelés, 1 torticollis, 1 astasia- 
abasia és 99 különböző  járási zavar sérüléssel kapcsolatosan 
vagy anélkül. Nem voltak kiválasztott esetek. Mindenkit ke
zelés alá vettünk, a kinek a baja functionalisnak bizonyult. 
Nem egy betegünk azzal fogadott, hogy ő t már többfelé, ső t 
erő s árammal is kezelték. Szervi elváltozást alig néhány be
tegen láttam, és pedig egy fő érbillentyü elégtelenségnél és 
hét inactiv tüdő -tbc.-nál észlelt általános vagy végtagremegés 
esetében. A mi tapasztalataink is bizonyították, hogy szervi 
megbetegedés egészen kivételes a neurosisos betegéken és 
súlyos sebesüléssel egytlen esetben sem találkoztunk. Meg
említésre méltó, hogy két hadimunkás és egy aknavető  kivé
telével valamennyi neurosisos katonám a gyalogsághoz tar
tozott.

Az alábbiakban néhány kortörténet-kivonatot közlök.
1. G. J. 38 éves, gyalogos. 1914 augusztusban vonult be és a 

szerb hareztérre került. Október 29.-én reggeltő l estig mocsárban tar
tózkodott, a mikor annyira megfázott, hogy kórházba szállították. Lábai
nak a bénulása lassan, a kórházi kezelés alatt fejlő dött ki. Hat havi 
kezelés után mint rokkantat két ízben 1—1 évre szabadságolták. Bajá
nak a megállapítása végett a Ludovika akadémia hadikórházba utalják. 
Jelen á llapo t: közepesen fejlett és táplált. Pseudospasmusos parapare
sis inf. képe. Két mankóval igen nehezen jár, közben durva hullámú

1 A L udovika  akadém ia  had ikórház parancsnoka báró Kétly
László dr., a fenti klinika igazgatója.

tremor. Fokozott izomtónus és mérsékelten fokozott térdreflexek. Mind
két lábszáron harisnyaszerű  anaesthesia és hypalgesia 1 Remegés a ki
nyújtott kéz ujjain. Lábaiban hasogatást érez, melle, háta, dereka fáj. 
Szervei épek. Kezelés: a n. medianus 5"-ig villamozva, hogy „a vért a 
karjaiból a lábakba kergessük.“ A kart és a törzset elöntő  hyperaemia 
szemmel láthatólag imponál neki. A másnapi megjelentetéskor annyira 
javult a járása, hogy a villamozást „egyelő re“ elhagyjuk. Harmadnap a 
járás teljesen kifogástalan, egészségesnek vallja magát. A tonus norma
lis, a térdreflex igen kevéssé fokozott; az érzés-zavarok eltű ntek.

2. 0 . J. 43 éves, gyalogos. 1914 novemberben mint hadimunkást 
behívták. Deczemberben gránátrobbanás okozta földomlás a bal kezét 
„lecsapta“ és nagyon megijedt. Eszméletét nem vesztette el. Házi keze
lésre utalták. Majd áprilisban besorozták, de bevonulnia nem kellett. 
Deczemberben 1 évre szabadságolták, azóta házi kezelésben, kórházak
ban és 1 évi szabadságon volt. 1917 januárban mint gépészt felmen
tették, de képtelen volt dolgozni és beteget jelentett. Bajmegállapítás 
végett került hozzánk. Jelen á llapo t: mérsékelten fejlett, kissé sovány. 
Mindkét felső  végtagja, fő leg a vállbán és a kéz ujjai reszketnek. A kéz 
fogása ügyetlen, a szorítóerő  majdnem 0. Járásnál, munkánál fullad. 
„Csonthasogatások“ a végtagokban. Szervei épek. Idegrendszeri eltérés 
nincs. Kezelés: néhány másodpereznyi villamozása a n. ulnarisnak. 
Másnap gyógyult; a remegés megszű nt, a Kéz szorítása jó.

3. K. Zs. 34 éves önkéntes tizedes. 1913 októberben vonult be. 
A hareztéren 4 hónapig volt. Deczemberben granátlégnyomást kapott, 
eszméletét elvesztette, orra és szája vérzett, a fülei zúgtak. Ezen idő  óta 
dadog, alsó végtagja és teste járás közben remeg. Azóta 13 havi kórházi 
kezelésben és mint rokkant egy évi szabadságon volt. Bajának megálla
pítása végett 1917 februárban beutalva. Jelen á llapot: Közepesen fejlett és 
táplált. Nagyfokban dadog, a szavakat keresi, hosszú szünetet tart, sokszor 
ismétel szótagokat és szavakat. Az alsó végtagokon kissé hajlított térd 
mellett folytonos, durva hullámú tremor. Lábaiban néha görcsök vannak, 
olykor szúr a mellében. Inactiv jobboldali csúcsfolyamat némi nyomai. 
A bal kéz mutatóujján és a jobb láb öregujján gyógyult lövési sérü
lések. A bal lábszáron tágult gyüjtő erek. Idegeltérés nincs. K ezelés: né
hány pillanatnyi radialis és medianus villamozásra másnap a remegés 
megszű nt, a beszéd javult. Újbóli peroneus villamozásra harmadnap 
a dadogás tű nt e l ; értelmesen beszél.

4. D. I. 37 éves gyalogos. 1914-ben a hareztérre került. 1917 
augusztusban gránátlégnyomás érte. Azóta dadog és a kezei remegnek. 
Jelen állapot: közepesen fejlett, gyengén táplált. Lassan, vontatottan 
beszél, olykor szótagokat ismétel. Mindazonáltal a beszéd elég érthető . 
A jobb vállát, ha izgatott, em elgeti; a kezei is remegnek. A 
hozzáintézett kérdésekre izgatottság fogja el. Szervei épek. K ezelés: 
másodperczekig tartó peroneus villamozásra a másnapi megjelente
téskor az állapot változatlan. Újbóli hasonló villamozása a n. perone- 
usnak. Harmadnapra gyógyult. A tikk megszű nt, a beszéd kifogástalan.

5. F. J. 37 éves gyalogos. 1914-ben a szerb harctérre került. 
Ott novemberben egy gránát légnyomása é r te ; eszméletét elvesztette, 
azóta nem tud beszélni. 4 havi kórházi kezelés és kétszer egy-egy évi 
szabadság. Bajának megállapítása végett került a fenti kórházba. 
Jelen állapot: erő s, jól táplált. Ha hozzászólnak, remegés fogja el, az 
arcz kipirul, beszélni igyekszik tátott szájjal, de csak néhány „a“ han
got ejt. A remegése a jobb lábon kezdő dik és inkább a jobb testfélen 
látható. Máskülönben nem reszket. Kezelés: az elő szöri másodpercz- 
viltamozásra erő teljesen elkiáltja magát, de a nevét még nem tudja 
kiejteni. A másodszori villamozás után már dadogva beszél. Újból meg- 
villamozva negyednapra gyógyult.

6. V. J. 37 éves gyalogos. 1916 januárjában többhavi harcztéri 
szolgálat és gránátlégnyomás után fejtyphussal a kórházba került. 5 
hónapig kórházban kezelték, majd otthonába szabadságolták. 1917 áp
rilisban bajmegállapítás végett küldték hozzánk. Jelen állapot: közepe
sen fejlett, elég jól táplált. Mindkét fülére süket. Egész testében gyen
geséget érez. Füllelet: b. o. minimális középfülhurut; oly csekély fokú, 
hogy a hallását nem befolyásolja. E miatt teljesen szolgálatképes. 
Kezelést nem igényel. Kezelés: egyszeri másodperc.z-villamozása a N. 
ulnarisnak. Másnap suttogó beszédet 4 m. távolságból hall.

7. Cz. A. 43 éves gyalogos. 1916 februárban a hareztérre vitték. 
Júliusban gránátrobbanás a föld alá temette, az eszméletét elvesztette. 
Hat hónapig volt kórházakban, majd bajmegállapítás végett került hoz
zánk. Jelen állapot: jól fejlett, közepesen táplált. A gránátrobbanás 
óta a feje és a jobb karja rángatódzik (tikk), feje állandóan remeg és 
benne kopogást érez. „Ha nehezet dolgozik, egész teste remeg.“ A szer
vek épek. Kezelés : egyszeri n. ulnaris másodpercz-villamozásra másnap 
mint gyógyult jelentkezik.

8. V. I. 18 éves gyalogos. 1917 márcziusban bevonult. Azonnal 
beteget jelentett. Bajmegállapítás czéljából került hozzánk. Jelen á llapot: 
jól fejlett és táplált. Szervei épek. Gyermekkora óta minden éjjel az 
ágyba vizel. Fájdalmai nincsenek. K ezelés: egy ízbeni, kb. 5"-ig tartó 
villamozása a n. ulnarisnak. Rákövetkező  éjjel az ágybavizelés elmaradt. 
A klinikán még 16 napig figyelték. Ez alatt ágybavizelése nem volt. 
Mint gyógyult távozik.

Gyógyulást tehát 96% -ban értünk el. A javultakkal együtt 
98%  az eredmény.2 Természetesen nem a hysteriát gyógyítottuk 
meg, hanem e betegségnek legtöbbször monosymptomás

* A dolgozat megírása óta októberben 30, novemberben 22 esetet 
kezeltem 100°/o-os eredménnyel.
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megnyilvánulását. A legtöbb szerző vel egyetértve meggyő ző dé
sünkké vált, hogy tisztán psychogen úton támadnak a neurosisok. 
Mihelyt valamely trauma mint mechanikai factor szerepel, 
anyagi elváltozást okoz és szervi betegséget kelt. Ezért a 
központi idegrendszer valóságos rázkódásai, vérzések az agy
ban, gerinczagyban és a burkokban, a gerinczagy nyoma- 
tása stb. nem tartozhatnak ide. A psychogen eredet vitatói 
számos más és más érvet sorakoztatnak fel abban a rend 
kívül heves vitában, amely még nem zárulhatott le, hiszen 
kísérleti és obductiós bizonyítékok nagyon is hiányoznak. 
Újabban M . Goldstein a hadineurosisok legkülönfélébb ese
teit már néhány napos korukban, közvetlenül a front mögött 
hypnosissal gyógyítja! A szervi idegbajok tüneteit, úgymint 
a Babinski-, az Oppenheim tünetet, a pervers triceps-reflexet, 
az elfajulási reactiót vagy a mély reflexek hiányát egyetlen 
esetben sem észleltem. Felhívom  a fig ye lm e t a im , hogy a 
hol oedem ás vég tagot lá tunk  a bő r fe ltű n ő  trophiás elvá lto
zása iva l (livid szín, hideg tapintat, a felső  végtagon a feszí
tő k, az alsón a hajlítók csökkent villamos ingerlékenységével), 
m ind ig  m eg ta lá lh a tju k  a körkörös, p igm en tá lt vagy véra lá
fu tá so s , vérzéses strängulatiós barázdát is.

El kell fogadnunk, hogy a háborús neurosis a hysteria 
manifest tüneteinek valamelyike. Legtöbbször hysteriásan, 
ritkábban neurastheniásan terhelt katonák latens betegségének 
a megnyilvánulásáról van szó. Az érzékszerveket szokatlanul, 
mértéktelenül vagy hirtelenül foglalkoztató események átélése, 
amilyen a nehéz lövegek szele, az akna- és ágyútüz, a rob
banások, mint szikrát pattantja ki a lappangó hysteria valamely 
idő leges tünetét. Az itthon szerzett hadi neurosis minden 
valószínű ség szerint a hysteriásan gyenge jellemnek a meg
nyilvánulása, kiváltva ama temérdek suggerálástól, a mellyel 
a háború lépten-nyomon megszükíti az öntudatot. A sugge- 
rálások egymásra tornyosulnak, akárcsak a szerencsétlen élet 
körülmények, a melyek öngyilkosságra vezetnek.

Ha elfogadtuk az egységes eredetet és kórismét, küszö 
b ö ljü k  k i a sim ula tio  fo g a lm á t. Nem mondom ezzel azt, 
hogy nincs tettetés és túlzás; minden bizonnyal akadnak a 
hysteriások seregében ilyenek is. Már a simulatio is gyenge 
jellemre u ta l! Lewandovszky szerint igen nehéz határt vonni 
a tettetés és hysteria között. De bármiként áll is a dolog, 
nem  leleplezni, hanem  g yó g y íta n i akarunk. Tisztán a leleple
zéssel nem érünk el semmit, mert emberünk a pillanatnyi 
kizökkenés után akár rögtön visszatérhet a jól megtanult 
szerephez.

De sem tudományos, sem praktikus haszna nem volna 
ennek a megkülönböztetésnek. A tudomány szempontjából 
csak az a kérdés tisztázódhatnék, hogy mely jelenségek adják 
az egyén hysteriás terheltségének a bizonyítékát. Utóbbiakról 
pedig tudjuk, hogy latens hysteria esetében a szellemi elvál
tozáson kívül nincsenek ilyenek. Az alkalmi okok vagy sug- 
gerálások folytán életre keltett tünetek pedig oly vegyesek, 
a milyenek egy betegségben sem fordulnak elő . Vegyesek és 
heterogének, mert oly sorakozásban kerülnek egymás mellé, 
hogy semmi más kórképbe nem oszthatók. Nem lennénk 
tehát okosabbak, ha megkülönböztettíető  jelenségek után ku
tatnánk és ilyeneket felfedeznénk. A hysteria mindent utánoz. 
Gondoljunk csak a központinak és peripheriásnak látszó bénu
lások legkülönböző bb alakjaira! Maradnának még a degene
ra te s  stigmák; egyikük-másikuk azonban majd mindenkiben 
felismerhető . A míg ezek értékelésének reálisabb alapot nem 
adnak, nem használhatók fel a differencziálás szempontjából.

Praktikus szempontból pedig csak ártanánk a megkü
lönböztetéssel. Annál makacsabb és következetesebb volna a 
betegünk, minél inkább rászorulna a védekezésre a simula
tio vádja ellen, a mellyel az orvosa támadja. A gyógy ítás 
szem pontjábó l éppenséggel m indegy, hogy m ennyi a z  illető ben 
az aggravá lás. Ha túlzással vagy tettetéssel van dolgunk, ér
vényesülni fog a kezelés, a fájdalmas áram büntető  jellege. 
Eltaláltuk az orvosszert, mert fenyítünk. Büntetünk a nélkül, 
hogy ezt a látszatot a betegben felkeltenő k, a nélkül, hogy 
leleplezettnek érezné magát és félnie kellene a következmé
nyektő l.

A klinikán K a u fm a n n3 módszerével gyógyítunk, de en
nek egy módosítását használjuk, a melyet én eszközöltem 
rajta. K au fm ann fájdalmat keltő , közepesen erő s farádos ára
mot vezet a betegbe, s a villamozás közben és ezt meg-meg- 
szakítva a szünetekben szóval gyakorolt befolyásolással (ver
balis suggerálás) és éles katonai kommandóra gyakorlatok 
végeztetésével a biztos és rögtöni gyógyulást suggerálja. 
K au fm ann és nálunk G onda egy ülésben végeznek a beteg
séggel ; ez perczekig, esetleg negyed óráig (K au fm a n n ) ta r t ; 
nem tágítanak a beteg mellő l, viliamozzák, szóval tartják és 
gyakorlatokat végeztetnek a megfelelő  kiesés ellenében, a míg 
meg nem gyógyul.

Én a rábeszélést, a meggyő zni akarást elő legezem. Ez 
az eljárásom bevezetése. A mondókámat az egész társaság, 
a mely nálunk rendszerint 3—5 fő bő l áll, egyszerre hallgatja 
végig.

A hysteriás könnyen befolyásolható, a gondolatvilága 
könnyen terelhető  az általunk megszabott irányba. Hivatkoz
zunk arra, hogy a betegsége szerencsére könnyen gyógyítható 
és hogy ebbő l a betegségbő l itt még mindenki meggyógyult. 
Csak akarnunk kell és önmagunk győ zzük le az idegességet, 
a melybő l a baj ered. Én is célszerű nek láttam jó sokat me
ríteni a katonai szigorból és kihasználni a subordinatiót. 
Meggyő zni és egyúttal parancsolni. Azután a nélkül, hogy 
várnánk ezen éber befolyásolás eredményére, tovább megyünk 
az eljárás második szakaszára. Elő vesszük az electrodot és 
bélebocsátjuk néhány m ásodperezre az „erő s“ áramot azzal a 
kijelentéssel, hogy ezt az áramot az idegessége ellen adjuk, 
ettő l az áramtól nálunk még mindenki meggyógyult. Ha van 
példánk a beteg környezetébő l, hivatkozunk rá, mint olyanra, 
a ki hasonló bajból meggyógyult.

Az idegizgalmi pontok valamelyikén (legfájdalmasabb 
sorrend szerint a n. peronaeus, n. ulnaris, n. medianus, 
n. tibialis és legkevésbé a n. radialis) szakító gomb-electrod- 
dal néhány pillanatra és megszakításokkal zárjuk az erő s 
farádos áramot. Teljes megterhelésével a kézi farádos gépnek 
vagy valamely egyetemes kapcsolókészülék farádos áramszol
gáltatójának. Sokkal inkább kellemetlen, mint erő s áramról 
van szó. Sok ezer Volttal, de a M. A.-nak mindössze a tört
részeivel dolgozunk. Minimális intensitás, a mellyel, ha való
ban csak néhány másodperczig alkalmazzuk, nem tehetünk 
kárt. Az indifferens electrodot ugyanarra a végtagra proxima- 
lisan helyezzük, esetleg oda köthetjük és ne a törzsre vagy 
a tarkóra. Galván-áramot ne használjunk, hogy eleetrolysist 
ne okozzunk.

A mióta pedig a sinusos árammal való kezelés közben 
és után beállott halálesetekrő l van tudomásunk (status thymi
colymphaticus!), nem fogunk ezen áramfajtához folyamodni. 
Tehát bármely farádos készülék (Wagner-kalapáccsal felsze
relve az egyetemes kapcsolókészülékeken is I) teljes megter
helésével, v. i. minden ellenállás kiküszöbölésével, jól meg
nedvesített electrodokkal, a szakító-gombeleetrod mélybeható 
nyomásával villamozunk. Elő ző leg még kijelentjük, hogy, 
sajnos, kellemetlen az áram, de ennek meg kell lennie, mert 
meghozza a kívánt gyógyulást. Jó példa a foghúzásra való 
hivatkozás. (Mennyire fáj és mily jó, ha künn van a fog.) 
Legalább egy-két ápolóval tartassuk az ülő  vagy fekvő  bete
get. Némaság esetében szólítsuk fel, hogy az áram hatása 
alatt kiáltsa el magát, ejtse ki a nevét stb. Azután nem sokat 
törő dve a beteg kifogásaival, ellenvetéseivel, esetleg hysteriás 
rohamok rögtönzésével, kijelentjük, hogy másnapra meggyó
gyul, de ha nem lenne teljes a gyógyulás, a kezelést másnap

3 K au fm ann a prioritásra csak annyiban tarthat számot, hogy 
rendszeresen és a katonák nagy tömegein, legalább a központi ha
talmaknál ő  alkalmazta elő ször az elektropsychés módszert. Az egy 
ülésben való kierő szakolása a gyógyulásnak K au fm a n n szerint is B ru n s- 
nak az érdeme, a ki hysteriás gyermekeket gyógyított egy ülésben. A 
fájdalmat keltő  villamos árammal Charcot óta már régen többfelé gyó
gyították a hysteriát. Jóval a háború elő tt magam is láttam ilyen 
villamozást Jen d rá ss ik tanár klinikáján ; ugyancsak ott hallottam an
nak a hangoztatását, hogy a fájdalmas villamozás minden tekintetben 
elő nyösebb, mint a hypnosis; nem növeli a befolyásolhatóságot, nem 
rontja a karaktert.
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vagy bármeddig is folytatni fogjuk még erő sebb árammal. 
Más mondani valónk ne legyen! A villam ozás végeztével 
azonna l eleresztjük a beteget és nem  csiná lta tunk  vele g y a 
kor la toka t.

Szabály gyanánt tartsuk szem elő tt a következő ket. Ne 
foglalkozzunk sokat a beteggel (Jendrássik). Ne törő djünk 
sokat a stigmájával; mindig csak idegességrő l, jól gyógyít
ható idegbajról beszéljünk. A villamozást nem kell okvetlenül 
a beteg testrészen végeznünk; hiszen megnyugtathatjuk a 
beteget azzal, hogy az egészséges testrészbő l kergetjük át a 
vért a beteg részekbe. Általában a bekövetkezendő  bő rhyper- 
aemiára való hivatkozás igen hálás, mert roppantul meg
győ ző ig  szokott hatni. Hangsúlyozom, hogy az árammal új 
vért, erő t és életet keltek benne s mint új ember fogja ma
gát érezni. Individualizálnunk tehát legfeljebb csak a szóval 
tartott suggeráláskor kell, a mely a villamozást bevezeti; 
attól kezdve az egész kezelés sémás és kell, hogy ilyen ma
radjon. Gyorsan, kevés fáradsággal tömegeket kezelhetünk, 
az eredmények pedig mindent felülmúlók lesznek.

Rendszerint egyszer, néha kétszer villamozunk, csak igen 
ritkán van szükség háromszori villamozásra. Betegeink legna- 
gyobbrésze a másnapi megjelentetéskor azzal áll elő, hogy meg
gyógyult és nincs szüksége további kezelésre. A másnapi jelent
kezéskor első nek a teljesen vagy leginkább gyógyultat vegyük 
elő . Dicsérjük meg, ha meggyógyult, engedjük el a további keze
lést és mindezt hangsúlyozva, tüntető leg, suggerálás czéljából.

Roppantúl nagy fontossága van a milieu czéltudatos 
kifejlesztésének. Ez nem véletlenség müve, mert ügyeskedés
sel és sok kitartással bárki és bárhol teremthet megfelelő  
környezetet. Az első  gyógyult esetünket kamatoztassuk, hi
vatkozzunk rá, jelentessük meg egy egy gyógyító kísérletünk
kor. Az ápoló-személyzetet oktassuk ki, hogy már a beteg 
belépésekor az intézetbe ő k kezdjék meg a suggerálást, ő k 
fogadják azzal a kijelentéssel, hogy itt mindenki meggyógyul.

Ha egy egész csoport harmadszori villamozásra sem 
gyógyulna meg (velem egyszer történt), keressük ki azt a 
nem befolyásolható, esetleg nem büntethető  egyént, a ki a 
csoport szellemét megrontja. Ha ezt megtaláltuk és kiküszö
böltük, rövidesen teljes az eredmény.

Összefoglalva: módszerem a K au fm ann ajánlotta ere
deti eljárástól abban különbözik, hogy nem könyörtelenül 
egy ülésben erő szakolja ki a gyógyulást, tehát nem percze- 
kig és órákig okoz fájdalmat a betegnek, hanem egy-két, 
illető leg három ülésben és mindannyiszor csak másodpercze- 
kig villamozva. Aki próbálta néhányszor K au fm ann módsze
rét, tudni fogja, hogy micsoda horribilis szellemi ső t testi 
munkát kíván meg az orvostól, amire pedig nincs mindig 
berendezve. Néha pedig mily jelenetekben bő velkedő  harczot 
jelent ama belső  ellenállással szemben, a mellyel a hysteriás 
psyche beszű kítette magát. A módszer tehát humánusabb, 
energiát és idő t kímélő . Továbbá bárki és ambulanter gyó
gyíthat és nem kell félnie elektrocutiótól (mindama káros 
hatás, a melyet az áram a szervezetre gyakorolhat). Az iro 
dalomban leírt halálesetek sohasem nehány másodpercznyi 
villamozásra támadtak, közülök a legrövidebb villamozás egy 
perczig tartott. A kiabáló és vergő dő  embertársunk látása 
tehát nem félemlíthet meg orvosilag! Simulálás esetén em
berünk 24 órára magába szállhat és gondolkodhatik. A 
hosszú kezelést szóval is kell ám bírnunk. Folyvást beszélni, 
az ellenvetéseiket legyő zni és közbe meg-megszakítva a 
villamozást, gyakoroltatni a beteget a megfelelő  kiesés ellené
ben : mindezt feleslegessé teszi a fenti módszer.

Felesleges tehá t k ierő szako ln i a beteget a ba jábó l per- 
ezek és m ég  hosszabb idő  fá jd a lm a i árán, a m ikor m ásod- 
perczekig  tartó villam ozással, de u tána 2 4 — 4 8  órai idő t, nyu 
ga lm a t, m agábaszá llást b iztosítva a k izökken te tt psychének, 
m ajdnem  100°/0-o s g yó g y u lá s t é rhetünk el,

*
* *

Messzire vezetne és nem e dolgozat keretébe való ama

vitákra kiterjeszkedni, a melyek a hadineurosisok elnevezése, 
ezeknek mibenléte, prognosisa és a gyógyítása körül támad
tak. Pedig Jendrássik szerint, ha valahol, itt van igazán je
lentő sége annak, hogy mit tart felő lük az orvos. A ki psycho
gen eredetű nek, tisztán functionalisnak és gyorsan gyógyít- 
hatónak tartja, az gyorsan fogja is tudni meggyógyítani. 
Jendrássik és Lew andow szky az érvek egész sorozatával, 
analógiákkal stb. bizonyítják a psychogen eredetét és a 
legtöbbször hysteriás charaktert. O ppenheim majdnem telje
sen egymagában van a „traumás neurosis“ elméletével. 
Tudvalevő leg tő le ered ez az elnevezés még a háború elő tti 
idő kbő l. A háború szülte neurosist is a legtöbb esetben trau
más eredetű nek tartja. Ez a trauma a szervekben belül okoz 
elváltozást, amely azonban nem szervi, de nem is hysteriás 
elváltozás, hanem egy feltételezett harmadik, a mely szöveti 
elváltozást nem okoz. Példának hozza fel a vasmagot, a mely 
mágnességet kap és veszít, anélkül, hogy a szerkezete meg
változnék. Sarbó egy lépéssel tovább megy. Ő  is a traumá
ban, mint mechanikai faktorban keresi a fő kórokozót; ez 
mikroorganumos, helyesebben mikrostructurás elváltozásokra 
vezetne. Ez utóbbi több mint molekuláris eltolódásodé kevesebb, 
mint durva anatómiai elváltozás.

Érdekes, hogy mi mindenfélével igyekeztek suggeráló 
hatást kifejteni. N o n n e -m k hypnosissal való szép gyógyulási 
eredményei közismertek. B ethm ann és G oldstein altatnak és 
narcosisban suggeráló injectiót adnak, melynek helyét nagy 
kötéssel látják el. Gyógyítottak P olitzer-ié\e orrzuhanyozással. 
M . Liebersa. villamozásnak, a hypnosisnak és különféle gyógy
szereknek kombinált használatát ajanlja. Jó eredményeket 
értek el a munka-therapiával. P odm an iczky hysteriás kyphosis 
eseteiben a lumbalpunctiónak látta jó hasznát. Éppen ilyen 
joggal lehetne hideg fürdő ket, hideg zuhanyokat, köpülyözést, 
hólyaghúzást, fájdalmas injectiókat stb. használni, minden 
bizonnyal teljesen kielégítő  eredménnyel. De legegyszerű bb 
és legkönnyebben keresztülvihető  valamennyi suggeráló el
járás közül a villamozás. A villamos áram alkalmazásának a 
fent közölteken kívül sok más módja lehetne. A farádos 
áram mellett bármely más veszélytelen áramformát is fel
használhatnánk. Az Országos Hadigondozó Hivatal császár
fürdő i intézetében például magas feszültségű  áramot, Tesla- 
és influens áramok hosszú, pattogó és színes szikráit hasz
nálják. Ezen áramformáknak mindenesetre megvan az az 
elő nyük, hogy unipolárisán adhatók.

Irodalom . F. K a u fm a n n : Die planmässige Heilung komplizierter 
psychogener Bewegungsstörungen bei Soldaten in einer Sitzung. Mün
chener mediz. Wochenschrift, 1916, 22. sz. — G onda V .: Rasche Hei
lung der Symptome der im Krieg entstandenen „traumatischen“ Neu
rose. Wiener klin. Wochenschrift, 1916, 20. sz. — Jend rássik  E .: A 
háborús neurosisról. Orvosképzés, 1915, 1. és 2. sz. — Jend rássik  E .: 
Einige Bemerkungen zur Kriegsneurose. Neur. Zentralblatt, 1916. — 
H . O ppenheim : Zur traumatischen Neurose im Kriege. Neur. Zentral
blatt, 1915, 14. sz. — H . O ppenheim  : Für und wider die traumatische 
Neurose. Fortgesetzte Diskussion über die traumatischen Neurosen. 
Neurol. Zentralblatt, 1916. — Sarbó  A .: Über den sogenannten Nerven
schock nach Granat- und Schrapnellexplosionen. Wiener klin. Wochen
schrift, 1915, 4. sz. — Sarbó  A .: Über die durch G ranat-und Schrap
nellexplosionen entstandenen Zustandsbilder. Wiener klin. Wochen
schrift, 1916, 20. sz. — G. M a n n : Zur Frage der traumatischen 
Neurosen. W iener klin. Wochenschrift, 1916, 52. sz. — M. Lew an
d o w szky : Erfahrungen über die Behandlung nervenverletzter und ner
venkranker Soldaten. Deutsche mediz. Wochenschrift, 1915, 53. sz. — 
H . L iepm ann : Zur Fragestellung in dem Streit über die traumatische 
Neurose. Neur. Zentralblatt, 19 6. — P odm aniczky T . : Die Lumbal
punktion als therapeutisches Hilfsmittel bei gewissen Formen von 
Kriegshysterie. Wiener klin. Wochenschrift, 1916, 44. sz. — H . E . 
H erin g : Der Sekundenherztod. Deutsche mediz. Wochenschrift, 1916, 
17. sz. — H. E . H er ing : Sinusströme als Koeffizienten in Fällen von 
Sekundenherztod. Münchener mediz. Wochenschrift, 1917, 32. sz. — 
AI. G o ld ste in : Die Suggestionstherapie der funktionellen Neurosen im 
Feldlazarett. D e  Therapie der Gegenwart, 1917. 9. sz. — Ph. Jo l ly : 
Arbeitstherapie für nervenkranke Soldaten. Deutsche mediz. Wochen
schrift, 1916, 49. sz. — K. G o ldste in : Über die Behandlung der 
„monosymptomatischen“ Hysterie bei Soldaten. Neur. Zentralblatt, 
1916.— M. L ieb e rs: Zur Behandlung der Zitterneurosen nach Granat
schock. Neur. Zentralblatt, 19i6. Idő közben jelent meg F. K au fm ann 
„Zur Behandlung der motorischen Kriegsneurosen“ czímű  munkája. 
Münchener mediz. Wochenschrift, 1917, 47. sz.
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Közlemény az O rszágos H adigondozó H ivatal beszterczebányai 
kü lön leges gyógy in tézetébő l. (Vezető  fő o rvos: B enczúr Gyula dr., 

egyetem i m agán tanár, ezredorvos.)

Calcium a tuberculosis therapiájában.
I r ta : M a n d l D ezső dr., tanácsadó fő orvos.

Az utolsó két évtized tudományos vizsgálatai megvilá
gították azt a nagy szerepet, a melyet az ionok a szervezet
ben jászának. Közülök az utóbbi idő ben különösen a calcium 
áll az érdeklő dés központjában.

A beszterczebányai Hadigondozó-kórházban kísérleteket 
végeztem calciummal gümökóros betegeinken. E kísérletek 
három csoportba oszthatók: az első  tbc.-sek hasmenéseire, 
a második tbc.-sek izzadására és a harmadik tbc.-sek hae- 
moptoé-jára vonatkozik.

A calcium per os véve, zsírsavakkal oldhatatlan szap
panokat alkot és így tömöríti a szöveteknek lipoid-alkotó- 
részeit. De tömöríti a sejtek ragasztó-anyagát is, hiszen, mint 
H erbst vizsgálataiból tudjuk, calciummentes tengervízben az 
ázalékok embryo-sejtjei szétesnek és calcium jelenlétében 
ismét összeállnak. Ehhez járul még a képző dő  Calcium
carbonat, mely mechanikusan fedi a nyálkahártyát. Felszívódás 
útján pedig a calcium megnyugtatólag hat a vegetativ ideg- 
rendszerre.

Megpróbáltam tbc.-s hasmenésben szenvedő  betegeim
nek per os nyújtani a calciumot, még pedig aqua calcis 
formájában. A mészvíz erő s hasisnak 0 '15% -os oldata, de 
nem alkáli-basisé, hanem alkáliás földé. Míg az előbbiek 
majdnem mindig oldható vegyületeket alkotnak szerves vegyü- 
letekkel, addig az utóbbiak inkább oldhatatlanok.

A mészvíz adstringens hatása részben a neutralis zsí
rokkal szemben való viselkedésével magyarázható. A calcium- 
szappanok ugyanis abban különböznek a közönséges 
szappanoktól, hogy vízben oldhatatlanok. Ha tehát mészvíz 
neutralis zsírokkal jön érintkezésbe, mely kévés zsírsavat tar
talmaz, azonnal oldhatatlan mészszappanok keletkeznek. Talán 
még a neutralis zsírok részérő l is létrejön lassú elszappano- 
sodás testhő mérséken. A zsírok mindenesetre physicalisan 
megváltoznak, szívós, tapadós masszává alakulnak, a mely 
nagyon alkalmas felületes hártya képző désére (H arnack).

Specifikus hasmenésben szenvedő  betegeimnek körül
belül 30 esetben adtam a mészvízet per os, napjában 5 - 6 -  
szor evő kanalanként. Azt tapasztaltam, a mit mások is 
ilyenkor, hogy a hasfájdalmakat csökkenteni ugyan, de a 
hatás némileg is csak akkor kielégítő , ha opiatokkal kombi
náljuk. A hatás elmaradása érthető vé válik, ha a calcium 
kiválasztását vesszük szemügyre. A calcium kiválasztása 
megoszlik ugyanis a vese és a bél között. A bél mintegy 
tízszeresét választja el a bevett calciumnak. így van ez 
egészséges béltractusnál. Mi történik akkor, ha a bél gyula- 
dásosan megbetegedett? Soetbeer kimutatta, s Krieger és 
Tobler a vizsgálatokat megerő sítette, hogy a bél gyuladásos 
megbetegedéseiben a calcium a bélen át rosszúl választódik 
ki. Ha tehát per os nyújtom a calciumot, akkora helybeli hatás 
alig érvényesül és csakis a vegetativ idegrendszer útján a 
peristaltica megnyugtatásától várhatunk hatást. Ennélfogva 
rationalisabbnak látszott per klysmam vinni be a bélbe a 
mészvízet. Elő ször fél litert, majd egy litert használtam a 
beöntéshez. A mészvíz csekély concentratiója kizár minden 
marást, alkális volta pedig a gyuladt nyálkahártyára tapadó 
szívós mucint oldja, s a képző dő  savakat közömbösíti.

Beöntés alakjában nyújtva a mészvízet, már energikusabb 
hatást látunk, mint per os. Hónapok óta tartó hasmenések 
redukálódnak és különösen szembetű nő  a hasfájdalmak meg
szű nése.

Hogy közelebb jussak a hatás mechanismusához, meg
próbáltam a calciumot intravénásán bevinni a szervezetbe. 
Az irodalomban erre nézve semmiféle adatot sem találtam és 
így óvatosan eleinte 3u/0-os, majd 5% -os calciumchloridból 
adtam intravénásán 5 köbcentimétert. Ennek az oldatnak a 
bevitele soha semmiféle mellékhatást nem vált ki.

A hatás igazán szembeötlő . Hónapok óta tartó hasmenések

szű nnek meg 2—3 injectióra. Ha a hasmenés megszű nt, 
2, néha 3 hét múlva sem ismétlő dik meg. Újabb 1 vagy 2 
injectio ismét meghozza a hatást. Késő bb 10 köbcentime- 
terre emeltem az adagot. Betegeink, kik rendszerint irtóznak 
minden beavatkozástól, utóbb maguk kérték az injectiókat.

Csak egész röviden kívánom néhány betegem kórrajzát 
közöln i:

Cs. J. Diagn. tbc. púim. Enteritis tbc. chr.
A beteg elő adja, hogy 6—8 hét óta állandó kínzó hasmenés 

gyötri. Napjában legkevesebb hatszor van széke; nagyfokú hasfáj
dalmai vannak.

Április 18. 5°/o-os calciumchloridból 5 köbcentimétert adunk 
intravénásán.

Április 19. Hasfájdalmak teljesen megszű ntek. Széke a beteg
nek a mai és az ezt követő  néhány napon át legfeljebb kétszer van. A 
hasmenés teljes megszű ntetése czéljából az intravénás injectiot a fenti 
oldattal még négy Ízben megismételjük, még pedig április 19.-én, 23.-án, 
24.-én és végül 26.-án. Ezek után a hasmenés teljesen megszű nt, a 
betegnek napjában csak egyszer volt széke.

A bonczoláskor úgy a vékony-, mint a vastagbél tbc.-s fekélyekkel 
fedettnek bizonyult.

S. G. Diagn. Phtisis púim. Enteritis chr. tbc.
A betegnek hosszabb idő  óta állandó hasmenése v an ; naponta 

négyszer, de igen gyakran ötször, ső t hatszor is van széke.
Április 24. 5 ,,-os calciumchloridból 5 köbcentimétert adunk a 

betegnek intravénásán.
Április 25. A betegnek a mai napon már csak kétszer van széke. 

Folyó hó 26.-án és 27.-én a fenti oldatból az említett mennyiséggel az 
intravénás injectiót megismételjük, mire

április 29.-én a hasmenés teljesen megszű nt.
F. Gy. Diagn. Inf. tbc. púim. bilat. Enteritis spec. chr.
A beteg elő adja, hogy 3 hónap óta napjában négyszer, ső t ötször 

is van hasmenése.
Április 19. 511 o-os calciumchloridból 5 köbcentimétert adunk 

intravénásán, mire a hasmenés a következő  napon már kettő re redu
kálódott.

Április 21.-én pedig a hasmenés teljesen megszű nt.
B. K. Diagn. tbc. púim. Ptosis ventriculi. Enteritis spec. chr.
A betegnek hosszabb idő  óta állandó nagyfokú hasmenése van.
Április 13. Intravénásán 3% -os calciumchloridból adunk 5 köb- 

centimétert ; tekintve, hogy a hasmenés — bár kisebb mértékben — 
megismétlő dik,

április 17.-én 5% -os calciumchloridból adunk intravénásán 5 
köbcentimétert; ugyanezt megismételjük április 19.-én is, ezután a 
beteg hasmenése teljesen megszű nt.

Sz. I. Diagn. tbc. púim. Enteritis spec. chr.
A beteg elő adja, hogy 3 hónap óta napjában hatszor, ső t igen 

gyakran nyolczszor is van hasmenése.
Eleinte mészvizes beöntéseket adtunk, még pedig V* liter aqua 

calcist, minek hatása egy pár napon át mutatkozott ugyan — a beteg
nek naponta csak négyszer volt széke —, de nem bizonyult állandó
nak és a nagymérvű  hasfájdalmakat, csikarást sem szüntette, jóllehet 
utóbbi idő ben a beöntést napjában kétszer is megismételtük.

Április 9. A mai napon a betegnek 3°/„-os calciumchlorid-oldat- 
ból 5 köbcentimétert adunk intravénásán; ugyanezt megismételve még 
négyizben, a beteg hasfájdalma, csikarása teljesen megszű nt, a has
menés maximuma 4—5 volt.

Az intravénás injectiókat a hasmenés teljes megszű ntelése czél
jából erő sebb concentratiójú oldattal folytatjuk. Negyednaponként 
5“ ,,-os calcium chlorid-oldatból adunk intravénásán 5 köbcentimétert. 
Sikerült is egynéhány napra a betegnek hasmenését háromra redukálni, 
de a maximum sem haladta meg a négyet. A mi pedig igen fontos, 
a beteg hastáji fájdalmai teljesen megszű ntek, étvágya javult és 
ez utóbbi eredményezte, hogy a beteg — jóllehet igen súlyos elváltozás 
van a tüdő k felett és nap-nap után 38—39 fok között ingadozó continuus 
láz — a körülményekhez képest javulást mutat.

Május 21. Bonczoláskor az egész béltractus tele van tbc.-s feké
lyekkel.

K. A. Diagn. tbc. púim. Haemoptoe. Enteritis spec. chr.
A betegnek már régebben megszű nt hasmenése körülbelül 2 hét 

óta ismét megújult. Napjában 5—6-szor van széke; hastáji fájdalmak, 
étvágytalanság.

Április 28. 5 köbcentimeter 5% -os calciumchlorid-oldatot adunk 
intravénásán és ugyanezt megismételve április 29.-én és 30.-án a beteg
nek hasmenése május 2.-án teljesen megszű nt, élvágya, közérzete jó.

B. Gy. Diagn. tbc. púim. Enteritis tbc.
A beteg elő adja, hogy 3 hónap óta állandó hasmenése van; 

napjában 6—8-szór.
Május 11. A betegnek 5°/0-os calciumchlorid-oldatból 10 köb- 

centimétert adunk intravénásán.
Május 12. A betegnek hasmenése teljesen megszű nt. Közér

zete jó.

Újbő i ismétlem, hogy ezen injectiók soha a legcsekélyebb 
mellékhatást sem váltották ki. Természetes, csakis absolute 
biztos technika mellett adható, mert ha a vena mellé kerül 
a folyadékból, necrosist kaphatunk. Egyetlenegy betegünkkel
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történt meg, hogy injectio közben elmozdult és néhány csepp 
a vena mellé került, minek a következménye kis körülírt 
necrosis lett.

Milyen következetetés vonható le az intravénásán bevitt 
calciumnak ezen prompt hatásából a tbc.-sek hasmenésére? 
Mivel a hatás gyorsan következik be, a calcium kiválasztása 
pedig tudvalévő leg rendkívül elhúzódó, a támadó pont csakis 
a vegetativ idegrendszer lehet. Emellett szól az is, hogy a 
betegek különösen a fájdalmak megszű nését emelik ki, a mi 
a peristaltica megnyugvására vall.

Miután a fentebbi kísérletek világosan mutatták azt a 
hatalmas befolyást, a melyet a calcium a vegetativ idegrend
szerre gyakorolt, megpróbáltam vele befolyásolni az izzadást. 
Izzadó betegeimnek napjában háromszor adtam 1 —2 gramm 
calcium lacticumot.

Két olyan betegemnek nyújtottam a calciumot, a kik 
kéz- és lábizzadásban szenvedtek; mindkét esetben nyolcz 
nap múlva az izzadás teljesen megszű nt és azóta, már hóna
pok óta, nem jelentkezik. Több ilyen eset nem állott rendel
kezésemre.

Megpróbáltam a calciumot azokon a tbc.-s betegeken, 
a kik a hő mérséknek ingadozásai miatt izzadnak. Négy-öt 
napig nyújtva a calcium lacticumot, az izzadás körülbelül 
egy hétre megszű nik és aztán újra kezdő dik. Egyes esetek
ben azonban heteken át tart a hatás.

G. H. Diagn. Inf. apic.
A beteg elő adja, hogy betegségének kezdete óta (1916 július) 

keze és hónalja erő sen izzad.
Márczius 14. T herap ia: 3-szor napjában 1 gramm calcium 

laeticum. 20 por beszedése után, azaz a nyolezadik napon az izzadás 
teljesen megszű nik és ezen idő  óta nem ismétlő dött meg.

M. A. Diagn. Inf. tbc. lob. sup. púim. bilat.
A beteg elő adja, hogy hosszabb idő  óta keze és lába erő sen

izzad.
Április 3. T herap ia : 3-szor napjában 2 gramm calcium laeticum.
Április 10. Az izzadás nagy mértékben csökkent.
Május 1. Az izzadás teljesen megszű nt.
F. H. Diagn. Phthisis pulin.
A beteg napok óta, különösen éjszakánként, erő sen izzad, a mi 

álmatlanságához is nagy mértékben hozzájárul.
Márczius 29. T herap ia: 3-szor napjában 1 gramm calcium 

laeticum.
Márczius 31. Izzadás szű nő félben; nappal a beteg alig izzad.
Április 2. A mai naptól a dosist 2 grammra emeljük és ezen 

adagolást hat napon át folytatjuk, mire
április 8.-án az izzadás teljesen megszű nt.
Sz. S. Diagn. Inf. tbc. pulin, bilat.
A beteg állandó izzadásról panaszkodik.
Április 1. Therapia: 3-szor napjában 2gramm calcium laeticum.
Április 5. Izzadás szű nő félben. A beteg a calciumot tovább 

szedi és
április 20.-án az izzadás majdnem teljesen megszű nt.
T. M. Diagn. Inf. tbc. púim. bilat.
A beteg erő sen leromlott állapotban v an ; erő s hasmenése ugyan 

intravénás calcium-injectióra megszű nt, de állandó nagyfokú izzadás 
gyötri.

Aprilis 15. Therap ia: napjában 3-szor 2 gramm calcium lae
ticum.

Május 1. Az izzadás bár nem teljesen, de nagyjából megszű nt.
Sz. V. Diagn. Inf. ap ic .; pneumathorax spont.
A beteg úgy éjjel, mint nappal erő sen izzad.
Márczius 25. T herap ia : 3-szor napjában 2 gramm calcium 

laeticum.
A beteg néhány napi kihagyásokkal a calciumot állandóan szedi,

mire
május 1.-én az izzadás teljesen megszű nt

Kisérleteimnek harmadik csoportja a tbc.-sek haemoptoé- 
jára vonatkozik. M intatelep legsúlyosabb betegeit ellátó barakk 
vezető je, igen nagyszámú haemoptoet volt alkalmam észlelni. 
Eleinte per os nyújtottam ezen betegeknek calciumot lactat 
formájában, pro die 6 grammot. Nem tudom mi a mások 
tapasztalata erre vonatkozólag, magam sohasem tudtam meg
győ ző dni a legcsekélyebb hatásról sem.

Miután specifikus enterocolitis eseteiben azt tapasztaltam, 
hogy az 5°/»-os calciumchloridnak intravénás befecskendése 
semmiféle mellékhatással nem jár, megpróbáltam haemoptoes 
betegeken is ilyen módon juttatni be calciumot a szervezetbe. 
A hatás ugyanoly határozott, megbízható, mint az 5°/0-os 
natriumchloridé. Ső t az volt az érzésem — nehéz ezt ter

mészetesen exacte bizonyítani —, mintha a calciumchlorid 
hatása gyorsabban következnék be. Ha meggondoljuk, hogy 
a vér megalvadásában a calciumnak milyen szerepe van, ez 
természetesnek is látszik.

K. N. Diagn. Inf. tbc. lob. sup. púim. bilat.
Márczius 26. A beteg a délelő tt folyamán körülbelül egy köpő csésze 

friss vért ü rít; intravénásán a következő  calcium- és natrium-combina- 
tióból adunk 5 köbcentimétert:

Márczius 27. A mai napon már csak kissé véres a köpet.
Márczius 28. A haemoptoé teljesen megszű nt.
N. P. Diagn. Inf. tbc. pulin, bilat.
Április 12. A beteg körülbelül Vs liter friss vért ürít. A fenti 

combinatióból ugyancsak 5 köbcentimétert adunk intravénásán. Tekintve, 
hogy a vérzés megismétlő dött,

április 13.-án az intravénás injectiót megismételjük.
Április 15. A beteg már csak kevés véres köpetet ű rit.
Április 17. A haemoptoe teljesen megszű nt.
B. P. Diagn. Inf. tbc. púim. bilat.
Április 16. A beteg az éj folyamán egy köpő csésze friss vért ürít.
Április 17. A fenti Ca Cl9- é s  Na Cl-combinatióból 5 köbcentimétert 

adunk intravénásán.
Április 19. A vérzés megismétlő dik. Tisztán 3%-os Ca Cl2-oldat- 

ból adunk 5 köbcentimétert intravénásán.
Április 20. Kevés véres köpetet ürít a beteg.
Április 22. A haemoptoe teljesen megszű nt.
S E. Diagn. tbc. púim.
Április 20. A beteg a mai nap folyamán körülbelül 3 köpő csésze 

friss vért ürít. 5°/0-os Ca Cl2-ból adunk intravénásán 5 köbcentimétert. 
A következő  napon még ürít a beteg véres köpetet, de

április 22.-én a haemoptoé megszű nik.
H. I. Diagn. tbc. púim.
Április 26. A beteg az éj folyamán körülbelül 2—2 köpő csésze 

friss vért ürít. 5% -os Ca Cl2-ból 5 köbcentimétert adunk intravénásán.
Április 27. Á haemoptoé megszű nt.

Ö sszefog la lás.

Vizsgálataim szerint a calcium a gümő kór therapiájában 
három szempontból jő  tekintetbe. A tbc.-s hasmenések ellen, a 
hol antidiarrhoeás szereink annyiszor cső döt mondanak, 
eredményesen használhatjuk a calciumot per os, még több 
eredménynyel per clysmam. Ha az intravénás technikát töké
letesen bírjuk, az 5 % -°s Ca Cl2-nak vénába való jutta
tásával kísérleteim szerint megbízható eljárás áll rendelkezé
sünkre. Még súlyos, in ultimis lévő  betegek hasmenését és 
hasfájdalmait is szű ntethetjük ezzel az eljárással.

A tbc.-sek izzadása is jól befolyásolható calcium mal; a 
hatás néhány napi adagolás után 1 -  2 hétig eltart.

A tbc.-sek haemoptoéje ellen per os adagolva, számba- 
vehető  hatást nem tapasztalhatunk. De intravénásán alkalmazva 
megszű nteti a vérköpést.

T ang l Ferencz halála nem következett be váratlanul; 
mégis oly mélyen sújtotta le barátait, tanártársait, tanítvá
nyait, hallgatóit; mindazokat, kiket elbű völt lebilincselő  
modorával; kiket tanított, buzdított; kiket a boldogulás útjára 
segített; kik benne bíztak, mint az igazság rendíthetetlen 
bajnokában, a hazugság kérlelhetetlen üldöző jében.

* *
*

„Úgy érzem, hogy mindazt, a mit életemben elértem, 
első  sorban anyám szigorú erkölcsökre alapított nevelésének, 
czéltudatos, önfeláldozó ambitiójának köszönhetem. Életrajzi 
adataim között ezt tartom legfontosabbnak.“ E szavakkal 
kezdi élete részletes rajzát, melyet alig 1 */2 éve mondott 
tollba családja egy tagjának és e néhány szóból ráismerünk 
T ang l Ferencz-re, ki első  sorban anyja emlékének rója le 
háláját és csak azután tér ki teljesen tárgyilagos elő adására 
annak, hogy hogyan érte el a tudományos hierarchia kü
lönböző , végül legmagasabb gradusait.
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Csodálatos pályafutását és nagy sikereit nem utolsó 
sorban sokoldalúsága alapozta meg, melyet vasszorgalmán 
kivül tanulmányideje mintaszerű  beosztásának és kihasználá
sának köszönhet.

1866 január 26.-ikán született Pesten, és gymnasiumi 
tanulmányainak elvégzése után azzal az eltökélt szándékkal 
fogott az orvosi tanulmányokhoz, hogy valamely elméleti 
szakon fog megmaradni. Még orvostanhallgató korában 
F lem m ing intézetében szövettannal foglalkozott, majd az 
idő sebb Lenhossék mellett demonstratorkodott, késő bb egy 
kórszövettani pályatétel sikeres megoldása révén a H ő gyes- 
féle intézetbe és végre mint II. tanársegéd Scheuihauer mellé 
került. Mint kész doctor elő bb a gráczi szövet- és fejlő dés
tani intézetben vállalt tanársegédi állást, azután B aum garten 
mellett Tübingenben bacteriologiával foglalkozott; majd pro- 
sectorként mű ködött egy nagy berlini kórházban, késő bb 
visszakerült B aum garten -hez és azután hazatérve, rövid ideig 
Sd ieu th a u er mellett mint I. tanársegéd mű ködött.

Régi vágya 1891-ben teljesült, midő n az állatorvosi 
fő iskolán elvállalhatta az élet- és szövettani tanszéket (mely- 
lyel a physica tanításának kötelezettsége is járt). A tanszéket 
nem foglalta el rögtön, hanem elő ző leg egy egész évi tanul
mányútra indult, melyet élettani és életvegytani ismereteinek 
kiegészítésére fordított Ludw ig , Drechsel, E llenberger és 
H itfnet intézeteiben.

Végre hazatérve, az eddigi, keretében és tartalmában is 
folyton változó munkálkodást 11 külső leg nyugodtabb év 
követte, melyeket azonban szintén ernyedetlen munkában 
töltött el.

Állatorvosi fő iskolai mű ködésének 5. évében Lieber
m ann Leo kezdeményezésére a földmívelésügyi ministerium 
állatélettani és takarmányozási állomást létesített számára, 
eleinte szerényebb, majd utóbb pompás hajlékban (Budán), 
melyet mind haláláig vezetett s melynek európai hírt 
szerzett.

Noha az állatorvosi fő iskolán régi óhaja, hogy élettant 
taníthasson, már beteljesült, mégis tágabb keletekre, az egye
temre vágyott; és 1902-ben csakugyan el is foglalhatta, 
P lósz P á l halála után, az élet- és kórvegytani, 1906-ban 
H ő gyes halála után a kórtani, és végre 1914-ben Ud- 
rá n szky elhunyta után az élettani tanszéket.

Egyetemünk orvosi kara az 1910— 11. és 1911 — 12. 
tanévek folyamára dékánná, az akadémia 1902-ben levelező , 
1910-ben pedig rendes tagjává választotta meg. A külföld 
osztatlan elismerése többek közt abban is megnyilvánult, 
hogy 1893-ban meghívták a bécsi Hochschule für Boden
kultur élettani tanszékére, majd 1904-ben az innsbrucki 
egyetemére és, néhány évvel késő bben a berlini állatorvosi 
fő iskoláéra.

* *
*

Tudományos munkássága híven visszatükrözi tudomá
nyos fejlő dése történetét. Mig legeleinte a szövettan, majd a 
kórtan és késő bben huzamos idő n át a bacteriologia terén 
mű ködött, már 1894-tő l fogva fő leg az élettan körébe vágó 
problémák megoldásával van elfoglalva. Ezen idő ponttól 
fogva egymásután jelennek meg kísérletes közleményei, 
melyek az élettan legkülönböző bb fejezeteihez szolgáltattak 
értékes adatokat, s melyek majd a vérnyomás viszonyaira, 
majd a gyomor mozgására, bizonyos hő szabályozó centru
mokra, a vérsavó physico-chemiájára stb., stb. vonatkoztak. 
1899-tő l fogva a hazánkra oly fontos mező gazdasági és 
fő leg takarmányozási kérdések kapcsán terelő dött figyelme az 
élettannak nehéz, de sok gyönyört nyújtó fejezetére: az 
anyagcsere és energiaforgalom tanára, melynek terén legszebb 
sikereit érte el.

Számos idevágó dolgozata osztatlan elismerésben részesült 
a külföldön is ; így nagy hírre tett szert egyik gyönyörű en 
megtervezett és kidolgozott sorozatos munkája, melynek tárgya 
az ontogenesis energetikája s melyben — részben egyik
másik tanítványával együtt — fáradságos kísérletek útján 
meghatározta és összehasonlította különféle állatokon a fej

lő désük (esetleg átalakulásuk) közben elhasznált chemiai 
energia-mennyiséget, vagyis az ő  általa úgynevezett fejlő 
dési (illető leg átalakulási) munkát.

Híressé vált az ő  curara-methodusa is, melyet éveken 
át fejlesztett és tökéletesített s melynek segélyével a Zuntz- 
Geppert-féle respiratiós kísérleti berendezést a legváltoza
tosabb energia-forgalmi kérdések megoldására tette alkal
massá.

Legsajátosabb ideája volt az u. n. szervmunkák meg
határozása részben a fenti eljárással, részben calorimetriás 
úton, vagyis azon chemiai energia mennyiségének meghatá
rozása, mely az illető  szervben — nyugalomban vagy mű 
ködés közben — elhasználtatik, vagyis más energiákká ala
kul át.

Sok fáradságos tervezgetés, próbálgatás után készült el 
középnagyságú állatok (sertés, juh) megvizsgálására szolgáló 
respiratiós szekrénye, majd electromos calorimeterének elő bb 
kisebb, utóbb nagyobb példánya, melyek, úgy látszik, a leg
híresebb külföldi calorimeter-typusokat jóval felülmúlják. 
E gyönyörű  készülékek tanulmányozására F. G. Benedict, a 
leghíresebb amerikai anyagcsere-physiolcgusok egyike, kétszer 
is átlátogatott Európába. Egyébként is oly híre terjedt el 
T a n g l-nak a külföldön, hogy az utolsó béke-években úgy 
pesti (egyetem), mint budai intézetében állandóan dolgoztak 
külföldiek i s ; igy legutóbb egy japán orvos és több orosz 
diplomás állatorvos, kiket az orosz földmívelésügyi minis 
terium küldött ki hozzá további kiképzés czéljából.

* *
*

Tudományos dolgozataira jellemző , hogy azok mily 
körültekintéssel és a legcsekélyebb részletekre is kiterjedő  
gondossággal voltak megalapozva. Az ő  számára az igazi 
munka ott kezdő dött, a hol azt sok más szerző  már be is 
szokta fejezni; a mikor ugyanis valamely lehetséges vagy 
akár valószínű  eredmény kezdett mutatkozni. Ő  ezt sohasem 
fogadta el véglegesnek; ő  maga tette meg az összes lehet
séges ellenvetéseket és addig változtatgatta, cserélgette a 
kísérleti körülményeket, a kísérlet menetét, míg az összes 
ellenvetéseket vagy végleg megczáfolhatta, vagy pedig éppen 
ezeknek beigazolódása következtében újabb, helyesebb irányba 
tért. Sohasem feledte el azt, hogy a természettudós egyetlen 
feladata: igazságok kiderítése, tények megállapítása. S noha 
egy-egy kérdés elő zetes megbeszélése vagy egy nem várt 
kísérleti eredmény értelmezése alkalmából a lehető ségeknek 
káprázatos egyvelegét sorolta ámuló tanítványai elé, közle
ményeiben sohasem engedte, hogy fantáziája elragadja, 
s nem engedte meg tanítványainak sem, hogy mást közölje
nek, mint a mit stricte bizonyítani tudnak. Sohasem feledte 
el, s gyakran idézte azt, a mit R obert M ayer mondott: 
„Eine einzige Zahl hat mehr wahren und bleibenden Wert, 
als eine kostbare Bibliothek voll Hypothesen.“

Legtisztább öröme a „Füzetekébő l fakadt. így nevezte 
ő  az intézeteiben készült dolgozatoknak gyű jteményes külön
lenyomatáit, melyek átlag 1—2 évente szoktak volt megjelenni. 
A háború kitörése és közbejött betegsége megakasztotta ezen 
legkedvesebb szerkesztő i m ű ködésében; de alig, hogy álla
pota jobbra fordult, ismét nekifogott a m unkának;és igazán 
megkapó volt a felett érzett örömét látni, hogy az imént 
múlt nyár folyamán ismét egy „Füzetet“, a 10.-et rendez
hette sajtó alá.

Legnagyobb irodalmi munkája, melyen — megszakí
tásokkal ugyan — 10 év óta dolgozott, az anyagcsere és 
energiaforgalom tanáriak nagyobb monographiája, sajnos, befe
jezetlen maradt. Ez lett volna nyilván eddigi sikereinek méltó 
betető zése.

A milyen kiváló volt T ang l Ferencz a tudományos ku
tatás terén, a milyen példás módon vezette és ellenő rizte 
néha 10— 15 nehezebbnél nehezebb tudományos problema 
megoldását, mire hallgatók és diplomásak, bel- és külföldiek 
vállalkoztak pesti és budai intézeteiben, oly tökélyre vitte ő  
az elő adás mű vészetében is. Rendes collegiumában tartott 
elő adásai, mondhatni, eszményiek voltak; abban, amit mon
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dott, egy szó sem volt felesleges, abból egy szó sem hiány
zott; lassan beszélt, de fennakadás nélkül; hallgatóival érez
tette, hogy nem szónokolni akar, hanem a természettudomá
nyoknak örök, noha általunk részleteiben gyakran még 
helyesen fel nem ismert igazságait hirdeti. Mesterileg tudta 
elő adása módját a rendestő l eltérő  hallgatóság igényeihez 
képest is megváltoztatni, akár, a mikor mű velt laikusokhoz, 
akár pedig, a mikor szakemberekhez szólt.

# *
*

A fáradhatatlan és addig még sohasem betegeskedett 
T ang l Feiencz 1915 ő szén megroppant. Orvosai és azok 
révén barátai már betegsége legelején tudatában voltak annak, 
hogy a gyilkos kór, az anaemia perniciosa, áldozatának nem 
fog megkegyelmezni S noha minden lehető  megtörtént a 
megmentésére s több ízben sikerült is az ismeretes remis
siókat kierő szakolni, mindössze csak annyit lehetett elérni, 
hogy a beteg sem közeli végét, de még betegségének ter
mészetét sem sejtette.

Meghalt; de emlékét bevéste szívünkbe, és emléket 
emelt magának mű veiben aere perennius. H.

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

Könyvismertetés.
E. Schlesinger: Die Röntgendiagnostik der Magen- 
und Darmkrankheiten. Urban und Schwarzenberg, Berlin-

Wien, 1917.
Schlesinger könyve az olvasóval nemcsak a technikai 

eljárásokat s a gyomor és bél különböző  bántalmaira jelleg
zetes Röntgen-képeket igyekszik megismertetni, hanem első 
sorban azt, hogy miképp keletkeznek a különféle Röntgen
képek. A genesis ismerete az, mely legbiztosabban tájékoztat 
a felmerülő  komplikált körülmények által megmagyarázott 
számos változatról, leginkább enged következtetést az egyes 
Röntgen-képek diagnostikai értékére s leginkább nyújt módot 
a diagnostikai hibák elkerülésére. Végighalad a gyomor és 
bél általános Röntgen-diagnostikáján s az összes, a Röntgen- 
diagnostika szempontjából szóbajövő  gyomor- és bélbajokon. 
A mondottakat számos tanulságos ábrával (420 szövegközti 
ábra, 8 tábla) és kórtörténettel illustrálja. Stílusa élénk, 
világos és röntgenologus fejtegetéseit mindenütt a klinikus 
tapasztalataival egészíti ki s annak kritikáján szűri át. Azért 
e könyvet nemcsak a röntgenologus, de a belgyógyász és 
sebész-szakorvos is érdekkel olvashatja. P.

Új könyvek.

M . M a rcu se: Der eheliche Präventivverkehr, seine Verbreitung 
Verursachung und Methodik. Stuttgart, F. Enke. 6 M. — E . B um m -' 
Über das Frauenstudium. Berlin, A. Hirschwald. 0 80 M. — H . K rue
g e r : Die Paranoia. Berlin, J. Springer. 6 80 M. — H . K ru ken b erg : 
Über plastische Umwertung von Amputationstümpfen. Stuttgart, F. 
Enke. 2 M. — C. P irq u e t: System der Ernährung. I. Teil. Berlin, J. 
Springer. 8 M. — A. S a c h s : Die Behandlug der Zellgewebsentzündung 
mit langdauernden Bädern. Breslau, V. Zimmer. P50 M. — E. N eu 
m ann : Blut und Pigmente. Jena, G. Fischer. 14 M. — H . O ppenheim : 
Beiträge zur Kenntniss der Kriegsverletzungen des peripherischen 
Nervensystems. Berlin, S. Karger. 8 M. — W. L e o : Kriegsneurologische 
Beobachtungen. Langensalza, Wendt und Klauwell. 5 M. — R. Th. 
fa sc h k e : Physiologie, Pflege und Ernährung der Neugeborenen. Wies
baden, J. F. Bergmann. 25 M. — M. F lesch: Untersuchungen zur 
Dynamik der Steckschüsse. Jena, G. Fischer. 6 M. — F. P in k u s : Die 
Einwirkung von Krankheiten auf das Kopfhaar des Menschen. Berlin, 
S. Karger. 10 M.

Lapszemle.

Belorvostan.

M egbetegedések Chinin használata után. Chinin 
prophylaxisos használata után (6 napig naponként 0 3 gramm, a 
7. napon 0 9  gramm) R egendanz nagyobb számú esetben

látott lázból, bő rkiütésbő l és vizenyő s duzzanatból össze
tevő dő  kórképet. A láz átlagban elérte a 39°-ot és többnyire 
3—6 napig tartott; többnyire egyidejű leg jelentkezett a bő r
kiütéssel, amely vagy lencsényi-tenyérnyi urticariaszerű  papu- 
lákból állott, vagy pedig a vörhenyes és kanyarós kiütéshez, 
illető leg az erysipalashoz hasonlított és gyakran viszketés 
k isérte; többnyire a mellen kezdő dött s innen ráterjedt az 
egész testre, fő leg a fejre és az arezra. A kiütés 2—3 nap 
múlva elhalványodott s utána hosszabb ideig hámlott a bő r. 
A vizenyő s duzzanatok fő leg az arezon, még pedig a szem
héjakon és a fülkagylókon voltak észlelhető k. Az általános 
állapot csak kevéssé volt megzavarva; elváltozások a lépen 
és a májon nem voltak kimutathatók, fehérje vagy vér nem 
volt a vizeletben, a chinin ismert mellékhatása a szemre és 
a fülre nem észleltetett. (Arch. f. Schiffs- und Tropenhygiene, 
18. szám.)

A bolustherapia esetleges ártalmásságára hívja fel 
a figyelmet B u n g a r t a kölni sebészeti klinikán észlelt egy 
eset ismertetése kapcsán, melyben a súlyos enteritis necro- 
tisans ellen alkalmazott bolustherapia után ileus tünetei 
jelentkeztek s a beteg a végzett mű tét ellenére meghalt. A 
szerző  szerint ez az eset gondolkodóba kell, hogy ejtsen, 
vájjon súlyosan megbetegedett bél mellett szabad-e a belet 
egy oly nehezen transportáló anyaggal, amilyen a bolus, 
megterhelni. Különös óvatosságot igényelnek azok az esetek, 
amelyekben a bélfalzat kiterjedt roncsolásos folyamatai téte- 
lezhető k fel, továbbá azok, amelyekben már eleve felvehető  
a normalis bélpassage akadályozott volta (nagyfokú ente
roptosis, székrekedésre hajlamosság, végbélösszenövések). A 
bolus használata után mutatkozó javulás ne tegyen könnyel
mű vé, mert lehetséges, hogy csak látszólagos; a bélpassage 
megnehezedése, ső t a bél-lumen teljes elzáródása folytán 
ugyanis egyidő re megszű nik a hasmenés, s ebbő l az állapot 
javulására következtetünk, pedig esetleg nem így áll a do log; 
a bolus kiürülésének ellenő rzése tehát sohasem mulasztandó 
el. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 1917, 49. szám.)

Sebészet.

Transplantatiókról majomból ír K iittner  tanár (Bres
lau) több eset kapcsán, a melyek némelyikében már 4- 5  év 
múlt el és az eredmény tartós. Véleménye szerint a majomból 
való átültetés, legalább a mi a csontot illeti, semmiben sem 
áll mögötte az autotransplantatiónak. Egyik esetének tanúsága 
szerint a majom porezogója is sikerrel ültethető  át emberbe, 
úgy hogy izület-transplantatiók is eredménnyel lesznek végez
hető k. A majom erő teljes inai is jó eredménnyel lesznek át
ültethetek, nemkülönben az erei (borjúerek átültetésével — 
F oram itti eljárása — a szerző nek rosszak az eredményei; a 
borjuér már rövid idő  alatt piszkos péppé alakult át). Tekin
tettel arra. hogy anthropomorph majmok nehezen szerezhető k 
be : a macacus rhesus használandó. (Münchener medizinische 
Wochenschrift, 1917, 45. szám )

Parenteralis tejinjectiókkal elért jó eredményekrő l 
számol be D ziem bow sk i strepto- és staphylococcusok által 
elő idézett sepsises folyamatok, fertő zött sebek, furunculosis, 
erysipelas, tuberculosus csont-, ízület- és nyirokmirigyfolya- 
matok és actinomycosis gyógyításában.

Egyszerre 5 cm8 tejet fecskendez be a glutaeusok közé 
s ezt 4 —5 nap múlva megismétli. Újabban a tejen kívül 
0 04 g. papaverint (Knoll f. eredeti ampullák) is ad a bő r 
alá, hogy az injectio után beálló élénk fájdalmakat enyítse.

12, részben enyhe, részben súlyos erysipelas-eset közül 
8-ban a láz az injectiót követő  napon hirtelen leesett, 4 esetben 
pedig az esés lysises volt. Két esetben recidivák állottak be, 
melyek azonban további injectiókra megszű ntek. A szerző  azt 
hiszi, hogy e therapia és a kedvező  lefolyás között oki 
összefüggés van. A hatást a tejben levő  proteintestek idézik 
elő , a melyek egyrészrő l a vérképző  szervekre gyakorolnak 
izgató hatást, másrészrő l a gyuladásos gócz körüli hyperaemiát 
fokozzák. Tapasztalatait számos kórtörténet igazolni látszik. 
(Mediz. Klinik, 1917, 49. szám.) M .
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Gyermekorvostan.

A csecsem ő  vizeletkiválasztásának klinikai v izs
gálatáról értekezik V. P feiffer. Különböző  korú 14 fiúgyer
meken végezte számos kísérletét, a kiknek részben anyatejet, 
részben tejkeveréket adott különféle folyadékmennyiségekkel. 
Arra a kérdésre, hogy hányszor vizel 24 óra alatt a csecsemő , 
azt találta, hogy 400—900 cm3 folyadék bevitele után 18— 
19-szer (E n g e l régebbi kísérletei szerint 25-ször). Azt találta 
továbbá, hogy az első  vizeletkiürités a szoptatás alatt vagy 
közvetlen utána áll be, a második egy órán belül, a többi 
kissé hosszabb idő  múlva. A gyermekek alvás közben épp 
úgy és oly gyakran választanak ki vizeletet, mint éber álla
potban ; hogy éjjel kevesebbszer történik ez meg, annak az 
oka egyszerű en az, hogy éjjel a gyermekek nem kapnak 
enni, a táplálék felvétele pedig, a mint láttuk, a vizelés gya
koriságát befolyásolja. Az egyes alkalmakkor kiürített vizelet 
mennyisége igen különböző , 15—30 cm3 között váltakozó 
középszámban, egyes esetekben sokkal nagyobb, máskor 
igen kicsiny. Általában azt lehet mondani, hogy a leírt 
1—3 cm3-nyi vizeletkiválasztások nem physiologiásak, hanem 
külső  ingerekre (hidegre) állanak elő . Á folyadék mennyi
ségét emelve, emelkedik a kiválasztott vizelet mennyisége és 
a vizelések száma. Néha azt látjuk, hogy különösen éjjel az 
első  bő vebb vizeletkiválasztást egy második kisebb k iséri; 
ennek az az oka, hogy valami megzavarta a gyermeket a 
vizeléskor és ezért hólyagját az első  alkalommal nem ürítette 
ki teljesen. A szerző  kísérleteit villamos csengő vel ellátott 
készülékkel végezte, a mely azonnal registrálta a vizelés meg
történtét. (Jahrbuch für Kinderheilkunde, 86. kötet, a harma
dik sorozat 36. kötetének 3. füzete.) B ókay Z o ltán dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A székrekedés ellen közel 10 év elő tt ajánlott hor
monalt az utóbbi idő ben mellő zni kezdték, mert a készít
ményhez elő állítása közben tévedésbő l albumosék kevered
tek, amelyek miatt hő emelkedések, néha collapsus állott be. 
Újabban a lépbő l elő állított, albumoséktól teljesen mentes 
készítmény jön forgalomba neohorm onal néven. Sürgő s ese
tekben (heveny bélparesis, fő leg mű tét után, paralitikus ileus, 
fenyegető  occlusiós ilues) intravénásán használandó 20—40 
cm3 mennyiségben, elő ző leg kissé megmelegítve. Könnyebb 
és középsúlyos esetekben intramuscularisan használható 20 
cm3 mennyiségben; ha 6— 12 óra múlva nincs eredmény, 
ugyanezt az adagot intravénásán adjuk. Az intravénás befecs
kendezés nagyon lassan történjék, kb. 10 perez alatt fecs
kendezendő  be a jelzett mennyiség. (Therapie der Gegenwart, 
1917, 11. füzet.)

Magyar orvosi irodalom.

B udapesti orvosi ú jság , 1918, 1. szám. H orvá th  Ferenci'. 
Bacteriologiai vizsgálatok a középfül fertő zésében. Selle i J ó zse f: A tej- 
injectiók hatása syphilisben.

Vegyes hirek.

Az Orvosi Hetilap, Gyógyászat és Budapesti Orvosi 
Újság tisztelt elő fizető ihez.

A nyomdaköltségeknek újévre bejelentett hallatlan eme
lése azon nyomasztó kényszerű ség elé állítja az alulírt orvosi 
lapok kiadóit, hogy lapjuk elő fizetési díját 1918 január l.-étő l 
az eddigi évi 2 8  koronáról 40  koronára emeljék. Reméljük, 
hogy a háború alatt utoljára vagyunk ilyen kényszerhelyzet
ben s hogy a békekötés után ismét a normalis színvonalra 
szállíthatjuk le az elő fizetés díját.

Budapest, 1917, deczember hó 13.-án.

A z  O rvosi H etilap, G yógyásza t és 
B udapesti O rvosi Ú jság  k iadói és szerkesztő i.

A budapesti önkén tes m entő egyesü let októberben 1092 eset
ben nyújtott első  segítséget; ezenkívül 1112 szállítást végzett, 77-szer 
mint mózgóő rség szerepelt és 26-szor vaklárma és téves jelentés foly
tán vonult ki. Az október havi mű ködés fő összege tehát 2307.

A M áram aros várm egyei közkórházban 1916-ban Lengye 
S om a dr. kórházigazgató kimutatása szerint 3862 beteget ápo ltak ; egy 
betegre 58 ápolási nap, egy-egy napra 603 beteg esett. Belgyógyászati 
eset 983, sebészeti 919, szemészeti 102, fülészeti 13. nő gyógyászati 55, 
szülészeti 99, bő rgyógyászati 93, elmegyógyászati 701, bujakóros 837 
volt. A mű tétek száma 531 volt.

A b a jtá rs i szövetségek orvosi szakosztályai együttes ülésüket 
Berlinben 1918 január hó 23.-ától 26,-áig tartják meg. A megnyitó 
ülésen az orvosi szakosztályok elnökei: K irchner tanár (Németbiro
dalom), H ochenegg tanár (Ausztria) és G rósz E m il tanár (Magyar- 
ország) fognak beszédeket mondani, ezután Sch je rn ing , a német had
sereg egészségügyi fő nöke tart elő adást. A következő  napokon a néperő  
helyreállításáról fog folyni a vita. A berlini orvosok, Berltn városa 
fogadtatásokat rendeznek és számos közintézmény megtekintése van 
tervbe véve. A részvétel feltétele a bajtársi szövetség tagsága. Fel
világosítást a szövetség orvosi szakosztályának irodája (VIII., Mária- 
utcza 39., I. számú egyetemi szemklinika) ad. Az utazásról s annak 
feltételérő l a magyar királyi államvasutak központi menetjegyirodája 
(V., Vigadó) ad tájékozást.

Személyi h írek  kü lfö ldrő l. J . S t. H ornow sk i magántanár a 
kórboneztan rendk. tanára lett a lembergi egyetemen.

M eghalt. J. M au thner, az alkalmazott orvosi chemia valóságos 
rendk. tanára a bécsi egyetemen, baleset következtében, 65 éves korá
ban. — W. Freund, a kiváló gynaekologus, 1901-ig a strassburgi egye
temen a nő orvostan tanára, Berlinben 84 éves korában. — K. Rabi, 
az anatómia tanára a  lipcsei egyetemen, 64 éves korában. — J . B ru d 
z in sk i, a nemrég újra megnyílt varsói lengyel egyetem első rektora, a 
belorvostani propaedeutika rendes tanára, deczember 17.-én 43 éves 
korában.

T f e - n  T l r t n f  n t t  o r v o s i  l a b o r a t ó r i u m a  B udapest, 
U U U I 1  1Vv K ossuth Lajos-u. 3. T e le fon : 697.

T Ó R IU M , VI., N ag y  J á n o s -u . 47 . 

Diétás-diagnostikus gyógyintézet.

Dr. JUSTUS i«.,“ "  borgyógy iló  é s  k o sm stík a i in téze te
B u d a p e s t ,  IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  26 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aiiiontherapia, forró- 
égkésziilékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa.

T Á T R A - S Z A N A T Ó R I U M  Ó tá tra fü red en .
D iaetás-physika lis m agasla ti gyógy in tézet 1020 m. magasságban , Base- 
dow kórosak, gyom or-, bél-, m ájbetegek, anyagcserebetegek  (ezukor- 
ba j, köszvény), nen rasthen iások , vérszegények, k im erü ltek  részére .

Fogyasztó- és hizlaló kúrák. T uberku lóz is te ljesen  k izárva.
V ezető orvos: Dr. Gám án Béla egy, m .-tanár. Egész éven át nyitva.

Dr. Grünwald sanatoriuma ^apest,városiipetidesoria-is’.
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

nő gyógyászati, sebésze ti és belgyógyászati ba lokkal, valamint szü lő nő k. A betegek
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V e g y i  é s  R H n t g e n - l a b o m ta r l n m .

k r t r t i - f c  l a n ő  A r  orthopaediai intézetében VII., Nyr-u. 22. sz. 
r v O p i l $  jeno g r ,  f e k v ő  b e t e g e k  i s  f e l v é t e t n e k .

T f c - n  n  bak te r io lóg ia i ,  se ro lo g ia i  é s  v e g y i  o rvos i  l a b o ra tó r iu m a
U * *  ü l  U c t  l i  y i^  T eréz-kö rú t 22. /  Telefon 121—02.

1 herap ia sanatorium  B"aa’’?;,™/Jí«;T,”s;**or
B e lb e t e g e k  r é s z é r e .  — V iz g y ó g y in té z e t .  — L a b o ra to r iu m . — R ö n tg en . 

D r . H A J N IK  P A L . — D p. K O V Á C S  A L A D Á R .

Egész éven át 
nyitva.

Heliotherapia.

1010 m éter m agasan a ten g er fe lszíne fe le tt. RÖntQBII - Moratorium.

Budapesti a i p  ja  >  ■  h  -intézet Semmelweis utcza 2.
m edico- f t l  i S  1™  | v  Kossuth L a jo s-u to za  sa rk á n ,

m echanikai ____________________ Ig a z g a tó : Dr. REICH MIKLÓS.

RÖNTGEN- REINIGER

Dr. SZONItlhll MIKLUi if i
=UJTÁTRAFÜRED.

é s  O r v o s i  v i l i .  k é s z ü lé k e k GERBEBT é s  SCH ALL R .-T .

H ű vösvölgy i P ark  S zanató rium
K lim a t ik u s , p h y s ic a l i s  é s  d ié t á s  g y ó g y in t é z e t .

Budapest, I., H idegkuti-ú t 78. V illam os m egálló. T e le fo n : 145—90.
Ajánlatos bel- ideg- és szívbetegeknek üdülő knek és rekonvalesce . Hízó-kúra-
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.

TARTALOM : Budapesti Kir. Orvosegyesület (XVI. rendes tudományos ülés 1917 november 17.-én.) 14. lap. — Szemelvények külföldi tudomá
nyos társulatok üléseibő l. 15. lap.

Budapesti Kir. Orvosegyesület.
(XVI. rendes tudományos ülés 1917 november 17.-én.)

Elnök : Herczel M anó báró . Jegyző  : Csiky János.

É rdekes hó lyagkő  esetek .

Rem ete J e n ő : a) F ixá lt kő  a hó lyagban. S . S. 3 hónap 
óta gyakran és zavarosat vizel, különböző  kórházakban kezelték. 
Október 17.-én kirült osztályára hólyaghurut diagnosissal.

S ta tu s  praesens október 18.-án: Gyenge, lefogyott, anae- 
miás. Csontrendszere ép. Nyelve bevont. Mindkét csúcs felett 
tompult kopogtatási hang. Jobb Krönig erő sen szű kült. Szív ép. 
S ta tu s  praesens u ro log icus: Külső  nemiszervek épek, alsó 
húgyutak szabadok. Hólyagcapacitás lényegesen csökkent. 
Vizelet zavaros-genyes. Az üledékben sok genysejt és epithel. 
C ystoskop ia : A hólyagnyálkahártya erő sen belövelt. A bal 
hólyagfalon diónyi, hosszúkásán gömbölyded, a bal bas- 
fondsba néző  szabálytalan mirigyes szerkezetű  kő , barna 
alapszínnel, felületén phosphat-felrakodással.

A beteg osztályára jutásának 3. napján súlyos tüdő - 
gyuladást kap, a melybő l csak most reconvaleskál.

A legexactabb klinikai eljárások (cystoskop, Röntgen) 
sem vezettek pontos diagnosishoz. Még most sem tudja, hogy 
vájjon nem homokóra-alakú-e a kő  és ha igen, hol v an : 
a bal mederben vagy egyszerű  fali diverticulumban.

Ennek mintegy ellentéte a másik beteg, ki tegnap került 
osztályára, s a kin már a tapintás pontos diagnosisra vezet; a 
beteg hasfalát tapintva, jó tájékozást nyerünk a kő alakjáról 
(szokatlan nagy gömbölyű  kő ), nagyságáról, ső t egész 
pontosan megállapíthatjuk a követendő  therapiás eljárás 
nemét is.

b) H a jtü  kö rü l képző dött nagy hó lyagkő . Ezt az esetet 
a kő képző dést megindító ok sajátszerű sége meg relativ ritka
sága miatt, továbbá annak a törvénynek demonstrálására, 
hogy mily gyorsan fejlő dnek vissza a legsúlyosabb állapotok, 
a legrosszabbindulatú complicatiók, s a kő  szokatlan nagysága 
miatt tartja bemutatandónak.

N . N . 28 éves háztartásbeli leánynak az anyja arra lett 
figyelmessé, hogy leánya éjjelente feltű nő en gyakran száll le 
ágyáról. A leány betegségére vonatkozóan keveset tud mon
dani; két évvel ezelő tt egy reggel heves alhasi szúrá
sokra ébredt. Arra a kérdésre, történt-e vele valami szokatlan, 
erélyes nemmel válaszol.

S ta tu s  p raesens: Sovány, vérszegény leány. Mellkasi 
szervei épek. Vizelete genyes-bű zös. Gyakori, tenesmusig 
fokozódó vizelés-inger. Hólyagcapacitás 50 gr. A cysto- 
skopos vizsgálatkor a per urethram a hólyagba vitt oldat a 
hüvelyen át kicsurog. A hüvely vizsgálata ujjnyi tág sipolyt 
derít ki az elülső  hüvelyboltozaton. E sipolyt katheterrel bedug
va, sikerül a cystoskop ia, melynek eredménye a következő  
A hólyagnyálkahártya részben erodált, kifekélyesedett, részbet. 
nyálkahártya-proliferatiókkal és szövetgranulatiókkal borítotn 
A hólyagban a cavumot majdnem teljesen kitölti egy nagy kő , 
a melynek distalis végén fémszál látható (a hajtű  egyik 
szára). D iagnosis: Calculus vesicae circ. corp. alien. Cystitis 
proliferans.

Mikor a vizsgálat után felszólítja a beteget, hogy a 
saját érdekében mondja meg, mekkora a hajtü és mikor 
került oda, a beteg még akkor sem akar tudni róla.

Mű tét folyó évi október hó 20.-án morphium-aether- 
narcosisban. Sectio alta. A hólyagot a kő  nagysága és a 
hólyagfal rigiditása miatt jóval a vertexen túl kell megnyitni, 
hogy az exhaeresis símán menjen. A hólyagba drain, per 
urethram Pezzer-kathater. Réteges varrat.

A mű tét után a vesicovaginalis sipoly miatt a hüvely

boltozatot vioformgaze-zel kitömi és a beteget magasra pol- 
czolt medenczével fekteti.

Harmadnapra retentiós láz, a mely miatt a hasfal var
ratait megnyitja, attól fogva sima per secundam való gyó
gyulás. A vesicovaginalis sipoly 10, a hólyag-hasfal-sipoly 
20 nap alatt záródott. A hólyag expulsiv ereje napról-napra 
nő , capacitása ma 260 gr. A vizelet tiszta.

1400 idegm ű tét körül szerze tt tap asz ta láso k  összefog la lása.

R anschburg P á l :  Verebély Révész-utcai mű tő jében 1917 
áprilisétól 1917 november 14.-ig az elő adó osztályáról 773 
egyén 1400 idegén végeztek mű tétet.

Még pedig végeztetett:

Perineuralis lysis _ ...  _ _ ... 386
Endoneuralis ly s is.................................. 220
Lysissel (többnyire belső  l.-sel) kapcsola

tos partialis resectio és partialis varrat 86

Teljes varrat

a) kettélő tt idegen ...................
b) reszekált idegen ..................
c) lebenyes p la s t ik a..................
d) Hofmeister-féle kettő s oltás _.
e) Edinger-féle tubulisatio

ö s sz e s e n...........

. ..  420 

...  254 

. . .  17 •

...  15

-  2 i
1400

708

Ezenkívül az elő adónak a III. sebészi klinikán végzett 
vizsgálatai s lelete alapján e klinika mű tő jében 43 tiszt 75 
idegén végeztek mű tétet.

Ezen egyének túlnyomó részét az elő adónak Révész-utcai 
osztályán hosszú ideig kezelték, ill. tartósan vagy idő szakosan 
észlelték. Ez észleletek eredményeirő l óhajt beszámolni, 
nevezetesen az 1916. év végéig operált 876 Révész-utcai 
peripheriás idegmütét-tapasztalatairól; ez esetek jelentékeny 
része a mai napig, azaz usque 31 hóig volt kezelés alatt.

I. A perineura lis lysis az esetek 37 százalékában adott 
gyógyeredményt. Ha az észleléses tartam ától való függő séget 
vizsgáljuk, az eredmény kielégítő , mert a 9 12 hónapig 
észleltek gyógyulása 47, a 12 hónapon túl észlelteké 63% -ban 
volt megállapítható. Az 1915. év lysiseinek sokkal jobb 
eredménye az ezt követő  két évével szemben abból volt ma
gyarázható, hogy ezen utóbbi években a friss, legfeljebb 4 
hónapos sérülések száma 14-szer s az idő stilt, 12 hónapnál 
idő sebb sérülések száma 6-szor volt kisebb, mint 1915-ben. 
Már pedig az egy évnél hosszabb sérüléses korú esetek 
lysise átlagban csak 31%  gyógyulást mutatott.

II. A z endoneuralis lysisek nem feleltek meg a hozzájuk 
fű zött várakozásnak, sohasem ártottak ugyan, de kiválóbb 
eredményt csak csekély százalékban mutattak fel. Függő ségük 
az észlelés és a sérülés korától (sérülés kora a műtétkor) 
ugyanolyan világos, mint a külső  lysiseké. Gyógyulási átlag
számuk 42'4%-

III. A részleges resectio, illetve varrat körülbelül a 
fentieknek megfelelő  eredményeket adott. A nem gyógyult 
esetek magyarázatukat itt is részben a rövid észlelési, rész
ben a túlnagy sérülési korban találják.

IV. A  teljes varrat. 1. A  gyó g yu lá s gyakor isága . Az 
1916 végéig megejtett 415 teljes varrat, illetve teljes resectió- 
hoz társuló varra t átlagban 36%  gyógyulást mutatott, mely 
azonban aránytalanul megnő tt, a mint az eredményt hosszabb 
észlelés világításában vizsgáljuk (%  éven túl észlelt radialis 
72%, tibialis 55'5% , ulnaris 47% ; %  éven túl észlelt radialis 
75, tib ia lis 86  stb .) A legtöbb varrott idegen a gyógyulás a 
3. negyedév vége felé, illető leg a 4. negyedévben követ
kezett be.
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A gyógyulásnak a sérülés korától való függő sége. A mű 
tétkor 2—3 hónapos esetek 89% -ban, a 4—9 hónaposak 
körülbelül 50% -ban, a 12—27 hónaposak 25—30°/0 ban 
mutattak gyógyulást. A mű téti kor nagysága szerint rendezett 
sorozatban e sorozat elején álló 11 eset 100 (92'3) °/o-ban 
gyógyult, míg a sorozat végén, tehát a legkorosabb esetekben 
96 esetet kell összefoglalnunk, hogy 10 gyógyult esetet szám
láljunk össze. A legkorosabb gyógyuló eset egy a varratkor 25 
hónapos ulnaris volt, mely 10 5 hónap után kezdett gyógyulni.

2. A  g yó g yu lá s  nagysága. Gyakorlati szempontból nem 
elégséges általánosságban a varrat sikerességének megálla
pítása, fontos a gyógyulás nagysága is. Számbajön itt:

a) mennyiben terjed ki a gyógyulás csak egyes, vagy 
az összes ágakra?

b) normális pályájának mekkora részét járja be a vissza
térő  mozgás?

c) minő  az ereje (teherbíró képessége) az egyes gyó
gyuló izomcsoportoknak?

d) minő  a helyreálló mű ködés kitartóképessége (fára
dékonysága, kimerülékenysége) ?

e) hogyan tud a helyreálló mű ködés koordinálódé a 
többi ép izomzat összjátékával és alkalmazkodni a régi 
vagy új hivatás követelményeihez?

A gyógyulás nagysága szintén hol lassabban, hol hirte
lenebbő l nő  az észlelés tartamával s bár hosszú idő (évek) 
alatt, de többnyire megközelíti vagy eléri végül a normalis 
értéket. A gyógyulás első  stádiumaiban igen nagy a fáradé
konyság ill. kimerülékenység.

A sérüléses kortól is nagyon függ a gyógyulás nagysága; 
legkisebb értékeket a mű tétkor 12 hónál régibb, a legnagyobb 
fokú gyógyulást a mű tétkor legkisebb korú esetek adják.

3. A z  egyes idegek varratai. Leggyakrabban gyógyulnak a n. 
radialis varratai, melyek mindenképpen a legkevésbé kényesek.

Az ulnaris és medianus varratai a hosszú kéztő  és ujj
hajlító izmok tekintetében, tehát felkar-mű téteknél, igen sike
resek, ellenben a thenar és az interosseusok functióit illető leg 
a siker ritka és tökéletlen. Ennek oka, hogy a kéz rövid 
izmai, ahogy azt Verebély kimutatta, igen gyorsan indulnak 
elfajulásnak, az ujjak Ízületei és szalagjai is ez idegek sérü
lése után gyorsan elváltoznak, minek folytán a gyógyuló ideg 
nem talál contractiora alkalmas szerveket. A kis kézizmokra is 
kiterjedő  gyógyulások többnyire látszólagosak, pótmozgásokra, 
anastomosisokra, vagy anomalis idegágakra vezethetők vissza.

Az ulnaris gyógyulásával esetleg mű ködni kezdő  inter
osseusok feszitő  mű ködését gyakran megzavarja a medianus 
gyógyulása folytán helyreálló és túlsúlyra jutó flexorok 
tónusa, de maguknak az ulnaris hosszú flexoroknak túlereje is.

A peroneus aránylag ritka gyógyulásának (átlag 17%, 
hat hónap múltán is csak 23% ) °ka abban keresendő , hogy 
peroneus-varrataink túlnyomó többsége far- ill. czombtáji, ezek 
pedig rendszerint legkorábban az ötödik negyedévben kezdenek 
gyógyulni s így ritkán észlelhető k. A térdalji peroneus-var- 
ratok ellenben rendszerint a 3. negyedévben gyógyulnak.

A musculocutaneus, úgyszintén újabb tapasztalásaink 
szerint az axillaris varratai is általán jó prognosisúak.

A H ofmeister-Jéle im planta tio nem mutatott eredményt.
A lebenyes p lastika két esetben hozott gyógyulást, 

közülük az egyik anomalis beidegzéssel volna magyarázható, de 
a másikban az eredmény kizárólag a mű tétnek tulajdonítható.

Ö ssze fo g la lá s : Lysis %  esztendő nél korosabb sérülésnél 
ritkán igér nagyobbfokú sikert. A belső  lysisre ugyanez áll.

A varrat friss (2—4 hónapos) esetekben igen nagy való
színű séggel és pedig nagyfokú sikert igér.

A legkorosabb esetek varrata sem kilátástalan, de a 
már atrophiának és dystrophiának indult izmok, ízületek, 
szalagok restitutiójára — legalább is a nem korai esetekben 
— ne számítsunk.

Túlnagy defectus, nem egyesíthető  idegvégek esetén a 
lebenyes p lastika nem kilátástalan eljárás.

(Az elő adást gyógyult idegvarratok fényképfelvételeinek 
vetítése követte, úgyszintén a gyógyulást színlelő  különböző  
pótmozgásoké. Az elő adó egyazon képen a sérült végtagot

a bénulásos, valamint a maximalis gyógyulásos helyzetben 
mutatta be, feltüntetvén egyúttal az e helyzetben megtartott 
súlyok nagyságával a gyógyulás extensitása mellett annak 
intensitását is.)

Szemelvények külföldi tudományos társulatok üléseibő l.

A malaria gyógyításáról tartott elő adást S p erk a 
„K. K. Gesellschaft der Aerzte in W ien“ november 9 -i 
ülésén. A ma már nehezen beszerezhető  chinin pótlószerei 
közül a Merck-féle methylenkék-ezüsttel tertiana-esetekben 
többnyire prompt láztalanodást és a parasiták eltű nését a 
vérbő l érte el. Destillált vízben oldva intravénásán fecsken
dezendő  be 0 '2—0 3 gramm mennyiségben, még pedig a 
recidivák megelő zése végett 8 napos idő közzel összesen 
3-szor. A befecskendezéskor esetleg a vena körüli szövetbe 
jutó szer lázzal járó erő s beszürő dést okoz, de ez nem 
genyed el. Belső leg is próbálták adni ezt a szert gelatina- 
tokban, intravénás alkalmazása azonban mindenesetre hatá
sosabb. — Az elő adáshoz fű ző dött vitában Ste iska l megem
lítette, hogy szintén használta a methylenkék-ezüstöt, de azt 
hiszi, hogy a károsító hatása a resistensebb plasmodium- 
alakokra nem oly biztos, mint a chininé, mely utóbbit véle
ménye szerint legjobb intravénásán adni (05  gramm chini- 
num bimuriaticum). Belső leg naponként 1 grammnál több 
chinint adni teljesen fölösleges, mert a vér chinintartalmát 
nem fokozza.

PÁLYÁZATOK.
4820/1917. sz.

Szepes vármegye ólublói járásában Podolin székhelylyel rend
szeresített^ Podolin, Kislomnicz, Alsózúgó, Felső zúgó és Lackvágása 
községekbő l álló s elhalálozás folytán megüresedett podolin i kö r
orvosi á l lás ra  pályázatot hirdetek.

Az állás javadalma: 1600 korona törzsfizetés, 200 korona ötöd
éves pótlék, mely azonban 800 koronát meg nem haladhat, 500 korona 
lakbér, 250 korona fuvarátalány.

A kör lakosságának száma körülbelül 4000; vasúti állomás, 
posta, távirda, távbeszélő , algymnasium helyben van.

Az 1908: XXXVIII. t.-cz. 7. §-ában elő írt képesítést és az eddigi 
alkalmazást igazoló okmányokkal felszerelt kérvények 1918. évi feb ruár 
hó 15.-éig nyújtandók be hozzám.

A választás kitű zése iránt késő bb fogok intézkedni.
0  1 u b 1 ó, 1917 deczember hó 20.-án.

Fő szolgabíró helyett: M edgyesi, tb. fő szolgabíró.

20.418/1917. szám.
Háromszék vármegye törvényhatóságánál elhalálozás következté

ben megüresedett tisz ti fő orvosi á l lás ra  a vármegye fő ispánjának 
3801/1917. számú intézkedése alapján ezennel pályázatot hirdetek.

Az állás a VIII. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő  évi 
3600 korona fizetés, 600 korona lakáspénz és 900 korona útiátalánnyal 
van javadalmazva. Minő sítésül az 1883:1. t.-czikk 1. és 9. §-aiban 
elő írrfeltételeken kívül a tisztiorvosi oklevél is megkivántatik.

Pályázókat felhívom, hogy szabályszerű en felszerelt és bélyegzett 
pályázati kérvényüket a Vármegyei Ügyviteli Szabályzat 4. §-a értel
mében 1918. évi jan u á r hó 20,-áig Háromszék vármegye alispánjához 
czímezve adják be.

S e p s i s z e n t g y ö r g y ö n , 1917. évi deczember hó 27.-én.
Török Andor, alispán.

U N IV .M E D . Dr. PÉCSI DANI :: term elő  in tézete
A m a g y . k ir . á llam i s e r u m - te r m e lő  in té z e t  s z é tk ü ld ő o s z tá ly a . 

B u d a p e s t ,  II . k é p .,  M a r g i t - k ö r u t  4 5 .  s z á m .
Es b a lp a r ti  ügyfeleink részé re  : IV .,  E s k ü - ú t  6 . ( K lo t i ld -p a lo ta .)

N a t r a r s e n  E R I
Pearson-oldat) 0,001—0,02 emelkedő  sorozatokban a legideálisabb arseninjectio.

Rózsavölgyi Imre Spec ia llaborato rium  ERI
gyógyszerész B udapest, VI., A réna-út 124.

Próbák ingyen és bérméntve.
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EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

Közlemény a Z ita-kórház I. sebészeti osztá lyáró l.

Müfogás az orchidopexia megkönnyítésére.
I r ta : P ó lya  J e n ő dr. kórházi fő orvos, egyetemi ez. rk. tanár.

A hereretentio operativ gyógyítására a betegek sokszor 
csak a kisérő  sérv miatt szánják rá magukat s mivel ez 
akárhányszor csak a pubertas után vagy a felnő tt korban fej
lő dik ki, nem egyszer kerülünk abba a helyzetbe, hogy a 
gyermekkort jóval meghaladott, ső t idő sebb egyéneken is 
kell ezen mű tét végzésére vállalkoznunk. Pedig ilyenkor a 
herének lehozása a serotumba jóval nehezebb, mint gyer
mekeken és különösen egészen fiatal gyermekeken, s így, 
eltekintve minden egyéb a kryptorchismussal járó kártól és 
veszedelemtő l, amilyen a here atrophiája, a torsio, az intra- 
abdominalis gyuladás, az incarceratio lehető sége, a malignus 
degeneratióra való hajlamosság, már csak ebbő l a szempont
ból is annak az álláspontnak vagyok a híve, hogy ezeket az 
eseteket lehető leg korán kell operálni s Fischer A ladár-xa\ 
együtt a leghelyesebbnek tartom, ha az ilyen kryptorchis- 
musos egyéneket már az első  életévben, a szoptatás befejezte 
után megoperáljuk.

A kryptorchismus mű tétének czélja a here lehozása és 
megtartása a serotumban. Azokat az eljárásokat, melyek a 
herét a hasürbe sülyesztik vissza, avagy kényszerítő  ok (el
halás, tbc., daganat stb.) nélkül kiirtják, helyteleneknek 
tartom ; nem tartom kifogástalanoknak különösen physio- 
logiai szempontokból azon eljárásokat sem, melyek a 
kryptorchikus herét a másik ép heréhez rögzítik, különösen ha 
nem csupán a sértetlen albugineákat egyesítik, mint G ersuny és 
W itzel, hanem mindkét here albugineáját kiterjedten fel- 
sebzik (M aucla ire), nem is szólva M auclaire azon eljárásáról, 
melyben az ondózsinórt in toto átmetszi, azt remélve, hogy 
az ép here a hozzá ilyen módon rögzített herének nemcsak 
a táplálkozásáról, de a benne képző dött ondónak az elveze
tésérő l is gondoskodni fog.1 2

A kryptorchismus mű tétének legnehezebb momentuma 
a here lehozása a scrotum fenekére; ha sikerült feszülés 
nélkül lehozni ide a herét, akkor a rögzítés már nem okoz 
gondot; de ha nem sikerült feszülés nélkül lehozni, akkor a here

1 R éc ze y : Jubilaris dolgozatok. 125. oldal.
2 C/. H a n u s a : Ergebnisse der Chir. und Orthopaedie. VII. kötet, 

722., 723. oldal.

a rögzítés daczára is hajlamos a visszahúzódásra s akár
hányszor a hozzá rögzített serotumbő rt is tölcsérszerű en be
húzza maga után. Ha pedig a here nincsen jól lenn a sero
tumban, hanem a subeutan lágyékgyürű  táján, a symphysis 
elő tt vagy a penis mellett van rögzítve, ez még rosszabb, 
mintha szabadon mozog a lágyékcsatornában, mert ilyenkor 
jobban bir kitérni traumák elő l és sokkal védettebb helyen 
is van, mint az elő bb felsorolt helyeken s így a mozgó 
lágyékhere járás, coitus alkalmával sokkal kevésbé okoz alkal
matlanságot, mint a tökéletlenül lehozott és rossz helyen 
rögzített; azonfelül az erő sen húzott here nagyon hajlamos 
atrophiára.

A here lehozásának legfő bb akadálya az ondózsinór relativ 
rövidsége, az aránytalanság a hiányosan leszállóit here ondó
zsinórjának hossza s a here lehozása alkalmával leküzdendő  
távolság között; ez az aránytalanság az, mely a haladó 
életkorral folyton nő  s melylyel annál nehezebb megbirkózni, 
minél idő sebb egyénen történik a mű tét.

Az ondózsinórt alkotó képletek közül a leghosszabb s 
egyszersmind a legnyúlékonyabb a ductus deferens, azért ez 
gátolja legkevésbé a here teljes lehozását. Ellenben annál 
inkább akadályozzák a tunica vaginalis, az ondózsinór kötő - 
szövetes burkai, esetleg a cremaster, legfő képpen pedig 
az erek.

A tunica vaginalis teljes haránt átmetszése a here felett, 
melyet már Schiiller principialis fontosságúnak ismert fel a 
hiányos here-descensus mű tétében, már a sérvtömlő  correct 
elzárása szempontjából is elengedhetetlenül szükéges mo
mentuma a mű tétnek, de sem önmagában, sem a cremaster 
és a kötő szövetes burkok átmetszésével együtt nem ad ele
gendő  mozgási szabadságot a herének. A lehozás legfő bb 
akadálya ugyanis az ereknek és nevezetesen a plexus pam- 
piniformisnak aránytalan rövidsége. Ezen az erek egyszerű  
mobilizálásával, ső t azoknak nagy területen való retroperi
tonealis kipraeparálásával (R iedel, K ön ig, B üd inger) sem lehet 
kielégítő  módon segíteni. Az egyetlen biztos és gyors módja 
ezen akadály megszüntetésének ezen ereknek két ligatura 
közt való átmetszése, a mit Bevan ajánlott. Ezt az eljárást 
sokan aggályosnak látták s az ondózsinórt a legkülönböző bb 
módokon, a scrotumból való egyszerű  kihúzás (H ahn ), 
a ezomb medialis oldalából készített bő rlebenyhez való 
fixálás (K atzenste in ), egy a ezomb medialis oldalán levő  
bő rtasakba való idő leges transplantatio (Keetley, Torek, 
Gelpke, de Beu le), a heréhez odavarrt serotumnak a ezombra 
(Kocher) vagy a szeméremtájra (D elbet) való odavarrása, 
a herének húzása rajta átvezetett fonálon, melyet a ezomb
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bő réhez (L anz), a czombok közt álló drótvázhoz (Bidwell), 
a beteg talpához (Tom asevszki), vagy egy a lábszár és czomb 
medialis oldalához pólyázott gipsz-sínhez (Fischer) rögzítettek, 
avagy egy a herére és a symphysisre támaszkodó s utólag 
eltávolítandó drótsín (S ta rr) segélyével igyekeztek megnyuj- 
tani. Ezek az eljárások részben igen komplikáltak és több
szörös mű tétet tesznek szükségessé, részben pediglen a 
herének szabadon hagyásával (például H ahn, K atzenste in ) 
vagy a herén átmenő  s a scrotumon kilógó fonál révén a 
secundaer infectio veszedelmét is magukban rejtik. De prin- 
cipiell is hibásnak kell tartani ezeket az eljárásokat, a 
melyek az erek erő szakos nyújtását szándékolják. Az erek
nek, különösen a vékonyfalú vénáknak ilyen erő szakos nyúj
tása nagyon nehezíti a circulatiót, szű kíti és teljesen elzárhatja 
az ér lumenét s minden esetben thrombosisokra, stasisokra 
praedisponál.

Azért az ilyen erő szakos nyújtás helyett ott, a hol 
anastomosisok vannak, principiell sokkal okosabb és helye
sebb eljárás az illető  ér átmetszése. Végbélkiirtás után is 
például sokkal kevésbbé hal el a csonk, ha az art. haemo- 
rhoidalis sup. törzsét R ehn ajánlatához képest két ligatura 
közt átvágjuk, mintha enélkül az artériát a csonk erő szakos 
lehúzása által erő sen vongáljuk.

Azoknak az aggályoknak, melyeket a plexus pampini
formis s a benne futó art. spermatica interna átmetszésével 
szemben különösen régebben tápláltak, egyik oka az a 
M iffle t és M araosin i kutyakisérletein alapuló nézet volt, 
hogy az art. spermatica interna és az art. deferentialis vég
erek s így az art. spermaticának átmetszése után herenecrosis- 
nak kell beállania. Azonban újabban egyfelő l M oschovitz és 
különösen M artin i  állatkísérletei meggyő ztek arról, hogy az 
art. spermatica int. lekötése után elő álló részleges táplál
kozási zavarok és degeneratiók csak múló természetűek és 
utánuk teljes restitutio in integrum áll be, másfelő l emberen 
történt anatómiai vizsgálatok (G r iffi th , H ill , Haberer, Worms, 
Alessandri, Slaw insk i, N euhaus, R ad insk i) kimutatták, hogy 
az art. spermatica int. és az art. deferentialis közt úgyszólván 
állandóan vannak anastomosisok.3 4

A mindennapos klinikai tapasztalat is, melyet például 
a B e t e t t-féle varicocele-mütét alkalmával van módunkban 
szerezni, igen megnyugtató a plexus pampiniformis s a 
vele futó art. spermatica int. lekötésének a here táplálkozá
sára való befolyását illető leg. Mindenesetre jogosultnak kell 
tartanunk B ram ann és R a m m ste d ti azon ellenvetését, hogy 
azok a plexus pampiniformis-átmetszések, melyeket varico- 
celék, herniák kapcsán végeztek, sokkal kevésbé jönnek 
számi)3, mint azok, melyeket kryptorchismus mű tété miatt 
végzünk, mert az elő bbi esetekben a here in situ maradván, 
környezeíe részérő l is kap táplálékot. Másfelő l az orchido- 
pexia kapcsán szerzett klinikai tapasztalatok egész sora 
( B e v an, M oskow itz, A nschü tz, M ignon, B ittner stb.) is bizo
nyítja. hogy a here az ondózsinór ereinek ilyen kiterjedt 
átmetszése folytán sem szenved táplálkozásában. Magam is 
néhá ny esetemben azt a benyomást szereztem, hogy a plexus 
pamPiniformis átmetszése után a here kevesebbet szenvedett, 
min tha az ondózsinórt a plexus pampiniformis átmetszése 
né! kül erő sen húztam. Ilyenkor inkább állott be a lehozott 
herék utólagos atrophiája, mint a plexus pampiniformisnak 
s a benne haladó art. sperm, int.-nak átmetszése után. Ter
mészetes, nagyon kell vigyázni ez alkalommal, hogy a 
du ctus deferenst kisérő  erek: az art. deferentialis s az 
azzal haladó vékony vénák ne sérüljenek. Míg fiatal egyéne
ke3 a plexus pampiniformis ilyetén átmetszése a here le- 
h0zását rendszerint igen könnyű vé teszi, felnő tteken meg
történik, hogy a plexus pampiniformis átmetszése sem 
e/egendő  ahhoz, hogy az ember a herét kényelmesen lehozza 
a scrotum fenekére. Már pedig tartós sikert és kifogástalan 
eredményt — újra hangsúlyozzuk — a mű téttő l csak úgy

3 Cf. H o fs tä d te r \ Klinisches Jahrbuch. 26. kő iét, 259. oldal, 1912; 
f ía n u s a : L. c. 724. oldal. M oschov itz : Annals of surgery 1910. March 
34—835. oldal.

4 Handbuch der prakt. Chir. IV. kötet, IV. kiadás.

várhatunk, ha a herét minden feszülés nélkül a scrotum 
-legmélyebb pontjára bírjuk fektetni.

Ilyen esetekben, a melyekre, mondom, első  sorban 
felnő tteken kell számítani, midő n a plexus pampiniformis 
átmetszésével sem sikerül a herét kényelmesen a scrotum 
fenekére hozni, hasznát vehetjük egy fejlő dési anomáliának, 
a melyet már ezelő tt 12 esztendő vel leírtam 5 s azóta több 
ízben megfigyeltem, úgy, hogy kryptorchismus-anyagom nem 
lévén nagy, az a benyomásom, hogy nem túlságos ritkán 
fordul elő .

Ennek a fejlő dési anomáliának a lényege az, hogy az 
ilyen tökéletlenül leszállóit herék mesorchiuma megmarad s 
benne a herét alkotó részek nem feküsznek oly szorosan 
egymás mellett, mint azt normalis viszonyok között látjuk, 
hanem egymástól távolabb vannak elhelyezve, mintegy szét 
vannak szórva a mesorchiumban. A here a mellékherével 
csak az utóbbi fejének táján van összenő ve, egyébként köztük 
egy a mellékhere farka irányában szélesbedő  vékony serosa- 
kettő zet van.

Az ondózsinór sem fekszik hozzá szorosan a mellék
heréhez, mint normalis viszonyok között, a kettő  csak azon a 
ponton érintkezik egymással, a hol a mellékhere farka a ductus 
deferensbe megyen át s közöttük is savóshártyakettőzet foglal 
helyet, mely az ondózsinór mögé terjed.6 Ezen savóshártya
kettő zet erező dése változó. Alább leírandó esetemben teljesen 
eretlen volt, csak az ondózsinór és mellékhere közötti 
területen futott egy finom czérnaszálvékonyságú ér. Nehány 
nap elő tt volt alkalmam operálni egy kis fiú kryptorchismusát, 
a hol a here közvetlen az abdominalis lágyékgyű rü mögött 
feküdt. Itt a mesorchium aránylag sokkal szélesebb volt, 
mint az elő bb említettben. Ennek a széles mesorchiuninak a 
felső  szegélyén futott a mellékhere fejéhez a plexus pampinifor
mis, melynek nyalábjai áthidalták a here és mellékhere feje kö
zötti zúgban a savóshártya-redő t, míg a here és a mellékhere 
farka között a savóshártyakettő zet eretlen volt. A ductus 
deferens diagonalisan haladt át a mesorchiunion, vele futott 
az art. deferentialis s mögötte nehány finom vena. A plexus 
pampiniformis és a ductus deferens között legyező szerű en 
szétterülő  nehány finom vena volt látható. A plexus pampini
formisnak 2 ligatura között való átmetszése után a legyező szerű en 
futó s a ductus deferenst kisérő  finom vénák megkimélhető k 
voltak sa  here oly módon fordult, hogy a mellékhere a ductus 
deferens egyenes folytatását alkotta s a mellékhere feje egye
nesen lefelé nézett, mint a hogy azt Jopson7 szerint Mc 
A dam  Eccles leírta volt s a here a legnagyobb könnyedséggel 
volt lehozható a scrotum fenekére.

Még jelentékenyebb meghosszabítását engedi meg a 
herének az, ha nemcsak az ondózsinórt választjuk le a mel
lékherérő l, hanem bemetszve a serosakettő zetet a here és 
mellékhere közt is (1. 1. ábra), az egész genitalis tractust kiegye-

5 Budapesti Orvosi Újság, Sebészet, 1905, 1. sz. Herniologikus 
megfigyelések. 2. Nagy hernia inguinalis interparietalis kryptorchismussal.

6 A tökéletlenül leszállott herének ezt az anomáliáját a részemre 
hozzáférhető  irodalomban leírva nem találtam, csak M oschovitz (Annals 
of surgery. 1910 March p. 823) említi, hogy ilyen herékben a mellékhere 
nem ritkán elvált a here testétő l és Me A dam  Eccles írja (British med. 
Journ. 19 >2 p. 504, Anatomy, physiology and pathology of the imperfectly 
descended testis), hogy a mellékhere eltávolodása a here testétő l lénye
gesen megváltoztathatja a here formáját. H ofstä tter fenntemlített nagy 
munkájában, melynek irodalomjegyzéke 912 munkát ölel fel s a német 
munkákban általában egy szót sem találtam ezen anomáliáról.

7 Annals of surgery 1912 dec. p. 927. Az eredeti munkát, sajnos, 
nem bírtam megszerezni. Jopson csak annyit mond az eljárásról, hogy 
Eccles az ondózsinórt és ereit lepraeparálja a mellékherérő l, úgy, hogy 
az utóbbi fejével (globus major) lógjon lefelé. Bő vebbet a methodusról 
és eredményeirő l nem m ond; az irodalomban pedig, legalább a meny
nyire át bírtam tekinteni, az egész eljárásról semmiféle említés sem 
történik, nagy német összefoglaló munkákban (H ofstä tter, f ía n u sa ) sem, 
és a mennyire látom, más sem próbált hasonlót; csak M oschovitz 
írja, hogy egy esetben megpróbálta a ductus deferenst megnyújtani oly 
módon, hogy kicsavarta azt a mellékherébő l (to lengthen the vas by 
unravelling it from the epididymis), az eljárás ismétlésétő l azonban 
óva int (Annals of surgery, 1910, 1. c.). Mindkét eljárásról különben 
magam is csak akkor szereztem tudomást, midő n alább közlendő  
esetem kapcsán az irodalmat átnéztem.
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nesítjük, úgy, hogy a ductus deferens, a mellékhere és a here 
egy egyenes vonalba esik (2. ábra).

Ilyen módon a genitalis tractus a mellékhere hosszának 
körülbelül P/j-szeresével nyúlik meg, a mi annál inkább 
számba jő , mert a mellékhere az ilyen esetekben a rend
szerint sorvadt heréhez képest igen hosszú, úgy, hogy ez 
egyszerű  müfogással jó pár centimétert nyerünk, melynek 
segítségével az után a herét könnyen sikerül a scrotum fenekéig 
feszülés nélkül lehozni. Ez az eljárás, éppen a serosa-kettő zetek 
erező désének hiányánál fogva, igen egyszerű en, mert teljesen vér- 
telenül sikerült az alább leírandó esetben, s ugyanezen körül
ménynél fogva a here táplálkozását sem koczkáztatta. Az elért 
eredmény is ennek megfelelő en — amennyire a rövid észlelési 
tartamból megítélhető  — szép s azért bátorkodom erre a mű 
fogásra kartársaim figyelmét felhívni. Az eset a következő :

2. ábra.

K. P . 30 éves 4. honvédhuszár tizedes, felvétetett Zita-kórházi 
osztályomra 1917 november 7.-én. Egy év óta van jobboldali lágyék
sérve; jobb heréje sohasem szállt le a zacskójába. Ezt a herét mindig 
a jobb lágyéktájon érezte.

Felvételkor tyúktojásnyi jobboldali lágyéksérv; a jobb here a 
Poupart-szalag felett tapintható annak medialis harmadában. 1917 
november 16.-án operáltam meg Billroth-narcosisban.

Bemetszés a Poupart-szalag felett. Felhasítom a szokott módon 
az obliqu. extern, aponeurosisát és kipraeparáloni a sérvtömlöt, a mely
ben benne van a here. Maga a here sorvadt, ellenben a mellékhere a 
rendesnél hosszabb. A here a mellékherének csak a fejével van össze
nő ve. A mellékhere többi része a mellékhere fejétő l a farkáig terjedő  
és ezen irányban szélesedő  serosa-kettő zet által van elválasztva, mely 
teljesen eretlen és a here alsó pólusa táján körülbelül kisujjnyi széles. 
Az ondózsinór sem fekszik közvetlenül a heréhez, vele csak ott érint

kezik, a hol kissé kanyargós vége a mellékhere farkába megy át. Az 
ondózsinór vége és a mellékhere közt is egyébként egy serosa-kettő zet 
feszül ki, mely az ondózsinór két oldalán áthajlik a tunica vaginalis 
propriába, respective a sérvtömlő  hátulsó falába úgy, hogy végered
ményben egy a sérvtömlö hátulsó falán tapadó mesorchiumról van szó, 
melyben a here, mellékhere és ondózsinór az elő bb említett két érint
kezési helyen kívül egymástól el van választva. Ez a mesorchium 
úgyszólván teljesen eretlen, csak az ondózsinór és mellékhere közti 
részleten hidalja át egy finom czérnaszálvastagságú ér. A sérvtömlő t a 
here fölött körülmetszve az ondózsinórról lepraeparáljuk és magasan 
lekötjük; átvágjuk a vékony cremastert és az ondózsinór ereit, kivéve 
a ductus deferenst kisérő  arteria deferentialist és a vele haladó vékony 
vénákat. Az ondózsinór, mely elő bb erő s húzás mellett is csak az 
annulus inguinalis subcutaneaig ért, ezután meglehető s feszüléssel a 
scrotum felső  részéig ér és a scrotumba vezetett klemme mentén a 
scrotum fenekén a raphe szomszédságában ejtett metszésen át csak 
meglehető s erő vel húzható le körülbelül a penis színvonaláig. Ezért 
visszahúzva a herét az inguinalis sebbe, két metszéssel behasítjuk a 
két serosa-kettő zetet, mely egyfelő l a here és mellékhere, másfelő l a 
mellékhere és ondózsinór közt van, ez utóbbit a benne futó apró érnek 
kettő s lefogása és lekötése után. Ezután a here, mely egészen kiegyene
sedett, a legnagyobb könnyű séggel és minden feszülés nélkül hozható 
le a scrotum fenekére, a hol is albugineáját nehány finom catgut- 
öltéssel a serotum bő ralatti kötő szövetéhez varrtam, miután elő bb a 
lágyékcsatornát a szokott módon a rectus felhasításával és az aponeu
rosis megduplázásával elzártam. Bő rvarrat.

A seb per primam gyógyult, a gyógyulást csak csekély haematoma 
zavarta az inguinalis sebben, mely részben egy piczi nyíláson át kiürült, 
részben felszívódott. Jelenleg az összes sebek gyógyultak, a jobb here 
épp olyan mélyen áll, mint a bal. Kisebb ugyan a balnál, de a mű tét 
óta nagysága és helyzete semmit sem változott.*

A végtagcsonkok sebeinek kezelése 
quartz-lámpával.

Irta: D o llin g er  B é la dr., egyetemi magántanár, az Országos Hadi- 
gondozó Hivatal Timót-utczai utókezelő -intézetének igazgatója.

A vezetésem alatt álló T im ó t-u tcza i utókezelő -in tézetben 
számos oly amputáltat ápoltunk, kinek végtagcsonkján lévő  
sebe semmi módon sem volt sarjadzásra bírható. Minthogy e 
sebek a rokkantakat mű végtagjuk viselésében gátolták, oly 
módszer után kellett kutatnom, a mely ezeket a sebeket is 
begyógyítja és ezáltal a csonkot a mű végtag viselésére 
alkalmássá teszi. Legalkalmasabbnak a quartz-lámpával besu
gárzás látszott, a melynek hatását már régebben ismertem 
és a melylyel az I. számú sebészeti klinika orthopaediai 
rendelésén jó eredményeket értem el. Ezen eljárással kezd
tem tehát kísérletezni. A lább i közlem ényem ben az intéze
temben besugárzo tt kb  800  eset kö rü l szerzett tapaszta la 
ta im ró l szám o lok  be, egyrészt, hogy a csonksebek besugárzó 
kezelésének igazi értékét m.gvilágítsam, másrészt, hogy kar
társaimat minden hiábavaló kísérletezéstő l megkíméljem. 
Mielő tt a kezelés részletes leírására térnék, a használatban 
jól bevált besugárzó berendezésünket óhajtom megismertetni.

I.

A besugárzásokat intézetünknek egy 15 méter hosszú 
és 6 méter széles termében végeztük. Itt 4 quartz-lámpát 
helyeztünk el. A lámpák külön e czélra szolgáló állványokon 
függenek. Magasságuk tetszés szerint igazítható. Minden 
lámpa alatt 6 csillagalakban elrendezett pádon fekszenek a 
rokkantak, a kik csonkjaikat, vánkosra fektetve, a lámpa felé 
fordítva tartják. Ilyen elhelyezéssel egyszerre 24 rokkanhat 
sugározunk be. A besugárzásokhoz a B ach-féle qua rtz- 
lám pát haszná ljuk . Ez ma már annyira közismert, hogy 
részletes leírását szükségtelennek tartom. Tudjuk, hogy 
a quartz-lámpa ultraviolett sugarainak erő s bactericid és sarj- 
képző  hatása van. Mi fő leg ezen utóbbi hatást igyekeztünk 
használni, bár a sebek váladékcsökkenésében valószínű leg 
nagy része van a bactericid hatásnak is. Besugárzásokat 
naponta átlag 70 betegen végeztünk. Minden betegen rész
leges besugárzást alkalmaztunk, azaz csakis magát a csonkot 
tettük ki a sugaraknak. A beteg teljesen felöltözve feküdt a 
lámpa alatt és csak a lámpa felé fordított csonkja volt

* Bemutatva a közkórházi orvostársulat 1917 deczember 19.-Í 
ülésén.
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lemeztelenítve. Magának a sebnek a lámpától való távolsága 
80 cm. — 1 méter volt. A természetes napbesugárzások
hoz hasonlóan a besugárzásokat nagy óvatossággal kezdtük 
meg és ezáltal a heliotherapiás dermatitisek és felületes 
bő relhalások fejlő dését elkerültük. Ezt úgy értük el, hogy a 
csonkot az első  alkalommal csak 3 perezre tettük ki a 
sugarak hatásának. A tartamot naponta  3  percczel fo ko ztu k , 
míg 30 perczet értünk el. A 30 perczes besugárzásokat jól 
eltű rő  csonkot azután minden veszély nélkül akár 1 óra 
hosszat is besugározhatjuk. Ezen elő vigyázat eredményeképp 
aránylag nagy anyagunk besugárzása közben csak ritkán 
láttunk kisebb dermatitiseket és a besugárzásoknak egy pár 
napi szünetelése után ezek is elmúltak. A heliotherapiás 
conjunctivitisek elhárítása czéljából a besugárzások alatt sötét 
szemüveg viselése kötelező  volt.

A besugárzások után betegeink csonk-sebeit legtöbb- 
nyire 3°/0-os bórvaselines vagy M iku licz-kenő csös kötéssel 
fedtük. Igaz ugyan, hogy a sarjadzás gyorsaságának mérté
kérő l talán jobban győ ző dhettünk volna meg akkor, ha a 
sebeket teljesen száraz kötéssel fedtük volna (és így a kenő cs 
sarjképző  hatása nem vegyült volna össze a besugárzásoké
val). Ilyenkor azonban a sebre ragadó gaze a kötésváltáskor 
letépte volna az újonnan képző dő  sarjakat és a besugár
zások ezáltal illusoriussá váltak volna. De különben is e sebek 
hosszabb eredménytelen kenő csös kezelés után kerültek a 
heliotherapiás terembe.

Ezekután áttérek a besugárzások részletes ismertetésére.

II.

A czélszerű ség kedvéért hosszabb megfigyelés után a 
csonksebeket kórboneztani képük szerint 4  csopoitba osz
tottam . Tekintve, hogy ezen osztályozásnál a csonkseb 
pathologiai képét tartottam szem elő tt, az egyes csoportokat 
nem tekintem zárt kereteknek. Annál is kevésbé tehetem ezt, 
mivel az egyes typusok között számos átm eneti a lako t figyel
tem meg. A besugárzó kezelés részletes ismertetését a gya
korlatban jól bevált e csoportosításban fogom közölni.

1. F elü letes cso n k -seb ek .

Mindazok elő tt, a kik többet foglalkoztak amputatiós 
csonkokkal, ismeretesek azon tallérnyi vagy koronányi nagy
ságú felületes sebek, melyek a csonk distalis pólusán láthatók, 
laza szövettel vannak környezve és gyógyulási hajlamot nem 
mutatnak. A sarjadzás elégtelenségének oka itt általában az 
egész csonk gyengébb táplálkozási viszonyával áll össze
függésben. Jellegző , hogy az ezen typushoz tartozó csonk
sebek egészen felületesek és gyakran inkább csak hámhiányok.

A felületes csonksebeket naponta az I. fejezetben leírt 
módon sugároztuk be. A besugárzások idő tartama 3 percz- 
czel haladó szoktatási idő  után 1 óra volt. A besugárzások 
után a sebeket bórvaselines vagy lapiskenő csös kötéssel 
fedtük. Itt azt észleltük, hogy azon sebekrő l, a melyek nem 
álltak feszülés alatt, kb. 5— 10 besugárzás után a fedő  
szenyes-sárga lepedék eltű nt. A seb felülete a további besu
gárzások folyamán csakhamar élénk vörössé változott és a 
sarjképző dés a seb központja felé haladólag megindult. A 
teljes gyógyulás idő tartama itt 10—20 besugárzás között vál
takozott. De több ízben 6 besugárzás után is láttunk teljes 
gyógyulást. A gyógyulás után e sebek helyén heg maradt, 
mely az amputáltat mű végtagjának viselésekor nem zavarta 
és többé nem tört fel. B esugárzo tt anyagom ban ezen tel
jesen  laza vagy csak kisebb feszü lés  a la tt á lló fe lü le tes csonk
sebek besugárzásáva l értem e l a legjobb eredményeket. S ze 
rencsére a csonksebek zöm ét a fe lü le tes sebek ezen typusa  teszi.

Nem ilyenek voltak azonban a besugárzások ered
ményei azon felületes csonksebeken, melyek közvetlen feszü lés 
alatt állottak és a melyeken a feszülés oka egyrészt az 
amputatiós lebeny elégtelensége vagy a csonk bő rének hege- 
sedése, másrészt a felületes seb mögött elő re toluló csontvég 
volt. Ilyen sebeket gyakrabban láttunk különösen a ezomb- 
csonkokon és a Chopart-izületben történt csonkítások után,
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valamint a Pirogoff-csonkokon. A feszülés következtében 
ezen esetekben a szövetek rosszul tápláltatnak és a gyó
gyulás az esetek legnagyobb részében még 40—50 besugár
zás után sem áll be, de ha a seb végre be is sarjadzott, 
a midő n a csonkított ismét használja mű végtagját, a már 
behámosodott részek ismét feltörnek. Mindezekbő l látjuk, 
hogy az utóbbi typusnál a besugárzás teljesen eredménytelen 
és a czélszerű en végzett ream putatio a csonkot sokkal 
jobban és gyorsabban korrigálja.

2. A cso n k  b ö r rá n c za i k ö z ö t t i  sebek.

E második csoportba a csonk vastag börránczai között 
fekvő  sebek tartoznak. Ezen aránylag erő sen váladékozó 
sebek mélyebbek az elő bbi csoportban említetteknél és néha 
az izomrétegig is beterjednek. Leginkább a per secundam 
intentionem gyógyult csonkok vastag börránczai között ész
leltünk ilyeneket. Egyszersmind tapasztaltuk, hogy a mű 
végtag használatakor, midő n a mű végtag tölcsérszerű tokja a 
czombcsonk bő rét megfeszíti, e sebek nagyobbodnak és a 
rendesen mogyorónyi nagyságuk akár diónagyságúvá is lesz
nek. E  sebek g yó g yu lá s i ha jlam a álta lában jó . N a p o n 
kén ti besugárzások mellett, ha a rokkan t ezen idő  ala tt a 
m ű vég tag já t nem  viseli, a g yó g yu lá s  eg y-ké t hét a latt teljes. 
A gyógyult sebeket a mű végtag viselése nem befolyásolja. 
A besugárzások alatt az elég bő  váladék levezetésérő l 
gondoskodni kell, ezt legjobban száraz gaze-csíkoknak a 
ránezok közé helyezésével érjük el. E csoport besugárzása köz
ben alig egy-kétszer határoztuk el magunkat reamputatióra.

Több ízben láttunk oly csonksebeket, melyek a felü
letes csonksebek és a ráncz közti csonksebek között mint
egy átmenetet alkotnak. Ezen átmeneti alakok gyógyulásakor 
mindig az volt a mérvadó, vájjon a seb feszülés alatt áll-e ? 
Nem túlságosan feszülő  sebek rendszerint a besugárzások 
alatt teljesen meggyógyultak.

3. A c so n k  h eg e in ek  m ély  sebei.

A 3. csoportban a csonkhegek mély sebeit foglaltam 
össze. Ezek különösen a szabálytalanul amputált csonkok 
hegeiben fordulnak elő . A ezomb- és a Iábszárcsonkok végén 
gyakran látunk ilyeneket, fő leg a circularis amputatiók mű téti 
hegeiben. E kicsiny, de rendszerint nagyon mély sebek néha 
hónapokon keresztül nem változnak és a rokkantaknak rend
kívül sok kellemetlenséget okoznak. Nézetem szerint a sebek 
rossz gyógyulási hajlamának oka a környező  rendkívül 
tömött hegszövet rossz tápláltsága. E zek  besugárzó kezelésé
vel hosszú kísérletezés után sem  érünk el eredm ényt. Tapasz
talataim alapján tehát ma ilyen esetben nem is alkalmazunk 
besugárzásokat és a betegnek inkább a mű téti beavatkozást 
ajánljuk.

4. S ipo lyok .

Sequester nélküli csonk-sipoly több esetében végez
tünk besugárzásokat, ső t megkíséreltük a sipolyokat 30—40 cm. 
távolságból besugározni, eredm ényt azonban nem  értünk  el. 
Egy idő ben ezen esetekben prolongált besugárzásokkal gon
doltunk eredményt elérni és a rokkantakat 30—40 cm. lámpa
távolság mellett 40—50 besugárzásnak tettük ki, de a sarjadzás 
és a váladékcsökkenés még ezután sem indult meg. A 3. 
és 4. csoportba tartozó sebek átmeneti alakjainál hasonló 
módon jártunk el, de az eredmény itt is negativ volt. Végül 
látván fáradozásunknak meddő  voltát, ezeket az eseteket 
is sebészeti kezelésbe vettük.

❖  *
*

Végül még azt jegyzem meg, hogy besugárzásra alkal
mas, de mégsem sarjadzó sebek jelenlétében gondoljunk 
esetlegesen fen n á lló  luesre és ne mulasszuk el a W asserm ann- 
reactio végzését, mely ha positiv, az antilueses kezeléssel 
párhuzamos besugárzások biztosan czélhoz fognak vezetni.

#

Ö sszefog la lás: A  qua rtz- lám páva l kezelés a csonkok
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elégtelenül sarjadzó  sebeinek kezelésében hasznos gyógytényezö - 
nek bizonyu lt. Kü lönösen jó  eredm énnyel já r  azon renyhe 
g yó g yu lá sa  sebeken, a m elyek n incsenek n a g y  hegszövettöm e- 
g ek tö l körülvéve és a m elyek körü l elegendő  m ozgékony lá g y
rész van. F eszü lő  és rosszu l tá p lá lt szöveteken lévő  sebeken 
ez a kezelésm ód eredménytelen. E zeken m ielő bb ream puta tio 
vagy p la s tika i m ű té t végzendő .

K özlem ény a  XVII. szám ú helyő rség i kórház bő r- és venereás- 
osztá lyábó l (Szapáry  fiók-kórház). (K órház-parancsnok : Pap 

M ihály dr., fő törzsorvos.)

Tejinjectiók hatása bő rbetegségekben.
I r ta : S e l le i  J ó z s e f dr., az osztály vezető je és K ra u sz  M ór dr., segéd

orvos.

Míg a bacteriotherapia specifikus antitoxint termelő  
voltát nem lehet kétségbe vonni és ennek megfelelő en thera- 
peutikai eredményeit sem, addig a proteintherapia, mely 
voltaképpen a heterobacteriotherapiából származik, therapiás 
hatásában az elő bbitő l különbözik. A proteintherapiában a 
szerző ket első sorban a pyretogen hatás foglalkoztatta. Külö
nösen K raus R u d o lf vizsgálatai derítették ki, hogy bizonyos 
bacteriummal, pl. a typhussal szemben sensibilizált szervezet 
bact. colival oltva anaphylaxiás shock-kal reagál. Ezek a jelen
ségek valóban megfelelnek az anaphylaxiás reactiónak, a mi 
tekintettel a rokonfajú bacteriumok és az ilyen bacteriumok 
fehérje-(protein) complexumát alkotó molekulák hasonlósá
gára, el is volna képzelhető . Mint az isomeriában két szerves 
sav, pl. az eczet- és hangyasav ugyanazon molekulákból tevő 
dik össze, csakhogy más-más elrendező désben, úgy elképzel
hető , hogy pl. két rokon-bacterium, mint a typhus- és a coli- 
bacterium, protein-molekulái egymással azonosak, azonban 
más és más elrendező dést mutatnak. A felépítő  kövek tehát 
ugyanazok, de a structura változik. Feltételezhető , hogy a szer
vezetben kifejtett biológiai, tehát az anaphylaxiás hatás ezért 
pl. a typhus- és coli-bacteriumnál, talán a protein-molekulák 
azonossága folytán, ugyanaz; csakhogy ennek ismét ellent
mond az a tapasztalat, hogy az egymással nem rokon- 
bacteriumok is kiválthatnak egymáshoz hasonló vagy azonos 
biológiai tüneteket.

Kiderült továbbá, hogy bizonyos infectiosus betegsé
gekben akár typhus-, akár dysenteria-, cholera- vagy coli-bac- 
teriumnak parenteralis bevitele után a szervezetbe typusos 
rázóhideg, láz, bágyadtság, azután lépcső zetesen ezen jelen
ségek megszű nése következett be. Ezzel karöltve azonban 
egyszersmind a betegség lefolyásában is bizonyos javulás 
állott be. Különösen Z upn ik , Fl. Lüdke, V. D ecastello, M acza, 
de fő leg K raus R u d o lf vizsgálataiból derült ez ki. K raus R ., 
a ki a kérdést tisztázta, tovább is ment, mikor megállapította, 
hogy nemcsak a bacteriumok emulsiója, hanem azok extrac- 
tuma. ső t különböző  fajú idegen fehérjék parenteralis bevitele 
az inficiált beteg szervezetbe hatás és eredmény tekintetében 
ugyanolyan, mintha hetero- vagy homobacterium-emulsiót 
fecskendeztünk volna be.

így B ied l imidoazoaethylamint, Lüdke, S tück deutero- 
albumoset, peptont vitt be a szervezetbe. Gonorrhoeában 
B rück és mások kísérletei hasonló irányúak voltak és e vizs
gálatok azt derítették ki, hogy protein-hatással ugyanazt az 
eredményt lehet elérni, mintha specifikusan, tehát például 
epididymitist gonococcusvacinnal, kezeltünk volna, úgy, hogy 
M üller  R ., W eiss, Lu ith len késő bb lóserummal, majd tejjel 
kezelte a gonorrhoea egyes complicatióit. Ez utóbbi szer
ző k arra a felfedezésre jutottak, hogy a nem specifikus 
pyretogen, fajidegen proteinok injectiójával a gonorrhoea 
egyes complicatióinál eklatáns eredmény érhető  el. M üller 
és W eisz a tejinjectio hatásának okát a proteinek pyretogen 
hatásában keresi, ezzel szemben K raus R. és M acza a 
proteintestek hatásának specifikus hatást tulajdonít. Hogy mi 
ennek a hatásnak serologiai median ism usa, azt nem hatá
rozzák meg, csupán azt, hogy ez nem anaphylaxiás hatás.

Csakhamar bő vülni kezdett a proteinek alkalmazási tere, 
úgy, hogy Schm idt már anaemia perniciosa, haemophilia,

paralysis progressiva, ső t neoplasma eseteiben is indikáltnak 
gondolná. K yrie, de már elő bb Lu itlen és N eum ann tanul
mányozás tárgyává tette a lázas állapot hatását a lueses jelen
ségek kezelése szempontjából, ugyancsak a proteinkezelés 
kapcsán.

* *
*

Vizsgálatokat végeztünk, hogy a tejnek van-e és milyen 
hatása egyes bő rbetegségekben, valamint syphilisben.

A kísérleteket mindig frissen sterilezett tejjel, délután 
végeztük, ellentétben K y r le - \ t 1, H/ms-szel, mert ilyenkor a 
6—8 óra múlva beálló reactio a betegen 10— 11 órakor 
mutatkozott, s átesvén az esetleges rázóhidegen, a beteg elaludt, 
míg délelő tti adagolásnál nemcsak a rázóhideget, de az azt 
követő  jelenségeket éber figyelemmel kisérve, társainak és 
magának suggestiója alatt a subjectiv jelenségek és panaszok 
állandók voltak, a mi a betegség állapotát illető leg a tiszta 
képet zavarta.

Az injectiókat intramuscularisan, a gluteusokba felváltva 
adtuk.

Kezdetben iparkodtunk a dosisokat minél kisebbre 
szabni, késő bb áttértünk a nagy, 8— 10 cm3-es dosisokra, 
miután az elő ször injiciált 3—5 cm3-es dosisokkal nem tud
tunk elég nagy reactiókat elérni.

Megpróbáltuk az első  dosist egész kicsire, 2 1/a—3 cm3-re, 
a másodikat nagyra, 7—8—9 cm3-re szabni, késő bb első nek 
nagy, másodiknak kicsi dosisokkal próbálkoztunk. Azonban 
sem az első , sem a második combinatiónál nem tudtuk a 
kapott reactiókat bizonyos a dosisoknak megfelelő  rendszerbe 
sorozni, úgy, hogy 5-tő l 10 cm3-ig sorozatosan haladtunk 
fölfelé, mindig alkalmazkodva az egyén kisebb-nagyobb test
súlyához.

Hogy a kis dosisos injectiókról áttértünk a nagyobb 
dosisokra, annak oka az volt, hogy vizsgálataink közben arról 
győ ző dtünk meg, hogy minél nagyobb volt az általános gócz 
és a helyi reactio, annál eklatánsabb volt egyes esetekben 
a beteg részletnek a restitutióhoz való közeledése.

A mi a kapott reactiókat illeti, a specifikus, illetve 
bizonyos betegségekre directe kifejtett jellemző  reactiókon 
kívül fő leg a láz érdekelt bennünket. A legmagasabb tempe
ratura többnyire a II. injectióra következett be, a mi teljesen 
megfelel egy anaphylaxiás reactiónak. Viszont voltak esetek, 
a hol az első  injectióra kaptuk a maximalis temperaturát. 
A temperatura-ingadozások annál kisebbek lettek, minél több 
injectiót adtunk és ezzel párhuzamosan a localis gócz és 
általános reactio is csökkent.

Az eredmény, a mire törekedtünk, vagy diagnostikai, 
vagy therapeutikai volt. Az elő bbitő l kísérletezéseink során, 
miután sem maga az anyag, sem pedig a betegeken elért 
reactio nem specifikus, eltekintettünk. A therapiás czélra 
törekvő  eredményeink a következő k voltak.

Sycosis non parasitar ia eseteiben kezdetben a sző rtüsző k 
megduzzadnak, számtalan apró pustula keletkezik, a 2. injectio 
hatására rohamosan apad az infiltratio és a beteg maga 
újságolja a javulást. Sajnos ez csak bizonyos határig halad, 
mert ezután forszírozott injectiókra is a helyzet stabillá válik, 
de ilyenkor is a localis kezelésre sokkal jobban reagál és 
halad elő re a folyamat gyógyulása a párhuzamos kezeléssel. 
Néha azonban újabb góczok keletkezését is észleltük.

Keratosis p lan ta ris et pa lm aris , úgyszintén ichthyosis esetei
ben semmi eredmény sem tapasztalható. Hasonlóképpen/avus 
eseteiben sem. Kezdetben a fejbő r jelentéktelenül kivörösödik, 
de a scutulumok terjedési tendentiája nem befolyásolható. A 
psoriasis a gyógyulás szempontjából általában szintén refrac- 
taer marad a tejinjectiókkal szemben. A kezelt esetek száma 
5, ebbő l 3 nem vagy csak alig reagált, 2-ben pedig újabb 
psoriasis-telepek fejlő dtek. Ugyanezekben a már meglevő  
góczok infiltratiója erő sbödött, hogy késő bb az eredetinél 
sokkal erő sebb visszafejlő désnek adjon helyet. A pikkelyezés 
kezdetben megszű nt, de az infiltratumok visszafejlődésekor 
ismét abnormisan fokozódott.

Annál szebb eredmény érhető  el dia thesises prurigo ese-
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teiben. A legeklatánsabb hatás itt a viszketés prompt megszű 
nése. A beteg az éjjeleket nyugodtan átalussza, a kinzó viszketés 
nem zavarja; a prurigo-csomócskák kiemelkednek, kölesnyi 
nagyságúvá, ső t ennél nagyobbá válnak, hogy azután még 
gombostű fejnyinél is kisebbé zsugorodjanak össze. Az 
injectióból rendesen 3-at adtunk itt; beszüntetve, a folyamat 
csak idő legesen gyógyult, mert kezelés nélkül hagyva, 2 —3 hét 
múlva az eredeti jelenségek újra tapasztalhatók úgy subjektiv, 
mint objectiv tekintetben. Egy esetben 9 tejinjectiót adtunk 
R. H. 37 éves orosz fogolynak, azonban itt is csak bizonyos 
ideig mutatkozott hatása a parenteralis tej-injectióknak. 
Hasonlóképpen áll a dolog az ekzem a különböző  fajainál. 
Leggyakrabban és legjobban mutatkozik a hatás az acut 
ekzemánál, kevésbé a subacutnál és a chronikusra még 
kevésbé hat. Ez érthető  is, ha meggondoljuk, hogy mi
nél chronikusabb valamely lobos bérfolyamat, annál job
ban lép elő térbe a szövetszaporodás, és minél acutabb, annál 
szembeötlő bb a szövetek serosus átivódása. A tejinjectio a 
proliferatiós folyamatot teljesen sem meg nem szüntetheti, 
sem vissza nem fejlesztheti. Az injectiók azonban az exsu
datum felszívódását elő segítik, a szövet bő vebb átáramlá- 
sát, a nyirok és a vér keringését nagyban fokozzák, úgy, 
hogy ezen folyamatokban minden esetben bizonyos idő után 
a duzzadás, a pir és viszketés megszű nését tapasztaltuk. 
Itt különben forszíroztuk a párhuzamos kezelést, tehát tej- 
injectiókat és localis kezelést adtunk, távoltartva az ekzemát 
fenntartó tényező ket, úgy, hogy ily módon a gyógykezelés 
idő tartamát megrövidíthettük. Megpróbálkoztunk a tuberculosus 
bő rbetegségekben, tehát lupus vulgaris és scrophuloderma ese
teiben is, azután dermatitis pyaemicanak is egy esetében. Ezt az 
utóbbi ritka esetet jellemezte a következő : rázóhideg, majd 
magas láz kíséretében a bő rön apró pustulák jelentkeztek 
2—3 heti idő közökben, mindkét inguinalis tájban erősen 
infiltrált mirigyekkel. Wassermann negativ. Sanker nem volt. 
Különböző  belső  és külső  szerek hatástalanok maradtak Ez 
az eset néhány tejinjectióra teljesen meggyógyult. A tuber
culosus bő rbetegségekben feltű nő  volt a többihez viszonyítva 
a jóval erő sebb reactio. Lupus eseteiben új góczok képző dését 
észleltük, ső t egy ilyen utóbbi esetünkben, a hol latens gümő s 
gócz volt a jobb csúcsban, tejinjectiókra ugyanott kis hólyagú 
szörtyzörej volt hallható és az ezideig láztalan betegünkön 
a hő mérséklet 2 hétig állandóan subfebrilistemperaturák között 
ingadozott. Megfelelő  volt a tejinjectio hatása trichophitiasis- 
ban, még pedig úgy a felületes, mint a mélyen székelő  ala
kokban. A circinaer mélyebb alakban az első  injectio után 
bekövetkező  változás már felpuhítja, duzzadtá teszi a góczo- 
kat. A következő  injectióra savó kiszivárgását látjuk az áttört 
góczokból, késő bb az egész gócz részben visszafejlődik, a 
savó beszárad. Ezen crusták alatt helyenként épp csal? a 
nyoma maradt meg az elő bbi pathologiás folyamatnak.

Kitű nő  hatást láttunk o te jin jectióknakspec ifikus (staphylo
coccus) vaccinával való kom biná lásátó l. A tejinjectio elő bb 
említett mintegy praeparativ hatását felhasználva, a vaccina 
rövid idő n belül prompt hatást fejt ki. Egyszer-másszor e 
hatás mintha véglegesnek mutatkozott volna, máskor azon
ban a kiujulást ez a kombinált eljárás sem tudta megaka
dályozni.

Kerion Celsi eseteiben szintén frappáns volt a deszka
kemény gócznak 24 óra alatt való felpuhulása, majd beszáradása. 
A genyképző dés megszű nt, a terület lassanként normálissá 
vált. Megjegyzendő , hogy néhány esetben a tejkezelés alatt 
közömbös fedő kenő csön kívül semmi egyéb szert sem alkal
maztunk. Rendesen ezen esetekben is egy-két heti tünet- 
mentesség után recidivák állottak be, a melyek azután helyi 
kezelésre gyógyultak.

Lichen ruber p la n u s egy esetében a papulák vissza
fejlő dtek és a viszketés megszű nt. Serp ig inosus sankernél helyi 
kezeléssel kombináltan megállítottuk a folyamat terjedését, a 
fekélyek 2—3 injectio után föltisztultak, 16—20 nap alatt 
behámosodtak.

A mint a felsorolt esetekbő l látjuk, a tejinjectio hatása 
általában 3 pontba foglalható össze.

1. A kezdeti vérbő ség praegnánsabbá válik.
2. Az exsudatio fokozódik.
3. A jelenségek felszívódnak és vagy teljesen eltű nnek, 

vagy erő sen visszafejlő dnek. Tehát fő leg a vérkeringési 
viszonyok változnak meg, a vérkeringés fokozódik és ez leg
többször a jelenségek visszafejlő désére vagy legalább is egyes 
kellemetlen tünetek, pl. a viszketés megszű nésére vezet.

Nem közömbös a protein pyretogen hatása, a mely 
bizonyos esetekben nagyon magas (sokszor 40°-on felüli) tem- 
peraturákat eredményez. Az injectióknak a bactericid hatásban, 
vagy legalább is a bacteriumok virulentiájának átszállításá
ban feltétlenül szerepe van.

Bár egyes esetekben feltű nő  a tejinjectiók therapeutikai 
hatása, mégis ezt az eljárást a dermatologiai gyakorlatban 
nagy fájdalmassága, a magas láz, a vele járó shockszerü 
tünetek, és fő leg  a z  eredm ények nem  statiohaer volta m ia tt 
contra ind iká ltnak ke ll m ondanunk. Az eredményeket más 
eszközökkel és más módon mindenesetre kevesebb kellemet
lenségek árán érhetjük el.

Kétségtelen, hogy új tág perspektívát nyitott ez az új 
kezelési eljárás, azonban csakis a kellemetlen mellékhatások 
elkerülése után használhatja majd a gyakorló orvos is.

A hareztéri halló-, beszéd-, hangzavarok és 
légcső m etszettek osztályának mű ködése.

Közli: Ó nod i A . dr., egyetemi tanár, az orr- és gégegyógyászati klinika 
igazgatója és ezen specialis osztály vezető je.

III.

Hangzavarok.
(Folytatás.)

A mi a functionalis hysteriás aphonia gyógykezelését 
illeti, rögzítsük elő bb Im ho fer kijelentését, mely szerint biz
tosan ható gyógyító módszer nincsen. N ado leczny is hang
súlyozta, hogy minden eljárás gyógyíthat, de cserben is 
hagyhat és a visszaesés ellen semmiféle eljárás sem óv meg. 
Jegyezzük meg, hogy egyik eljárás sem óv meg a gyógyítás 
alatt más beszédzavarok jelentkezésétő l sem, mert némaság után 
és hangtalanság után dadogás és néha fejhangon való beszéd 
állhat be. Másrészt vannak esetek, melyek spontan gyógyul
nak. Vannak esetek, hol egyszeri gégetükrözésre visszatér a 
hang. A kedélyt érintő  behatások, a legkülönböző bb vélet
lenek, nagy ijedtség, izgató álmok gyógyító hatással lehet
nek Az irodalomban vannak említve esetek, hogy magas sze
mélyiségek látogatása, megható kinematographiai darabok 
végignézése, autoelgázolás veszedelme, kerékpárral való 
összeütközés, holtnak hitt bajtárs meglátása, felizgató álmok 
meghozták a hangot. De M ann olyan esetet is említ, hol a 
rossz álom ijedtségére több heti némaság állott be. A saját 
tapasztalatainkból felemlítjük, hogy egy tizennégy hónapja 
süketnéma vérhányás beálltára visszanyerte beszédét és 
hallását, egy aphoniás rossz álomra éles hanggal felriadt, 
egy másik aphoniás kiesett az ágyból rossz álomra, mire 
megkapta a hangját, végül egytő l ellopták a kártyáit és az 
ezt követő  izgalomban megszólalt. Némelyek visszakapták 
a hangjukat, midő n mások gyógykezelését végignézték, de 
Loch említ egy beteget, kit orrbaja miatt gyógykezeltek, s a ki 
hysteriás hangzavar kezelésének láttára hangtalan lett, a mi 
aztán spontan megszű nt. Ismeretes egy eset, midő n adenoid 
vegetatiók eltávolítására megszű nt az aphonia, a mi a mű tét 
lelki befolyására vezetendő  vissza. P flu g esetében a fog
gyökérben a fúró érintése okozta fájdalomra szű nt meg a 
hangtalanság. B insw anger hangsúlyozza, hogy a betegnek 
teljes elkülönítése, minden lelki inger távoltartása, mely az 
átélt borzasztó események emlékképeit felkelthetné, vezethet 
czélhoz. Jendrassik is az elkülönítés mellett van, ő  egyszersmind 
ellenzi a gége helyi kezelését is, mely felkelti vagy meg
erő síti a hitet, hogy gégebaj van, a gégehurut magától is 
elmulhatik, a hangtalanság pedig továbbra is megmarad. 
Vannak körülmények, melyek nehezítik a gyógyítást, így a



1918. 2. sz. ORVOSI HETILAP 23

betegek ösztönszerű  ellenszegülése minden ellen, a mi a 
fegyveres szolgálattal összefügg, mit N ado leczny és mások 
különösen hangsúlyoznak. M oravcsik kiemeli egyes betegek 
gyenge suggestibilitását, végül az illető k egyéni és családi 
bajait stb.

Nézzük most az egyes gyógyeljárásokat. K au fm ann 
gyögyeljárása különböző  háborús neurosisok eseteiben feltű nő  
eredményeket tudott felmutatni. Eljárása a következő  pon
tokba foglalható össze: 1. suggestiv elő készítés, 2. erő teljes 
váltakozó áram, verbalis suggestióval, 3. a katonai formák 
szigorú betartása, a verbalis suggestio alkalmazása parancs 
formájában, 4. a gyógyulás czéltudatos kikényszerítése egy 
ülésben. Az erő szakos, meglepetésszerü és fájdalmat okozó válta
kozó áram alkalmazása, mely több halálesettel is járt, több 
heves ellenző re talált M endel, Köster, L iebermeister, Lewan- 
dow sky és mások személyében. H ering sinusáramokkal való 
villamozás után 8 hirtelen halálesetet ismertet, 7 esetben 
kisebb-nagyobb thymus volt jelen. M einhold ezen halálese
tekben felveszi a sinus-áramot mint kiváltó coéfficienst, a 
nagythymust mint disponáló coéfficienst és a lelki izgalmat 
mint támogató coéfficienst. H ering ajánlja, hogy 1. inkább 
közönséges farádos áramokat alkalmazzunk, 2. ha pedig 
sinus-áramokat alkalmazunk, ne érintsük a mellkast, a nyakat 
vagy fejet, hanem csupán az egyik alsó végtagot, még pedig 
ne erő sen, ne sokáig és ne hirtelen, 3. a villamozás elő tt 
megvizsgálandó a beteg a szivet, a status thymolymphaticust, 
a morbus Addisoniit, a morbus Basedowit és ezek combi- 
natióit illető leg.

A hirtelen halált H ering és B orattau szerint a szív 
izomsejtjeinek szapora és nem coordinált összehúzódásai 
okozzák. Lew andow sky is, ki gyenge sinus-áramot használt, 
mely azonnali halált okozott, nem ajánlja a sinus-áramokat. 
K au fm ann legújabb közleményében az ismert haláleseteket 
nem a status thymolymphaticustól feltételezettnek tekinti, 
hanem az electrodok hibás elrendezésére vezeti vissza. A 
maga részérő l elvbő l elállóit a váltakozó áram alkalmazásától 
és egy erő teljes inductiós készülék használatára szorítkozik. 
Az ő  eljárásával sokkal több haláleset fordult elő , mint a 
mennyi közölve lett, azonfelül igen sok a visszaesés az ő  
eljárásával kezelt betegeken. Mostani dolgozatában különben 
K au fm a n n hangsúlyozza, hogy ő  nem a hysteria gyógyulá
sáról beszélt, hanem csak a praegnans tünetek megszű nésé
rő l. 50 aphoniát és 20 süketnémaságot kezelt eredménynyel. 
Egy beteget, kin a beállott halványság miatt abbahagyta a 
villamos-kezelést, gyakorlatokkal gyógyított meg. A süket
némák, midő n beszélni kezdtek, majdnem mind dadogtak.

A villamos áram alkalmazását, a farádozást, sokan 
alkalmazták szép eredménynyel. A m ersbaái szerint a fará
dos áram gyógyértékét más kezelési eljárás nem éri el, de 
azért sok esetben nincs eredménye. Az endolaryngealisan alkal
mazott farádos áram felette hatékony. Az electrod a recessus 
pyriformisba vagy a hangszalagok közé helyezendő .

Im ho fer is elő nyben részesíti az endolaryngealis villa- 
mozást, sok eredménytelenség mellett sikert is látott. N a 
do leczny az elektromassage alkalmazását gyenge áramokkal 
köti össze. U rbantschitsdi souverain szernek tekinti a farádos 
áramot. A magunk részérő l a farádos áram alkalmazásával 
nagyon sok esetben sikert értünk el, de viszont sokszor 
cserben is hagyott.

Ismeretes, hogy alkalmazták a gége durva kutaszolását. 
B arth egy ékalakú eszközt vezetett a hangrésbe. M uck 1 
cm. átmérő jű  fémgolyót helyezett egy a gégének megfelelő  
hajlattal biró nyélre és azt nehány másodperezre a gégébe 
vezetve, a hátulsó commissurára nyomta. A fulladás érzése 
okozta lelki megrázkódtatás, az átmeneti gégeszükület gyógyító 
hatással járt. M uck teljes eredményekrő l számolt be. A 
magunk részérő l csak az esetek egy harmadában értünk el 
eredményt. N ado leczny félórával a AfwcA-eljárás alkalmazása 
után egy betegén hysteriás rohamot észlelt. Curschm ann 
sokkal érzékenyebbnek találja ezen eljárást a gégét illető leg. 
Igénybe vették a chloraethyl- és aether -bódu la to t és a látszat
mű tétet is.

Im ho fer chloraethyl-bódításra 20 eset közül csak kettő 
ben észlelt eredményt. Egy esetében a bódulatban rendes 
beszéd, ébredéskor újra teljes hangtalanság.

Amersbach aetherbódulattal kezelt 14 betege közül 3-on 
volt gyógyulás elérhető .

G oldstein, R o ttm ann aether- vagy chloraethyl-bódulatot 
alkalmazott, egy esetben konyhasóoldatot fecskendezett be 
látszat-mű tét czéljából.

H irschfeld aetherbódulatot és utána farádos áramot 
alkalmazott.

Többen súlyt helyeztek a beszédgyakorlatokra és légzési 
gyakorlatokra.

Cortlandt M ac M akon hangtalanság ellen a légzés-gya
korlatokat ajánlja. Arnoldi, Kaess, M arx, Curschm an, N ado 
leczny a beszéd- és légzés-gyakorlatokra nagy súlyt helyez. 
Elő ször a légzés szabályozása van helyén zajtalan, mély 
belégzéssel és lassú kilégzéssel, aztán jönnek a beszédgyakor
latok. Urbantschitsch nem látott eredményt a gyakorlattól. 
Flatau, Fröschel, N ado leczny alkalmazta az eleetro-massaget, 
az egyenletes harmoniás vibratiót a hang magasságához mért 
áramokkal és G utzm ann igénybe vette a hangvilla-sorozatot 
a további kezelésben, midő n a hang nem volt tiszta vagy elég 
erő s. Alkalmazásba került a H ey-féle eljárás, a zümmögés 
felhasználása, melyet Curschm ann ajánlott. N adoleczny és mások 
a különböző  magánhangzók kiejtését a köhögés alatt kisé- 
réíték meg.

G utzm ann , Keuper, Langer autolaryngoskopiával ért 
el sikert, Nadoleczny 2 esetben nem látott eredményt ez el
járástól.

Már O liver ajánlotta volt a gégére gyakorolt nyomás 
alkalmazását. A pajzsporezokra való nyomást M arx, G u tz
m ann, Z ahn , Z um steeg és mások alkalmazták a hangzavarok 
gyógykezelésére. G utzm ann digitalis compressiót használt, 
Finder a nyomást pelottával végzi. Katzenstein és R öhr bilate
rálisán alkalmazza a nyomást nagy lemezekkel. Im ho fer-nek 
Kaess eljárásával, a pajzsporcz oldalt nyomásával és hangzó 
belégzés-kisérletével csak egy ízben volt eredménye. A fej
hangok megszüntetésére a pajzsporcz lenyomása és a beszéd- 
gyakorlat jó eredménynyel talált alkalmazást.

Ulrich  a mesterségesen elő idézett süketséget a B árány
féle eszközzel alkalmazta a hangtalanság gyógyítására. A zajt 
okozó készülék, 3—4 perczig alkalmazva, a hallószervre nem 
ártalm as; a mintbeállott a süketség, vagy azonnal, vagy rövid idő  
múlva hangosan olvas a beteg. Többször már az első  kísérlet 
sikerrel járt, máskor nem, egy esetben fejhanggal reagált a 
beteg. Ezen eljárás, nézete szerint, a faradisatióval versenyez
het. Elmaradt siker esetén a betegre nézve nem járt ártalom
mal a kísérlet.

Általában hibásnak kell tartani a functionalis hangzavar 
gyógyításának czéltudatos elhanyagolását, illetve kikapcsolá
sát, a mint azt némelyek tették és a mi ellen többen fel is 
szólaltak.

Functionalis hangzavar 403 esetét volt alkalmunk ész
lelni és ezen nagyszámú eset között voltak spontan gyó
gyulások és suggestiv gyógyulások. Sok szép eredményt tud
tunk felmutatni a farádos áram alkalmazásával. Az osz
tályunkon feküdt és állandó, észlelésünk alatt állott katonák 
közül 181 lett bevonultatva. Úgy a hareztérröl jött, mint a harcz- 
térjen nem volt katonák közül egy rész a vizsgálat meg
történte és a lelet kiállítása után többé ellenő rzésünk alá nem 
került, egy részén spontan gyógyulás is elő fordult, más részén 
a vizsgálat megejtése. a gégetükrözés, ecsetelés, egy nagy részén 
a farádozás járt eredménynyel és javulással, de ezen am
bulans betegek további elhelyezésérő l és állapotáról sincs 
adatunk. Az esetek egy kis részében általában hiábavaló 
volt minden fáradozásunk.

B ) N ém a sá g .

A hysteriás némaság és süketnémaság az észlelő k által 
elég nagy számmal volt megállapítható mint functionalis 
psychogen kóralak hareztéri katonákon. A hangtalanság 
mellett a némaság, a beszélő képesség hiányának jellegzö
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tünete, az ajkak, a nyelv és a gége mozgásainak a kiesése 
volt jelen. A tükörkép a hangréstszű kítő  izmok különböző  
részleges hüdését mutatta. A beszélő képesség és a suttogó 
beszéd hiányát megmagyarázza az articulatiónál mű ködő  
izmok beidegzésének a kiesése. Hasonlóképpen mint hábo
rús neurosis fordul elő  a functionalis psychogen süketnéma
ság is. Ezen psychogen kóralakokban a hangrést szű kítő  izmok 
említett részleges hüdése mellett elő fordulhat a hangszalagok
nak a középvonalig való közeledése is és rendes mű ködése.

Harcztéri katonáinkon 4 esetben némaságot és 32 eset
ben süketnémaságot észleltünk. A némaság a 4 esetben 
gránátlégnyomás következménye volt, a süketnémaság esetei
ben 26-szor gránátlégnyomás, 2-szer föld alá temetés, 1-szer 
gáz, 1-szer arczlövés volt kimutatható és két esetben ok 
nem volt kimutatható. Az elő bb részletesen felsorolt gyógyeljá- 
rásokkal, különösen a farádozással, a K a u fm a n n - és M uck- 
féle eljárásokkal eredmények voltak elérhető k. De a suggestiv 
gyógyulások mellett voltak spontan gyógyulások is. így egy 
esetünkben 14 hónap múlva vérhányás oldotta fel hirtelen 
a süketnémaságot. A betegek nagy részén elő bb dadogó beszéd 
következett be.

C) Teljes h a n g sza la g h ü d és .

A hangszalagok teljes hüdése is okozhat hangzavarokat, 
az alsó gégeideg egyoldali hüdése különböző  fokú hangkép
zési zavarokkal járhat, a ritkábban elő forduló kétoldali teljes 
hangszalaghüdés hangtalanságot okoz. A hangszalaghüdést 
vagy az alsó gégeideg, vagy a vagus törzsének direct lö
vési sérülése okozhatja, az idegtörzsek közvetlenül át lehet
nek szakítva vagy csak érintve. Az idegtörzsek lefutásukban 
ki lehetnek téve nyomásnak, szorításnak, vongálásnak heges 
szövet, haematoma, lobos vizenyő , véresen beszövő dött szö
vetek, az ideghüvelyben beállott vérzés által. Végül elő fordul 
a távolhatás is, az idegrostok sérülése nélkül, midő n a kö
zelben áthatoló golyó a megfelelő  ideg mű ködését egy idő re 
felfüggeszti.

Perthes írt le esetet, melyben vállövés után a felső  
végtag mozgató és érző  hüdése állott be és a mű téttel sza
baddá tett karfonat idegei épnek találtattak. Perthes ebbő l 
azt a következtetést vonta le, hogy az idegtörzs mellett át
hatoló golyó az ideget hüdötté teheti, a nélkül, hogy azt sér
tette vagy megszakította volna.

Körner esetében az arczot és nyakat érintő  lövés a va
gus, az accessorius és a hypoglossus hüdésével já r t; a mű tét 
megállapította, hogy a nevezett idegtörzsek nem voltak meg
sértve. Perthes értelmében magyarázza esetét, valamint egy 
másik nyak- és vállövés esetét, melyben a bal karfonat és a 
hangszál hüdése volt jelen. Ugyancsak távolhatással magya
rázza meg amaz esetét, melyben a kisagyvelő be hatolt löveg 
az acusticus, glossopharyngeus, vagus és hypoglossus hüdését 
okozta, minthogy az acusticus-törzs sérülése a facialis egy
idejű  sérülése nélkül nem gondolható el. Távolhatást vettek 
fel H aenisch, M eurers, Z ange és Thost. Utóbbi az alsó 
gégeideg intrathoracalis sérülését észlelte egy esetben és egy 
esetben mi is a bal hangszalag hullaállását észleltük a 
kulcscsont felett a mellkasba hatolt lövés kapcsán.

A lövési sérülésekkel kapcsolatosan egyoldali hang
szalaghüdést észlelt Körner, Thost, Zange, G las, Kah ler és 
Am ersbach, H aenisch, M eurers, H o ffm ann , Loch, B rügge
m ann, W o lff, C anuyt, Gerber. Tröm m er harántnyaklövés 
esetében kétoldali hangszalaghüdést észlelt. Harcztéri kato
náink közül 122 esetben találtunk egyoldali és egy esetben 
kétoldalú hangszalaghüdést. Az észlelt esetek legtöbbjében a 
hangszalag hullallásban volt rögzítve, kevésben a hangszalag 
vagy median állásban, vagy a hullaállás és medianállás között 
volt rögzítve. Meg kell még említenünk, hogy nem harcztéri 
katonáink között hat esetben egyoldali hangszalaghüdést ész
leltünk, egyszer kimutatható struma folytán és egy esetben 
kétoldali hanghüdést hullaállással.

Magát a gégét ért lövéssérülés eseteiben ügyelni kell az 
articulatio cricoarytaenoidea sérülésére és heges rögzítettsé
gére is, nehogy a hangszalag rögzítettsége az idegtörzs sé
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rülése okozta hüdésnek tekintessék. Egyoldali hangsza
laghüdés egyes eseteiben a jól mű ködő  ellenoldali hangsza
lag a középvonalat is átlépheti és közeledhetik a hüdött 
hangszalaghoz, ső t elérheti azt és a hangrés záródása is be- 
következhetik. Az ép hangszalag ezen kompenzáló mű ködése 
nagymérvben tudja csökkenteni a hangzavart. T host az 
intralaryngealis villamozast jó eredménynyel alkalmazta. Al
kalmazást nyert a pajzsporczra gyakorolt nyomással egybe
kötött villamozás. A F la tau-ié \e készülékkel szép eredménye
ket értünk el eseteinkben; az extralaryngealis nyomást esz
közlő  elektródokkal végzett farádozást ajánlhatjuk. G utz- 
m ann a nyomás által feltű nő en javult hangotphonographikus fel
vételeken is demonstrálta. Az idegtörzsre gyakorolt nyomás 
megszüntetése, a heges részek eltávolítása, az idegek felsza
badítása, a neurolysis is Körner egy esetében eredménynyel 
járt, másik esetében nem ért el eredményt. K ahler és A m ers- 
bach, valamint Sebba is látott gyógyeredményt.

A K rüger és B rün ings által ajánlott paraffin-plastikát 
Z ange két esetben eredménynyel alkalmazta, de megjegyzi, 
hogy csak fél év eltelte után eszközöltessék.

P ayr a pajzsporczot kívülrő l szabaddá tette és a hüdött 
hangszalagnak megfelelő en egy U alakú porczlebenyt met
szett ki a pajzsporczból, azt a hangszalag felé a gégébe 
nyomta be és varattal rögzítette. Ezáltal a hangszalag meg
feszült és a másik oldali jól mű ködő  hangszalaggal együtt 
a hangrés zárására alkalmas lett.

(Folytatása következik.)

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

Könyvismertetés.

P. Th. M üller: Vorlesungen über Infektion und Immu
nität. 5 Aufl. G. Fischer, Jena, 1917. 506 oldal. Ára:

10 márka.
Bizonyára alig van mű velt orvos, a ki — ha serologiá- 

val nem is foglalkozik közelebbrő l — M üllernek ezt a köny
vét — mely H yrtl  anatómiája, B u m m szülészete és az 
orvostudomány egyéb klasszikus munkái mellett méltó helyet 
foglalhat el — ne ismerné. Kiváló didaktikai érzékkel 
megválasztott elő adásmodora, logikus eszmemenete, élvezetes 
stílusa közkedveltté tették, a minek biztos jele, hogy — 
szakkönyvnél szokatlanul rövid idő  idő  — alatt immár ötödik 
kiadását érte meg.

Az ötödik kiadás terjedelemben ismét növelte a mun
kát. Ez a bő vítés fő képpen a háborúban szerzett praktikus 
tapasztalatok ismertetésére esik, a diagnostikai eljárásokra, 
prophylaxisos és gyógyojtásokra, melyeknek kipróbálására a 
háborúban oly bő séges alkalom nyílt. De az immunitástan 
néhány elméleti kérdésére is kiterjeszkedik, így Abderhalden 
tanára és az anaphylaxia-kutatás újabb eredményeire. Uj rész
letek továbbá a P fe ife r—  W eber-íé\e conglutinatiós-próba, 
a S ch ik -féle diphtheriatoxin-bő rreactio, a M ichaelis-ié\e sav- 
agglutinatiós- és a K iinger— H irschfeld -ié\e alvadási-próba, az 
Abderha lden-fé\e reactio, stb.

A könyv terjedelmét csak kevéssel, minden részletre 
kiterjedő  teljességét azonban jelentékenyen növelné, ha a 
kiváló szerző  a serodiagnostikai eljárások technikájának is 
helyet adna benne. Ezeket a módszereket egy ugyan
csak méltán népszerű  kis könyvében („Technik der sero
diagnostischen Methoden“, G. Fischer, Jena) külön ismerteti. 
Ez a könyvecske — mely néhány hónappal ezelő tt szintén 
újabb kiadást ért meg — ilyképpen a szóbanforgó munka 
gyakorlati célzatú kiegészítésének tekintendő .

F orbát Sándor.

Új könyvek:

L eh m a n n : Über Starkstromverletzungen. Berlin, R. Schoetz. 
1*10 M. — G. G roddeck: Psychische Bedingtheit und psychoanalytische 
Behandlung organischer Leiden. Leipzig, S. Hirzel. L50 M. — C. 
N oorden: Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung. 7. Auflage. Berlin,
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A. Hirschwaíd. 20 M. — B . K r ö n ig : Der geburtshilfliche Phantomkurs 
in Frage und Antwort. Berlin, J. Springer. P40 M. — H. W alther: 
Indikationsstellung und Prognose bei den geburtshilflichen Operationen 
des praktischen Arztes. Berlin—Wien, Urban und Schwarzenberg.4 M. 
— W. W eib e l: Einführung in die gynaekologische Diagnostik. Berlin, 
J. Springer. 6'80 M. — M. C ohn: Meine Erfahrungen mit dem Carnes- 
Arm. Berlin, O. Cobleotz. 7-50 M. — N . G uleke und H. D ietlen : 
Kriegschirurgischer Röntgen-Atlas. Berlin, J. Springer. 66 M. — O. 
R u m p e l: Die Gasphlegmone und ihre Behandlung. Leipzig, J. A. 
Barth. 3 M. — S. G a rten : Die Bedeutung unserer Sinne für die 
Orientierung in Lufträume. Leipzig, W. Engelmann. 3 M . —  J . P ik ie r : 
Sinnesphysiologische Untersuchungen. Leipzig, J. A .'Barth. 18 M. — 
J . S ch w a lb e : Diagnostische und therapeutische Irrtümer und deren 
Verhütung. 1. Heft. F. A. H o ffm a n n: Krankheiten des Stoffwechsels. 3 
M. 2. Heft. Psychiatrie. 4-20 M. L. W, IV eber: Neurosen. O. N a e g e l: 
Unfallsneurosen. 3 M. Leipzig, G. Thieme.

Lapszemle.

Sebészet.

Érlekötések alkalmával a ca tgu tfoná l m egtakarításának 
következő  módját ajánlja P er th es: A bal kéz gyű rű sujjára — 
ennek basisán kezdve — körülbelül 1 méter hosszú catgutot 
csavarunk fel. A fonál szabad végét a jobb kézbe véve, 
könnyen készíthetünk az érszorítóra sebészi csomót. A segéd 
a fonalat közvetlenül a csomó közelében vágja el. A gyű rű s 
ujj helyett üvegorsóra is felcsavarhatjuk a fonalat. Ily módon 
minden egyes lekötésre körülbelül 10— 12 cm. hosszú darab 
használódva fel — szemben a szokásos 30 cm. fonálhosszú
sággal —, jelentékeny idő - és anyagmegtakarítás érhető  el. 
(Zentralblatt für Chirurgie, 1917, 29. sz.) M.

Tetanus-antitoxin befecskendezése után két esetben 
véres vize lési észlelt Seubert. A befecskendezés prophylaxisos 
volt s a véres vizelés utána 2—3 nappal állott be, de hamar 
megszű nt. (Münch, med. Wochenschrift, 1917, 17. sz.) M .

Az ártéri avarrat technikájához szolgáltat adatot M el
kens. Egy esetében az a. femoralis varrata vált szükségessé 
s e czélból, minthogy az oldalt levő  folytonossághiány be- 
varrása lehetetlen volt, 1 \l2 cm. hosszúságú darabot reszekált 
s ugyanakkor a szintén sérült vénából is a lekötésekor egy 
mintegy 5 cm. hosszú ép darabot reszekált és ezt az arteria 
egyik végére ráhúzva, most már összevarrta az arteria-végeket 
s az összevarrt részre reá tolta a reszekált venarészletet. Ez 
az eljárás a szerző  véleménye szerint az arteriavarratok vér
zésének megszüntetése és a varrat biztosítása szempontjából 
nagyon jó szolgálatokat tehet. (Zentralblatt für Chirurgie, 
1917, 48. sz.) .

Záródni nem akaró parotis-fistula eseteiben Tromp 
Leriche módszerét ajánlja: a n.auriculo-temporalis resectióját. 
Ez az eljárás Claude Bemard kísérletes vizsgálódásain alap
szik, amelyek szerint a nevezett ideig tartalmazza a parotis 
egyedüli secretiös idegeit; resectiójára tehát a parotis secre- 
tiója megszű nik. A mű tét maga nagyon egyszerű , káros hatása 
nincs, legfeljebb némi paraesthesia mutatkozik a megfelelő  
oldali halánték bő rén és a szájban ; egy esetben múló, habár 
erő s fájdalmak jelentkeztek az állkapocsízületben rágáskor. 
(Zentralblatt für Chirurgie, 1917, 48. szám.)

Szülészet és nő orvostan.

A Henkel tanár ügyében folytatott fegyelm i vizs
gáját anyagát közli Pappe. 1910 év óta mint igazgató 
mű ködött H enkel tanár a jena-i nő i klinikán. A klinika 
szülő osztályával a bábatanítás czéljait is szolgálta. D iirk  
és Rössle, a kórboncztani intézet tanárai, a klinikáról hozzájok 
került vizsgálati anyag birtokában oly adatokhoz jutottak, 
melyek H enkel orvos-igazgatói mű ködését kifogásolhatóvá 
tették. Miután a megkísérelt collegiális figyelmeztetések elle
nére sem sikerült H enkel-i rábírni arra, hogy a klinikáján 
uralkodó, orvos-ethikailag kifogásolható irányelveket megvál
toztassa, R össle tanár szükségesnek látta két rövidesen egy
mást követő , H enkel tanár rovására írható haláleset kapcsán 
tanártársát az illetékes tiszti orvos útján a törvényszéknek 
feljelenteni. A bű nügyi eljárás a két esetben nem találta
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H enkel-1 büntethetnek, mégis a ministerium a fegyelmi vizs
gálatot H enkel ellen elrendelte.

A fegyelmi vizsgálat anyaga a következő : Vád alá 
helyezik H enkel-1, a nő i klinika igazgatóját és vezető jét ; 
vezető jét a szülő osztálynak és a vele kapcsolatos bábaisko
lának. Tehát vádolják nem nő orvos-tanári minő ségében, ha
nem mint állami felügyelet alatt álló intézet igazgatójának minő 
ségében. Az a kérdés, hogy H enkel kiközösíttessék-e a nő orvosi 
kasztból, nem volt tárgya az eljárásnak. A kiterjedt elő zetes 
vizsgálat az egyes vádpontokat a következő kben állapí
totta meg.

Vádoltatik H enkel tanár 1. oly mű tétekért, melyeket 
tudományosan meg nem állapított szükségesség nélkül vég
zett; 2. az operatiók körül mindenkor szükséges bizonyos 
technikai eljárások gondos be nem tartásáért; 3. hogy mű té
teket végzett anélkül, hogy a magzat életét kellő képpen 
kímélte vo lna; 4. hogy egyes esetekben hanyag orvosi keze
lést tanúsíto tt; e kezelések fő ként orvos-ethikai vonatkozás
ban kifogásolhatók; 5. hogy csecsemő k gondozása körül a 
szükséges gondosságot elhanyagolta.

Az 1. és 3. vádpontra vonatkozólag kétségtelenül beiga- 
zolást nyert a klinika anyagából, hogy H enkel számos méhet 
operált ki, anélkül, hogy erre szükség lett volna. Az indicatio 
erre igen gyakran metritis, olykor csupán endometritis volt. 
Az utólagos kórszövettani vizsgálat malignitást nagyon sok 
esetben nem talált. Fontosabbak ezekre a pontokra vonat
kozólag azok az adatok, melyek azt bizonyítják, hogy H enkel 
számos esetben végzett és végeztetett assistenseivel mű vi 
vetéléseket laza indicatiók alapján, nem egyszer a terhesség 
megtartását javasló szakorvosi vélemény ellenére is. Ugyan
csak megtörtént, hogy tisztán socialis indicatiót állított fel a 
terhesség megszakítására akkor, mikor különben semmiféle 
olyan betegség, mely az anya életét veszélyeztette volna, nem 
volt. Egy harmincznyolcz éves asszony 12. terhességét csupán 
azért szakította meg, hogy az asszony számos tagú család
jának megtartható legyen. Több esetben a terhesség meg
szakítását indokolatlan sterilisatio követte. H enkel bízva ra
gyogó operativ készültségében : elő rehaladott terhességben, 
ott, a hol a terhesség megszakításával a sterilisatiót is szük
ségesnek vélte, hasmetszés útján a terhes méh kiirtását vé
gezte. Bebizonyosodott, hogy néhány esetben a már életképes 
magzatot egyszerű en bennhagyta a kiirtott méhben, máskor 
idő  elő tt végezte ezt a mű tétet, holott a mű téttel várakozva, 
néhány héttel késő bb életképes magzat is születhetett volna. 
A vád 2. pontjára vonatkozólag bizonyítékot szolgáltatott a 
kórboncztani intézet anyaga. Ezen anyagból kiderült, hogy 
H enkel számos kisebb-nagyobb operativ beavatkozását kö
vette a sepsisben meghalás azért, mert a mű tét körül a min
denkor szükséges gondosságot nem tartotta be. így két eset
ben lumbalpunctio után következett be genyes gerincz- és 
hashártya-gyuladás miatt a halál. A 4. pont vádját igazolják 
azon esetek, melyekben H enkel halaszthatatlan mű téti beavat
kozást elhalasztott azért, hogy azt egy késő bbi időpontra 
beállított elő adáson bemutassa, vagy hogy a mű tő terembe 
meghívott, de egyébként oda nem tartozó nem orvos-vendé
gek elő tt magát produkálja. Az 5. pontra vonatkozólag bizo
nyíték az a körülmény, hogy H enkel tanár vezetése alatt az 
intézet gyermekhalálozási statisztikája aránytalanul magasra 
szökött.

Az ítélet büntetésbő l való áthelyezés volt. A mint az 
Ítélet minemű ségébő l következtethető , a fegyelmi tanács nem 
akarta a legszigorúbb büntetést, a végleges elbocsájtást 
kimondani, hanem annak egy a jelen esetben következményei
ben azzal egyértelmű  formáját, az elhelyezést és ezáltal az 
állami intézet igazgatásától való felmentést választotta. (Me
dizinische Klinik, 1917, 46. szám.) Szénásy dr.

Gyermekorvostan.

A 94 %-nyira kiő rölt búza- és rozsliszt kihaszná
lását a csecsemő korban vizsgálta R honhe im er(Charlotten- 
burg). A háború által okozott lisztszükség következtében
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alkalma volt teljesen kiő rölt búza- és rozsliszttel, mint a cse
csemő táplálék alkotórészével kísérletezni. A gabonamagvak
nak van egy külső , fő leg celluloseból álló borítékjuk, mely 
a keményítő ben gazdag lisztmagvat zárja körül. A gabona 
ő rlése alkalmával ezt a tokot szétzúzzák és a lisztmagból 
keletkező  finom liszttő l különválasztják. A cellulosetok belső  
felületén megmarad e mellett a valódi magnak többé-kevésbé 
vastag rétege. Minthogy azonban a közvetlenül a tok alatt 
fekvő  sejtek a leggazdagabbak fehérjében, azért a „korpá“- 
nak nevezett tok fehérjetartalma nagyobb mint a liszté. Ezen
kívül tartalmaz a korpa a szénhydratokon kívül sókat, külö
nösen szerves kalium- és phosphorsavas összeköttetéseket és 
járulékos táplálóanyagokat. Békeidő ben a gabonát legfeljebb 
80 százalékig ő rölték ki, a 20 százalék korpát állati takar
mány gyanánt értékesítették, mert azon vélemény uralkodott, 
hogy a kenyér emészthető sége a korpa hozzátétele folytán szen
ved. Azonban D ecastello, majd Noorden is felnő tteken vég 
zett megfigyelései alapján azt találta, hogy az emberi bél a 
korpás kenyeret nagyon jól kihasználja.

A szerző  vizsgálta, hogy a 94% -ra kiő rölt búza- és rozs
lisztet hogyan tű rik el a csecsemő k a tejkeverékekben a szo
kásos nyálka és liszt helyett. A székletek egyes esetekben 
tömegesebbek lettek ugyan, gyakrabban tartalmaztak makro- 
skoposan is látható változatlan korpamaradékot, de általá
ban a székletétekre a megváltozott táplálásmód különösebb 
befolyást nem gyakorolt. Az ezen lisztekkel készült tejkeve
rékeket épp oly szívesen itták a csecsemő k, mint a zabnyál- 
kával készülteket. Hányást nem észlelt s a súlygyarapodás is 
zavartalan volt. Mindezek alapján azon következtetést vonja 
le, hogy a teljes gabonalisztet az egészséges csecsemő k, még 
az egészen fiatalok is, nagyon jól elbírják és rájuk az semmi
féle hátrányos befolyással nincs, ső t talán a fehérjékben, sók
ban és járulékos táplálóanyagokban való gazdagsága nem 
kevésre becsülendő  hasznot is jelent. Hasmenésben szenvedő  
csecsemő knek természetesen nem ajánlhatja, ezeknek mindig a 
rendes nyálka- és lisztfő zetek állnak rendelkezésükre. (Zeitschr. 
für Kinderhk., 16. kötet, 259 1.) Flesch.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A kerek gyomorfekély gyógyítására N eum ayer a 
Merck-féle leukofermantint, a trypsin antifermentumát ajánlja, 
kiindulva abból, hogy a fekély létesítésében talán a gyomor
nedv túlságos fermentumtartalma a fő tényező . Naponként 
2 - 3  kávéskanálnyi veendő  be belő le. Némiképpen zavaró
lag hat a szernek carboltartalma. (Therapeutische Monatshefte, 
1917, 12. füzet.)

Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat, 1918, 1. szám. Fischer E r n ő: Önmű ködő  térdíék 
mű végtagokba. P ándy K á lm á n : Paralysis progressiva 19 éves leánynál.

B udapesti orvosi ú jság , 1918, 2. szám. F alta  M arcze l: Érzés- 
telenség gránátrobbanás által okozott tömkelegsérülésnél. P ándy K á l
m án : Nő k a férfi-elmebetegek között.

Vegyes hírek.

Az Orvosi Hetilap, Gyógyászat és Budapesti Orvosi 
Újság tisztelt elő fizető ihez.

A nyomdaköltségeknek újévre bejelentett hallatlan eme
lése azon nyomasztó kényszerű ség elé állítja az alulírt orvosi 
lapok kiadóit, hogy lapjuk elő fizetési díját 1918 január l.-étő l 
az eddigi évi 2 8  koronáról 4 0  koronára emeljék. Reméljük, 
hogy a háború alatt utoljára vagyunk ilyen kényszerhelyzet
ben s hogy a békekötés után ismét a normalis színvonalra 
szállíthatjuk le az elő fizetés díját.

Budapest, 1917, deczember hó 13.-án.

A z  O rvosi H etilap, G yógyásza t és 
B udapesti O rvosi Ú jság  kiadó i és szerkesztő i.

Kinevezés. A xm ann  Béla dr.-t, a m. kir. állami vasgyárak köz
ponti egészségügyi fő nökét az országos közegészségügyi tanács rend
kívüli tagjává, F ogolyán K r is tó f dr.-t, a sepsiszentgyörgyi kórház igaz
gató-fő orvosát tiszteletbeli megyei fő orvossá, H eincz H ugó dr. rozsnyói 
városi tiszti orvost tiszteletbeli megyei fő orvossá, P ozsgay L a jo s dr.-t 
mező kövesdi járásorvossá nevezték ki.

V álasztás. N eum ann  Ignácz dr.-t Apatinban községi orvossá 
választották.

H ibaigazítás. Lapunk múlt heti számában a 12. oldal 1. hasáb
jának 5. sorában „helyesen“ helyett „ teljesen“ olvasandó.

M eghalt. S zen tg yö g y i Jo rdán  Ferencz dr., udvari tanácsos, a 
Szent Rókus-kórház nyugalmazott fő orvosa, január 8.-án 65 éves korá
ban Budapesten. — Büchler Ignácz dr. 72 éves korában deczember 
31.-én Kolozsvárt. — N ém eth  J ó zse f dr. czeglédi tiszti orvos 47 éves 
korában deczember 19.-én. — F itz  J ó zse f dr. ezredorvos Verseczen.

A budapesti tüdő beteg-gondozó  in tézetben  deczemberben 
128 új beteg jelentkezett; az összes rendelések száma 1554 volt; 
köpetvizsgálat 170 esetben történt; a betegek között kiosztatott 450 
kiló liszt, 50 kiló dara, 2250 kiló burgonya, 675 kiló kenyér, 25 kiló 
czukor, 50 kiló árpagyöngy és 1800 darab tojás.

„Fasor- (Dr. H erczel-féle) sanatorium .“
Sebészeti, nő gyógyászati és beibe egek részére , B udapest, UH., Városligeti t a r  9.

T f c w  1 T a i » 1 i ó í  b a k te r io l ó g ia i . s e ro lo g ia i  é s  vegy i  o rvos i  l a b o ra tór iu m a  
r  U - T U a t l «  V I,, T eréz-kö rü t 22. /  Telefon 121-02.

Dr, JUSTUS «££ börgyógyitó és kosmstikai inhzs'e
B u d a p e s t .  IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  26.  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró- 
égkésziilékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa.

D r. j a k a b - f é ie  LIOET- SH ItílIO R IÜ M , vi., Nagy jánOS-u. 4 7 .
V íz g y ó g y in t é z e t ,  g y ó g y m e e h a n lk a ,  o r t h o p é d i a ,  s v é d g ym n a s t lk a , 

I n h a l a t o r i u m .  :: B e já r ó  b e t e g e k n e k  i s .

T Á T R A - S Z A N A T Ó R I U M  Ó tá tra fü red en .
D iaetás-physlka lís m agasla ti gyógy in tézet 1020 m. magasságban , B ase- 
dow kórosak, gyom or-, bél-, m ájbetegek, anyagcserebetegek  (czukor- 
ba j, köszvény), ne irasthen lások , vérszegények, k imerü ltek  részé re .

Fogyasztó- és hizlaló kúrák. T uberku lóz is te ljesen  k iz á rv a .
V ezető orvos: Dr. Gám án Béla egy. m .-tanär. Egész éven át nyitva.

DOLLINOER BÉLfl dr, T estegyen észeti in tézete  Z Ä '
'T 'b „  T \ r . n 4 r . n  o r v o s i lab o ra tó r iu m a  B udapest,

ív ,, Kossuth Lajos-u. 3. T e le fo n : 697.

Dr. Batizfalvy fele E S S í S s :
*  v illam os kezelések. H izlaló,

sanatorium  é s  v ízgyógy in tezet soványító  kúrák . B e já róknak  is. 
B u d ap est,V II ., A rén a -ú t  82 . T e le fo n :  J ó z s e f  4 4 -3 5 .

Dr. Grünwald sanatoriumaB u d a p e s t ,  V á ro s l ig e t i - f a s o r  13 -1 5 .
Felvétetnek férfi- és nő betegek

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

T \ 1 1J*  1 1 yy i 1 Operateur orthopád-sebészetl in-
U r .  W i d d e r  p e r t a i a n tézete v" Rákóczi

f l r u n e i  ta h n r ü f o r i l l i n  Vezető : Dr. VAS BERNÄT, Polik lin ika.
UIvUol IdUUl Ű IUIIUIII Szövetség-utcza 1 4 — 1 6 .  T e le fon :  J ó z s e f  16-03.

i stvánúti sanatorium  és v ízgyógy in téze t
B udapest, V II, H ungária-ú t 9. (István-ú t végén.)

Telefon. Iroda: József 91 47. Telefon. Orvosok: József 95— 08.
Sebészeti, be lgyó g yá sza ti, nő gyó g yá sza ti és szü lé sze ti o sztá ly . 

b z d b a d  o r v o s v á la s z tá s .
Igazgató -fő orvos: Dr. CZIRFUSZ DEZSŐ  kir. tanácsos.

Dr. S Í I D  11 0 3  gyóovintézeteEg“ át
------- UJTÁTRAFÜRED.He l io therap ia .
1010 m éter m agasan a ten g er fe lszíne fe le tt. ÜDDtQBn - laboratOriU>1).

D= R éh
Elektrom ágneses gyógy in tézete, VII., V árosligeti faso r 15. sz .
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato
rium. Á lm a tlanság , neurosisok, nea ra lg iá k , tabes d o rsa lis. 
=  bénu lások, rheum ás bajok, a rte riosk le ro sis stb. ellen. =

RÖNTGEN-
é s  O r v o s i  v i l i .  k é s z ü lé k e k

RE IN IG ER
G E R B E ST  é s  SCHALL R .-T .
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM: Budapesti Kir. Orvosegyesület (XVII. rendes tudományos ülés 1917 november 20.-án.) 27. lap.

Budapesti Kir. Orvosegyesület.
(XVII. rendes tudományos ülés 1917 november 20.-án.)

E lnök : B uday Kálmán. Jegyző : Csiky József.

Ökölnyi nagyságú  hólyagkő .

R em ete J e n ő: Bemutat egy 30 éves katonát, a kin 
már ránézésre, de különösen tapintásra hólyagkövet lehetett 
diagnoskálni. A bimanualis vizsgálattal pedig minden egyéb 
vizsgálati módszer nélkül egész pontosan meg lehetett álla
pítani a hólyagkő  nagyságát, alakját, felületének tulajdon
ságait s a megfelelő  mű tét indicatióját.

Minlhogy ökölnyi nagyságú volt, a lithotripsiára gon
dolni sem lehetett, mert nincs oly eszköz, a melylyel ily 
nagy követ centrálisán megfogni és széttörni lehetne, de ha 
volna is, az oly kaliberű  lenne, hogy per vias naturales 
bevezetni nem lehetne. A kő morzsolás sectio perinealis útján, 
még ha volna is megfelelő en erő s lithotriptor, nagy veszélye 
miatt manapság nem gyakoroltatik. így marad tehát a sectio 
alta. Csakhogy ez sem felel meg minden követelménynek, 
mert a kő  csaknem kitölti a hólyagürt és a lehető  legna
gyobbra vágott seben át sem várhatunk sima exhaeresist.

Még élénken emlékszik egy lithotomia suprapubicára, 
melyet annak idején mint szigorlóorvos látott Bécsben, 
D iite l  tanár osztályán. A mester a hólyagot ad maximum 
felmetszette és még mindig nem bírta a hatalmas követ ki
fejteni, mire hirtelen elhatározással a hólyagseb széleit jobb- 
ról-ba!ról bemetszette. Most már a tátongó hólyagból ki 
bírta emelni a követ, de sajnos, a beteg meghalt.

Az elő adó is a bemutatott esetben hasonló helyzetben 
volt, de nem követte D üte l példáját, hanem következő képpen 
oldotta meg a nehéz exhaeresis kérdését: Tudva azt, hogy 
a kő nek csak a magja urat, míg a külső  rétegek phosphat- 
ból állanak, a kő  és a hólyagfalak közé erő s kő fogóval be
hatolva, a követ addig szorította össze, mígnem a külső  
phosphat-rétegek engedni kezdtek és letöredeztek, a mi 
aránylag könnyen ment, úgy hogy végül a kő  magvát, az 
uratot, ki bírta luxálni a hólyagból. Ezen eljárás után csak 
a seb toilette volt nehézkes és fáradságos, mert rengeteg 
kő darabot és homokot kellett eltávolítani.

Természetes, hogy úgy a hólyagot, mint a hassebet 
nem varrta be, csak éppen szű kítette, a hólyagba vastag 
draint tett és úgy lefelé, a praevesicalis ű rbe, mint felfelé, a 
hashártya felé gaze-csíkot.

A beteg, kit folyó hó 23.-án lumbalis anasthesiában 
(4%  novocain) operáltak, jól érzi magát, eddig láztalan. A 
kő  súlya 217 gramm.

D ucrey-bacillus okozta panaritium .

Lobm ayer G é z a: Egy kartársa kérte ki szaktanácsát egy 
betege számára, kinek bal kezének középső  ujján két hét 
óta renyhén viselkedő  panaritiuma volt, a köröm singi ol
dalán. A beteg a köröm eltávolítását kívánta. Feltűnő  volt 
a panaritium aránylag csekély lobos reactiója, a seb fekélyes 
külseje, kissé alávájt széle, dudoros alapja, híg, szürkés
sárga váladéka és a köröm erő s tapadása. A bemutató ellenezte 
a köröm eltávolítását és azon alapos gyanújának adott kife
jezést, hogy a panaritiumot strepto-bacillus (D ucrey-ié\e 
bacillus) okozza. Ezért a sebváladék bacteriologiai vizsgá
latát hozta javaslatba. Ez a kórjelzést megerő sítette, a meny
nyiben „a fekély szélérő l vett kaparékban genysejtek között 
számos rajokban elhelyezkedő , Gram-negativ, a D ucrey-féle 
streptobacillusnak megfelelő  pálcika látható.“ (G ózony L a jos 
dr.). Már most a lágyfekélylyel való fertő zés forrását kellett 
kutatni. A beteg maga nem szenvedett lágyfekélyben. Nagy
mértékben neurastheniás, körmeit állandóan rágja. A fertő zést 
az utolsó extramatrimonialis coitus után a praeservativ el
távolítása alkalmával létrejöttnek gondolja. Jelenleg (a dia
gnosis felállításától számított 10. nap) a fekély az egész 
körömágyat köröskörül kimarta. Lymphangoitis nincsen. A 
cubitalis mirigy duzzadt. A hónaljmirigyek rendesek.

Az esetet azért mutatja be, mert egyrészt rendkívül

ritka, Tom asczew ski nagy összeállításában csak 5 eset isme
retes, a hol az ujjon nem autoinoculatio útján jött létre a 
fertő zés (ezek közül 3 orvos, ki bubo-mű tét közben megsér
tette az ujját), másrészt, hogy felhívja e fertő zés lehető ségére a 
figyelmet, mert a nemibetegségek terjedésével ezen esetek is 
gyakoribbak lesznek és végül, mert gyakorlati értéke is van, 
mert ezen panaritiumoknál sem bemetszést, sem körömeltá
volítást végeznünk nem szabad, mert ezzel csak nagyobbítjuk 
a fekély területét.

M eisels V ilm os: 15 év elő tt egy kollega jött hozzá panaritium- 
mal, melyet már háromszor operáltak és nem akart meggyógyulni. 
A szóló cubitalis és axillaris tömött mirigyeket talált, melyek fájdalmasak 
is voltak. Ducrey-bacillusok voltak kimutathatók, de, mert chancre 
mixte gyanúja forgott fenn, kenő kúrát is rendelt neki. Az exanthema 
bebizonyította a gyanú alaposságát.

Tehát ne elégedjünk meg a Dr/crey-bacillussal, mert a mellett 
más is lehet, hanem figyeljük gondosan az esetet.

Lobm ayer G éza : Gondolt a vegyes fertő zésre, de a fekély puha 
és spirochaete nem volt kimutatható. De azért természetesen a lues 
lehető sége fennforog.

Á tszakíto tt belső  egyenes szem izom  e lő rev arrássa l 
m eggyógyíto tt esete.

M ohr M ih á ly: A. J . 14 éves fiúnak bal szemét 1917 
szeptember 13.-án esernyő vel megszúrták. Vérzett. Vidéken 
történt az eset. Az ottani kórházban ápolták 19 napig. Októ
ber 15.-én vették fel az országos munkásbiztosító pénztár 
pestújhelyi kórházába.

Jelen állapo t: Az összes kötő hártyák duzzadtak, pirosak, 
nyálkát bő ven elválasztok. Egyébként a jobb szem ép, V =  5/b. 
Bal szemteke ki- és felfelé kancsalít, minden irányban jól 
mozog, csak befelé nem. Keresztezett kettő s képek. Prompt 
pupilla-reactio, ép szemfenék. V. =  5/s. Biztos volt, hogy a 
kancsalítás a sérülés után jelentkezett, tehát nem lehetett 
más oka, mint a belső  egyenes szemizom átszakítása.

Diagnosis: Strabismus divergens et sursum-vergens post 
dislacerationem muse. rect. interni. Ophthalmia catarrhalis.

A kötő hártyagyuladás lapisecsetelésre két hét alatt le
zajlott és október 31.-én cocain-tonogen-érzéstelenítés után a 
bemutató megoperálta. Nyilvánvaló, hogy az átszakított izmot 
össze kellett varrni. De ha az izom ki is lett volna p re p a 
rálható, az olyan vékony szakadékony zsineg, hogy a var
ratot nem tartja meg, kivált, mert a m. rectus externus úgyis 
húzza kifelé. Ezért czélszerübbnek találta az általa 1910-ben 
a magyar szemorvosok ülésén ismertetett izomelő revarrást 
alkalmazni, mely nagy sebfelület készítését teszi lehető vé és 
így a gyógyulás a varrat szilárd volta miatt biztos. Lepraepa- 
rálta tehát a belső  limbustól kezdve befelé a kötő hártyát, 
Tenon-tokot a belesző tt izommal együtt hátra az egyenlítő ig 
és fel és le a cornea felső  és alsó limbusáig. Azután a kötő 
hártyaseb felső  medialis szélébe fonalat öltött és a cornea felső  
szélét bevarrta a le nem praeparált kötő hártyába a felső  
limbuson. Hasonlóképpen odaöltötte az alsó medialis kötöhártya- 
sebszélt az alsó limbus alá. Ezáltal a középső  része a seb
szélnek az izommal együtt elő rehúzódott és ebbő l azután 
1 cm.-nyi darabot lemetszett és a friss sebszélt odaöltötte a 
medialis limbushoz, az episcleralis szövetbe. Ilyenkor meglátjuk, 
nem vágtunk-e keveset. Ha a divergentia még megvan, az 
izommegrövidítést folytathatjuk, míg a szem egyenesen áll. 
Ha némi convergentia támad, nem baj. Itt azonban más baj 
történt. A varrat kiszakadt, a mi nem csoda az episcleralis 
szövet lazasága miatt. Mélyen és bátran a selerába beölteni, 
a mint Landolt csinálja, nem tanácsos, mert a corpus ciliare 
nem tű ri a sebzést. Ezért azután azt tette a bemutató, hogy 
a fenn és lenn a limbus fölött csinált varratok alatt, illető leg 
fölött eg/-egy újabb varrattal áthúzta a kötő hártyát s vele 
az izmot és Tenon-tokot is a cornea külső  oldalára — a 
hogy kötő hártyaplastikánál a corneáia szokásos — és így 
rögzíthette a nagy sebfelületen a leválasztott és elhúzott 
izmot Tenon-tokostól. Az egész cornea így majdnem fedve 
volt a kötő hártya által, de ez nem okoz bajt, mert a seb
felület a sértetlen hámú corneán nem tapad meg, csupán a 
sebes felületű  belső  szemtekefélen. Vigyázni kell, hogy a fona
lak ne érjenek a corneához. Perprim am  gyógyult. A szemteke
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egyenesen áll, kancsalságnak nyoma sincs. A szemmozgások 
szabadok. A kettő s képek eltű ntek, csak néha jelentkeznek.

Az esetet érdemes volt bemutatni, mert nem gyakori; 
de érdemes volt az izomelő revarrás ezen módját is emléke
zetbe hozni.

Pneum ococcus á lta l okozott m egbetegedésekrő l.

Johan B é la : A pneumococcus az acut fertő ző  megbete
gedések kórokozói között tekintélyes szerepet visz. Az általa 
létrehozott megbetegedések közül a croupos tüdő gyuladás a 
leggyakoribb, de nem a legveszélyesebb. Az elő adó a súlyos 
complicatiókkal foglalkozik. A szövő dmények egy része a tüdő 
folyamatból egyszerű  tovaterjedés útján jön létre. Ilyenek a mell- 
hártyagyuladás, a pericardiumnak, nagyobb hörgő knek, medi- 
astinumnak tüdő gyuladáshoz társuló fibrines gyuladásai. A 
diaphragmán át történt fertő zés következtében kifejlő dött két 
fibrines peritonitisrő l szól, melyekben az izzadmányban nagy 
tömegben talált pneumococcust.

A pneumococcusok által okozott megbetegedések egy 
másik csoportja ily egyszerű en, tovaterjedéssel nem magya
rázható ; ezeknél más utat kell feltételeznünk. Amióta az újabb 
eljárásokkal kimutatták, hogy a pneumoniák 70—80%-ában 
a vérben is megjelennek a pneumococcusok, azóta ezen 
complicatiók létrejötte könnyen magyarázható. A vér útján a 
pneumococcus eljut a legkülönböző bb szervekbe, a melyek
ben bizonyos viszonyok közt újabb gyuladásos góczot hoz
hat létre.

így magyarázhatók a pneumoniák után jelentkező  menin- 
gitisek egy része, a tüdő gyuladáshoz társuló izületi gyuladások, 
a különböző  szervek áttéti tályogjai és az endocarditisek. Ez 
utóbbiak nem ritkák, az irodalomban is meglehető sen sok esetet 
ismertettek. Az endocardialis növedékek pneumococcus-endo- 
carditisekben meglehető s nagyok, tömöttek, széles alappal 
tapadnak. A genykeltő k által létrehozott endocarditisektő l 
rendesen nagyon különböznek, mert az utóbbiakban a növe
dékek nem oly nagyok, szemcsések és igen mállékonyak. 
Mindamellett a rög milyensége nem absolute specifikus a 
pneumococcus-endocarditisekre, mert más enyhébb virulen- 
tiájú mikrobák is hozhatnak létre hasonló felrakódásokat. 
Egyes szerző k azon állítását, hogy infarctusok pneumococcm- 
endocarditiseknél nem fordulnak elő , az elő adó nem támogat
hatja, mert pl. az egyik részletesebben ismertetett esetében 
is voltak infarctusok a lépben és vesékben. Csakhogy ezek 
az infarctusok különböznek a genykeltő k okozta endocarditi- 
seknél létrejövő  infarctusoktól, a melyek kisebbek és hamar 
elgenyednek, szemben a pneumococcus-endocarditisekhez 
csatlakozó nagyobb, tömött infractusokkal.

Szól aztán a pneumococcus-sepsisnek egyéb általa 
észlelt szövő dményeirő l. így egy esetében a pneumococcus- 
sepsis részjelenségeként súlyos erosiós gyomorvérzések ál
lottak be. Egy másik esetében, melyben a pneumonia nem 
oldódván, szervülésnek indult, az alkalmazott coffein-injec- 
tiók helyén jelentkeztek tályogok. Ugyanebben az esetben 
a betegnek struma-göbjei voltak, melyek egyike elgenyedt. 
Az egyenes hasizomban Z enker- féle elhalás kapcsán szintén 
tályog fejlő dött. A bonczoláskor endocarditist talált. Mind
ezeken a helyeken csak pneumococcusok voltak. A tályo
goknak makroskopos és mikroskopos képét vetíti. Jelleg
zetes a pneumococcus-tályogokra, hogy szélükön széles fibri

nes zóna van. A vetített staphylococcus-tályog szélén ilyen 
fibrines zóna teljesen hiányzik.

Elő fordulnak oly pneumococcus-fertő zések is, a melyek
ben a fertő zés kapuját nagy valószínű séggel a torokban, a 
mandulákon kell keresnünk. Egy esetét ismerteti, a hol a 
pneumococcus-peritonitis kiinduló pontja egy tonsillaris 
tályogban volt megtalálható. Röviden szól még a pneumo
coccus által okozott otitisekrő l és a gyermekkorban nem ritka 
pneumococcus-peritonitisekrő l, mint a melyeket szintén több
ször talált boncolások alkalmával.

A szövő dmények gyakoriságára vonatkozólag felemlíti, 
hogy ezek bizonyos idő közökben feltű nő en gyakoriak és hogy 
gyakoriságuk nincs arányban a tüdő gyuladás kiterjedésével.

A pneumococcus-megbetegedések chemotherapiai szeré
rő l, az optochinról nincsenek saját tapasztalatai, de a bon
colásokkor látott pár eset kapcsán úgy gondolja, hogy a ki
fejlő dött tüdő folyamatra az optochin már nem hat. Az optochin- 
kezelés czélját abban látja, hogy talán sikerülni fog vele a 
complicatiók létrejöttét megelő zni.

Fabinyi R udo lf: A lipótmezei áll. elmegyógyintézetben az elmúlt 
években 3 olyan esetet észlelt, melyben croupos pneumoniához genyes 
meningitis csatlakozott. Az agyvelő körüli genybő l készített felkent készít
ményben a pneumococcus nagy tömegben kimutatható volt. Ugylátszik, 
hogy elmebetegeken az agyvelö mint locus minoris resistentiae pneu- 
moccocussal való általános infectio esetén könnyebben betegszik meg, 
mint más egyéneken.

Ádám L a jo s : Nyolc esetben látott pneumococcus-megbetege- 
dést, ezek közül 7 diplococcus-peritonitis volt, de ezekrő l nem akar szó
lam. Meglehető s ritka azonban a strumitis, mely pneumonia után 
3 hétre képző dött és melynek megnyitása után a genyben fibrinczafa- 
tokat és pneumococcust találtak. A beteg le volt romolva és nehezen 
szedte magát össze.

G oldzieher M iksa : A pneumococcus-fertő zés chemotherapiájára 
vonatkozólag megjegyzi, hogy Lembergben P olitzer bécsi docens 
osztályán katonailag kipróbálták pneumonia ellen az optochint. Ahogy az 
esetek egymásután jöttek, az egyiket optochinnal, a másikat a régi mó
don kezelték válogatás nélkül. Azjeredmény teljesen negativ : a mortalitas 
és a betegség lefolyása egyforma volt.

(Folytatása következik.)

PÁLYÁZATOK.
112/1918. ki. sz.

Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye jászsági felső  járásában a jákó- 
halmai körorvosi á llás megüresedvén, ezen állásra pályázatot hirdetek.
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A gége egyidejű  tuberculosus és rákos 
m egbetegedése.

I r ta : L é n á r t  Z o ltá n dr., egyetemi magántanár.

A tuberculosis és a rák elő fordulását ugyanazon egyénen 
régebben kétségbevonták; különösen R ok itanszky s vele az 
úgynevezett bécsi iskola teljesen az antagonismus álláspontját 
foglalta el és azt tartolta, hogy e két betegség kölcsönösen 
kizárja egymást. Ezen felfogást azonban lassan megdöntötték 
a tapasztalatok, a melyek kétségtelenné tették, hogy úgy friss, 
mint régi tuberculosus elváltozások kíséretében az egyik vagy 
másik szervben egyidejű leg rákos elfajulás is fejlődhetik. Ső t 
bebizonyult, hogy a tuberculosis és a rák nemcsak ugyanazon 
egyén különböző  szerveiben fordulhat elő , hanem fejlő dhetik 
egyidejű leg ugyanabban a szervben is.

Az első  idevágó közlemény G. L. B a y le 1-tő i ered, a ki 
a primaer tüdő carcinomát első nek ismerte fel és írta le s 
egyik esetében a tüdő ben carcinoma mellett tuberculosus 
elváltozásokat is talált. H ildeb rand2 közölt ugyancsak tüdő - 
carcinoma-esetet, a mely tuberculosissal és sarkomával volt 
kombinálva. L uba rschs az ileumban, M. Schw ab4 a coecum- 
ban észlelt carcinomát és cylindromát tuberculosissal együtt. 
C. F r ied länder5 tüdő cavernában talált carcinomát; ugyan
ilyen esetet írt le W o lf6 és E. Schw a lbe1 is. S zá sz  E . H u g ó8 
az endometrium elő rehaladott tuberculosisa mellett a portio 
uteri kezdő dő  carcinomáját figyelte meg. A. F r icke9 az iro
dalomból hat esetet gyű jtött, egyet pedig maga észlelt, a hol 
a mammában volt egyidejű leg e két betegség.

A gégére vonatkozólag öt esetet találtam közölve az 
irodalomban, a melyekben a carcinoma és tuberculosis egy 
idejű leg állott fenn. A legrégibb eset G ussenbauer10-tói ered, 
a ki mikroskopi vizsgálat után carcinoma miatt larynx- 
exstirpatiót végzett. A beteg két hónap múlva tüdő tubercu- 
losisban meghalt: a gége histologiai vizsgálata tuberculosist 
mutatott, azonban megállapítható volt az epitheloid sejtek 
nagyfokú proliferatiója. K. Z e n k e r11 esetében a carcinoma 
az egyik hangszalagon fejlő dött, a melyet operatióval irtottak 
ki. A körülbelül mogyorónyi daganat typusos laphámrák volt, 
a melynek szélein és részben a rákos állományba beterjedve, 
elsajtosodott és miliaris gümő k foglaltak helyet. Z enker ugyan
ezen közleményében egy második esetét is leírja, a melyben 
az oesophagus carcinomájával egyidejű leg typusos tuber- 
culumok is voltak a daganatban, ső t a rákosán elfajult

I
mirigyek is tuberculosusak voltak és ezekben a tuberculosis 
bacillusait is sikerült kimutatni. B. C ro n e12 esetében régeb
ben fennálló tuberculosus gégefekélyekhez társult a carci
noma. B a u m g a r te n13 közleménye hasonló esetet ismertet, de 
a carcinomát tartja az első dlegesnek, a melyhez másodlagosan 
társult a tuberculosis. Végül N oris W o lfen d en14 esetében 
gége- és tüdő tuberculosis mellett a gége carcinomás volt.

A gége egyidejű  tuberculosus és rákos megbetegedésé
nek ritkasága indít arra, hogy egy idevonatkozó megfigye
lésemet közöljem. Betegemen mikroskopi vizsgálattal nyert a 
carcinoma megállapítást és az operatio ezen az alapon carci
noma miatt történt. A tuberculosis jelenléte csak utólag, egy 
újabb szövettani vizsgálat után derült ki, a mi meglepő  volt, 
mert a mű tét elő tt sem a gégevizsgálat, sem pedig a beteg 
panaszai alapján nem volt látszólag ok, a mely gyanút kelt
hetett volna, hogy a beteg tuberculosisban is szenvedhet. Az 
utólag végzett klinikai és Röntgen-vizsgálatok kimutatták 
azután, hogy a tüdő kben is vannak tuberculosus elválto
zások, a mibő l különben egyrészt azon tanulság szű rő dik 
le, hogy még a látszólag egészen tiszta esetekben sem feles
leges a beteg tüzetes belvizsgálata, másrészt, hogy operatiók 
után indokolt a kiirtott daganatot újólag mikroskopi vizsgálat
nak alávetni. Esetemben enélkül ez alkalommal nem tudtuk 
volna meg, hogy a carcinoma mellett tuberculosis is volt a 
gégében.

Esetem F. N. dr. 56 éves orvosra vonatkozik, a ki 
1916 november 17.-én azért keresett fel, mert 6 hét óta 
rekedt. Elő adása szerint máskor is elégszer rekedt volt már, 
de ez rövid idő  alatt mindig magától elmúlt. Sem nyeléskor, 
sem spontan nincsenek fájdalmai. Elő adja továbbá, hogy 
rekedtségét leszámítva, általános egészségi állapota kifogás
talan, mindig erő teljes volt és mint erdő birtokos és vadász
ember, a ki orvosi gyakorlatot nem folytatott, állandóan sokat 
tartózkodott a szabadban és hozzászokott gyalog és lóháton 
nagy utakat megtenni. Erő s dohányos és alkoholista.

A magastermetű , erő teljes beteg garatja chronikusan 
hurutos és annyira érzékeny, hogy a gége vizsgálata cocai- 
nozás mellett is nagy nehézségeket okozott. A gége nyálka
hártyája általában vérbő , de egyébként eltérést nem mutat, 
kivéve a bal hangszalagot, a mely egész hosszában meg
vastagodott, halványvörös és szemcsés felületű . A megvasta- 
godás már elő l, a conimissuránál kezdő dik, valamivel a 
processus vocalis elő tt éri el a legnagyobb fokot és itt a 
felülete aprón dudoros. A halvány-vörös szín mellett feltű nik, 
hogy a hangszalag elülső  részén egyes helyek szürkés-fehér 
színű ek. A hangszalag mozgása normalis, a környezete nem



30 1918. 3. sz.ORVOSI HETILAP

belövelt, nem duzzadt, lobos elváltozást nem mutat. Kívül a 
nyakon semmi eltérés nincsen, mirigyek nem tapinthatók.

Ezen kórkép szinte typusa a hangszalagon jelentkező 
gégecarcinoma kezdeti formájának. Az a körülmény, hogy a 
beteg hangszalag szabadon mozgott, nem szólott a carcinoma 
ellen, mert kezdetben, a míg a rákos beszű rő dés nem hatol 
a mélybe, a hangszálag renyhébb mozgása hiányozni szokott. 
Az anamnesis, valamint a beteg kora csak támogatta a car
cinoma felvételét, mindamellett a kórjelzés biztosítása végett 
azon részbő l, a hol a daganat a legvaskosabb volt, egy 
darabot kimetszettem. A Krompecher tanár által végzett szövet
tani vizsgálat „igen kifejezett laphámrák“-ot állapított meg.

A bántalom rákos természete ily módon el lévén döntve, 
a betegnek operatiót ajánlottam, a mely a daganat kezdeti 
stádiuma mellett a relative legkisebb beavatkozás: az egy
szerű  thyreotomia, lehetett.

A kimetszett daganatot és egy körülbelül lencsényi kis 
mirigyet, a mely a lig. crico-thyreoideumon ült, E n tz  Béla 
tanár és késő bb Krompecher tanár is újból megvizsgálta 
mikroskopice.

E vizsgálatok szerint a daganat felületét csillószőrös 
hengerhámréteg borítja. A hám alatti kötő szövetben helyen
ként jellegzetes gümő k foglaltatnak, melyek lapos, világos 
protoplasmájú epitheloid sejtekbő l állanak, több óriás-sejtet 
zárnak körül és kezdő dő  elsajtosodást mutatnak. A sub
mucosus szövetben a kötő szövet rostjait és részben a 
mirigyacinusokat is idegenszerü daganatszövet feszíti szét, 
a mely nagyjában alveolaris szerkezetű ; az alveolusok ré
szint apróbb köbalakú, részint nagy, szabálytalan sokszögű  
vagy lapos, a van Gíeson-eljárással intensive sárgára festő dő , 
protoplasmadús, hólyagos magvú sejtekkel vannak kitöltve, a 
melyek minden ragasztó anyag nélkül sorakoznak egymás 
mellé. Némelyik alveolus belsejében elszarusodott, egynemű  
hámsejtekbő l álló valóságos cancroid gyöngyöket is látni. Az 
elszarusodás azonban csak egészen elvétve található a daganat
szövetben. Bár a daganat vékony, reczeszerüen összefüggő  hám- 
kötegei egészen a felületig elő retörnek, a mucosa kötő szövetét 
és hámrétegét sehol sem törik át, a tumor tehát nincsen ki- 
fekélyesedve.

A daganat a hámtömeg atypusos, határnélküli bur
jánzása, a sejtek alakja és az elszarusodás alapján el- 
szarusodó laphámráknak bizonyul. A daganatszövet és a 
hámboríték között látható typusos gümő k pedig kétségtelenné 
teszik, hogy a tumorban a tuberculosis és carcinoma együt
tesen áll fenn. A praelaryngealis kis mirigycsomócskában 
tisztán gümő s elváltozások voltak.

Felmerül a kérdés, hogy esetünkben a két kórfolyamat 
közül melyik elő zte meg a másikat és megállapítható-e vala
milyen causalis nexus a két folyamat között?

A histologiai kép a gümő k kezdő dő  elsajtosodását mu
tatja, a minek a kifejlő déséhez hosszabb idő re volt szükség, 
a mely alatt, ha a carcinomás elfajulás már elő ző leg meg 
lett volna a gégében, ez sokkal nagyobb terjedelmet ért volna 
el,-a mi valószínű vé teszi, hogy a tuberculosis az első dleges, 
a régibb folyamat, a melyhez a carcinoma csak utólag társult.

A másik kérdésre, hogy a két betegség együttes fej
lő dése között van-e valamely aetiologiai összefüggés, nehe
zebb a magyarázatot megtalálni.

R ib b e r t15 a carcinoma histogenesisére vonatkozó elmé
letében megkísérelte a tuberculosis és carcinoma combinatió- 
jának, a melyet különösen lupuscarcinománál látunk gyak
rabban, magyarázatát adni. Ezen theoria szerint a gümő s 
folyamat chronikus ingert fejt ki az epithelre, a melyet bur
jánzásra indít és ez alkalmas körülmények mellett a carci
noma fejlő dését megindítaná vagy elő mozdíthatná.

A gégetuberculosisban valóban rendszerint megvan 
vastagodva az epithelréteg és el lehetne képzelni, hogy az 
epithel burjánzása egyszer továbbfejlő dhetik és carcinomára 
vezethet. Azonban éppen az a körülmény, hogy az epithel- 
burjánzás állandó következménye a tuberculosisnak, a mivel 
szemben a carcinomával való combinatio oly rendkívül ritka, 
czáfolja meg a Ribbert-féle elméletet.

Könnyebb az összefüggést megmagyarázni azon ese
tekben, a melyekben a carcinoma a régibb és a tuber
culosis a frissebb folyamat. Ezen esetekben a carci
nomás ulceratio elő segítheti a tuberculosis bacillusának 
a behatolását a szövetekbe, a fekélyek kaput nyitnak a 
bacteriumoknak oly helyekhez is, a melyeket különben 
a fedő  epithelréteg megvédelmezett. A gégében különö
sen megvan az alkalom, a tüdő k felő l származó váladék 
révén, a fekélyek fertő ző désére s ezekben az esetekben a két 
kórfolyamat combinatiójának kifejlő désére ezt a magyarázatot 
mint valószínű t el lehet fogadni. Ezt támogatja Z enker azon 
esete is, a melyben az oesophagusban volt a carcinoma 
tuberculosissal kombinálva, holott tudjuk, hogy az oeso
phagus nyálkahártyája azok közé tartozik, a melyen tuber
culosis a lehető  legritkábban szokott fejlő dni és Z enker fel
veszi, hogy a carcinomás fekélyt az oesophagusba jutott tuber
culosus váladék inficiálta.

Esetemre azonban nem lehet ezt a magyarázatot alkal
mazni, mert a daganat nem volt kifekélyesedve s így a car
cinoma gümő s fertő ző dése nem vehető  fel, de nem lehet a 
daganat secundaer infectióját feltételezni azért sem, mert a 
szövettani kép alapján bizonyosra vehető , hogy a daganat
ban a tuberculosis volt az első dleges kórfolyamat.

Mindezek alapján esetemben a tuberculosis és carci
noma között nem lehet aetiologiai összefüggést találni és 
valószínű , hogy a két kórfolyamat egymástól függetlenül fej
lő dött ki ugyanabban a szervben, a mire az alkalmat való
színű leg az szolgáltatta, hogy a beteg szervezetében a dis
positio egyaránt megvolt a carcinomára és a tuberculosisra.

Irodalom . 1 G. L. Bay le  : Cit. J . W o lf: Die Lehre von der 
Krebskrankheit. Jena. — 2 H ildebrand. Cit. J . W o lf-nál. — 3 Lubarsch : 
Virchow’s Archiv. III. kötet. — 4 M. S c h w a b : I. D. Würzburg, 1903. — 
5 C. Friedländer: Fortschritte der Medizin. 1885. — 6 K. W o lf: Fort
schritte der Medizin. 1895. 7 E. S ch w a lb e : Virchow’s Archiv. 149. kötet. 
— 8 S zá sz E . H u g ó : Magyar Orvosi Archiv. II. kötet, 5. füzet. —
9 A. Fricke: Beiträge zur Klinik der Tuberkulose. VIII. kötet, 1907. —
10 G assenhauer : Langenbeck’s Archiv. 17. kötet. — 11 K. Z en ker  :
Deutsches Archiv für klin. Medizin. 1890. 12 B. C rone: Arbeiten aus
dem pathol. Instit. Tübingen. II. kötet. — 13 B aum garten  : Arbeiten aus 
dem pathol. instit. Tübingen. II. kötet. — 14 N . W o lfen d en : Journal of 
Laryngologie. 1892. — 15 R ibbert: Münchenermed.W ochenschrift, 1894 
és Archiv für Anatomie stb. 135. kötet.

Közlemény a lipó tm ezei m. k ir. áll. e lm egyógy in tézetbő l ( ig az 
gató  : O láh G usztáv d r. m in isteri tanácsos) és a belügym in isterium  

központi v izsgáló  á llom ásáró l (v eze tő : K aiser Károly dr.).

Vérhasellenes ojtások elmegyógyintézeti 
járványnál.

Közli: F a b in y i R u d o l f dr. elmegyógyintézeti fő orvos és C sérn é l fe n ő dr. 
ministeri bakteriológus.

Az elmegyógyintézetek betegei között az év minden 
- szakában, fő leg pedig a nyár végén és ő sz elején vannak 

olyanok, kik többé-kevésbé tartós hasmenésben szenvednek. 
Erre az átlag 8°/0-ban elő forduló megbetegedésre már klinice 
is megtaláljuk a megfelelő  magyarázatot: megfázás, paraly- 
tikusok czélszerütlen táplálkozása, farkasétvágya, különféle 
más étrendi hibák, gümő kór stb. Csak akkor kell megle
pő dve megállnunk, mikor olvassuk, hogy egyik-másik német 
szerző nek a hasmenések 50—75%-ában okozóként a dysen- 
teria-bacillust sikerült kimutatnia (például Schopohí). Nálunk 
ily irányú vizsgálatok mindezideig nem történtek, mert még 
csak fiatal múltra visszatekintő  elmegyógyintézeteinket a 
vérhas mindezideig megkímélte.

1917 január 20.-án a lipótmezei elmegyógyintézet Vili. 
férfiosztályán két betegen a vérhas tünetei észleltettek, melyek 
foudroyans tünetekkel két napi fennállás után exitusra vezettek.

Z . Zs. 20 éves. Psychiatriai d iagnosis: dementia praecox. Igen 
nyugtalan, már amúgy is legyengült beteg. 1917 ja n u á r  20 .-án véres, 
genyes, bű zös hasmenések. Subfebrilis; igen elesett. M ásnap 8 genyes- 
véres szék. Temperatura subnormalis, igen gyenge pulsus. J a n u á r  22.-én 
stimulánsok daczára exitus.

G. F. 46 éves. Psychiatriai d iagnosis: paralysis progressiva. Már 
elő zetesen legyengült, decubitusokkal. 1917 ja n u á r  20 .-án többszöri 
sárgás-bű zös, nyálkás hasmenések. Temperatura 38-l°. Hányás, elesett-
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ség, rossz pulsus. J a n u á r  21.-én temperatura 39'4°. Véres-genyes 
székek. Pulsus 124. J a n u á r  22.-én exitus.

J a n u á r  21.-én ugyanez osztályon megbetegszik U. K ., psychosis 
epilepticában szenvedő  beteg. Dysenteriája a specifikus therapia da
czára exitusra vezet.

J a n u á r  22.-én M . L., a Vili. osztályon levő  beteg lesz vérhasas. 
75 cm3 serumot és 1/2 milliard dysenteria-bacillust kapott therapiás czél- 
ból. Meggyógyult.

J a n u á r  25.-én M . K . paralytikus lesz dysenteriás. 80 cnv1 
serummal és */2 milliard bacillussal lesz therapiásan ojtva. Meggyógyult.

J a n u á r  25.-én R. M. mániás betegszik meg és hal el dysen- 
teriában.

J a n u á r  26 .-án  P . J . paralyticuson jelentkezik genyes-véres szék. 
Apoplexiás rohamban pusztul el.

J a n u á r  31.-én megbetegedett a VI. osztályon egy a fenti bete
gekkel nem érintkezett dementiás vehemens tünetek közt. A. J . egy 
hónapig elhúzódó baja márczius 4.-én exitusra vezet. Sectio : Tbc. 
miliaris. Enteritis dysenterica.

A bacteriologiai székvizsgálatokkal megállapítható volt, 
hogy fő leg Y-typusú dysenteria-bacillus az, a mely e meg
betegedéseket okozta. F lexner-áysen teria néhány késő bbi 
esetben volt konstatálható. S h ig a -K ruse-badU us nem talál
tatott.

Az, hogy miként jutott a dysenteria az elmegyógyin
tézetbe, ebben a stádiumban már nem volt szabatosan meg
állapítható. A vizsgálatok azonban elég útmutatással szolgál
nak. 1917 január 26.-án a VIII. osztály ápolóitól és 8 olyan 
betegtő l, kinek hasmenésük szokott lenni, vér véte- tett. Ezek 
között P. / . ,  a VIII. osztály ápolónő jének vére 1:200-ig 
agglutinálta a dysenteria-bacillust. V. G y. beteg 1 :70-ig és 
B . J . beteg 1 : 200-ig agglutinálta a dysenteria-bacillus emul- 
sióját. Az ápolónő rő l kiderült, hogy hetekkel azelőtt véres 
széke volt. Egy másik értékesíthető  adat az, hogy a VI. osz
tály S z. L . nevű , idő nként hasmenésben szenvedő  betegének 
székében január 29.-én Y-dysenteria találtatott. A nevezett 
beteg másfél hónap elő tt a VIII. osztályon feküdt. Hasonló
képpen dysenteria-positivnak bizonyult G. D . beteg is, kinek, 
mint súlyos tuberculosisban szenvedő  egyénnek idő nként 
már 1916 október óta voltak hasmenései, anélkül azonban, 
hogy a dysenteria klinikai képét mutatta volna. A sectio 
miliaris tbc. mellett dysenteriát is mutatott.

Ezek az adatok azt látszanak igazolni, hogy bár az 
első  klinikailag typusos esetek január 20.-án észlelteitek, 
mégis ezt megelő ző leg, valószínű leg már hónapokkal, az 
elmegyógyintézetben dysenteria volt, nevezetesen a naponta 
tapasztalt könnyű  lefolyású hasmenések egyikének-másiká- 
nak bacteriologiailag dysenteriának kellett lennie. Az elterje
désre módok minden elmeosztályon vannak: per con
tactum egyikrő l a másikra, ruhanemű ek, közös árnyék
székek, közös fürdő kádak stb. Étel- vagy vízfertő zésrő l csak 
annyiban lehet szó, hogy a betegek néha egymástól kap
kodják el az ételt, vagy azt az elfogyasztás alkalmával piszkos 
tárgyakhoz kenik, vagy a földre ejtik. Különben a vízvezeték 
vize kifogástalan, élelmet az intézet nem fertő zött része is 
ugyanarról a konyháról kapott.
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Jegyzet

Január 29.-én ... ... ... 38 12 6 beteg és 6 bacillusgazda 
— köztük 1 ápoló és 2 

ápolónő  — volt
Február 1.-én ____ ... 9 3 1 beteg és 2 bac.-gazda

„ 6.-án ............... 25 4 1 3
„ 8.-án ......... ... 7 2
„ 10.-én _______ 21 i 1 bacillusgazda
„ 12.-én és 14.-én 43 i 1
„ 16.-tól 28.-ig ... 63 2

Márczius 2.-án _  ... ... 8 1 1 beteg
„ 5.-tő l 12.-ig ... 
„ 15.-tő l április

32 1 1 „

, 1 6 .- ig--------- --------- - 85 — —

Április 20.-án ........ _ 5 1 1 bacillusgazda
„ 30.-án .............. 3 1 l beteg

Május 1.-tő l 31.-ig 45 1 1 bacillusgazda

Meg kellett állapítani azt, hogy a dysenteria addig, a 
míg manifestté vált, mennyiben fertő zte az osztályokat? A 
leggyorsabb lett volna az összes betegektő l vett vérrel az 
agglutinatiós próbát elvégezni és a positivnak bizonyulókat 
kiemelni. Ez az eljárás első  pillanatra, a mily biztató, jár
v á n y ta n ig  annál kevésbé értékesíthető . Nevezetesen ez el
járással csak az elő rehaladt vagy már lefolyt dysenteriák 
mutattattak volna ki, míg a friss esetek a figyelmet elkerülték 
volna. Ezért ürülékvizsgálat történt, még pedig meglepő  ered
ménnyel.

A további ürülékvizsgálatok állandóan negativ ered
ménnyel jártak.

Ezek az adatok nemcsak számszerint veendő k; tudjuk, 
hogy a dysenteria-bacillus kimutathatása typusos esetekben 
sem haladja meg a 70%-ot, úgyannyira, hogy túlzás nélkül 
vehetjük fel, hogy kimutatottakon kívül még legalább ugyan
annyian voltak bacillusgazdák, a mit a dysenteria nagy fer
tő ző képessége eléggé érthető vé tesz. Ha pedig hozzávesszük 
azt, hogy a gyógyultak is elég sokáig fertő znek, belátjuk 
azokat a nehézségeket, a melyek a német irodalom tanul
ságai szerint az elmegyógyintézetekben a dysenteriát rette- 
getté teszik. Egy pár ilyen adattal mi is dokumentálhat
juk ezt.

B. J . elmebeteg vére január 29.-én 1 : 200-ig agglutinálja a Flexner- 
bacillust. Elkülönítjük. Különben formált székében február 8.-án ugyanaz 
a typusú bacillus találtatott. Márczius 9.-én a nevezettnek véres székei 
lesznek és Flexner még mindig positiv (39 nap).

/. A. ápolónő  mindvégig egészen formált székében január 29.-én 
Y-dysenteria-bacillus találtatott. Február 12.-én Y-dysenteria-bacillus 
még positiv. Márczius 15.-én Y-dysenteria-bacillus még positiv (46 nap). 
Csak a további vizsgálatok folyamán lesz negativ.

K. K . beteg január 29.-én Y-dysenteria positiv, márczius 15.-én 
még mindig positiv (46 nap).

M. L. beteg január 29.-én Y-dysenteria positiv, márczius 30.-án 
még mindig positiv (61 nap).

A rögtön foganatosított hygienés intézkedések ilyen 
makacs megbetegedéssel szemben gyors eredménnyel nem 
biztattak, még akkor sem, ha olyan praecisitással hajtattak 
végre, mint az Lipótmező n történt.

A fertő zés lehető sége elmegyógyintézetekben amúgy is 
nagyobb, mint minden más helyen, hol emberek tömegesen 
együtt élnek. Egyrészrő l a betegek túlnyomó nagy részének, 
fő leg a már elbutultaknak és zavartaknak, a tisztaság iránt 
semmi érzéke sincs; válogatás nélkül mindent megesznek 
vagy szájukba visznek mindent, a mi csak a kezükbe kerü l; 
magukat is összepiszkolják, ágynemű jüket, ruházatukat bél
sárral bemázolják stb. Másrészrő l pedig a betegek subjectiv 
panaszokkal nem igen árulják el megbetegedésüket, úgy, 
hogy rendesen már csak a teljesen kifejlő dött bajt lehet — 
a gyakori hasmenésbő l — konstatálni. Végül pedig a már 
testileg is legyengült, izgatottságuk következtében kimerült 
betegek, kik között sokan tuberculosissal is vannak inficiálva, 
a dysenteriával szemben minimális ellenállást tanúsítanak.

A szakirodalomban közölt, fő leg német elmegyógy
intézeti járványok ez irányban semmi kétséget sem hagy
tak fenn.

Utoljára Siebert ír le egy ilyen dysenteria-járványt a 
libaui kis városi elmegyógyintézetben, a hol 38 elmebeteg 
közül alig 3 hét alatt 14-en kapták meg a vérhasat.

Mindezeknek a nehézségeknek tudatában egyszerű bbnek 
látszott a sok oldalról proponált, de alig néhányak által ki
próbált védő ojtásokhoz folyamodni.

Lucksch a czernowitzi elmegyógyintézetben elölt Y-typusú 
dysenteriabacillusokkal subcutan ojtásokat végezve, a beteg
séget tovaterjedésében megállította.

Ebben a járványban is atoxikus dysenteriáról lévén szó 
a védő ojtások során Lucksch eljárását másolhattuk volna. 
Azonban ezzel csak félmunkát végeztünk volna, nevezetesen 
a beutalt katonabetegek révén egy másik infectio: a S h ig a - 
K ruse-íé \e dysenteria veszedelme továbbra is megmaradt 
volna. Mi azonban ez ellen is akartunk védekezni akkor, 
mikor az ojtásokhoz po lyva lens-vacc iná t készítettünk.

Tudjuk, hogy a S h ig a -K ru se-bacillussal való immuni
zálás ezen typus erő sen toxikus hatása miatt egyike a leg-
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nehezebb problémáknak. Az elölt bacillussal való ojtás 
helyén lobok, steril genyedések fejlő dnek, a kísérleti állatok 
közül sok elhull. Ennek meggátlására a legkülönbözőbb eljá
rásokat használták: pepsinnel, trypsinnel emésztett bac- 
teriumokat, bacillusmentes filtratumokat, per os keratinozott 
bacillusokat, sensibilizált baciilusokat stb. a Iegellentmondóbb 
eredménynyel. Valódi dysenteria ellen emberen leginkább 
S h ig a simulatn eljárása próbáltatott ki és ez biztatott legtöbb 
eredménnyel. S h ig a az orosz-japán háborúban katonákat ojtott 
dysenteria-serum +  elölt dysenteria-bacilus keverékével. Kis 
reactio mellett jó eredményt látott az eljárástól. Azojtóanyag 
elő állításáról azonban részletesebb adatok megszerezhető k nem 
voltak. Ezért tapasztalatilag kellett megállapítani azojtóanyag 
összetevő inek dosisát. Az általános reactio mellett különösen 
a helyi reactio szolgáltatott útmutatást az adagok megválasz
tásában. Állatkísérleteket e helyen nem közlünk, mert azok 
adatai az emberre alig vonatkoztathatók. Elő ször különböző  
serummennyiség mellett ugyanazon bacillusemulsiót, majd a 
bacillusemulsio különböző  nagy adagjait adtuk. A serum a 
tudományegyetem bacteriologiai intézete által .forgalomba 
hozott dysenteria-savó volt. A polyvalens vaccina 2 Shiga- 
Kruse-, 2 Flexner- és 2Y-törzs 24 órás kultúrájának O’50/0 
carbollal konzervált emulsiójából állott, melyet a savóhoz az 
ojtás elő tt napokkal kevertünk. A bacillusok mennyisége 
számolással állapíttatott meg a Thoma-Zeiss számolókamra 
segítségével.
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L á z

oltás
napján

másnap

1. P- J.

40 cm3 dys.-savó

40 cm3 savó -|- l j ,  
milliard dysen- 

teriabacillus

alig fájdalmas 
duzzanat

valamivel erő sebb 
duzzanat

36,8

38,3

36-2, 37-1 

36-2, 36,8

2.

3.

F.J.A.

20 cm3dysenteria- 
savó

20 cm3 savó -j- 
*/s milliard bac.

csekély duzzanat

n n

láztalan

36,5

láztalan 

37-8, 37,0

B. J.

2 cm3 dys.-savó 
-f- Va milliard bac.

oltás helye csak 
néhány óráig duz

zadt. Másnap 
rendben van láztalan láztalan

4. G. K.

2 cm3 dys. savó 
+  V» milliard bac.

oltás helye csak 
néhány óráig duz

zadt. Másnap 
rendben van láztalan láztalan

5. Cz.L.

2 cm3 savó +  '/2 
milliard bac.

4 cm3 savó -j- 1 
milliard bac.

alig van reactio 

csekély duzzanat

láztalan

37,9

láztalan

37'2, 37’5

6. T. A.
7 cm3 savó -|- 1,7 

milliard bac.
lobos duzzanat, 

mely 2 nap alatt 
elmúlt 38,1 37-5,37-2

7. A. J.
1 cm3 savó -j- 2,5 

milliard bac.
phlegmone- 

szerü, 3 nap 
alatt megszű nt 36-5 38-6, 36-5

A fenti kísérleti adatok szerint a/2 milliárd bacillusból 
álló polyvalens emulsiót 2 cm3 savó teljesen atoxikussá tesz. 
A serovaccinát fenti adagban saját magunkon is kipróbáltuk 
és azt tapasztaltuk, hogy úgy a helyi, mint az általános 
reactio csekély volt. Újabb tapasztalataink szerint már 1 cm3

savó is elégséges e czélra, ha a bacteriumemulsio pár napig 
a savóval keverten áll. Az azóta tömegesen végzett ojtásoknál 
már ez az adag használtatik.

Meg kellett állapítani azt is, hogy ennek az adagolás
nak van-e effectiv immunizáló képessége. E czélra ugyan a 
serum antitoxin-tartalmának megállapítása lett volna a leg
megfelelő bb, de mivel mintegy 61 egyénbő l történt vérvétel, 
meg kellett elégedni az agglutinatiós titerrel, mint a mely 
értékrő l föl lehet tenni, hogy a többi immunanyaggal parallel 
halad.

Ojtás napja Vérvétel
napja

Titer 1:100 
alatt 1:100 1:200 1:400 1:600

1917 feb
ruár 13. február 27. 12 esetben 8 13 12 1

Márczius27. április 12. 6 „ 5 2
•

1 1

Titer : Minimum 1: 40 Maximum : 1 : 600 Átlag : 1 :200.

Egyszeri ojtás tehát 1 :200 átlagos agglutinatiós titert 
biztosít.

Ez a magas titerérték volt az, a mely rábírt arra, hogy 
az egyszeri ojtásnál megmaradjunk és annak megismétlésétő l 
elálljunk.

Beojtatott összesen 438 egyén (orvos és ápolónő  58, 
elmebeteg 380, az egész férfi közosztály).

Az injectiók recordfecskendő kkel, egyenként sterilezett 
tű kkel történtek a kulcscsont alatti árokban. A bő r elő zetesen 
jódtincturával lett bekenve. Genyedés, infectio egyetlen eset
ben sem fordult elő . Az első  50 ojtás 20 cm 3 savóból +  
Va milliárd bacillusból álló polyvalens vaccinával történt. A 
többi 388 egyén 2 cm3 serovaccinával ojtatott. (2 cm3 savó 
+  V2 milliárd bacillus). Ez utóbbiak közül nem volt láza 
231-nek (de ezek közül is az ojtást követő  reggelen 99-nek 
volt magasabb a hő mérséke, mint aznap délután.) Láza volt 
52-nek (a többit nem hő mérő ztük.) A láz legtöbbször néhány 
tizedes volt és legmagasabb volt rendszerint az ojtás nap
jának estéjén és az azt követő  reggelen. Némelyeken ellen
ben az ojtást követő  nap délutánján ment legmagasabbra. 
Hidegrázás egy esetben volt és alig néhányban 38° C. A 
lázas reactio leginkább gümő kórosokon jelentkezett, olya
nokon is, kiken a gümő kór addig nem volt kimutatható és 
csak azután lett nyilvánvalóvá. Paralytikusokon rendszerint 
az általános tünetek és a láz is egésze« elmaradtak. Az 
általános tünetek egyébként igen háttérbe szorultak, egye
seken szédülés, egy betegen hányásinger állott be. Két 
ápolónő nek és egy elmebetegnek rövid ideig tartó has
menése volt. A localis reactio csekély volt. A betegek túl
nyomó részén másnap az ojtás helyén már nem volt nyom 
látható; egyeseken reggel még csekély duzzanat volt. Érzé
kenyebb egyének az illető  karba sugárzó fájdalmakról is 
tettek említést.

M indezek álap ján odakonk ludá lha tunk , hogy a dysenteria-  
ellenes védő ojtás a fe n t i  adagban nem  já r  több kellem etlen
séggel, m in t aká r a cholera-védő ojtás.

Á mi a védő ojtással elért eredményeket illeti, statisztikai 
adatok az irodalomban még alig vannak. A járvány további 
lefolyása és az ojtásoknak fő leg a tünetnélküli bacillushordo- 
zókra és az atypusos, klinikailag nem dysenteriának látszó 
esetekre gyakorolt hatása az, a mi jelen esetben az ojtá- 
sokat propagálja.

Az 1917 jan. 29.-én nyert vizsgálati leletek szerint 38 szék 
közül 12-ben dysenteria-bacillus volt kimutatható (31 '5%). 
Ez a lelet azt mondja, hogy, ha a VIII. osztályon 31‘5% -ban 
kimutatható a dysenteria, akkor az osztály minden tagja 
1—2 kivétellel már fertő zött. Ezért ez osztályon a praeventiv 
serumojtás prompt hatását összekapcsoltuk a vaccina napok 
múlva immunizáló képességével. Még január 27. és jan. 29.-én 
a fertő zött osztály 50 betegét, illető leg ápolóit beojtottuk, és 
pedig 43 addig még látszólag egészséges egyént 20 cm3
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savóval +  y 2 milliárd dysenteriabacillussal, míg 7 akkor már 
klinikailag is dysenteriás vagy arra gyanús betegnek a vaccinán 
kívül két napra elosztva nagyobbmennyiségű , egész 80 cm3-ig 
menő  polyvalens-serumot is adtunk.

Biztosra vehetjük, hogy ezekkel az ojtásokkal a tulaj
donképpeni eruptiót az utolsó pillanatban lefogtuk, az álta
lános fertő zöttség daczára a járvány ettő l az idő ponttól fogva 
nem terjedt s ezentúl csak egyes sporadikus megbetegedések 
fordultak elő .

A védekezés másik factora, a székletek bacteriologiai 
vizsgálata azonban, melyet most már nemcsak a fertőzött 
Vili., hanem a mellette levő  VI. osztályra is kiterjesztettünk, 
számos atypusos esetet és bacillusgazdát leplezett le.

Megvizsgáltunk nemcsak minden gyanús esetet, hanem 
lehető leg minden ojtott beteget is s ezt csak a nem fer
tő zött osztályokon tartózkodó, testileg teljesen egészséges, 
lázmentes, az ojtáskor reactiót nem mutató betegeknél mel
lő ztük. Az így beojtott 438 beteg közül bacteriologiai szék
vizsgálat történt 247 betegen, némelyiken természetesen több
ször is. Dysenteriára gyanús megbetegedésekben és azután, 
hogy már egy ízben a lelet positiv volt, csak a háromszori 
negativ eredményt tekintettük valóban negatívnak.

Az első  vizsgálatokkor is már teljesen tünetmentes 
(sem azelő tt, sem azután nem voltak hasmenés) bacillusgazdá- 
kat fedeztünk fel, még pedig két ápolót és hat elmebeteget. 
Az elmebetegek közül három biztosan gümő kóros volt. 
A védojtásra — egy ápolónő  és egy beteg kivételével — a 
székletétel bacteriologiai lelete prompt negatívvá vált és 
továbbra is olyan maradt, míg az ápolónő n több mint két 
hónapig, egy betegen pedig kb, V2 hónapig a dysenteria- 
bacillusok még mindig kimutathatók voltak.

Egy másik csoportot alkotnak azok, kiknek már elő 
ző leg volt bélhurutjuk (tulajdonképpeni dysenteriás tünetek 
nélkül), de a vizsgálat idején és azután egyáltalában nem 
voltak betegek. Ilyent találtunk egy ápolónő t és három 
beteget, részben a VI. osztályról. Az ojtás után a bacteriologiai 
lelet itt is negatívvá vált és utóbb is az maradt.

A harmadik csoportot alkotják a szintén bacteriologice 
positiv, de teljesen atypusos lefolyású dysenteria-esetek, melyek
ben az atypusos lefolyásnak talán a védő ojtás az oka.

így febr. 6.-án a VI. oszt. figyelő jében egy régebben 
ott fekvő  beteg bélhurutos tüneteket mutat, melyek néhány nap 
alatt meggyógyultak. A bacteriologiai lelet dysenteriára positiv és 
csak febr. 26.-án válik tartósan negatívvá.

A következő  két eset (B. J. és P. H.) eleinte csak 
tünetmentes bacillusgazdának mutatkozott, majd többször 
egymásután a székükben nem volt a dysenteria-bacillus kimu
tatható. Mindkettő ben a dysenteria tisztán véres-genyes 
székekkel csak jóval késő bb tört ki márcz. 8.-án, illetve 
márcz. 27.-én. Az egyikben gyógyult, a másikban gümő kórral 
kombinálva halálra vezetett (P. H.).

Ezekkel a bacteriologice positiv esetekkel ellentétben 
egy febr. 23.-án a VI. osztály figyelő szobájában történt meg
betegedés esetében — mely klinikailag is inkább csak reci- 
diváló bélhurut képét mutatta — a bacteriologiai lelet mind
végig negativ volt, holott a bonczolás tuberculosist és 
dysenteriát állapított meg.

F. Gy. 34 éves. Psychiatriai d iagnosis: Melancholia. Igen vér
szegény, legyengült. Tbc.-gyanus. Febr. 13—21-ig bélhurut tünetei, egy
nemű  sárgás, nyálkás széklet, negativ bact. lelettel. Febr. 21-tő l márcz. 
9-ig hasmenése teljesen szünetel; formált székek. Márcz. 10. Hirtelen 
számos székürülés, bű zös, nyálkás czafatokkal, de nem véres. Temp. 
373. Márcz. 12. Állapota súlyosbodik, naponta 8—10 hasmenés. Temp. 
38'4. Márcz. 13. Exitus. Bonczlelet: Tbc. pulmonum. Ascites. Enteritis 
et colitis diphtheritica-necrotica.

Február folyamán több újabb megbetegedés nem tör
tént, ellenben a betegek további bacteriologiai átvizsgálása 
alkalmával a férfi IV. osztályon még két tünetmentes bacillus
gazdát találtunk.

Márcz. 1.-én a VI. osztályon megbetegszik atypusos genyes- 
véres hasmenésben ismét egy paralytikus, ki azelő tt három héttel került 
az intézetbe és bact. positiv leletet adott. Ez a megbetegedés annál is 
inkább különös volt, mivel a beteg a többi dysenteriás vagy bacillus- 
hordozó közelébe sem jutott és elő ző leg védojtást is kapott. Utóbb

derült ki, hogy a betegnek már behozatala elő tt, novemberben és 
januárban volt több ízben véres széke, tehát kétségen kívül egy 
korábbi és egészen más úton való fertő zéssel van ez esetben dolgunk. 
A beteg különben márcz. 23.-án pachymeningitis haemorrhagica követ
keztében elő állott agyvérzésben elhalt. A bonczoláskor azonban a dysen
teriát is meg lehetett állapítani.

Márcz. 12.-én ismét egy paralytikus betegszik meg genyes-véres 
hasmenésben és meglehető s magas lázakkal. A beteg elő ző leg ojtatott 
(febr. 13.-án), de az anamnesisben itt is a múlt év ő szén meglehető s 
makacs bélhurutos hasmenések szerepelnek. Márcz. 29.-étő l inkább 
székrekedés. Ápr. l2.-étő l fogva bacteriologice is negativ, hasmenése 
teljesen megszű nt. Ápr. 20. Exitus gangraena pulmonum és decubitusok 
következtében. Ä bélben csak már gyógyult, kisfokú enteritist lehetett 
constatálni.

Azután egy hónapig nem volt újabb eset. Közben ugyan 
voltak hasmenéses megbetegedések, de ezek sem klinikailag, 
sem bacteriologiailag nem mutatkoztak dysenteriának és 
kivétel nélkül könnyű  lefolyás után pár nap alatt gyógyultek. 
Hogy a betegség azonban tovább lappangott az intézetben 
(a gyanús és manifest dysenteria mind szigorúan a VIII. osz
tály egy részében el volt különítve), azt az újabb megbetege
dések mutatták.

Ápr. 16.-án a 111. féríi osztályon megbetegszik egy ugyancsak 
paralytikus elmebeteg. Á lefolyás egészen olyan volt, mint a könnyű  
bélhuruté, láztalan, de a székletben több mint egy hónapig a dysenteria- 
bacillus kimutatható volt.

A következő  megbetegedés ápr. 29.-én történt, ez alkalommal 
genyes-véres bélürülésekkel és lázzal. A klinikai képen kívül a bact. 
lelet és a máj. 6.-án bekövetkezett halál utáni bonczolás is emellett 
bizonyított.

Mindkét beteg elő ző leg ojíva volt, de mindkettő nek az 
azelő tti 1916. évben már voltak hasmenései. Az elő bbi beteg 
sokáig a VIII. osztályon feküdt és ott fertő zhette magát, míg 
az utóbbi beteg fertő zésének útja nem állapítható meg.

Május folyamán (máj. 22) egy dysenteria-megbetegedés fordult 
elő  (elgyengült paralytikuson), mely szintén halálra vezetett. (H. F.). 
A bact. lelet itt mindvégig negativ volt, daczára az első  napokban 
kifejezett genyes-véres székürüléseknek és a 9 nap múlva elhalt bete
gen megejtett bonczoláskor konstatált dysenteriás bélelváltozásoknak.

Június 5.-én a VI. osztály egy újabb paralytikus betegének szék
letétében dysenteria-bacillusokat találunk. A betegen több mint 3 héten 
át semmi tünet. Június 27.-én erő s hasmenések lázakkal, melyek július 
5.-ikén exitusra vezettek. A bonczolási lelet is dysenteria mellett szól. 
A beteg oltva nem volt.

Június 8.-án egy mellette feküdt ugyancsak gyengült paralytikus 
beteg szintén hirtelen betegszik meg magas lázakkal és bő , czafatos, 
genyes, de nem véres hasmenésekkel. Bacteriologiai vizsgálat negativ. 
Június 11.-én exitus. Bonczlelet: Dysenteria.

Az utolsó megbetegedés június 28.-án történt. Egy, a Vili. osz
tályon sokáig feküdt és a fertő zésnek sokáig kitett paralytikus kapott 
hasmenéseket, melyekben vér nem volt, csak emésztetlen ételmaradékok 
és nyálkás czafatok. A bact. lelet mindvégig negativ maradt. Exitus 
július 10.-én. Bonczlelet: Dysenteria.

Ezzel az utolsó dysenteriás beteg is meghalt és az 
intézet közel 6 hónap után végre a dysenteriától megszaba- 
dítottnak volt tekinthető .

A járvány egész tartania alatt tehát összesen 2 6 dysen
teriás megbetegedés történt, ezek mellett a bacteriologiai szék- 
vizsgálat még 10 (teljesen tünetmentes és egészségesnek 
látszó) bacillus-gazdát leplezett le. Tehát a megbetegedések 
száma az osztály létszámához viszonyítva (400-on felül) 
aránylag csekély.

D ysenter iásnak ve ttünk  tek in te t né lkü l arra, hogy a 
klin ika i tünetek m egvo ltak-e, m inden bacteriologice dysenteriára 
positiv  bélharntot, de v iszon t tek in te t né lkü l a bact. leletre 
m inden k lin ika ila g  és kö rboncztan ilag  dysen teriásnak m u ta t
kozó esetet is.

Bact. positiv volt a 26 esetbő l 20 eset, negativ 4, kéf 
esetben vizsgálat nem történt. K lin ika ilag  dysen teriának 
ellenben a 2 6  esetbő l csak 14 m u ta tkozo tt, d több i eset csak 
közönséges bélhuru t képét adta. Serovaccinával ojtva volt 10 
bacillusgazda és 21 beteg (5 beteg egyáltalán nem volt ojtva). 
A betegség kitörése után ojtottunk 14-et, míg 7-nél a vérhas 
csak az ojtás után vált nyilvánvalóvá, illetve ennyien lettek 
a 438 oltott közül dysenteriássá. A mint azonban a kortör
ténetek jelzik, ezek közül négyen a betegségnek jóval korábbi 
fennállása nagyon valószínű , úgy, hogy a védő ojtás rovására 
4 3 8  o jto tt kö zü l csak 3  m egbetegedés írható. A járvány tar
tama alatt ezenkívül a férfi közosztályon még 16 bélhurut
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fordult elő . Egyáltalában nem lehetetlen, hogy ezek között is 
voltak dysenteria-esetek, de mivel sem klinikailag, sem bac- 
teriologiailag nem mutatkoztak annak és könnyen gyógyul
tak, dysenteriának nem voltak vehető k.

A bacillusgazdák közül egy meghalt tuberculosisban, a 
többi bacillusaitól megszabadulva, ezidő szerint jól van.

A betegek közül meghalt 16, meggyógyult 10. A 
halálozás tehát több mint 60°/<rnak látszik, a mi azonban 
a valóságban jóval kisebb. A mint a bonczolások is meg
erő sítik, az elhaltaknak csak a felében, 8-ban volt a halálok 
dysenteria, míg 6-ban a beteg a tulajdonképpen fennálló 
tuberculosis miatt pusztult el, két paralytikus pedig agyvér
zésben, úgy, hogy ezekben a dysenteria csak másodlagos 
szövő dményt jelentett. Bonczolás 14 esetben történt. Feltű nő  
gyakori a dysenteriának tuberculosissal való kombinálódása. 
A fenntebb jelzett 6 eseten kívül, midő n a bonczolás is 
emellett bizonyított, a betegek és bacillusgazdák között még 
5-ben találtunk biztos tuberculosist. Úgy látszik, hogy a 
tuberculosis által legyengített szervezet különösen alkalmas 
talaj a dysenteria-bacillusok megtelepedésére. A bonczolá- 
sokkor is nem egyszer láttunk egyidejű leg fennálló tuber
culosus és dysenteriás elváltozásokat, fő leg a vékonybél alsó 
szakaszán és a vakbélben.

A bacillusgazdák között volt 2 ápoló, 3 epilepsiás, 2 
praecoxos, 1 paralytikus, 1 mániás és 1 paranoiás elmebeteg. 
A dysenteriabetegek között volt 1 ápolónő  és 25 elmebeteg, 
ez utóbbiak diagnosisa a következő képpen oszlott meg:

Paralysis progressiva „ ...............  12
Dementia praecox ...................  6
Epilepsia .............   2
Mania depressiva............................ 3
Paranoia .............-............ ... ... 1
Dementia senilis ... ... .............  1

Tehát a megbetegedetteknek fele paralytikus. Ez is csak 
azt mutatja, hogy a már legyengült, testileg leromlott egyé
nek azok, a kik a dysenteria-fertő zés iránt fogékonyak és a 
kikre nézve ez olyan veszedelmessé válhatik.

Megemlítendő nek tartjuk, hogy az osztály betegeinek 
bacteriologiai vizsgálata alkalmával a dysenteria-bacilluson 
kívül az ürülékekbő l 4 esetben paratyphus-B-bacillust és 1 
esetben Eberth-bacillust sikerült kimutatnunk. Mind az öt 
beteg a gyomor-béltractus részérő l teljesen tünetmentes volt. 
A négy paratyphusos közül három tuberculosisban elhalt. 
Bonczleletük az emésztő tractusra vonatkozólag negativ volt. 
A paratyphus eredetére semmi támpontot sem szerezhettünk. 
A typhus abdominalis-bacillusgazda nem sokkal azelőtt 
Felső visó községbő l (Máramaros-megye) szállíttatott be az 
intézetbe. Beteg nem volt, mivel azonban a föntebbi vidéken 
a typhus endemiás, a fertő zés onnan eredhetett. Ürülékébő l 
a typhus-bacillusok kb. három hét múlva tű ntek csak el.

A dysenteria klinikai kórképérő l, továbbá gyógykezelésé
rő l és végül a kórboncztani leletekrő l más alkalommal óhaj
tunk beszámolni.

Irodalom . 1 K raus R .: Zur Frage der Aetiologie und Therapie 
der bazillären Dysenterie. Wiener klin. Wochenschr. 1915, 337. oldal.
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handlung C. Marhold, Halle a. S.

A Wassermann-reactio reaginája.
Irta: K o vá ts  F erencz dr., Vízakna.

Azok a bámulatos eredmények, a melyeket a W asserm ann- 
reactio segélyével a syphilis fölismerése és gyógykezelése 
körül rövid pár esztendő  alatt az orvostudomány elért, 
mindinkább indokolttá tették, hogy a W asserm ann-reactio, a 
mely komplikáltsága miatt csakis jól felszerelt laboratórium
ban végezhető , valamely egyszerű , a gyakorló-orvos által is 
végezhető  reactióval pótoltassék. A liquor-diagnostika újab
ban igen értékes reactiókkal gazdagodott, P ándy, Lange, 
Gordon, N obel reactiója, a permangan-, berlini és methylen- 
kék-reactio mind bevált; P ándy reactiója a legegyszerű bb, 
L a nge-Z sigm ondy colloidarany-reactiója specifikus árnyalatok 
felismerését is megengedi.

Mind e reactiók a fehérjék kicsapásán alapulnak: a 
globulin kimutatásán, mint az eredeti R oss-Jones- és N onne- 
reactio, illetve a denaturált alakok kimutatásán, mint N obel 
ninhydrin-reactiója.

Ha a W asserm ann-1 pótló reactiókat nézzük, egy részük 
szintén a globulinok kicsapásán alapszik, mint a K lausner-, 
Schürm ann-, B ruck-féle, s egy másik részüknek, mint a 
Porges-, H erm ann-, P eru tz- és L an d a u -féle lipoid-reactiók- 
nak — bár ezekrő l, mint majd meglátjuk, kétséges és való
színű , hogy szintén fehérje-reactiók —, létrejövetelükhöz lipoi- 
dokra is szükségük van.

Az utóbbi idő ben gombamódra szaporodnak a „kis 
W asserm ann“-ok, a fehérjereagensek mindegyik fajtája meg
kapja a maga szerző jét, s mivel a sorozat hosszú, még sok 
„új“ reactióra lehetünk elkészülve; ha szaporítani akarnám 
ő ket, P ándy carbolreactiójának a „G yógyászatiban leírt, a 
vizelet-reactióra felhasznált módosítását ajánlanám, a melylyel 
a lueses serum 1/60 hígításban még zavarodást ad, az ép 
serum nem, vagy nagyon gyöngét. Nem rosszabb a többinél, 
de mégsem használható, mert a mint annak idején K lausner 
már megállapította, megkapjuk a reactiót gümő kórban, rhino- 
scleromában, acut fertő ző  betegségekben, szóval luesre nem 
specificus.

A W asserm ann sem specifikus; a mikor kiderült, hogy 
a kötést nem a B ordet-G engou -elmélet alapján adja, lipoid - 
reactiónak tartották, M üller  azonban a serum globulinját 
kicsapva és phys. konyhasóban feloldva, épp úgy positiv ered
ményt kapott, úgyhogy tulajdonképpen a W asserm ann is 
globulin-reactio, de a pótreactiókkal ellentétben a globulin 
specifikus fa já ra beállított.

M üller  az euglobulint tartja a W asserm ann reaginájá- 
nak, a mint azonban látni fogjuk, eme föltevését a tények 
nem igazolják.

A fehérjereactiókat úgy igyekeztem módosítani, hogy 
directe vért hígítottam, s a titert úgy állítottam be, hogy a 
haemoglobinra ugyanannyi értéket számítottam, m inta serum- 
fehérjékre. P ándy igazgató volt oly szives elmegyógyintézeté
ben segédkezni a kísérleteknél, a melyek azonban nem sike
rültek, mert az elő re megállapított titer tízszeres hígításánál 
is mindig positiv eredményt kaptam. E szempontból külön 
vizsgálat tárgyává tettem a vérfehérjéket.

Ha a vér fehérjéinek tulajdonságait vizsgáljuk, a kö
vetkező ket ta lá ljuk :

1. A fib r inogen . Fredericq a vérplasmában 0'4299%-ot, 
Rege 0 ’3479-et talált, coagulatiós hő mérséklete 56 fok, glo- 
bulin-tulajdonságú, vízben oldhatatlan, sóoldatokban oldódik. 
Kisózási határa l -7— 19 és 2 5—2-8 a concentratio szerint, 
leválasztható, ha száz részre 40 rész ammonsulfatot adunk, 
magnesiumsulfat és NaCl a telítés elő tt kicsapja (H am - 
m arsten).

A fibrinogennek 77—80% _a lesz fibrinné H am m arsten 
szerint, H eubner szerint kevesebb. Nagyjából ugyanazok az 
állapotok vezetnek a fehér vérsejtek megszaporodására és a 
fibrin mennyiségének emelkedésére; de azért szigorú párhuzam 
nem áll fenn a két folyamat között, leukaemiában nem emel
kedik, leukocytosisban igen. A haemoglobin jelenléte is elő 



1918. 3. sz. ORVOSI HETILAP 35

mozdítja fölszaporodását: oldja a fehérvérsejteket, ez által a 
fibrinfermentum-képző dést is elő segíti (A  Schm idt, O. S ilber
m ann).

A serum mindig tartalmaz fibringlobulint, melynek ammon- 
sulfat-határa azonosa fibrinogenéval, oldódása a globulinéval, 
coagulatiós hő mérséklete 64 fok. A fibrin menynyiségeO’l — 0 4  
súlyszázalék, lázas betegségekben, pneumoniában, pleuritis- 
ben és izületi csúzban felemelkedhetik 1 '0— 1 •3°/0~ra is ; 
kevesebb typhusban, septicaeiniában, genyesedésekben és 
anaem iában; phosphormérgezésben fibrinogen nincs.

2. 4 g lo b u lin o k egyszerű , coagulálható fehérjék, tiszta 
vízben, híg savakban oldhatatlanok, maguk is savak, lakmusra 
savilag hatnak, ammonsulf.-határ 2‘9 - 4 '6 .  Elő állításuk: 
ugyanannyi hidegen telített ammonsulfattal keverjük; 5—6%  
NaCl-ban oldódnak legjobban, 0'3°/o az alsó határ, coag. 
hő mérsékletük 75 fok, a lymphában és vérben a globulin- 
arány ugyanaz, sok glycocolt tartalmaznak. F ű id és Spiro 
megkülönböztet euglobulint 2 ’8—3 3  és pseudoglobulint 
3 4 —4 6  ammonsulfat-határral, ez azonban még nincsen 
tisztázva (C ohnheim).

3. A z  a lbum inok tiszta vízben oldhatók, nehezen kicsap
hatok, coag. hő mérsékletük 67 fok, ammonsulfat-határ: 
6-4—9.

4. H aem oglobin. Qlobinból és haematinból áll. A 
globin a histonok csoportjába tartozik, basikus tulajdonságú, 
fehérjék, alkaliák kicsapják, feleslegben oldódnak, savakban 
könnyen oldódnak, a globulinokkal ellenkező  természetű ek, 
aether kicsapja, a többi fehérjereactiót adják. A haemoglobini 
a többi fehérjereactión kívül az alkaloidreagensek, brom, 
chlorvíz, jodjodkaliumoldat, chloroform kicsapják, coag. hő 
mérséklete 64 fok.

Ha a fehérjék viselkedését, aránylagos mennyiségét 
vizsgáljuk a szervezetben, azt találjuk, hogy az külön
böző . A fibrin mennyiségének változásait láttuk, a fibrin- 
globulin is ezek szerint változik. A globulin és albumin 
3’1 :4 , 5 aránya (H am m arsten ) a serumban a szervezet álla
pota szerint változik: inanitióban a globulin szaporodik 
(M oraw itz). Szaporodhatik a globulin, a mint azt in vitro is 
sikerült D reyer-, H ansen-, C ha lupeckynek és Schanznak 
bebizonyítania, fény behatására: az albumin átalakul globu- 
linná, úgy, hogy például míg a kísérlet elő tt az albumin és 
globulin aránya 10 ccm. erő sen hígított serumban 27’0 :2 -l 
mg. volt, nyolcz órai megvilágítás után 3 9 : 24'2 mg. 
Schanz vizsgálatai kimutatták, hogy ez a szervezetben is bekö
vetkezik photosensibilisatorok révén, ilyen az alkohol, eosin, 
czukor, aceton stb.

Hogy meggyő ző djem arról, milyen mértékben adják a 
vér fehérjéi a különböző  fehérjereactiókat, serummal, defibri- 
nált vérrel és mosott vérsejtekkel készítettem hígításokat; a 
mosott vérsejtekkel két formában : haemolyzálva aqu. dest.-ben 
és suspendálva 1% konyhasóban. Reagensnek használtam a 
P ándy-reac tio concentrált carbolsavját, a salétromsavat és a 
szobahő mérsékleten telített ammonsulfat-oldatot. I.

I. táb lázat.

Ha a táblázat eredményeit összehasonlítjuk, feltű nő az 
a nagy különbség, a mely a globulin és a haemoglobin positiv 
reactiójában mutatkozik. Ez a tény megmagyarázza egyszer
smind azt is, hogy miért lehet a P á n d y -féle liquor-reactiót 
csak tiszta, vérmentes serummal végezni, s miért ad vala
mennyi „pót-W assermann“ haemolyzáló serummai positiv ered
ményt.

K özelfekvő  ezek a lap ján  az a fe ltevés, hogy a serum- 
reactiók positiv itásá t nem csak a Serum globulin  szaporodása 
idézheti elő , hanem  a vörös vérsejtekbő l a serum ba ju to tt 
haem og lobin  is.

Ha vizsgáljuk, mely körülmények közt juthat a haemo
globin a serumba, ennek több módját találjuk. K reh l szerint 
a haemoglobin oldódása a plasmában akkor következik be, 
ha a plasma elveszti a vérfesték diffusióját megakadályozó 
képességét, a mi megint különböző  okokból eredhet. Ilyen 
ok lehetne első sorban a vörösvérsejteknek károsodott volta, 
illetve osmosis-nyomásuknak fokozódása, úgy, hogy a plas- 
mának adott sótartalma mellett a vérfestéknek ki kell jutnia 
belő le. Másrészt ugyanarra az eredményre vezethet a plas- 
mának feszültségcsökkenése. Végül a stromaburoknak, fő leg 
zsírtartalmú anyagainak chemiai elváltozásai is okozhatják a 
haemogloblin kijutását, a mit K ie h l a legfontosabb oknak tart.

Ha a szétesés kisebb mérvű , akkor a haemoglobin a 
plasmában m arad; sérülhetnek azonban a vérsejtek anélkül, 
hogy mikroskopice elváltozásuk kimutatható volna (P o n f ic k: 
égés). A H ofm eister laboratórium ában végzett kísérle tek 
va lószínű vé teszik, hogy azok  az anyagok, a m elyek a vörös 
vérsejteket o ld ják, elő bb a strom a lecith in- és cholesterin-alkat- 
részeit bontják. A közölt táblázatban a suspendált vérsejteket 
a reactio niegejtése után rövid ideig centrifugáltam, az üledék 
barnás-vörös volt, a folyadék teljesen színtelen, a teljesen le 
nem ülepedett fehérjerészektő l opaleskáló, a vérfesték tehát 
nem vált ki, a globin igen, mikroskopium alatt a vörös vér
sejtek kissé duzzadtak, de épek voltak. Ha kevés a haemo
globin a plasmában, ki sem m utatható; nagyobb mennyi
ségnél a szervekben rakódik le (urobilinogen-reactio a vize
letben) ; ha meg nagyon nagy mennyiségben van, mint 
haemoglobinuria jelentkezik.

A haemoglobinuria lehet essentiális (paroxysmalis h.), 
s jelentkezhetik symptomatice fertő ző -betegségekben (malaria, 
syphilis, scarlatina, recurrens, pneumonia, izületi csúz, typhus) 
és intoxicatiók meg égési sérülések után.

A paroxysmalis haemoglobinuria nagyon sokszor a 
syphilis és a malaria következménye (C ourto is-Sa ffe t) vagy 
örökölt dispositio (S a u n d b y -T ru m p ); kiválthatják megerő l
tetések, erő s átfázás, ez utóbbiak lovakon is elő idézhetik 
nagyon súlyos alakját, szarvasmarhán is jelentkezhetik, elő 
idéző jét B abes megtalálta egy coccus alakjában.

Hogy az áttekintés könnyebb legyen, táblázaton tün
tettem fel azokat a betegségeket, a melyek a) a W asser- 
mannt adják; b) a melyekben haemolysis fordul elő  (uro-
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bilinogen-haemoglobinuria) és c) a melyek a fehérjekicsa- 
páson alapuló „pót-W assermannokat“ adják. Három kereszttel 
jelöltem az esetek legnagyobb számában positiv eredmény
nyel járó betegségeket, két kereszttel azokat, a melyek gyak
ran, egygyel, a melyek néha positivak, az egy száza
léknál ritkábban positiv eredményt adók — jellel vannak 
jelölve és O-val azok, a melyekre vonatkozólag adataim nin
csenek. Pontos százalékhatárt az ellentmondó adatok miatt 
nem tüntethettem fel.

Meglepő , ha a táblázat eredményeit összehasonlítjuk, 
hogy mennyire megegyezik a haemolysis és a positiv W as
sermann.

A malaria, mint a legtypusosabb haemolysissel járó 
acut fertő ző  betegség, M eyerstein adatai szerint a tertiananál 
az 5—8. napon 70—80% -ban positiv Wassermannt ad, még 
mielő tt a szervezet nagyobb mértékű  legyengítéséhez vezetne 
és megszű nik rögtön, a mint a chinin-adagolással a további 
vörös vérsejt-pusztulásnak elejét vesszük.

A luesben a spirochaeták vérbejutásával fokozatosan 
emelkedik a reactio foka, a mint M üller  mellékelt sémájából 
lá tható; 97'9% -ot ér el, a mikor a vérsejteket roncsoló 
spirochaeta elárasztja a vérpályát s 20—40% -i‘a csökken a
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latens alakokban. A kezelt luesben, a mint a spirochaeták a 
vérpályából kijutnak, tönkremennek, negativ lesz a W asser
mann, de positiv marad, ha például leprát kezelünk anti- 
luesesen.

Framboesiában, a melynek spirochaetája szintén a vér
áramban kering és szaporodik, 88% -ban kapunk positiv 
Wassermannt. Aszerint, a mint a haemolysis gyakrabban 
fordul elő , scarlatina, pneumonia, sepsis és recurrens eceteiben 
sokszor kapunk positiv Wassermannt, míg kanyaróban és 
tuberculosisban mindkettő  negativ. Ha a globulinreactiókat 
nézzük, sem a haemolysissel, sem a Wassermann-reactió- 
val összefüggés nem mutatható ki, legnagyobb mértékben 
a tuberculosisban (80%) és acut fertő ző  betegségekben.

Két betegséget elkülönítettem, a leprát és a typhust. 
Az elő bbiben positiv reactiót kapunk, anélkül, hogy a ren
delkezésemre álló irodalomban haemolysisre vonatkozólag 
adat volna, az utóbbiban meg gyakran fordul elő  haemo
lysis, nagyon ritkán Wassermann. A fehérje kijuthat a vörös 
vérsejtbő l, anélkül, hogy haemoglobinuria bekövetkeznék; 
lehetséges, hogy a leprában ilyen elváltozás jöhet létre vagy 
pedig a köztakaró és máj s más szervek roncsolása következ
tében a serumfehérje, a mely bizonyos körülmények között 
szintén adhat positiv kötést (Landsteiner), szaporodik fel oly 
mértékben.

A typhusban, bár esetleg a haemolysis révén a globin- 
mennyiség emelkedett, de a mint láttuk, a fibrin, fibrinogen 
a rendesnél kevesebb és leukopenia van, a mi az előbbit 
paralyzálhatja.

A Wassermann-reactiót a lipoid-anyagok felszaporodá
sával is igyekeztek magyarázni. K lausner a H erm an-P eru tz- 
reactióval negativ eredményt kapott, ha a lipoidokat aetherrel 
kivonta s positiv eredményt normalis savóval is, ha Iipoid- 
oldatot adott hozzá. Ez azonban nem szól amellett, hogy a 
H erm an-P eru tz-reacüo tisztán lipoid-reactio. Bizonyos kom
plikált összetételű  organikus savak kicsapják savi reactio 
mellett a fehérjéket, mint a nucleinsav, taurocholsav és 
chondroitinkénsav; a H erm an-P eru tz-reactio két reagense: a) 
alkoholos cholesterin-suspensio és b) 2%  vizes glykochol- 
savas natriumoldat. A glykocholsav is a cholsavak csoport
jába tartozik, mint a taurocholsav, úgy, hogy a lipoidokkal 
való kötés útján felszabadulhat oly cholsav, a mely a fehérjét 
praecipitália.

A lipoidok felszaporodása is megmagyarázható a haemo
lysissel ; a mint láttuk, a vörös vértesteket oldó anyagok 
elő bb a stroma lecithinjét és cholesterinjét bontják; ez teszi 
érthető vé azt is, hogy miért kapunk positiv H erm an-P eru tz-ot, 
a mikor a Wassermann még negativ.

A vérkeringésbe beju tó spirochaeták elő bb a vérsejtek 
lipoid alkatrészeit b o n tjá k : positiv  H erm an-P eru tz, negativ 
W asserm ann ; a spirochaeták fe lszaporodásáva l a vérsejtek 
roncsolása is nagyobb m értékű , a g lo b in  és haem oglob in  a 
p lasm ába j u t :  positiv , em elkedő  W asserm ann.

Láthatjuk az elmondottak alapján, hogy a Wassermann- 
reactio és a vörös vérsejtek roncsolása között határozott 
összefüggés mutatható ki, úgy, hogy a W asserm ann reag iná ja 
a legnagyobb va lószínű ség  szerin t a haem oglobin, illetve a 
g lob in  s a reactio nem  specifikus, hanem  a g lob in ra van 
beá llítva ; hogy a különböző  körülmények között felszaporodó 
egyéb fehérje többé-kevésbé befolyásolhatja, természetes.

A kérdésnek em inens gyako r la ti fo n to ssá g a  van, nagyon 
kívánatos volna azért ilyen értelemben a több i kö zött égések
nél, haem olysissel já ró  m érgezéseknél n agy anyagon az össze
fü g g é s t további v izsgá la t tá rgyává ten n i;  ezen az alapon 
bizonyára sikerülne a kom p liká lt W asserm annal teljesen egyen
értékű , egyszerű  reagenst ta lá ln i.
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klin. Wochenschrift, 1909, 18. sz. — 14 F. S ch a n z : Die W irkungendes 
Lichtes auf die lebende Substanz. Archiv für die ges. Physiologie, 
1915, 161. kötet. — 15 S en a to r : Haemoglobinurie. Eulenburg, Real- 
encyklopedie, VI. kötet. — 1(5 K allós J . : A Herman-Perutz-féle syphilis- 
reactióról. Budapesti Orvosi Újság, 1913, 32. sz. — 17 K ová ls F . : 
Egyszerű , érzékeny és olcsó fehérjepróba. „Gyógyászat“, 1917, 11. sz. 
— H . L ip p : Taschenbuch des Feldarztes. Lehmann, IV. rész, 1916.

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

Könyvismertetés.

Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Nervenärzte.
Leipzig, F. C. W. Vogel, 1917.

Nemrég jelent meg elég terjedelmes könyv alakjában a 
német idegorvosok 1916 szeptemberi congressusának tár
gyalási anyaga, mely csaknem kizárólag a legaktuálisabb 
idegorvosi problémát, a hadi neurosist öleli fel. A ki ezzel
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foglalkozni óhajt, annak számára ez a kötet O ppenheim , 
N onne és G aupp elő adásában világosan és szempontokra 
tagolva foglalja össze az egész addig megjelent irodalmat. 
Ezek a szempontok, mint ismeretes, igen eltérő k. Nem 
érdekes-e, hogy ez a világháború óriási beteg-és kórkisérleti 
anyagával képtelen volt csak ennek az egy kérdésnek is 
általánosan elfogadott eldöntését produkálni? Mert hiába 
igazolta — a mint különösen G aupp tárgyilagos, szemléltető  
és nem személyeskedő  referátumából kitű nik — az orvosi 
közvélemény többsége elő tt a hadineurosis („idegshock“, 
„granátshock“ stb.) roppant tömeganyaga Jend ráss ik -nak e 
tárgykörbe vágó eszméit: O ppenheim a legnagyobb heves
séggel s az egész anyag tüzetes, bár egyoldalú értékesítésé
vel védi nézetét a hadi neurosisok nagy részének organikus 
alapját illető leg. Valamikor kitű nő  adat lesz ez a vita az 
orvosi meggyő ző dések psychologiájához.

Figyelemreméltó, hogy e kérdés kapcsán — a könyv 
tanúsága szerint — a német idegorvosok többsége már erő sen 
hangsúlyozza a helyszíni, harcztéri megfigyelés fontosságát, 
melyet e lapban magam ismételteden szóvá tettem. Érde
kesek G oldste in , F römmer, S transky, Sarbó megjegyzései és 
részben meglepő  adatai is. O ppenheim illustratiókat is ad.

W. Stekel: Das Seelenleben im Kriege. Wien, 1916.
A kötet Stekel alkalmi dolgozatait tartalmazza, és mint 

a háború egykorú lélektani szempontú documentuma, feltét
lenül érdekes, bár kevésbé értékes. A német faji Patriotismus 
benne is patriotitissé fejlő dik gyakran s ilyenkor azt kapjuk 
tő le, a mit franczia kiadásban L. D audet-tő i, F lam m arion-tói, 
ső t sajnos a kiváló Le B o n -tói is. A háború okairól, a tömeg
tettekrő l szóló megjegyzései sekélyesek és közfrázisoknak elmé
letekké való megduzzasztásai. A nő krő l, a fogoly-szerelemrő l 
stb. számos találó, belletristikus érdekű  megjegyzése van, de 
mindezekhez nem volt szüksége a háborúra. A mi ebben a 
könyvben érdekes, az az, a mi nincs benne. Stekel müve érdekes 
példája annak, hogy egy átlagos ideg- és elmebúvár, egy 
dilettáns, egyébként elég ötletes psychologus mily felületesen 
és mily keveset lát meg a háborúból. Tar dr.

Új könyvek.

L ie p m a n n: Das geburtshilfliche Seminar. Zweite Auflage. Berlin, 
A. Hirschwald. 18 m. — A. M a y e r: Die Unfallerkrankungen in der 
Geburtshilfe und Gynäkologie. Stuttgart, F. Enke. 10 m. — /. F. K a p p : 
Vom vorzeitigen Altern. Stuttgart, F. Enke. 3 m. — C. A u g ste in : Medi
zin und Dichtung. Stuttgart, F. Enke. 3-20 m. — E . M elchio r: Die 
Chirurgie des Duodenum. Stuttgart, F. Enke. 25'60 m. — K. B iesa lsk i: 
Die Kunstglieder der Versuchs- und Lehrwerkstätte des Oskar-Helene- 
Heims. Stuttgart, F. Enke. 5 m. — B oru ttau und S ta d e lm a n n : Leitfaden 
der klinischen Elektrokardiographie. Leipzig, G. Thieme. 2 m. — 
Voelcker und W o ssid lo : Urologische Operationslehre. I. Abteilung. 
Leipzig, G. Thieme. 19 m. — Th. B ü d in g e n : Ernährungsstörungen des 
Herzmuskels. Ihre Beziehungen zum Blutzucker und ihre Behandlung 
mit Traubenzuckerinfusionen. Leipzig, F. C. W. Vogel. 4 m. — K. 
F rancke: Die menschliche Zelle. 2. Auflage. München, J. F. Lehmann. 
5 márka.

Lapszemle.

Sebészet.

A felkarcsont orsósejtes sarkomája esetében R o 
senste in a daganat eltávolítása után a fibula felső  részét 
implantálta a hiányzó felkarcsont helyébe, még pedig az 
izületi fejecsével együtt. Az eredmény jó, az illető  használ
hatja a karját, noha a mű ködése egyelő re még csökkent 
(Deutsche mediz. Wochenschrift, 1917, 45. szám.)

Hiányos callusképző dés három esetében jó eredmény
nyel használható a fibrin befecskendezése : 0'4 gr. fibrin 10 gr. 
physologiai konyhasó-oldatban fecskendezendő  be 2—3-szor 
14 napos idő közökben. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 
1917, 46. szám.)

A vuzin (isoctylhydrocuprein) B ie ling kísérletes vizs
gálatai szerint nem csupán erő s bacteriumölő  szer, hanem a 
gázphlegmonet okozó bacteriumok termelte mérgekre is erő s

hatást fejt ki, a mi nagy jelentő ségű , mert tudvalevő leg ezek a 
mérgek nagy szerepet játszanak az infectiónak elterjedésében 
a szervezetben. (Berliner kiin. Wochenschrift, 1917, 51. sz.)

Venerás betegségek.

„A lágyfekélyek nyomán támadt bubók modern 
kezelő eljárásairól“ czímen közli tapasztalását J . Odstrcil. 
A szerző  az elgenyedt bubók sebészi kezelésével szemben 
oly eljárásokat próbált ki, melyek azoknak gyors, nem ope
rativ gyógyulását czélozzák. Ismeretes, hogy igen sok liubós 
beteg érthető  okokból irtózik a sebészi beavatkozástól. Ő  már 
1912-ben jutott arra a gondolatra, hogy gyuladásos bubókat 
különböző  staphylococcusvaccinák intraglutaealis injectióval 
kezeljen. A vaccinából első  ízben 0'2—0 3  cm3-t, másodízben, 
valamint harmadszor, ső t negyedszer 0 3— 1 0 — T5 cm3-t 
fecskendezett be. A meddig az injectio nyomán támadt hő emel
kedés tartott, újabb injectiót nem alkalmazott. A szerző  min
denkor ügyelt arra, hogy minél magasabb az injectio elő tti 
hő emelkedés, annál alacsonyabb adagot alkalmazzon. Maga
sabb láz esetén tehát a kezdő  adag csak 01  cm3 volt. 32 
bubós betegnek ilyfajta kezelése nyomán 19 esetben sebészi 
beavatkozás nélkül állott be a gyógyulás (körülbelül 6O°/0-ban). 
Kedvező  esetben a már elgenyedt bubók is 2—4 hét alatt 
meggyógyultak. A vaccinás kezelés helyi jelenségeket alig 
okozott, az injectio helyén fájdalmasság csak kivételesen 
mutatkozott. Általános jelenségek mérsékelt hő emelkedések
ben jelentkeztek. A legfontosabbak a gócztünetek. Ezek 
változók, aszerint, hogy egyszerű  lobos bubóról, avagy pedig 
elgenyedt bubóról van szó. Az első  esetben az első  és má
sodik injectio nyomán hullámzás támadt, a továbbiakban az 
ellágyulás hígan folyóssá válik, majd pedig felszívódik. A 
második esetben a genyes fluctuatio az első  injectio nyomán 
fokozódik s vele együtt fokozódnak a lobos jelenségek is, 
de csakhamar kevesbedik a geny s lassú felszívódás áll be. A 
vaccinás kezelés a lágyfekélyekre nem mutatott befolyást. 
A kezelés hatását a szerző  a védő anyagok (agglutininek, 
alexinek, bacteriolysinek) mobilizálásával kívánná magya
rázni. 1913-ban egy japán orvos a bubókat D ucrey-U nna- 
féle bacillusokból készített vaccinával kezelte. A szerző nek 
erre nézve nincsen tapasztalása.

Kísérletezett azonban natrium nucleinicumos injectiókkal. 
A bubók kezelését steril natrium nuclein.-oldat intraglutaealis 
befecskendezésével végezte. A hatás olyan volt, mint a vaccinás 
kezeléskor, de úgy látszott, hogy a gyógyulás ideje jobban el
nyúlik. A szerző  a továbbiakban beszámol azokról a vizsgála
tairól, melyeket bubók esetén tejinjectiókkal végzett. Eleinte 
forralt tejet használt az injectiókhoz, sajátságos módon (saját 
vizsgálatainkkal ellentétben, ref.) azonban nem észlelt lázas 
reactiót. Ő  ezért további kísérleteiben nem forralta többé a 
tejet, hanem fractionáltan (60°) sterilezte. A bubók a tejinjectiók 
nyomán is igen jól gyógyulnak, az ellágyulás hamarosan 
felszívódik. A szerző  a különböző  injectiós eljárások (vac
cina, natrium nucleinicum, tej) hatását nem tudja egyedül a 
velük járó hő emelkedéssel és leukocytosissal magyarázni, a 
miért is felveszi, hogy még egyéb, eddig ismeretlen tényező k 
is közremű ködnek a teljes restitutio létrehozásában. (Wiener 
medizinische Wochenschrift, 1917, 52. szám.)

G uszm an .

Szülészet és nő orvostan.

Szabad-e tekintetbe venni a terhesnek specialis 
helyzetét a terhesség mű vi megszakítását czélzó 
indicatio felállításakor? E kérdésrő l értekezik Kuttner, 
vonatkozással a H enkel tanár ellen folytatott fegyelmi vizs
gálat anyagára, a melyben ezen fontos kérdés ismételten fel
színre vető dött.

Természetesnek találja, hogy különben egészséges ter
hesen tisztán socialis indicatio a terhesség mű vi megszakí
tására nincsen. Erre a kérdésre a hivatott és kevésbé hiva
tott szakemberek legnagyobb többsége már végérvényesen
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elutasító választ adott. Más kérdés az, hogy olyan beteg 
terhes esetében, kinek baja bizonyos körülmények között 
egymagában is elegendő  volna arra, hogy az életet veszélyez
tesse, van e jogunk a terhesség megszakításának indicatióit 
adó számos körülményt latolgatva, a terhesnek socialis hely
zetét is tekintetbe vennünk. A terhesség megszakítását 
javaló különféle fajta megbetegedések közül a terhességgel 
szövő dött gégegümökór az, a mely a felvetett kérdést első 
sorban érinti. A mint azt a szerző  a természetvizsgálók ham 
burgi ülésén elő ször hangoztatta, gégegümő kórban szenvedő  
terhesek betegsége 93% -ban sokszor már a terhesség alatt, 
de csaknem mindig a szülés lefolyása után rövid időn belül 
halálra vezet. Gégetuberculosisban tehát 10:1 arányban vár
ható az anya életveszedelme, ha a baj terhességgel szövő dik. 
Megnehezíti ilyenkor az elbírálást az a körölmény, hogy a 
legártatlanabbnak látszó tuberculosisok éppen a terhesség 
végén vesznek hirtelen progrediáló, esetleg halálosan végző dő  
lefolyást. Itt tehát abban a kényszerhelyzetben vagyunk, hogy 
vagy csak az anya, vagy csak a gyermek életét tudjuk meg
menteni. Nem lehet kétséges, hogy az anya élete az érté 
kesebb. A statisztika adatai szerint a fele az ilyen tuber
culosus szülő ktő l számazó gyermekeknek az első  két életéven 
belül elhal. Vájjon hány gyermek érhetett el kielégítő  erő ben 
és egészségben munkaképes kort? Ezen adatokkal szemben 
állnak viszont azok a ritkább esetek, a melyekben kifejezett 
gégegümő kórban szenvedő  anyák több gyermeket is szülnek 
még és a betegségük idő vel meggyógyul. Vájjon az indicatio 
felállításakor a két véglet között mi a kivezető  út, mikor 
nincs módunkban teljes bizonyossággal elő re megállapítani a 
gümő kór kimenetelét. Itt jut érvényre a socialis indicatio. 
Minden adatot gondosan mérlegelve, joggal felvehetjük, hogy 
elő nyös társadalmi helyzetben élő  anya tuberculosisa meg
felelő  kezelés és a tuberculosis gyógyításában annyira szük
séges megfelelő  életmód mellett a fennálló terhesség ellenére 
is javulhat, ső t gyógyulhat; viszont szegénysorsú tuberculosus 
esetében, ki erő s testi munkának és munkája következtében 
az idő járás minden viszontagságának jobban ki van szolgál
tatva, a jelzett kedvező  lefolyásra jóval kevesebb a remény. 
A megszületett gyermek sorsa ugyancsak biztosabb jómódú 
tuberculosus szülök kedvező bb körülményei közepette, mint 
szegénysorsúak nyomorában. Ezért minden ilyen esetet egyen
ként kell mérlegelni, a mű vi megszakításra pedig a döntő  
szót feltétlenül a socialis körülmények pontos ismerete és 
latolgatása kell, hogy adja.

E közleményhez érdekes reflexiókat fű z Schwalbe. Külö
nös értéket tulajdonít K uttner szavainak azért, mert a H enkel
léJe sajnálatos perben ismételten felszínre vető dött socialis 
indicatiót ő  maga is jogosnak tartja. A különböző  napilapok 
hasábjain hivatásos és kevéssé hivatásos orvosok részérő l 
nem minden animositas nélkül megvádolt H enkel-nek, a kit 
tulajdonképpen végérvényesen megbüntetni nem lehetett, 
egyik bű néül volt felróva, hogy socialis indicatio alapján 
indított meg mű vi vetélést. Schwalbe elképzel olyan esetet, 
midő n az orvos emberszeretete ellentétbe kerülhet a köte- 
lességérzéséve! akkor, midő n bizonyos esetekben a mű vi 
vetélésre kell az indicatiót felállítania. Ezen esetek másképp 
festenek a valóságban, másképp a zöld asztalon. A helyes 
utat az erő s jellem mindenkor megfogja találni, ha az adott 
eset elbírálásakor a tudományos orvosi rész mellett a beteg 
összes külső  körülményeit is tekintetbe veszi. (Deutsche 
mediz. Wochenshrift, 1917, 47. szám.) Szénásy dr.

Gyermekorvostan.

Az alimentaris intoxicatiók serumtherapiájával fog
lalkozik P lan tenga. Az alimentaris intoxicatiókat a coli-bacil- 
lus endotoxinjai által okozottaknak tartja. Ezt a nézetét úgy 
az irodalom, mint saját igen nagyszámú vizsgálatával bizo
nyítja. Úgy gondolja, hogy bizonyos coli-törzsek elszaporo
dása okozza az intoxicatiót, esetleg az, hogy a bélflorában 
levő  coli-bacillusok levetvén saprophyta jellegüket, kórokozó 
hatást fejtenek ki a virulentiájuk megváltozása folytán. A
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fertő zés lehet kívülrő l a táplálékkal bevitt, de lehet endogen 
is, a mennyiben a tápláléknak összetétele — sok czukor, 
fő leg tehéntejjel adva — és a nagyobb meleg a coli-bacil- 
lusok elszaporodására elő mozdítólag hat. Ép bélnyálkahártya 
mellett nem igen áll elő , a bélnyálkahártya első dleges lae- 
siója az elő feltétele a létrejöttének. A laesiót okozhatja túl - 
táplálás, továbbá inficiált és romlott táplálék vagy egy paren- 
teralis infectio toxin-hatása is. A coli-toxinok, melyek a vér
keringésbe kerültek, ezeket a laesiókat még inkább kifejlesztik 
és ennek következtében a coli-tenyészetnek még hatalmasabb 
burjánzása fog beállani és a vérpályába kerülő  toxin-mennyi- 
ség így még nagyobb lesz. Kísérleteiben a rotterdami állami 
serumtermelő  intézet készítette polyvalens coli-lóserumot hasz
nálta. 300-nál több gyermeken alkalmazta a serumot igen jó 
eredménynyel; mindig nagy adagokkal dolgozott (20—30 
cm3 subcutan). A kezelést elő ző  thea-, illető leg tejdiaeta 
nélkül végezte, a gyermekek táplálkozását nem szorította meg 
úgy, mint rendszerint tesszük. Többnyire ugyan kisebb, de nem 
kis mennyiségekben adta a táplálékot és hamarosan emelke
dett a mennyiségével. íróval is dolgozott, ső t ezzel különösen 
sokat, habár ezt eddig alimentaris intoxicatiókban nem igen 
adták. A legjobb eredményeket természetesen az anyatejjel 
érte el. Mindig azt látta, hogy daczára a fo ly to n  em elkedő 
táp lá lék-m ennyiségnek, a m érgezés-tünetek vissza fe jlő d tek és 
6—8 nap alatt teljesen megszű ntek; a gyógyulás tartós volt, 
remissiók nem mutatkoztak. A hatás nem lehetett pusztán 
serumhatás, mert az ugyanolyan mennyiségű  tiszta ló- 
serummal végzett injectiók teljesen hatástalanok voltak. (Jahr
buch für Kinderheilkunde, 86. kötet, a harmadik sorozat 
36. kötetének 3. füzete.) B ókay Zo ltán dr.

Szemészet.

A szem súlyos ekzemás m egbetegedései mostaná
ban sokkal gyakoriabbak, a mi W essely szerint a háború 
okozta hiányos táplálkozással függ össze. Tapasztalatai szerint 
ezekben az esetekben nagyon jó szolgálatokat tesznek a 
Merck-féle mészkomprettek, amelyek egyenként 0T gr. calc. 
chlorat. pur.-ot tartalm aznak; vagy adható calcium phosphor, 
tribasicum (vízben oldva) avagy a következő  orvosság: Rp. 
Calcii chlor, sicci 100, Liqu. ammonii anisati 2-0, Gummi 
arab. 10, Sacchari qu. s., Aquae destill. ad 200 0 ; napon
ként 4 —6-szor 10 cm3-t (Arch. für. Augenheilkunde, 82. kötet, 
3. füzet.)

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

A calciumchlorid intramuscularis befecskendezése 
tudvalevő leg nagyon jó hatású asthma bronchiale, szénaláz, 
urticaria stb. eseteiben. Hátránya azonban az erő s fájdalmas
ság, az esetleges tályogképző dés és necrosis. Rose szerint 
mindez elkerülhető , ha a calciumchloridot húgyanyaggal 
kombináljuk. Ezt a combinatiót afen il néven a Knoll-czég 
hozza forgalomba. 5 — 10%-os oldatából 5— 10 cm3 fecskende
zendő  be intramuscularisan. (Berliner kiin. Wochenschrift, 
1917, 43. sz.)

Rosszul sarjadzó sebek, lábszárfekélyek stb. hámo- 
sodásának elő segítésére Sachs a következő  kenő csöt ajánlja: 
R p .: Pellidoli 2 0 , Protargoli 8'0, Xeroformii 10 0, Vaselinae 
ad 100 0. (Berliner kiin. Wochenschrift, 1917, 44. sz;)

Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat, 1918, 2. szám. Sztano jev its  L ázá r: Törvényszéki 
elinekórtani tapasztalatok harcztéri bű ntevő kön. Sa lgó  Ja k a b : Az alko- 
holismus társadalmi jelentő sége.

B udapesti orvosi ú jság , 1918, 3. szám. Ja n its  D e z s ő : A cysto- 
stomiáról.

Vegyes hírek.
Kinevezés. H a lász H enrik dr.-t a miskolczi közkórház tisztelet

beli igazgató-fő orvosává, P etrovits István dr.-t huszti járásorvossá, 
S za m o sy  Ferencz dr.-t a magyaróvári Karolina-kórház alorvosává ne
vezték ki.
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V álasztás. A m brus P á l dr.-t Nagyenyed város fő orvosává vá
lasztották.

Személyi h írek  kü lfö ldrő l. A tiibingai nő i klinika igazgatójává 
a Haliéba átköltözött Sellheim tanár helyébe A. M ayer oltani czímz. 
rendk. tanárt nevezték ki. — Minthogy G aupp tanár (Tübingen) nem 
fogadta el a heidelbergi ehnekórtani tanszékre való meghívást, W. Sp ie l- 
m eyer müncheni rendk. tanárt hívták meg. — A kiéli egyetem kórboncz- 
tani tanszékére L. Jores marburgi tanárt nevezték ki. — J . H ornow sk i 
lembergi magántanárt (kórboncztan) rendk. tanárrá, W: M eyerstein (bel- 
orvostan) és P. M ulzer (börkórtan) strassburgi magántanárokat czímz. 
tanárokká nevezték ki. — A greifswaldi egyetem nő orvostani tanszékét 
O. H oehne kiéli magántanárral töltötték be.

M eghalt. Lapunk zártakor értesülünk, hogy Szabó  D énes dr., a 
kolozsvári egyetemen a szülészet tanára, hosszabb szenvedés utáu meg
halt. Legközelebb még visszatérünk a súlyos veszteségre, a mely egy
felő l a szaktudományt általában, de másfelő l és különösen a kolozsvári 
egyetem orvosi karát a halálával érte. — Fuchs Ignácz dr. államvasúti 
orvosi tanácsadó, községi orvos Szarvason. — O. Angerer, a sebészet 
ny. r. tanára a müncheni egyetemen, január 12.-én, 67 éves korában.

A K özkórházi O rvos-T ársu la t Igazgató-Tanácsa elhatározta, 
hogy az 1918. ülésszak folyamán tartandó tudományos ülései során a 
háborúval kapcsolatos actualis themákról sorozatos elő adásokat rendez. 
Az üléseket a S zen t R ókus közpon ti közkórház I. szá m ú  sebészeti osz
tá lyának m ű töterm ében tartják s a sorozatos elő adások mindenkor a 
délután 6 órakor kezdő dő  ülések második felében kerülnek sorra. A z 
1918. ü lésszak első  fe lé re az elő adások sorrendje a következő : január 
16.-án G oldzieher M iksa közkórházi fő orvos: A háborús járványok 
tanulsága; január 30.-án F urka  Sándor közkórházi fő orvos: A kiütéses 
typhus aetiologiája, epidemiológiája és klinikája; február 13.-án Pólya 
Jen ő közkórházi fő orvos: A vérerek lövési sérü lései; február 27.-én 
M ann inger V ilmos közkórházi fő orvos: Az Ízületek lövési sérü lése i; 
márczius 13.-án B orszéky Károly közkórházi fő orvos: A háborús 
koponyasérülésekröl és azok kezelésérő l; márczius 27.-én R áthony i 
R eusz F rigyes közkórházi fő orvos: A hadi neurosisok; április 10.-én 
Scipiades E lem ér közkórházi fő orvos: Háborús nyomok a szülészetben 
és nő gyógyászatban; április 24.-én Basch Im re közkórházi igazgató
fő orvos: Háború és venereás betegségek. — Május 8.-án M ansfe ld 
O ttó közkórházi fő orvos referáló elő adást tart a gyermekágyi lázról. 
Ezeken az üléseken az érdeklő dő  kartársakat — ha a társulatnak 
nem is tagjai — az Igazgató-Tanács szívesen látja.

A k iü téses typhus ellen való védekezés tá rg y áb an  a belügy- 
minister a következő  rendeletet bocsátotta k i : A kiütéses typhus ez 
idő  szerint az országban ritkán s jobbára csak behurczolt egyes ese
tekkel mutatkozik, de tartani lehet attól, hogy a jelenlegi viszonyok 
között, a midő n a népesség tisztálkodása, élelmezése többé-kevésbé 
hiányos, fellépése esetén a betegség, különösen ott, a hol számosabb 
személy él egy fedél alatt, (foglyok, internáltak, munkáscsapatok stb.) 
járvánnyá fajulhat. A közelmúltban gyakran megtörtént ugyanis, hogy a 
szóbanlevő  betegséget csak akkor ismerték fel, mikor már tömegesen 
mutatkozott; ily körülmények között a gyorsan halmozódó betegség 
továbbterjedésének meggátlása nehézségbe ütközött. Bár a 203,700/1914. 
B. M. számú körrendelet részletes tájékozást nyújtott a kiütéses typhus 
kórokáról, tüneteirő l, lefolyásáról és a betegség terjedésének korláto
zására alkalmas eljárásokról, mindazonáltal a rendelet kiadása után 
lefolyt járványok ellen való védekezés során szerzett újabb tapasztala
tokra való tekintettel indokoltnak látom, a védekezés szempontjából 
fontos némely megfigyelésre és eljárásra a hatóságok figyelmét felhívni. 
A bántalom kezdeti idő szakában a nyálkahártyák hurutja tű nik fel; 
különös gyanút kelt a kötő hártya gyuladása. A jellegzetes kiütés rend
szerint a betegség 4 -5 - ik  napján látható, enyhe esetekben azonban a 
kiütés csak nagyon rövid idő re mutatkozik. Ezért nagy jelentő sége van 
annak, hogy minden lázas, hurutos betegség, fő leg olyan helyeken, a 
hol sokan laknak együtt, különös figyelemmel kisértessék. Kétes ese
tekben a kórisme biztos megállapítása végett a Weil—Felix-féle eljárás
hoz kell folyamodni. A Weil—Felix-féle eljárás azon alapszik, hogy a 
kiütéses typhusban szenvedő  vagy abból gyógyult egyén vérsavója egy, 
a Weil—Felix által kitenyésztett proteus-bacillus törzset nagy hígítás
ban agglutinálni képes, vagyis az ellen bacillussal készített egynemüen 
zavaros emulsiót leülepedő  csapadék keletkezése közben feltísztítja. A 
próba kiviteléhez a vizsgálandó egyénbő l vért kell venni és további 
intézkedésig a m. kir. központi vizsgáló állomásra (Budapest, IX., 
Gyáli-út 7. sz.) beküldeni. A vizsgálandó vért viszérbő l vagy az ujj
hegyébő l kell venni csirátlanított (steril) eszközökkel. A vért (kb. 2 
cms-t) tiszta, száraz kis kémcső ben vagy (5 cm3-es) gyógyszerüvegben 
kell felfogni és jelzéssel, kisérő  irattal ellátva és gondosan csomagolva 
kell beküldeni a bacteriologiai intézetbe. A vizsgálat eredményérő l a 
vizsgáló intézet távirati értesítést küld. Positiv eredmény kiütéses 
typhusra vall, negativ eredmény esetén, ha a kiütéses typhus gyanúja 
továbbra is fenn forog és az első  vérvétel a betegségnek első  napjai
ban történt volna, néhány nap múlva újból vérpróbát kell venni. A 
Weil—Felix-féle eljárás ugyanis rendszerint a kiütéses typhus 5—8 -ik 
napján ad positiv eredményt. Hangsúlyozom, hogy a kiütéses typhus 
támadásának és terjedésének a kellő  idő ben és megfelelő en foganato
sított óvórendszabályok alkalmazása mellett gátat lehet vetni, 
ennélfogva felhívom Czímet, intézkedjék már most, hogy a kiü
téses typhus esetleges támadásának eleje vétessék és mihelyt tör
vényhatósága területén a kiütéses typhus megállapíttatott, a beteg
ség terjedése az említett körrendeletben ismertetett eljárások gondos 
alkalmazásával megakadályoztassék. Minthogy a kiütéses typhus ragálya

minden valószínű ség szerint a ruhatetü útján terjed, elrendelem, hogy 
tömegesen foglalkoztatott munkások, továbbá hadifoglyok, internáltak, 
úgyszintén mindazok (különösen kóborló czigányok), a kikrő l feltehető , 
hogy tetvesek, gondosan és ismételve megvizsgáltassanak, szükség ese
tén pedig alaposan tetvetleníttessenek. Ha ruhatetü akár csak egy sze
mélynél is találtatott, valamennyi lakótársát, továbbá minden holmiját, 
úgyszintén lakóhelyiségét alaposan fertő tleníteni, illető leg tetvetleníteni 
kell. Erre nézve kiemelem azt az ismételten tett tapasztalatot, hogy 
fertő tlenítő  gép fertő zött és tiszta oldala közötti érintkezés elkerülésére 
nem fordítanak elég gondot és ily módon a fertő tlenített holmit ismét 
tetű vei fertő zik. Gyakori eset az is, hogy a fertő tlenítő  gépben a gő z 
nem éri el a tetű k, nevezetesen a peték (serkék) megöléséhez szük
séges hő fokot. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a 
tetvetlenítő  eljárás alatt egyesek apróbb értéktárgyaikat (amulett stb.) 
attól való félelmükben, hogy a fertő tlenítés alatt értékükbő l veszítenek, 
elrejtik a fertő tlenítés elöl, holott e tárgyakon is szoktak ruhatetük 
tartózkodni. Megjegyzem továbbá, hogy tapasztalat szerint egyszeri 
fertő tlenítés, illető leg tetvetlenítés rendszerint nem elegendő  a teljes 
tetümentesítés elérésére. Minthogy pedig a teljes tetű mentesség el
érése a kiütéses typhus elleni védekezés elengedhetlen feltétele, ki
ütéses typhus megállapítása, illető leg tetvek mutatkozása esetén ismé
telten fertő tleníteni kell mindaddig, míg ismételten és gondosan 
végzett vizsgálat mellett ruhatetü már nem található. Fontos az is, hogy 
a zsúfoltan lakó és a kiütéses typhussal való fertőzés veszélyének kitett 
egyének koronként fürödjenek és rendszeresen tisztálkodjanak. Ez azért is 
fontos, mert tapasztalat szerint a szennyezett testű  egyéneken gyakran 
nem ismerhető  fel a kiütéses typhusra jellegző  kiütés. A hol nincs 
alkalom a fürdésre, ott a megfelelő  fürdöberendezés létesítésérő l kell 
gondoskodni, vagy a lehető séghez képest alkalmat kell adni alapos 
testi tisztálkodásra. A betegség — a mint ismeretes — a rosszul táp
lált egyéneknél rendszerint kedvező tlen lefolyású. Az okból az illető k 
kielégítő  élelmezésérő l szintén gondoskodni kell. Intézkedjék a Czini 
az iránt is, hogy esetleg a lázas vagy fertő zésre gyanúsak elkülöníté
sére mindenütt elegendő  férő hely biztosíttassék, mihelyt pedig a 
kiütéses typhus megállapíttatott, a betegekkel érintkezettek elkülöní
tését, naponkint hő mérő zését és teljes tetvetlenítését gondosan végre 
kell hajtani. Felhívom, hogy a törvényhatósága területén levő  fertő t
lenítő  gépeket már most vizsgáltassa meg, vájjon kaszálható állapotban 
vannak-e és a nem használható állapotban levő k kijavítását haladék 
nélkül rendelje el. Végül felhívom a Czímet, hogy e rendeletemben 
foglalt intézkedéseknek miként történt végrehajtását saját hatáskörében 
ellenő riztesse. Intézkedéseinek foganatosítását kiküldendő  szakköze
geimmel részemrő l is ellenő riztetni fogom és mulasztás esetén a meg
torló eljárást minden egyes esetben folyamatba fogom tétetni.

' n - M  I T A M K o i  b ak te r io l ó g ia i , s e ro lo g ia i  é s  vegy i  o rvos i  l a b o ra tó r iu m a  
- T  U r X J d l  VI., T eréz-kö rú t 22. /  Telefon 1 2 1 -02.

J I, VI., Nagy János-u. 47. 

Diétás-diagnostikus gyógyintézet. ___

Dr. JUSTUS fő orvos börgyógyitó  é s  k osm etik a i in tézete
B u d a p e s t ,  IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  26 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró-
égkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa.

T Á T R A - S Z A N A T Ó R I U M  Ó tá tra fü red en .
D iaetás-physlka lís m agasla ti gyógy in tézet 1020 m. magasságban , Base- 
dow kórosak, gyom or-, bél-, m ájbetegek , anyagcserebetegek  (czukor- 
ba j, köszvény), neu rasthen iások , vérszegények, k im erü ltek  részére .

Fogyasztó- és hizlaló kúrák. T uberku lóz is te ljesen  k izárva.
V ezető orvos: Dr. Gám án Béla egy. m .-tanär. Egész éven át nyitva.

Dr. Doctor o r v o s i la b o ra tó r iu m a  B udapest, 
IV., Kossuth Lajos-u. 3. T elefo n : 697.

Dr. Grünwald sanatoriuma
nő gyógyászati, sebésze ti és belgyógyászati ba jokka l, valamint szfilő nő k. A betegek
kezelő orvosukat maguk választhatják. — V e g y i  é s  R ö n t g e n - la b o r a t o r iu m .

Kopits Jenő  dp.o r t h o p a e d ia i  i n t é z e t e .
VII., N yár-utcza 22. szám .

Therapia sanatorium  "
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 . H A J N IK  P Á L . — D r . K O V Á C S  A L A D A R .

Budapesti

medico-

mechanikai
ZANDER - in téze t . Sem m elw e is -u tcza  2. 

Kossuth L a jo s-u tcza  sa rk án .  

Igazgató : Dr. REICH MIKLÓS.

Dr. 5 1 1 1  MIKLQó l i p t t  Eg% i v“ át
= U J T Á T R A F Ü R E D . =  H eliotherapie.

1010 m éter m agasan a ten g er fe lszíne fe lett. RÖHt(|Bll - latlOratOriUfTI.
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.

TARTALOM: Közkórházi Orvostársulat. (X. bemutató szakülés 1917 november 21.-én.) 40— 41. lap. Budapesti Kir. Orvosegyesület (XVII- 
rendes tudományos ülés 1917 november 20.-án.) 42. lap.

Közkórházi Orvostársulat.
(X. bemutató szakülés 1917 november 21.-én.)

Elnök: Szontag  Félix, késő bb W eber Adolf. Jegyző  : Szinnyei József.

Szontagh Félix a következő  szavakkal vezeti be az ü lést: 
Tisztelt közkórházi Orvostársulat! Inter arma silent musae! 
A háborúnak a culturalis intézmények mű ködését bénító vagy 
megakasztó hatása folytán társulatunk kénytelen volt mű kö
dését beszüntetni. Bekövetkezett egy 3J/2 éves interregnum, 
mely a mai üléssel szerencsésen véget ért. Társulatunk igaz
gatósága ugyanis elhatározta, hogy munkásságunkat folytat
juk. Mert azt hisszük, hogy az eredményes és sikerdús 
mű ködésnek a feltételei ismét elő állottak. Azt hiszem, hogy 
az elejtett fonalat bízvást felvehetjük ott, a hol kettészakadt. 
Bízom benne, remélem, erő s meggyő ző désem, hogy vállvetett 
munkával ismét felvirágoztatjuk társulatunkat, mely okulásunk 
és haladásunk fontos ügyét szolgálja.

A mikor a hosszú szünet után örömmel látom, hogy 
társulatunk mű ködését valójában megkezdi, melegen üdvöz
löm az egybegyű lt kartársakat és kérem az üléselnök urat, 
hogy a szakülést megnyissa.

W eber Adolf az ülést megnyitja s az ülés jegyző könyvének 
hitelesítésére felkéri M ező  B éla és Bérezi Sándor tagtársakat.

M etapneum oniás izo lá lt két ba lo lda li tüdő tá lyognak  m ű tétte l 
gyógy íto tt esete. — S carla tina  u tán fe jlő d ö tt tüdő üszöknek  m ű 

té tte l gyógy íto tt esete.

Mező  B é la : B. P. 6 éves fiút S zon tagh  Félix tanár 
tüdő tályog-diagnosissal küldte 1917 márczius 21.-én az Új 
Szent János-kórház gyermekosztályának sebészetére. A gyer
mek február 25.-én croupos tüdő gyuladás typusos tünetei 
közt betegedett meg, de e megbetegedése nem folyt le a 
szokott módon. Mivel a közben fejlő dött középfülgyuladás 
az intermittáló lázat nem magyarázta meg, S zon tagh mell- 
hártyagyuladásra vagy tüdő tályogra gondolt. A genyet Röntgen 
hiányában csak a másodízben végzett punctióval márczius 
21.-én találta meg, a mikor is a beteget azonnal hozzám 
utalta. A geny legrövidebb úton a VI. bordaközben, a hónalj
vonal magasságában volt elérhető , a honnan 6 —7 cm. mély
rő l én is genyet kaptam. Azonnal mű tét narkoform-, majd 
magas nyomású aether-bódulatban. A VII. borda 8 cm. 
hosszú darabjának eltávolítása után a mellhártyán áthatolunk. 
A két mellhártya erő sen összenő tt. A tályogot punctiós tű vel 
ismételten felkeresve, a tű  mentén a hilus irányában mintegy 
2 cm. széles, 6 cm. mély bemetszéssel sikerült a tályog 
megnyitása, anélkül, hogy nagyobb eret megsértettünk volna. 
Mivel a beteg nem lett láztalan, a mű tét utáni 4. napon 
Röntgen-átvilágítás. Ezúttal szépen látszott, hogy a seben át 
bevezetett Kocher-eszköz vége a szivet érintette. A körülötte 
levő  tályogürben retentio nem volt, hanem a III.—IV. bordá
nak megfelelő en a mammillaris vonalban egy 10 cm.-nyi 
árnyék mutatkozott. E hely felett a mellkas kissé be volt 
süppedve; felette a kopogtatási hang tompa volt s punctió
val belő le genyet kaptunk. A genyet a IV. borda megfelelő  
darabjának eltávolítása után kibocsátottam. A mellhártya- 
lemezek itt is össze voltak nő ve. A kiürülő  geny kis szövet- 
czafatokat tartalmazott s a tályog alapját czafatos tüdő szövet 
alkotta. E tályogüreget is bő ven draineztük. A II. mű tét 
utáni 4. napon a két tüdő tályog közt összeköttetés létesült. 
A beteg a mű tét után hamar láztalan lett, megerő södött, úgy, 
hogy április 6.-án elhagyhatta a kórházat.

Az otthoni kezelést segédorvosom végezte, a ki az 
üreget hydrogenhyperoxyddal akarta öblíteni. Az öblítést 
heves köhögés-inger követte s a fejlő dő  hab a gyermek 
száján át is távozott. A tályogür tehát a hörgő kkel közleke
dett. Ezért, hogy az esetleges sülyedéses pneumoniának

elejét vegyük, a mosásokat beszüntettük. A fiú ezután csak
hamar láztalan lett. Április 29.-én sebe már teljesen be volt 
gyógyulva, a mikor ismét 39°-os hő emelkedést kapott. E 
lázat az erythema nodosum jellegzetes megjelenése követte. 
Két hét alatt a beteg ismét láztalan lett s azóta teljesen 
egészséges. A physicalis vizsgálat a hegeknek megfelelő en 
kissé tompultabb kopogtatási hangot ad. A Röntgen-felvételen 
a hilus tájáról a bő rön levő  hegek irányában keskeny tömö
rült tüdő szövet halad, egyéb kóros eltérés nem látható.

A ritka esetek véletlen találkozása hozta magával, hogy 
1917 április 6.-án L. K. 7 éves leányt uríicariaszerű  vörheny- 
küteggel, 40°-os hő mérsékkel a kórház fertő ző  osztályára 
hozták. A kisleány mellkasán a Kerületi Munkásbiztosító 
Pénztár rendelésén megelő ző  nap kis tályogot nyitottak meg, 
a mely a felvételkor egészen tiszta felületű  volt, A beteg
ség 10. napján újból 41°-os hő mérsék állott be. E láz 
oka a jobb Vili. bordától lefelé terjedő  tüdő gyuladás volt. 
Az intermittáló láz miatt 18.-án punctiót végeztünk, de 
eredmény nélkül. 20.-án a seb kötözésekor feltű nt, hogy a 
sebbő l légbuborékkal vegyes bű zös geny ürült. Az újbóli 
punctio genyet eredményezett. A borda resectióját Z inner 
dr. végezte. A mellhártyák sű rű n össze voltak nő ve s mind
járt a gyermekökölnyi czafatos-büzös tüdő üregbe jutottunk, 
a melyet bő ven tamponáltunk. A gyermek január 4.-én tel
jesen gyógyultan hagyta el a kórházat.

Az első  eset érdekessége az, hogy croupos pneumonia 
után, a mi aránylag ritka, két egymástól független gócz 
jelentkezett. Az első  tályog kórjelzése Röntgen hiányában 
igen nehéz volt, mert a tályog igen mélyen, a tüdő hilus 
közelében volt. Sebészi szempontból érdekes az eset azért, 
mert oly vérérdús hely közelében, a minő  a tüdő hilus, 
aránylag oly nagy, 6 cm. mély sebzést sikerült ejteni anélkül, 
hogy nagyobb véreret megsértettünk volna. A második 
esetben az üszkösödés kétségtelenül csak a vörheny 10. 
napján jelentkezett tüdő gyuladásból fejlő dött ki s így az a 
körülmény, hogy az üsző k genye a vörheny elő tt ejtett mell
kasi sebzésben jelent meg, csak a véletlen müve lehetett.

M anninger V ilmos oly eljárást említ, mely sok esetben pótolja 
a sebészi eljárást tüdő gangraena eseteiben. Ez pedig a salvarsan- 
kezelés. B uday K á lm án vizsgálataiból ismeretes, hogy a vulgaris 
rothadási bacteriumok mellett nomában, tüdő gangraenában a spiril- 
lumok játszanak fő szerepet, a melyeknek pedig a salvarsan hatalmas 
ellenszere. Szóló is kipróbálta 6 esetben. Ezek két csoportra oszthatók. 
Az egyik csoportban chronikus gyuladás képében folyt le a tüdő gangraena, 
3 ilyen eset közül egy gyógyult, egy még ápolás alatt van. A salvarsan 
hatása abban nyilvánul, hogy a köpet napi 250 cm3-rő l leszáll 
50 cm:i-re, a z , intermittáló láz enged. A harmadik eset 70 éves 
asszony, ennek tüdögangraenája átmenet a második csoporthoz, a meny
nyiben bronchiektasiás cavernája kapcsán fejlő dött a tüdő gangraena. 
Ugyanis ebben a csoportban a centrálisán kezdő dött tüdő gangraena a 
peripheria felé terjedt és pleuritis fejlő dött. Itt már tisztán salvarsannal 
nem lehet czélt érni, hanem a pleuritises izzadmány lebocsátása első 
rangú sebészi kötelesség. Salvarsanra +  sebészi kezelésre gyógyult egy 
esete, egy másik esete meghalt, de ennek tüdő folyamata meggyógyult 
localisan, a halálok agytályog volt.

A tiszta gangraena-esetek salvarsanra meggyógyulnak. Intravéná
sán ad ötnaponként 40—60—90 cgr.-ot.

G oldzieher M iksa: Pathologiai szempontból nem tehetünk elég 
éles különbséget a tiszta genyes és a gangraenás folyamat között. A 
genyes tüdő tályog tüdő gyuladás elgenyedése vagy infarctusok követ
keztében áll elő . A gangraenát illető leg helytelen az a felfogás, hogy 
secundaer elváltozás rothadási csirák csatlakozása mellett. A tüdö- 
gangraena, noma, Vincent-ié\e angina mind primaer megbetegedés, spi- 
rillumok és fusiformisok okozzák. Ezt a demarcatiós területen töme
gesen jelenlevő  spirillumok és fusiformisok igazolják, míg rothadási 
bacteriumok nincsenek. B uday vizsgálatai is igazolják azt, hogy itt 
tiszta spirillosis van. így tehát a salvarsan gyógyító hatása érthető .

Szontagh F é l ix : A M ező tagtárs által ismertetett két esethez 
rövid megjegyzést óhajtok tenni. Felfogásom szerint a kis fiú vörheny- 
megbetegedése annak idején és most vázolt megbetegedése csak for
mailag különbözött egymástól; lényegében mindkettő  valójában sepsis 
volt. A mikor a classikus tünetekkel beköszöntő , hatalmas kiterjedésű  
tüdő gyuladásnak sem krisise, sem lysise nem következett be, az otitis
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media purulentát is szem elő tt tartva, a következő  eshető ségekre, illetve 
szövő dményekre kellett gondolnom : empyema thorasis, empyema inter- 
lobutare, abscessus pulmonum, metastasis a tüdő ben, szövő dmények az 
otitissel kapcsolatosan. Az első  alkalommal végzett két punctio negativ 
eredménye valószínű vé tette, hogy empyemával, a mely eltokolt, vagy 
kétrekeszű , avagy interlobaris elhelyező désü lehetett volna, nem állunk 
szemben. A megfigyelés álláspontjára helyezkedtem. A további lefolyás 
mindinkább valószínű vé tette, fő képpen miután a szív a helyén maradt, 
hogy tüdő tályoggal, esetleg eltokolt tályoggal a szívburok és a 
tüdő  között állunk szemben. Erre az eshető ségre is gondolva, a másod
ízben végzett punctio alkalmával mélyen besülyesztettem a tű t. A fecs
kendő  rögtön megtelt genynyel. A felső  tályognak a felismerése majd
nem bizonyossá vált már az első  mű tét után, tehát még a röntgenezés 
elő tt is, mert kétségtelenné vált, hogy a problema nem oldatott meg 
teljesen. A láz, a rossz közérzet, a pulsus száma stb. a mű tét által nem 
befolyásoltatott. Az átvilágítás azután kétségtelenné tette a második, a 
felső  lebenyben székelő  tályogot. S itt meg akarom jegyezni, hogy az 
a körülmény, hogy az első  mű tét elő tt nem történt átvilágítás, ez 
esetben talán a diagnosis javára vált. Mert valószínű nek tartom, hogy 
az átvilágítás nem mutatta volna ki azt, hogy két tályoggal van dolgunk 
s az első  mű tét valószínű leg a felső  lebeny tályogjának a megnyitására 
irányult volna. Véleményem szerint az eset a milyen szerencsésen 
gyógyult, oly nagy ritkaságszámba megy.

Mező  B é la : Nagy haladást jelent a salvarsan-therapia, mert 
veszélytelen és gyors javulást idéz elő . Végleges gyógyulás csak akkor 
van, ha nem idő sült a folyamat és a tályog. Szon tagh esetében a 
diagnosist az tette biztossá, hogy tüdő czafatok távoztak.

Az a rt. fem oris és az a rt. p ro funda lekötése lövéses aneurysm a m iatt.

K erekes Jó z se f: S. M. 27 éves bosnyák katona folyó évi 
június 4.-én sérült meg az olasz harcztéren. Sebe erő sen 
vérzett, a már csillapult vérzés háromszor újból megindult. 
14 nappal a sérülés után kezdett fejlő dni a czombján daganat, 
mely azóta folyton nő , nagy fájdalmakat okoz; czombja 
összehúzódik. Sérülése óta nem tud járni. Június 22.-én 
került Budapestre egyik hadikórházba küldték, ahonnan 
aneurysma diagnosissal június 29.-én került Pólya tanár Szent 
István-kórházi osztályára. Felvétele alkalmával (június 29.) a 
lesoványodott, de különben erő teljes férfi belső  szervei épek ; 
a bal czomb elülső  felszínén a felső  és középső  harmad ha
tárán, jó arasznyival a spina anterior superior alatt, valamint 
a glutaealis tájon két harántujjal a farredő  közepe felett már 
gyógyult lencsényi heg. A czomb medialis felületén a Pou- 
part-szalag alatt két harántujjnyira egy férfiökölnyi, elmosó
dott határu nagyobbodás volt, mely ernyedt izomtapintatu, 
felette sem fluctuatio, sem pulsatio, sem surranás nincs. A 
daganat nyomásra nem érzékeny, spontan azonban nagy 
fájdalmak vannak. Temperatura felvételkor 37 'L

Mű tét (1917 június 30.) aethernarcosisban (P ó lya tanár). 
Bemetszés a térfogatnagyobbodás legnagyobb domborulatán. 
Az arteria femoralis lovagol a daganaton, a mely mögötte 
foglal helyet, azonban kipraeparálás alkalmával teljesen sér
tetlennek bizonyul. Félrehúzva az arteria femoralist és a 
Poupart-szalag alatt digitálisán összenyomva, behatolnak a 
daganatba, mely egy gyermekfő nyi, alvadt vérrel telt üreg 
által alkottatik. A véralvadék kitisztítása nyomán erő s vérzés 
indul meg, a mely az arteria femoralis digitalis compressió- 
jára sem szű nik. A vérzés az arteria profunda femorisból szár
mazik; ezen egy ovalis lyuk van, a melybő l a peripheriás 
csonk felő l vérzik. Az arteria profundát a lyuk felett és alatt 
lekötjük és a kemény falu üreget, a melynek fala helyenként 
szivárog, tamponáljuk. Az arteria femoralist, a melyet körül
belül 15 cm. hosszban kellett a daganat felett kipraeparálni, 
a sartorius odahuzásával izoláljuk a tampontól. A sebet 
néhány silkvarrattal szű kítjük. A mű tét utáni napon a láb 
meleg, rajta semmi táplálkozási zavar nincs. A beteg láztalan. 
A következő  napon lázas lesz, hő mérséke 40°-ig emelkedik, 
ezért a sebet szű kítő  varratokat eltávolítjuk, mire a hő mérsék 
ismét leesik és a beteg teljesen láztalan marad. A 7. napon 
cseréljük meg első  ízben a csíkot, az üreg teljesen tiszta. A 
gyógyulás simán és láztalanul haladt egész július 15.-éig. 
Ekkor hajnalban a kötés véresen átivódott. Nyomó kötésre a 
vérzés pár órára megállóit, ekkor azonban erő s vérzés indult 
meg, mire a seben keresztül esmarchozták és felhozatták a 
beteget a mű tő be, a hol a sebet feltárva és a benne lévő  
váladékot kitakarítva látták, hogy a kipraeparált arteria femo- 
ralison borsónyi lyuk van, a melybő l az Esmarch meglazítása

után fecskend a vér. Az arteria femoralist a lyuk alatt és 
felett lekötötték és átvágták, mivel a tamponált sebben fekvő  
arteria összevarrását nem vélték elég biztos vérzéscsillapí
tásnak. A vérzés erre teljesen megszű nik. Tamponade. A 
végtagot melegítjük; állandó Katzenstein. A láb az arteria 
femoralis lekötése után sem mutatja a legcsekélyebb zavart 
sem, meleg, piros, ujjait jól mozgatja. Teljesen sima és láz
talan lefolyás mellett lassan telő dik a sebüreg. Szeptemberre 
azonban a seb teljesen begyógyult, azóta fürdő kkel, mas- 
sage-zsal kezelték. Jelenleg — leszámítva azt, hogy a bal 
czomb valamivel vastagabb, mint a jobb és a bal tibialis pul- 
susa nem tapintható — a láb meleg, a beteg jól tud járni, 
subjective is csak arról panaszkodik, hogy a bal czomb 
járás alkalmával könnyen fárad.

(Folytatása következik.)

Budapesti Kir. Orvosegyesület.
(XVII. rendes tudományos ülés 1917 november 20.-án.)

Elnök: Buday Kálmán. Jegyző : Csiky József.

(Folytatás.)

G enita lis fe jlő dési rendellenesség .

Lobm ayer G éza: K. M . 18 éves fiú ivarszervi fejlő dési 
rendellenessége miatt került a bemutatóhoz felülvizsgá
latra. Erő teljes, egészséges, kifejezetten férfitypusú és az 
összes másodlagos ivari jelekkel biró egyén. Ivarszervi rend
ellenessége abban áll, hogy az aránylag rövid penise erő sen 
le- és hátrafelé hajlik, ezáltal a scrotumot közepén betüremíti, 
úgy, hogy elölrő l megtekintve, csak a scrotum két fele a benne 
levő  herékkel látható. A praeputium nélküli glans hátrafelé 
tekint, közepén a húgycső tő l átfúrva. A végbélnyílás környéke 
normalis sző rzettel ellátott, azonban magán a végbélnyílás 
helyén egy pigmentált bő rbehúzódás látható. A végbélnyílás 
közvetlenül a scrotum tövén nyílik bő rráncztól elfedve. 
Minden székelés alkalmával a bélsároszlop a glansot végig
súrolja. A bemutatott egyén virgo, pollutiói vannak, mastur- 
bál. Cystoskopos vizsgálat alkalmával a feltű nő  rövid 
urethrán keresztül a teljesen ép hólyagba jutunk. Recto- 
skopiánál erő sen kifejlő dött sphincter ani externust és inter- 
nust találunk.

Sem Schwalbe, sein P a ru ff i kimerítő  nagy monogra- 
phiájában nem talált ehhez hasonló esetet, amely szerinte 
közbenső  állapot a normalis nemi szervek és a hermaphroditis
mus között. Katonai minő sítési utasítás szempontjából az oly 
egyén, ki hímnő képző désben szenved, csak fegyvernélküli 
szolgálatra alkalmas, a kinek pedig végbélnyílása rendellenes 
helyen van, semminemű  katonai szolgálatra nem alkalmas. 
Bemutató ez egyént mégis mindennemű  katonai szolgálatra 
alkalmasnak véleményezi, mert semmi oly kellemetlensége 
nincsen, mely szolgálatának teljesítésében gátolná.

A kö tő hártya  p lasm om ájának  o p erá lt esete.

Ifj. L ieberm ann L eó : A bemutatott 19 éves nő betegen 
egy igen ritka kötő hártyaelváltozás volt jelen, mely 3 évvel 
ezelő tt kezdő dött s a jobb szem felső  és alsó tarsalis és 
áthajlási kötő hártyájának oly fokú duzzadását okozta, hogy 
a beteg nem tudta a szemét becsukni. A felső  és alsó 
szemhéj ektropium-állásban volt, az alóla hurkaszerüen ki
duzzadó kötő hártya barnás-vörös, száraz; a pislogáskor nem 
nedvesedő  cornea szintén száraz és vékony pannusszerű , 
erezett homálylyal borított volt. A bemutató a szemhéjak 
normalis állásának és functiójának helyreállítása végett a 
kötő hártya lehető  teljes megkímélésével a — mindenek 
szerint jóindulatúnak látszó — daganattömegbő l, a mennyit 
lehetett, úgy távolított el, hogy a felső  szemhéjon a kötő 
hártya alól kihámozva, a tarsusporczczal együtt metszette 
ki a trachoma esetében használatos K uhn t- ié \e mű téti el
járással. Az alsó szemhéjon már elő ző leg vidéken történt 
mű téti beavatkozás, mely a kötő hártyát nem kímélte; itt az
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áthajlási redő  annyira meg volt rövidülve, hogy a még meg- 
tarható kötő hártya csak a bulbaris felület befedésére volt 
elégséges, a tarsalis sebfelületet a bemutató szájnyálkahártya- 
lebeny szabad átültetésével fedte, a varratokat az áthajlási 
redő be beöltve s a szemhéj keresztülöltésével a bő rön át 
kivezetve. Jelenleg a szemhéjak és a szemgolyó mozgása 
szabad, a cornea teljesen fedve van, a pannusszerü homály 
feltisztulóban. A kiirtott daganat, melyet G oldzieher tagtárs 
volt szíves szövettanilag megvizsgálni, plasmasejttömegnek 
bizonyult, oly ritka kötő hártyaelváltozás, melybő l az irodalom
ban csak néhány eset ismeretes: R ados, D eutschm ann, P a- 
scheff és R u n d közölt ilyeneket.

G oldzieher M iksa: A szövettani vizsgálat szerint a 
Lieberm ann által kiirtott szövetrész kizárólag plasmasejtekből 
állónak bizonyult és a plasmasejtes gócznak élesen körülírt 
volta alapján ú. n. plasmomára tették a diagnosist.

Plasmasejtek a conjunctiva különböző  lobfolyamatai
nál szoktak nagy mennyiségben jelentkezni. Erre a trachoma 
kórszövettanának tárgyalásakor a bemutató utalt először G old
zieher V ilm o ssa l együtt készített munkájában. Azóta conjuncti
vitis vernalis és sok másféle lob mellett írták le nagyobb méretben 
való megjelenésüket. Az ilyen lobos granuloma jellegével bíró 
plasmasejtes infiltratumokon kívül elő fordulnak leukaemia 
és pseudoleukaemia eseteiben, bár igen ritkán, körülírt plasma
sejtekbő l álló góczok a különféle szervekben, néha nyálka
hártyákon is. A bemutatott eset haematologiai és belgyógyá
szati vizsgálata kizárta úgy a leukaemia, mint a pseudoleuk
aemia felvételét. így tehát per exclusionem is a daganat 
diagnosisát kellett felállítani, a mi által a daganatos con- 
junctiva-plasmomák száma eggyel szaporodott. A szövettani 
kép alapján nem dönthető  el, vájjon jó- vagy rosszindulatú 
daganattal van-e dolgunk. Az eddigi irodalmi adatok alapján 
fennforog a rosszindulatúság gyanúja s így a további klinikai 
észlelés felette kívánatos.

Schulek A lfréd : 1906-ban, tehát még a plasmoma-tan kifejlő 
dése elő tt észlelt az 1. szánni szemklinikán hasonló esetet, mely több 
tekintetben érdemel említést. 16 éves leány azelő tt ép, trachomában nem 
szenvedett szemtekei kötő hártyájából kiindult, elő ször klinikailag amyloid 
degeneratiónak imponáló lapos daganata kimetszetve az I. számú 
kórboncztani intézetben vizsgáltatott meg. Mikroskop alatt a kötő hártya 
saját kötő szövetében nagy, erő sen festő dő , maggal biró typusos plasma
sejtek sű rű  halmaza volt látható, minek folytán a folyamatot idő sült 
lobosodásnak tartották. Az első  kimetszést csak több év után követte 
az első  kiújulás; ez is, és utána még több mindig ugyanazt a szö
vettani képet adta, és pedig éles határokkal, úgy hogy a rossz
indulatúságot még ekkor is csak a recidivák bizonyították. A több
szörös kötő hártya-kimetszések folytán a szem mozgásai korlátolttá 
váltak; a szemet egészen körülvette egy körülbelül félalmányi da
ganat, melybe a szem egész feszesen be volt ágyazva. Ekkor az I. 
számú sebészeti klinikán teljes exenteratio történt a szemhéjak és kör
nyező  arcbő r eltávolításával; az eltávolított daganatban a szemizmok 
átmetszetének 4 — 5-szörösére való szokatlan nagyfokú munkahypertro- 
phiája volt nevezetes, melyet a szemnek a körülvevő daganattömeg 
által való erő s fixálása okozott. A végkimenet az exenteratio daczára 
évek múlva letalis volt és így ezen plasmoma-eset a kis kezdetbő l 
való lassú fejlő dés daczára kétségtelenül a malignus, sarkomatosus 
féleséghez tartozott.

Rados E n d re : Két plasmomát vizsgált az I. számú egyetemi 
szemklinikán. Az egyik eset szorosan vett értelemben nem tekinthető  
plasmomának, mivel chronikus gyuladás trachoma kapcsán képző dött 
az áthajlási redő ben s bár a histologiai vizsgálatnál úgyszólván tisztára 
plasma-sejtekbő l állónak bizonyult, azonban gyuladásos jelenségek is 
voltak. A másik eset valódi értelemben vett plasmoma, a mely klinice 
carcinoma tarsi-nak imponált. Az esetek közlése után egy évvel újból 
jelentkezett az utóbbi beteg kiterjedt recidivával, a mely histologice 
szintén valódi plasmomának bizonyult.

Plasma-sejtek a normalis kötő hártyában is kimutathatók. A 
conjunctiva összes gyuladásos folyamatainál számuk igen megszaporo
dik. Bizonyos alakoknál azonban úgyszólván kizárólag azok találhatók. 
Ezek súlyos kötő hártya-gyuladások, a melyeknél nagy hurkaszerű  meg- 
vastagodás képző dik, s melyeket némelyek conjunctivitis piasmacellularis- 
nak neveznek. Ez a kórkép azonban nincs élesen körülhatárolva, sok 
mindent rejt magában e fogalom. Vérvizsgálatok a legtöbb leírt eset
ben nincsenek közölve (kivéve P a sch eff 3 esetét). Legutóbb Elschrtig 
közölt egy hasonló esetet conjunctivitis plasmacellularis hyperplastica 
elnevezéssel, a mely atypusos lymphogranulomatosisnak bizonyult.

Ifj. L ieber m ann L e ó : Köszöni a hozzászólásokat. A rosszindu
latúság kérdése kapcsán vissza kell térnie a mű téti te rv re : az első  
mű tét, mely a felső  szemhéj rendes állását és mechanikáját volt hivatva 
helyreállítani, egyszersmind próbaexcisio volt, ezután történt a histo

logiai vizsgálat, mely nem jelezte a képző dményt kifejezetten rossz
indulatúnak, ezért a bemutató egyelő re nem is tartott jogosultnak olyan 
radicalis mű téti beavatkozást, mely minden kórosat eltávolított vo lna; 
ez csak oly mértékű  kötő hártyaveszteséggel lett volna lehetséges, mely 
a szemhéjak teljes ankylosisát okozta volna s így a szem functiójának 
feláldozását jelentette volna. A további észlelés fogja megmutatni, hogy 
a daganat jóindulatú marad-e.

PÁLYÁZATOK.

7072/1917. szám.

Kő röstarcsa községnél véglegesen üresedésben levő  községi 
ügyvezető  orvosi á llásnak  egyelő re helyettesítés útján való betölté
sére pályázatot hirdetek.

Az orvostudori oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal, születési 
anyakönyvi kivonattal felszerelt pályázati kérvényeket folyó évi jan u ár 
hó 31. n ap já ig  bezárólag kell hozzám beadni.

Az ügyvezető  orvosi állás évi javadalm a: 1600 korona törzs
fizetés, a törvényszerű  korpótlék, 1400 korona személyi pótlék, 25 ko
rona húsvizsgáló helyettesi díj és addig, míg a hadban levő  állatorvos 
állását újból el nem foglalja, a hússzemle-díjak.

Ezenkívül természetbeni lakás, az 1908. évi XXXV111. t.-czikk 21. 
§-ának a), b), c), d ) pontjaiban megállapított esetekben természetbeni 
fuvar és a vármegyei szabályrendeletben megállapított beteglátogatási, 
gyógykezelési, vényírási, halottkémlési és mű tétdíjak, melyek a háború 
tartamára 50%-kal vannak emelve.

Javadalmát képezheti továbbá az uradalmak által fizetendő  tisz» 
teletdíj, a gyermekmenhelyi 3 —400 gyermek után a gyermekmenhely és 
a munkásbiztosító pénztári tagok után a munkásbiztosító pénztár által 
fizetendő  díj.

A megválasztandó orvosnak joga van a községi tisztviselő k or
szágos nyugdijpótló intézetébe 2 000 korona fizetés erejéig belépni, 
mely esetben a belépési díj és nyugdíjjárulék 50%-át a község fizeti.

Megjegyzem végül, hogy a községi nem ügyvezető  orvosi állást 
a község képviselő testülete beszüntette s a képviselő testületnek ezt az 
elhatározását a vármegye törvényhatósági bizottsága jóváhagyta.

B é k é s , 1918. évi január hó 5.-én.

M oldoványi Já n o s s. k., fő szolgabíró.

SZIGORLÓ ORVOS
f ő v á r o s b a n  k ó r h á z i  á l l á s t  k e r e s .

Levelek „ S z ig o r ló “  je l ig é re  a „Pető fi“ irodalm i válla lathoz 
B udapest, VII., K ertész-u tcza 16 kéretnek .

Sanato r ium  Hocheppan
E p p a n ,  Déltirol

f. év  január lO .-e óta ism ét üzem ben .

G yógyintézeti kezelés összekötve a déli ég h a jla t elő nyeivel. 

Szíveskedjék p ro sp ek tu st kérn i. Dr. Hans v. Vitas.

UNIV. MED. Dr. PÉCSI DANI :: term elő  in tézete h
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 U l d ő o s z t á l y a .

B u d a p e s t ,  II . k é r . .  M a r g i t - k ö r u t  4 5 .  s z á m .
Es b a lp a rti  ügyfele ink részé re  : IV .. E s k t i - ú t  6 . ( K lo t i ld -p a lo ta .)

Ő  cs. és k ir. fensége József fő herczeg  udv. szá llító ja

irilllHNN U orthoPaediai gépek gyára
M I M  H i m  H  m m ] ’ Ul11" lózsef-körut 33.

I L U I T I I I m l  1 1 1  T e le f o n ;  J ó z s e f  136.

_ _ Gyár t el ep : VIII., M ária-u. 2.

Ajánlja orvosi utasítás szigorú betartása mellett készülő  o r th o -  
p a e d - g é p ,  m ű lá b , m ű k é z , h a s k ö t ő  és egyéb O rv o s i  
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.

H azán k  leg n ag y o b b  ilynem ű  g y á ra .
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SZERKESZTI ÉS K IA D JA :

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TANÁR

FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

T A R T A L O M.
E K E D E T !  K Ö Z L É S E K .

Jankovich László: Közlemény a budapesti kir. magy. tud. egyetem törvényszéki orvos
tani intézetébő l. (Igazgató: Kenyeres Balázs dr., egyet, nyilv. r. tanár.) A hulla vérének 
megakadásáról. 43. lap.

Wolf Gyula: Háborús adalékok az asthenia tanához. 45. lap.

Deák Andor: Jegyzetek a malaria therapiájáról és prophylaxisáról. 48. lap.

Wilhelm Aranka: A székesfő városi közegészségügyi és bacteriologiai intézetbő l. (Igaz
gató : Vas Bernát dr., egyet. rk. tanár,) Egy a typhustól eltérő  paratyphus A-törzsrő l, 49. lap.

Kossá G yula: Adatok a magyarországi sebészet történetéhez. 50. lap.

EREDETI  KÖZLEMÉNYEK.

Közlemény a budapesti k ir. m agy. tud . egyetem  törvényszék i 
o rvostan i in tézetébő l. (Igazgató  : K enyeres B alázs dr., egyet, nyilv.

r. tan ár.)

A hulla vérének m egakadásáról.
I r ta : J a n ko v ich  L á sz ló dr., egyetemi tanársegéd.

Az általános orvosi köztudatban egyike az elintézett 
kérdéseknek, hogy a halott vére bizonyos idő vel a halál után 
a nagyobb vérerekben és a szívben rendszerint megalvad 
és így keletkezik az az alvadék, amelyet cruornak nevezünk, 
ha vörös, és rostonyás alvadéknak (Fibrin oder Speckhaut- 
gerinsel), ha fehéres-szürke színe van. A holttest vérének 
megakadásáról az orvostudomány különböző  idő szakokban 
változó, különböző  nézeteket vallott. Volt idő , a mikor álta
lánosan az a vélemény volt elterjedve, hogy a vérnek meg
akadása mindig már a halál beállta elő tt következik be, és 
volt idő , a mikor a — különösen a szív jobb felében jelent
kező  — alvadóknak még a halál elő idézésében is befolyást 
tulajdonítottak. Késő bb homlokegyenest ellenkező  felfogás 
jutott uralomra, a mely azt tanította, hogy az alvadás mindig 
csak a halál után jelentkezik. Ez a felfogás tartotta is ma
gát mindaddig, a mig Virchow-nak a thrombosisra és embóliára 
vonatkozó korszakalkotó vizsgálatai ki nem mutatták, hogy 
kivételesen alvadók keletkezhetik élő  testben is. Ilyenkor 
tudvalévő én rögösödésrő l beszélünk és a véralvadékot érrög
nek nevezzük; ezt már a Virchow által kimerítő en ismertetett 
tulajdonságok alapján határozottan meg lehet különböztetni 
a holttestben keletkező  közönséges véralvadéktól, úgy, hogy 
a legújabb idő kig általánosan elfogadott álláspont volt, hogy 
a holttest szivében és nagyereiben található rugalmas, nedvdús, 
sima, fénylő  alvadók a halál után keletkezik, a száraz, mor- 
zsalékony, réteges, felületén léczszerű  kiemelkedésektő l egye
netlen, az érfalhoz tapadó véralvadéknak, rögösödésnek a 
következménye.

Legújabban azonban a IVirchow óta meggyökeresedett 
felfogásnak is akadtak ellenző i. R ost Ferencz 1912-ben meg
jelent közleményében nem látta kellő en bizonyítottnak a holt- 
test-alvadék halál utáni keletkezését s lehetségesnek tartotta, 
hogy az az élő ben is létrejöhessen; egy késő bbi, 1913-ban 
megjelent közleményében pedig határozottan arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a szív falzatával összefüggő  és 
fő leg fehér vérsejtekbő l álló alvadéktömegek mindig az élő  
testben jönnek létre. Erre nézve minden különösebb indoko

Irodalom -szem le. Könyvism ertetés. Kovácsics S á n d o r : Tuberkulózis és lakás. — L a p 
szem le. B elorvosion. E d e lm a n n : A heveny izületcsúz abortiv kezelése. — S zü lésze t és 
nöorvostan. A terhesség mű vi megszakításának jogosulatlan indicatiói. — O yerm ek- 
orvostan. O. L in dberg : A csecsemő kori genyes agyhártyagyuladás és az agyhártya- 
vérzések közötti kapcsolat. — K isebb közlések a z  o rvosgyakor la tra. F ra n ke: Pneumonia. 
— D w o rza k : Fülzugással járó otosclerosis. 53—54. lap.

M agyar orvosi irodalom . 54. lap.

Vegyes hírek. 54. lap.

Tudományos Társulatok. 55 -56. lap.

lás nélkül ezt m ondja:1 „Ha pedig azt látjuk, hogy a fehér 
vérsejtek valóságos köpenyt alkotnak a rostonyás alvadók 
(Gerinsel) körül, akkor minden további gondolkodás nélkül 
arra következtethetünk, hogy a vér megalvadása már az élő 
ben történt meg.“ Nézetét R ost állatkísérletekre is alapítja, 
a melyeket úgy végzett, hogy állatok nagyobb gyű jtőereibe 
5% -os collargol-oldatot fecskendezett b e ; ekkor azt találta, 
hogy a rövid idő  alatt elhullott állatok vérereiben véralvadék 
mutatkozott, még pedig olyan is, a melynek felületét collargol- 
szemcsékkel bevont leukoeyta-thrombusok fedték; ugyanilyen 
véralvadékok mutatkoztak akkor is, ha az állatokat a befecs
kendezés után rögtön megölte és vérüket megvizsgálta.

R ost úgylátszik egészen figyelmen kívül hagyta, hogy 
ezek a vizsgálatok kizárólag csak azt bizonyítják, a mit már 
amúgy is tudtunk, t. i. hogy az élő  vérnek közvetlen meg
támadása alvadást idézhet elő . Látjuk azt például maró 
savak hatása folytán vagy eléggé gyakran magasabb hő hatás 
következményeként, a mikor égés, forrázás következtében akár 
az egész testfelületnek vére még az élő  testben megalvadhat. 
Hogy ilyen körülmények között a vér alakelemeinek a col- 
largollal való keveredésének módja, az utóbbi szemcséinek 
elhelyező dése, a holttest vérének természetes viszonyok között 
végbemenő  megalvadása tekintetében semmit sem bizonyíta
nak, szintén természetes.

R o st-nál még határozottabban nyilatkozik Ribbert két 
évvel késő bb .tartott elő adásában (Niederrhein. Verein 1915 
október 25). Ö számos megfigyelés és mikroskopi vizsgálat 
alapján úgy a holttestben mutatkozó sötétvörös véralvadékot 
(cruor), mint a sárgás-szürkés rostonya-alvadékot (Speckhaut- 
gerinsel) a halált megelő ző  képző dménynek tartja és az egész 
jelenséget *agonalis th rom bosis« névvel jelöli.

Egyik legfő bb érve R ib b e lt-nek felfogása támogatására 
az, hogy a holttest-alvadók egyes részeiben néha oly nagy 
mennyiségben vannak a fehér vérsejtek meggyű lve, a mit 
egyszerű  ülepedéssel nem lehet magyarázni s így a halál 
utáni alvadással sem lehet összeegyeztetni; ő  szerinte a fehér 
vérsejteket a haldoklás közben meglassubbodott, de határo
zottan még meglévő  vérkeringés rakja le, tehát a véralvadás 
már a halál bekövetkezése elő tt, az agonia idő szakában 
jön létre.

R ibbert-nek a mai felfogásunkat halomra döntő  nézete 
természetesen nagy feltű nést keltett és éles kritikákat váltott

j 1 „Finden wir, dass die Lenkocyten geradezu einen Mantel uni
j die Speckhaut (Gerinsel) bilden, so können wir ohne weiteres schlies- 
! sen, dass hier eine Gerinnung im noch lebenden Blut statgefunden hat.“
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ki. Legerő sebb ellenző jeként jelentkezett M archand, a ki a 
megindult vitatkozásban Ribbert felfogását megcáfolva, végle
gesen tisztázta a holttest vére megalvadásának keletkezését 
és eloszlatta azokat a kétségeket, a melyek R ibbert-nek tet
szető s érvekkel támogatott közleménye nyomán a szakköröket 
hatalmukba kerítették. Ez annyival inkább örvendetes, mert a 
kérdést illető leg amúgy is a régen meghaladott tanok nyomán 
egyes orvosok még újabban is meglepő  tájékozatlanságban 
leledzenek. Tapasztaltam ezt R ibbert tiső  közleményének meg
jelenése után rövid idő vel, a mikor egy vidéki jelesen képzett 
törvényszéki orvossal beszélgetve Ribbert közleményérő l, az 
illető  azt felelte, hogy ez már régi dolog: „hosszú agonia 
alatt sok alvadék képző dik a hulla szivében és a visszerek- 
ben, hirtelen elhaltakban meg semmi, mert a gyorsan bekö
vetkező  halál miatt nem marad idő  az alvadék képző désére“ ; 
a vidéki kollega tehát szintén a praemortalis jelenségek közé 
sorozta a hulla vérének megalvadását.

Úgy Ribbert, mint M archand állításait mikroskopi és 
makroskopi vizsgálatok egész sorára alapította, de mindkettő  
adós maradt egy döntő  bizonyítékkal, nevezetesen annak 
meghatározásával, hogy közvetlenül a halál után a holttest 
vére miképpen viselkedik. Döntő  bizonyíték ez azért, mert 
ha a vérnek megalvadása csak a halál után következik be, 
idejekorán végzett bonczolás alkalmával azt mindig folyékony 
állapotban kell találnunk. Maga M archand is beismerte ennek 
a bizonyítéknak fontosságát, a mikor azállatorvosokat szólította 
fel arra, hogy korai bonczolással a kérdés tisztázásához 
hozzájáruljanak.

Ezt a hiányzó bizonyítékot igyekeztem megszerezni, 
felhasználva a háború által nyújtott kedvező  alkalmat, oly 
móaon, hogy iparkodtam a halál bekövetkezése után lehető 
leg rövid idő  múlva végzett bonczolással a szív és nagyerek 
vérének állapotáról tájékozódni.

Csak vizsgálódásaim megejtése után jutott tudomásomra, 
hogy A scho ff-nak a harcztéren volt alkalma korai bonczolá- 
sokat végezni és hogy figyelmét, bár a fő czél más volt, a vér 
minemű ségére is kiterjesztve, 8  kora i bonczolásnál (a halál 
után 1 órán belül) arra az eredményre jutott, hogy csak egy 
esetben (a halál után 55 perczczel) volt alvadék a vérerek
ben, a többiben a vér folyékony maradt; arra az egy esetre 
nézve is felveszi, hogy a vérmegalvadás a hullában kelet
kezett, de valamely oknál fogva a rendesnél korábban és 
nagyobb mértékben állott be. Vizsgálatainak eredményét 
A sch o ff & következő kben foglalja össze:2 „A vér a halál pillanatá
ban szabályszerint folyékony és még a halál után is hosszabb 
ideig, akár ‘/a óráig folyékony marad.“ A „szabályszerint“ 
kifejezést A sch o ff azért használja, mert idő közben egy másik 
esetet észlelt, a melyben intravénás aether-narcosis közben 
hirtelen állott be a halál és a 15 perczczel utána végzett bon- 
czoláskor kiderült, hogy a vénából kiindulólag a szívben al- 
vadás állott be, a mi nyilván elő segítette az egyén halálának 
gyors bekövetkezését. Ez az érdekes észlelet mindenesetre 
igazolja azt, hogy a vér megalvadása is lehet a halál oka, 
de lényegileg azért nem mond többet, mint /?osf-nak állat
kísérletei, t. i. azt, hogy bizonyos anyagok élő ben (ember
ben éppúgy, mint állatokban), ha kellő  töménységű éi;, alva- 
dást idéznek elő  a vérben, a minek azonban a hulla véré
nek rendes megalvadásához semmi köze sincs.

A scho ff-nak észleletei engem még inkább felbátorítottak, 
hogy vizsgálataimat teljességökben közöljem. Vizsgálataim 
végzésekor természetesen különböző  nehézségekkel találkoz
tam. Nehézséget okozott az, hogy a halálesetek egyrésze az 
éjjeli órákban következett be és ez az idő  a holttest meg
vizsgálására nem alkalmas; nehézséget okozott az is, hogy 
nem minden halottat használhattam fel. Tudvalévő  ugyanis, 
hogy ma még ismeretlen okok miatt egyes halálnemeknél, 
pl. a fuladásnál, vagy egyáltalában a hirtelen, agonia nélkül 
lefolyó halálesetekben a vér folyékonyan m arad ; az ilyen

J „Das Blut im dem Augenblick des Todes in der Regel als 
flüssig zu betrachten ist und sich auch noch längere Zeit bis zu einer 
'12 Stunde nach dem Tode flüssig erhält.“

halálnemekre gyanús halottakat tehát nem használhattam s 
egyenesen meg kellett várnom azokat, a melyekben tapasz
talat szerint aránylag erő s alvadékképző dés mutatkozik. Ilyen 
erő sebb alvadékképző dés szokott létrejönni egyebek között 
különösen akkor, ha a halál tüdő lob, genyvérű ség követ
keztében állott be.

A holttestvizsgálatok alkalmával úgy jártam el, hogy 
legelő ször a szívet vizsgáltam meg, azután felvágtam az 
összes nagyobb ereket, megfigyelve, hogy van-e bennük 
alvadék; az egész vizsgálatot igyekeztem lehető leg gyorsan 
(1 0 -1 5  perez alatt) befejezni, mert azt tapasztaltam, hogy a 
hulla vérének megalvadásában perczek is különbséget tehet
nek és a már felmetszett érben lévő  folyékony vér pillana
tok alatt megalszik s ezért a megfigyeléssel sietni kell.

I. eset. R . J . (V4 óráva l a halál után bonczolva). Diagnosis: 
Phthisis florida, pneumonia caseosa et ulcerosa extensa A vér min
denütt teljesen folyékony, megalvadásához a szabad levegő n 1—2 perez 
szükséges.

II. eset. G . P . (■ /2 órán belül bonczolva) D iagnosis: Pyelo
nephritis apostematosa. Pyaemia. Abscessus metastaticus cutis, pul
monis utriusque et endocarditis diphtherica valvulae tricuspidalis. A 
hulla sötét-vörös vére általában folyékony, a szívben úgy a két, mint 
a háromhegyű  billentyű n finom, vékony hártyaszerű  alvadék van, a 
mely a kamarák gerendái közé nyúló fonalak segélyével kifeszül. Égy 
fonalszerű  alvadékszálacska követhető  rövid darabon a v. cava sup.-ba, 
a jobb fülesébe és az aortába is. Jobboldalt gyenge alvadékhártya 
tapad a halvány-vörös röggel fedett diphtheriás billentyű n, de még itt 
is megkülönböztethető  a billentyű n ülő  vérrögtő l, amennyiben róla könnyen 
levonható.

II I . eset. E . ]. (1 órán belül bonczolva). D iagnosis: Peritonitis 
diffusa purulenta perforativa. A vér az egész vérrendszerben teljesen 
folyékony (kifolyva rendkívül gyorsan megalvad).

IV. eset. M . M . ( /  órán belül bonczolva). Diagnosis: Dysenteria 
diphtherica et ulcerosa chronica Az egész érrendszerben teljesen folyé
kony a vér.

V. eset. C s. J . (2 óráva l a halál után bonczolva). Diagnosis: 
Peritonitis diffusa purulenta, sepsis. A szívben mindkét oldalt lapos, 
kártyapapirvékonyságú, vörös, nedvdús, rugalmas alvadék van, a mely 
a pitvarokból a kamarába nyúlik és ott vékony szálak segélyével az 
izomgerendák közt megtapad. A jobboldalon az alvadék finom, vékony, 
vörös fonál alakjában rövid darabon az art. pulmonalisba és a 
v. cava inf.-ba is beléterjed, baloldalt azonban folytatása nincs. A vér 
másutt a testben teljesen folyékony.

VI. eset. S . P . (2 óráva l a halál után bonczolva). Diagnosis: 
Pneumonia caseosa et tuberculosa. A vér a jobb pitvarban teljesen, a 
többi szívüregben részben mega'.vadt, egynemű  vörös tömeget alkot, a 
mely a nagyerekbe fokozatosan vékonyodva hengeres vörös nyujtvá- 
nyokat küld. A hullából kiömlő  vér gyorsan (körülbelül 1 perez) 
megalvad.

VII. eset. M . L. (2'j? óráva l a halál után bonczolva). D iagnosis: 
Peritonitis sero-fibrinosa purulenta diffusa abscessibus hepatis orta. 
Emphysema alveolare pulmonum. A has elő redomborodik, feszes, a has 
üregben 2 liter rostonyás izzadmány, a belek puffadtak, a rekesz-állás 
magas (3. és 4. borda). A vér testszerte folyékony, csak perczek múltán 
alszik meg.

VIII. eset. K . G. (3  óráva l a halál után bonczolva). D iagnosis: 
Malaria tropica. A vér halványvörös, a nagyobb erekben folyékony, 
azonban a nagyerek törzsében és a szívben laza halványvörös, kocso
nyás alvadék van.

IX . eset. M . S . (3 óráva l a halál után bonczolva). D iagnosis: 
Pneumonia chronica proliferans et bronchopneumonia. Icterus. A vér 
folyékony, a kéthegyü billentyű n borsónyi vörös alvadék tapad. A ki- 
ömlő  vér csak perczek múltán alszik meg.

X . eset. K . F. (4 óráva l a halál után bonczolva). Diagnosis: 
Typhus abdominalis. Alvadékot csak a szívben és az egyik v. femora
lis billentyű jén találtam. A bal pitvarban szilvamagnagyságú halvány
vörös, szabálytalan alvadék van, míg a jobb pitvarban kisújjnyi alva
dékot lehet látni, a mely a háromhegyű  billentyű  inhurjaival összeta
padt és ezérnavastagságú nyúlványai a gyomor izomgerendái közé ve
zetnek. Hasonló fonalszerű  alvadék húzódik a jobb fülesébe i s ; az ér
rendszerben egyebütt csak^ folyékony vér van.

X I. eset. B . O. P . (5 óráva l a halál után bonczolva). D iagnosis: 
Peritonitis chronica tbc. et serofibrinosa diffusa. A vér általában folyé
kony, csak a jobb pitvarban van diónagyságú, egészen laza sötétvörös 
alvadék és a jobb v. femoralis egyik billentyű jén egy kis vörös alvadék.

X II . eset. I. S . (5V» óráva l a halál után bonczolva). Diagnosis: 
Erysipelas. Leptomeningitis chronica. A vér a szívben, a nagyerekben és 
a felső  test nagyobb ereiben megalvadt, úgy, hogy az alvadék általá
ban felső  rétegeiben halvány, alúl sötétvörös.

X II I . eset. M i E .’ (6  óráva l a halál után bonczolva). Diagnosis : 
Pleuritis purulenta 1. d. et thoracotomia. Bronchopneumonia incipiens. 
A szívben és a nagyerekben többnyire sötétvörös laza alvadék van, a
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Sorszám A halálos betegség neve

A halál és 
bonczolás 
közt eltelt 

idő

Az érrend
szerben vér- 

alvadék
Az alvadék minő sége Az alvadék helye

I. Pneumonia tuberculosa _  ... — _ 'A  h. — — —

11. Pyaem ia_________________~ lU h.* '■  + vörös jobb és bal szív

111. Peritonitis purulenta ... ... ... ... 1 h. — —

ív. Dysenteria diphtherica _  ... ........ 1 h. — —

V. Peritonitis purulenta ... ... ... ... ... 2 h. + vörös -
sz ív, v . cava sup. és art. pulmonalis

VI. Pneumonia tuberculosa _  ........ 2 h. + vörös sz ív és nagyerek kezdete

VII. Peritonitis sero-fibrinosa ... _  ........ 2V* h. — —

Vili. Malaria tropica ... ............. — 3 h. _j----j_ vörös sz ív és nagyerek kezdete

IX. Bronchopneumonia ... ... ... ... ... 3 Ii. + vörös bal szív

X. Typhus abdominalis ... ^______... 4 h. +  ' vörös szív és v. femoralis

XI. Peritonitis tuberculosa ._ .............. 5 h.
+  f

vörös j. pitvar és v. femoralis

XII. Erysipelas ... ... ... ... ... .. ... _ 5 V, h. +  +  + vegyes sz ív, kis- és nagyerek

XIII. Pleuritis purulenta ... ... ... ... ... 6 h. T  + vegyes sz ív és nagyerek

XIV. Tuberculosis miliaris ... — ........ 8 h. +  +  ■ vegyes sz ív és nagyerek

XV. Broncho-pneumonia ____________ 15 h. +  + vegyes szív és nagyerek

XVI. Lepto-meningitis chron, ... ... ........ 16 h. +  +  + vegyes sz ív, kis- és nagyerek

* Az érrendszer megvizsgálása a jelzett idő ben már véget 
kezdtem meg.

mely a szív jobbfelében határozottan réteges és hol vörös, hol meg 
halványszürkés.

X IV . eset. N . J. (9 órával a halál után bonczolva). D iagnosis: 
Tuberuloscis miliaris universalis. A vér a szívben és a nagyobb erek
ben megaludt, még pedig olyformán, hogy a szív felső  részében az al- 
vadék halvány, alul pedig sötétvörös és így pl. az aortában lévő  hen
geres alvadék a felszálló részben halvány, a leszálló részben pedig már 
sötétvörös cruort alkot.

X V . eset, S . F. (16 órával a halál után bonczolva). D iagnosis: 
Bronchitis et bronchiolitis purulenta cum bronchopneunomia abseCe- 
dente. Pleuritis fibrinoso-purulenta 1. d. A vér nagyrészt folyékony, a 
s z í v  jobb felében a folyékony vérben kevés sárgás, kocsonyás ros- 
tonyaalvadék van, ehhez hasonló alvadék a v. cava. inf.-ban is található, 
a nagyobb környéki gyű jtő erek billentyű ihez kevés vörhenyes vér- 
alvadék tapad.

X V I. esel. W. P . (16 órával a halál után bonczolva).. D iagnosis: 
Leptomeningitis et periencaphalitis chronica. Amentia. Úgy a szívet, 
mint a nagyereket sok vörös, hol meg halványszürkés alvadék tölti 
ki, a mely hengerded formában a nagyerek mellékágaiba is beterjed s 
ott faágszerű en elágazik, úgy, mint azt bonczolásokkor rendszerint látni 
szoktuk.

Az áttekinthető ség czéljából eseteim bonczolási ered
ményét a fenti táblázatban foglaltam össze.

(Folytatása következik.)

ért, úgy, hogy a bonczolást tulajdonképpen 20 perczczel a halál után

Háborús adalékok az asthenia tanához.*
I r ta : W o lf G yu la dr., népf. fő orvos, a danilovgradi katonakórház 

parancsnoka.

Minden tudományban új gondolatokra, átértékelésre fog 
ösztökélni a háború. Eddig el nem képzelt tömegek moz
gása, hihetetlen viszonyok és erő megfeszítések ezernyi alkal
mat adtak a kutatóknak megfigyelésre, új következtetésekre. 
Az orvostudomány is ugyancsak kivette részét úgy a theoria, 
mint a praxis munkájában, de ha áttekintjük az eddigi iro
dalmat (fájdalom, nagyon hézagosán áll rendelkezésemre), a 
részletkérdések minutiosus elaprózását látjuk mindenfelé, a 
bakteriológiai, általában laboratóriumi irány, a paninfectiós 
tan szinte túlzásba hajlott, külső  ártalmak ellen kutatunk 
folyvást, s az egész embert, mint önmagába zárt belső  kór
okot elfelejtették a vizsgálók. Pedig ha jól látunk, az érdek
lő dés jó részét ez a most tömegekben jelentkező  pathologiás 
ember érdemelné meg, hogy tudományunk súlypontját egy
szeriben áthelyezze a széles áttekintésü, elhanyagolt klinikai

* A cetinjei katonaorvos-ülésen tartott elő adás.
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elvre. Az egyént mint egészet kell elő ször és utoljára szem
ügyre venni, részletpanaszait a képbe beillesztve megbírálni; 
ha áll ez az igazság a békeidő  gyakorlatában, mennyivel 
inkább a hadviselés belbetegeinél. Az egyén kis világát is 
felette megrázta a háború, kihajtotta nyugodt milieujébő l, 
életrendjébő l; az Alföld simaságára született és szokott férfi 
magas hegyek mászásával tölt el éveket, az ülő foglalkozást 
fölváltotta az örökös menetelés, a könnyű -telü vidék fiait jég
mező kön beásva találta a tavasz, a férfinép javarésze elő 
készítetlen surmenage-ban robotol. Mindezt mi orvosok 
újszerű  betegségek formájában láttuk projiciálva ambulan- 
tiáinkon, kórházainkban, régi tüneteket új kórképpé csopor
tosulva, ép szervek mellett folyton kiújuló, állandósuló functio- 
zavarokat, anatomice megokolhatlan tömegpanaszokat jegyez
hettünk föl, mik együttesen arra a gondolatra vezetnek, hogy 
nem a panaszolt szervek, hanem az egész ember különös
fajta megnyilvánulását lássuk bennük. Rég nyomtalanul 
gyógyult hílusgócz, csúcshurut az edző  friss levegőn végze
tesen kiújult, ugyanakkor cavernákat láttam begyógyulva az 
orosz harcztérrő l hazajönni; az egyik rheumát pár hetes 
fürdő kúra letörli, a másik az egész életre háborús emlék marad. 
A testalkat — mint adott alap — kell, hogy eldöntse az 
ugyanazon külső  viszonyok mellett másként alakuló kór
lefolyást és gyógyeredményt; a testalkat mértékének Brugsch 
a kifáradást tartja, a kifáradás teljéhez legelébb érnek el 
azok, kik az astheniás habitus ismérveit hordják magukon. 
Ez a fizikai tényező  (nem speculativ diathesis), minek a 
küzdelmes nehézségekben az a sok különös kórjel és kór
lefolyás a függvénye, alapja egy elhanyagolt, kellőleg nem 
méltatott, nagy differenciálóképességű  theoriának, melyet a mai 
magyar belorvosok nagymestere, Stille r tanított; a „háborús“ 
belső  betegségek pathogenesise tisztázódik az asthenia taná
nak elfogadásával, egyúttal az egyén teljesítő képességének 
megítélésére, katonai prognosisállításra a legjobb iránymutató, 
mert különválasztva elénk tartja azt az emberfajtát, melyre 
nem illik a klassikai mondás : „Sub pondere ereseit palma.“

*
* *

Ide s tova három év alatt tízezer katonánál többet a 
monarchia minden nemzetiségébő l vegyest vizsgáltam, már 
elejétő l eme constitutiobeli féleségre irányozva figyelmemet. 
Frissen beöltözött újonezok, népfelkelő k, számos harezteret 
megjárt betegek és felülvizsgálandók, a montenegrói és albán 
Karsztokba elkerült katonák és ezrnegorez polgári lakosság 
voltak e tanulmány tárgyai. Statisztikai áttekintést és a Stille r 
monográfiájában részletezett rajzot (splanchnoptosis, vándor
vese, dyspepsia, neurasthenia, bordaporezleválás stb.) mellő zve, 
csak az észleletek legkülönlegesebbjeit csoportosítom, melyek 
szerintem a háború szenvedései által megnövesztve szervesen 
kiegészítik ismereteinket az astheniáról.

I. A sthen iás reactiók a vegetativ idegrendszer részéről.

A ) Mellkasi szervek: 1. Szív. 2. Tüdő  és egyéb velük 
összefüggő  képletek.

B ) Hasű ri szervek: 1. Gyomor-bél. 2. Nagymirigyek. 
3. Vese.

II. H asfa lh iba  m in t asthen iás stigm a.
III. A m o zg á ssze rv e k  és idegek asthen iás m egbetege

dései.

I. A s th e n iá s  rea c tió k  a vegeta tív  id e g ren d sze r  részé rő l.

A ) 1. Abban a legtöbb szerző  megegyezik, hogy há
borús szívmegbetegedés sui generis nincs, de van szív
kimerülés, túlfáradás; a legjobban alkalmazkodni tudó 
szervünk „neurosisba“ esik, ha a mellkasi vagosympathicus 
gátló, illetve izgató impulsusokat visz felé, eme idegtörzseket 
viszont az alább részletezendő  respiratoriumos túlfáradás 
befolyásolja. Pulsus respiratorius, extrasystolés arythmia, 
pneumocardialis zörejek stb. mellett úgyszólván mindig meg- 
lelhető k az astheniás stigmák; hogy vagosympathicus-izga- 
lommal állunk szemben, mutatja az egyidejű leg föltűnő

gyakran tapintott fiatalkori érfalkeményedés, mely nem mész- 
lerakódásból, hanem az érfal izomelemeinek görcsös össze
húzódásából származik; a tompa, örvényes zúgást utánzó, alig 
hallható hangok a nagy erek benyilása helyén, a lassult, 
tétovázó, ellenállással küzdő  vérelfolyást jelentik. Az ilyen 
szív, ha kórházban vissza is nyeri munkaképességét, meg
hamisítja a statisztika „gyógyult“ rovatát, mert a csapatnál 
csakhamar elárulja igazi lényét, más kórházba kerül mint 
„Herzfehler“ vagy „Herzneurose“ és ez így mehet éveken át, 
a nélkül, hogy a hadsereg hasznát látná az embernek. 
Harcztéri szolgálatra inkább való a kompenzáltan gyógyult, 
hypertrophiás zörejes szív, ez igen sokszor jobban kibírja a 
csapatélet hajszáját, mint az ilyen astheniás ember szíve!

2. A vagosympathicus izgalmát megerő ltetett légzésnél 
sajátos reactiók szemléltetik a bronchusok háborús hurutja 
képében. Hogy jött létre az a megszámlálhatatlan sok, folyton 
kiújuló, szű nni nem akaró, mégis hevenyés characterű  hörgő 
hurut? Mind dyspnoéval kezdő dik, mint a Stille r említette 
astheniások ideges dyspnoéja (a békében ritka példányokat 
a háború megszaporította); szerinte erre jellegzetes, hogy 
erő ltetett, mély belégzések sem szüntetik meg a légszomjat; 
Stille r is a vagust okolja ez anomáliával, de mechanismusát 
nem magyarázza meg. A fokozott be- és kilégzés munkája 
hosszú menetelésnél nem marad egyensúlyban. A menetelő  em
ber kétségtelenül nemcsak passive exspirál, hanem intercostális 
izommű ködéssel segíti ki a mellkas rugalm asságát; ez az 
activ kilélegzés hamarabb eléri a munkafáradtság tető fokát, 
mint a belégzés autonom centruma, sietteti a túlfáradást a 
hideg- és a bordaközti fájdalomérzés, tehát az exspirálás 
gyorsan csökkenni fog, a túlfáradt katona tüdeje mindinkább 
maximalis belégző állásba jut. E hevenyésen megnagyobbodott 
negativ mellű ri nyomás két physiologiai hatása nyilvánul meg 
a tüdő n : á) véreltolódás folytán pangás az epithelben, b) 
vagosympathicotonia folytán lumenszű külés. Egyúttal a hasüri 
nyomást is megváltoztatja, a minek folyományairól a has-szer
veknél szólunk. A tüdő túlfeszülés különböző  mértékben érinti 
a nem homogen szivacsképlet egyes szöveteit, a merev 
bronchusfa közelében inkább gátolt a térváltozás, tehát itt 
fog legfő képp fokozódni a vér útjában az ellenállás, mikor 
is a capillarisok megnyúlnak és megszükülnek (Tendeloo, 
Cloettd). A tüdő beli vérkeringés eme romlása, a velejáró 
dyspnoe a tüdő túlfeszülés számlájára Írandó, nem mint a 
békebetegek dyspnoéja, mikor a szívet okoljuk: itt ép a 
tüdő  is, a szív is, s mégsem várjuk a nehézlégzés gyors meg
szű ntét; a túlfeszült tüdő  izgatja a vagus-végző déseket, 
ez újra még erő ltetebb respiratióra vezet, a vagotonia a 
bronchus ű rének állandósulásra hajló szű külését eredményezi* 
úgy mint asthma bronchiale-ban; az a körülmény, hogy a 
fáradt ember orrlégzés helyett a szájon át légzik, a levegő t 
tehát nem melegíti föl elő re kellő en, szintén fokozza a tónusos 
megszükülést. Ép szívet föltételezve, a tüdő vérkeringés nem 
lassul, a pótmunka vígan megy végbe, de a vénák meg- 
szű külése folytán a vérfolyás megnehezedik, a mi végül 
bizonyos fokú passiv hyperaemiára vezet, létrejön a háborús 
bronchushurut. Itt nem beszélünk pangásos tüdő rő l, az ilyen 
emberek kevés köpetében lehámlott alveolus-epithelt hiába 
keresünk, nem is bronchitisrő l, mert nincs sejtszaporodás, 
csak duzzadás, keringés-zavar, pangás. Klinikai jele legtöbb
ször száraz köhögés (nincs reggeli köpet), alig hangosabb 
légzés, egyéb hallgatózási tünet nélkül; a tapadós köpetben 
csak mucin, semmi , fehérje, semmi fajlagos bacillus, alig pár 
leukoeyta és nagy hámsejt. Ha nagyobb fokú és régibb a 
pangás, akkor száraz szörcsölést hallunk, ami annyit jelent, 
hogy a bronchusfal oedemás {M üller), ez éjjeli köhögéssel, 
különös mellkasi nyomásérzéssel gyötri a beteget. Ezt a 
nem gyuladásos bronchus-oedemát, mikor is az érfalak foko
zott permeabilitását föltételezzük, W illiam s és D avis szerint 
a kifáradáskor termelt toxinok (Ermüdungstoxine) segítik e lő ; 
mi legtöbbször alkoholistákon láttuk; nem atropinnal kezel
tük, mint a többit, hanem nagydosisú jódkálinak (3—4 
gtn. naponta) czéltudatosan hosszú ideig adagolásával értünk 
el jó eredményt. Ez a vagotoniás (astheniás) catarrhus kórházi
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pihenés és megfelelő  kezelés mellett gyorsan veszti tüneteit, 
de mihaszna, a beteget gyógyultan elbocsátjuk, kivonul, 
„strapáczol“, csakhamar rosszabbodva visszakerül, és ez így 
megy éveken át; ismerek katonákat, kik „chron. Bronchial
katarrh“ diagnosissal végigjárták a monarchia tartalékkór
házait, pedig a tüdejük egészséges, itták literszámra a jód- 
kálit és ipecacuanha-fő zetet (nem tudom miért?), de szol
gálatképes katona sohasem lett belő lük. A kórkép vonásokban 
olykor gazdagabb lesz, a belejátszó atypusos gyomorbélpa- 
naszokat, rheumás állapotokat nem tekintve, intercostalis 
neuralgiák, haemoptysis tarkíthatják a képet, capilláris vérzések, 
vörhenyessárga váladék a passive vérbő  tüdő bő l; igen gya
kori volt alföldi emberek közt subalpin helyeken a pangásos 
garathurut (a gátorürig visszavezetve), mikor meghűléses 
tonsillitis egy sem fordult elő , nyálmirigyduzzadás, 354° C. 
temperatura hyperhydrosissal. Heveny pajzsmirigy-megduz- 
zadást fájdalmas feszüléssel négyszer láttam, egy szerb 
hadifogoly a Basedow-kórt exopthalmusával, merev tekinte
tével, Graefe- és Stellwag-tünettel híven utánozta, mindez 
ex juvantibus vagosympathicotoniás állapotnak bizonyult, 
mikor az egyéb astheniás jeleket egybevetvén, atropin-kísérletre 
határoztam el magamat. Feltű nt, hogy egyik tábori kórházból 
harminczával kaptam egy idő ben emphysema púimon, 
diagnosissal betegeket: mind délszlávokat, kiken megtaláltam 
a Stiller-stigmát. Hiszem, hogy az ottani fölvételkor a friss 
volumen púimon, auctum tüneteit mutathatták, melyeknek, 
mire hozzám eljutottak, már nyomuk veszett, de a fenn leírt 
hurut makacsul megmaradt; a rugalmasságot csökkentette a 
kifáradás, akkor még megvolt a passiv feszüléssel fokozott 
belégzési állás, a túlfáradt exspiráló izmok nem tudták hir- 
telenében a hyperfunctiót elvégezni, tehát bátran nézhette a 
tábori kórház orvosa heveny tüdő tágulásnak a képet, pedig 
tulajdonképpen astheniás jelenség volt. Nem is kell a 
feszülési differentiának absolut magas mértéket elérni, az 
astheniás fokozott ingerlékenység természetesen a légző 
centrumra is kiterjed {B ergm ann), tehát a fáradalmaknak 
relativ fokozódása elég, hogy a hyperfunctio létrejöjjön.

A mechanismus ilyetén elképzelése vezetett arra, hogy 
e háborús katarrhusnál atropinnal kísérletezzek, mely E p - 
p inger és H ess kísérleteiben a pilocarpinnal mesterségesen 
keltett vagotoniának megoldására prompte bevált és a hörgő - 
aslhmának is tudvalevő leg jó csillapítója. Az atropin nem 
centrálisán, hanem perifériásán ható szer, bénítja a vagus- 
végző déseket s így megnyugtatja úgy a bronchus-, mint az 
érfal-izomzatot (Ochsenius). Megbízható ujjmutatást a bostoni 
H ig g in s és M eans vizsgálatai nyújtottak e kérdésben: össze
hasonlítva hatását a hörgő hurutok semás kezelésében kárho- 
zatosan elterjedt morphinderivatumokkal, kiderült, hogy az 
atropinnak élettani hatása a légzéscentrumra semmi (a 
morphiné deprimáló), a bronchus-izomzatra tágító (a morphiné 
szű kítő ), atropinra a gázcsere nő , morphinra csökken vagy 
nem változik. Íme mennyire czélellenes a morphin-therapia 
vagotoniás hurutokban! Mihelyt tehát az esetet egyéb baj 
kizárása és a stigmák igazolása után az astheniás (vago
toniás) hurutcsoportba soroztam, gyorsan emelkedő  dosisban 
adtam az atropint, míg csak a pupilla és egyéb jelek nem 
figyelmeztettek, hogy túlléptem a megengedett határt; ilyenkor 
meglepő  szép eredményeket láttam ad hoc; sokszor nagy 
akadály volt a tervszerű  keresztülvitelben az atropin iránti 
túlérzékenység, amely általában annál nagyobb, minél nagyobb- 
fokú az asthenia. Nem ritkán 1 mgm atropin káprázást, hal- 
lucinatiót okozott vagy pár napi adagolás után kumulálódott, 
deliriumot, psychosist is láttam inkább délszláv katonákon, 
mig egy orosz hadifogoly, ki tüdő emboliára emlékeztető  
nehéz légzéssel és kínos köhögéssel vétetett föl, szemlátomást 
javult, mert 3 5  mgm. adagot is eltű rt. E kellemetlenségektő l 
megszabadultam, mikor a novotropinban (készíti a Chinoin- 
gyár Újpest) megismertem az atropin értékes pótszerét, mert 
ebbő l sokkal többet lehet adni, 15—20 mgm.-ot is minden 
veszedelem nélkül. De mindig csak ad hoc beszélhettem 
gyógyulásról, az astheniás tünet megszű nt, de az ember 
astheniás maradt.

B ) Hasű ri szervek.
Grafikai összefüggésben:

icterus nephrosis
— mirigykimerülés \  /

Túlfáradás _  i(ip„f,'.iAr7AUpnvsA„ — sympathicusban i visce-ídegtulérzekenység _  enteric gystem Langley )  rotonia

/  I \
tympanism, obstipatio diarrhoea

1. G ray és Pickm ann is állítja, hogy a fáradt tüdő  mű 
ködés-zavara nem marad elszigetelt jelenség, hanem a has
szerveken is meglátszik, a pancreas elválasztása is csök
ken ; ennek összes következményeit az angolok találóan 
dyspepsia from weakness-nek hívják. Az azelő tt rendes 
gyomor hypacid lesz, szabad sósavja egészen el is tű nhet, 
kitágul, kiürülése késik; az ilyen gyomrú beteg éhes, de a 
húsételt nem tű ri, tejet kér helyette, hús és fő zelék után 
fájdalmat jelez, néha oly görcsöt, égést, mintha gyomorfekélye 
volna: ugyanaz a kép, melyet S tra u ss : Kriegsmagenneurose, 
P eiser: Kriegsermüdungsneurose néven írt le. A gyomor- és 
pancreas mirigyek kimerülése folytatódik az egész bélmirigy- 
rendszerre, elő áll az achylia gastroenterica (meggyarapodott 
székvolumen, gyakori kenő csös összeállású székletét, levert
ség, glycosuria, lefogyás.)

2. Feltű nő  gyakran láttunk icterust, melynek létrejöttét nem 
a békébő l ismert kórokokra kell visszavinnünk, mert azok 
rendesen hiányoztak; gyomorelrontást, elő ző  betegséget 
nem említ a beteg, széke nem acholiás, vizelete nem barna 
sörszinű , nem érez fájdalmat, csak bizonytalan nyomást, 
feszülést panaszol, a zsírkihasználás sülyed, mert bár epe ke
veredhetik a béltartalomba, de a pancreas és a bélnyálkahártya 
enzymtermelése csökkent. A bél és choledochus nem kata- 
rrhusos, a máj nincs megnagyobbodva, hanem kisebb, alsó 
még tapintható széle kemény, vékony, éles a glycogen és zsír 
eltű nése miatt. Bradycardia legtöbbször mutatkozott hyper- 
hydrosis, tremor, subnormalis hő mérséklet, idő leges czukor- 
vizelés, elhúzódó albuminuria társaságában. Cylindruriát 
többször, haemoglobinuriát egyszer láttam háborús icterus 
kapcsán; urobilint mindig kimutathattam az £Vz/7á/z-reagens- 
sel, de ez nem jogosít föl egy külön urobilinicterus fölvéte
lére, csak általában zavart májmüködésre utal (lásd Buda
pesti Orvosi Újság, 1912, Gyermekorvos, 2. szám), mikor 
vénás pangás áll fenn a májsejtoszlopok közt, a mint pangás 
az oka a fenntebbiek szerint az úgynevezett bronchus- 
katarrusnak is. Itt sincs sehol gyuladás, túltermelő  hurut sem 
az epekivezető ben, sem a bélben, nincs fokozott vérszétesés,de 
görcs van az epeképző  helyeken, pangás az epe- és vér- 
capillarisokban, 'az epe egy része lefolyik a bélbe, hisz’ a 
székletben megjelenik, de a görcs folytán csökkent az elfo- 
lyása már fenn a termelés helyén. Tehát ne cholangitisbő l, 
vagy mint sok új szerző  teszi, kívülrő l jövő  infectióból 
vezessük le ezeket az icterusokat, hanem távolabb eső  szer
vekkel együtt történvén ez elváltozás, generalis okot keres
sünk. Miképp a valóban elő forduló ijedséges sárgaság 
(Schreckikterus) =  icterus ex emotione az apró epeutak 
hirtelen görcsekor keletkezik, úgy a háborús icterusnál 
is egy ideges, olykor psychés momentumot nem lehet leta
gadni. Ilyen ideges momentum a magyarázata a rendellenes 
bélmozgásoknak, bélpuffadásoknak is. Hogyan jön létre az 
ideges tonusfokozódás a májban ? A fokozott mértékben 
igénybe vett szív fokozott nyomással dolgozik, a fokozott 
vérnyomás kapcsolja be az autonom idegrendszer reflexét, amely 
ezt a görcsöt s eredményében a májdysfunctiót létrehozza; 
az ijedséges sárgaságnál pillanat alatt áll be a felfokozott 
vérnyomás, a vele megindított sympathicus-reflex; a E lfára
dásnál lassan adódik össze az inger. Az astheniás embernél 
a görcs elsimulása nem megy olyan gyorsan végbe, mint a 
Schreckicterusnál, valamint az astheniásak ikra- és lábújj- 
görcse is érthetetlenül soká megmarad, más embernél pillanat 
alatt elmúlik. Az infectiós természetű  bélzavaroktól persze 
most eltekintve, a háborús hasmenést és székrekedést is eme 
kategóriába vagyunk kénytelenek besorozni; a kettő  közt 
nincs aetiologiai ellenmondás, sokszor ugyanazon egyénen
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cyclusosan váltakozik az obstipatio és diarrhoea, a szerint, 
amint a sympathicotoniás peristole vagy peristaltica van túl
súlyban. Az astheniás hasmenés egy kirívó példáját észlel
hettem a legutóbbi hetekben egy térképező  kapitányon. Nála 
a mindennapos megő rlő  vándorlás a hegyek közt periódusos 
hasmenés képében jelezte a kimerülést. Két hétig birta, 
rendes diaeta mellett pontos székrendezés, jó közérzet; mikor 
a fáradtság climaxát elérte: hyperhydrosis, tremor kíséretében 
jelentkeztek a megszokott szerekkel csillapíthatatlan görcsös 
mucosus hasmenés és vele egyidejű leg rheumaszerü borda
közi és kereszttáji fájdalmak, ezen astheniás eruptio 3—4 
nap alatt lezajlott, gyorsította az elpihenést novatropin s 
utána pancreon szedése. Nincs okunk külön kifáradási 
toxinokat fölvennünk, a kapitány astheniás volt annak min
den stigmájával. E visceratoniákhoz nem számítom azo
kat a bélpuffadásokat, mikor egyéb magyarázatot adnak a 
körülmények; sok spasmusos hasmenés, colica mucosa puf
fadással, légzésnehézséggel jár, míg végül a beteg egy jókora 
ascarist hoz világra és az egész kép eltű nik, itt az ascaris 
váltotta ki a visceratoniás tüneteket. Ha mindez így van, mi 
a tenni valónk ? Hagyjuk elő bb kinyugodni a májat és 
pancreast megfelelő  (zsírszegény) diaetával, csökkentsük a 
májváladék útjában álló görcsöt, a felfokozott bélbeidegzést 
novatropinnal, azután a túlfáradás csökkentette gyomor- és 
bélm irigy-elválasztást igyekezzünk pancreasfermentummal 
serkenteni. Nem cholagogumra van szüksége az icterusos 
katonának, háborús bélzavar esetén felejtsük el a durván 
izgató calomelt meg a karlsbadi sót. Hyposecretiós esetekben 
Isseku tz a novatropin-papaverin conibinatiót ajánlja, ezzel 
még nem volt módomban kísérletet tenni.*

3. A háború tömegnephritiseit is némelyek fertő zésnek 
akarják betudni, mire a meghű lés hajlamosít, de a meghű léses 
betegségek hitelét nagyon megrendítette az utóbbi három é v ; 
mikor annyi volt a fagyás, tömeg-tonsillitist vagy hű léses 
„influenzát“ alig láttunk, a fagyások hónapjai nem estek egybe 
a vesebajok zömével. Nem is illeti meg az eseteket az „itis“, 
a gyuladás név, csak háborús nephrosisról szólhatunk, mert a 
vese hígító és vízkiválasztó képessége normalis, rövidlejáratú 
haematuria mellett sokátartó fehérje- és cylindriuria a saját
ságai, nem jár másodlagos szívhangékeltséggel, sószegény 
diaeta a lefolyás gyorsaságát, a vizelet fehérjetartalmát nem 
befolyásolja, quo ad vitam mindig jóindulatú, de az albumen- 
vizelés a vesezavar egyetlen jeléül hónapokig megmaradhat; 
egyes esetekben a diuretin mint speciálisán veseértágító 
szer bizonyul jónak, máskor calcium-sók szüntetik meg hir
telen a hevenyés vér- és fehérje-vizelést. Ne gondoljuk, hogy 
a calcium-ion eljutván a vesébe, lokálisan hat mint stypticum, 
hanem mint a pylorospasmusnál és egyéb hypertoniáknál a 
vagosympathicus izgalmat kapcsolja ki. A hadi nephrosis 
tehát ugyanúgy jön létre, mint a föntebb vázolt icterus.

(Folytatása következik.)

Jegyzetek a malaria therapiájáról és 
prophylaxisáról.

Irta : Deák Andor dr., tartalékos fő orvos.

Annak ellenére, hogy a malaria sok-sok év óta ismert 
betegség és hogy a specifikusnak és csalhatatlannak tartott 
malaria-gyógyszert, a chinint is már sok-sok éve ismerjük, 
éppen ebben a háborúban kellett arra a kellemetlen tapasz
talatra jönnünk, hogy a váltólázat nem tudjuk mindig chi- 
ninnel meggyógyítani. Különösen a recidivák bizonyúltak 
sokszor felettébb makacsnak. Az optochinnal (aethylhydro- 
cuprein), arsen-készítményekkel s különösen a neosalvarsan-

* E dolgozat írásba foglalása után jutott el hozzám B á lin t tanár 
közlése (Orvosi Hetilap, 1917, 14. szám) a tympanismus vagotonicus- 
ról. Jelenthetem, hogy ily meteorismusokat egyéb astheniás tünetek 
közt vagosympathus-izgalomnak tartván, már 1915 elején atropinnal 
per os kezeltem sikeresen a szabadkai tartalékkórházban. B á lin t tanár 
eseteit teljesen utánozták, olykor az egyéb visceratoniás jelenségek 
mellett a tympanismus szinte mellékesnek látszott; hyperaciditas helyett 
azonban mindig hypoaciditast talált a chemiai vizsgálat.

nal végzett kísérleteknek is a csalhatatlannak vélt chininben 
való sű rű  csalódás az oka. Mint orvosnak s mint patiensnek 
egyaránt bő  alkalmam lévén a különböző  elveken épülő  
therapiás eljárásokat úgy subjective mint objective megítélni, 
tanulságaimat közölni óhajtom. A nem chinines eljárások 
egyike sem ér fel á lta lánosságban a chininnel, de azért értékes 
fegyvernek bizonyultak egyes esetekben, különösen akkor, 
mikor valamely okból nem adhattunk chinint. És ilyen helyzet 
gyakran adódik. Ilyen az, hogy a tropicáról ne is szóljak, 
a mikor a magas lázaktól dyspepsiás tertianás beteg gyomra 
nem bírja a chinint, ilyen, midő n a chininhatás jól ismert 
kellemetlen melléktünetei különösképpen kínozzák a bete
geket, ilyenek azok a kiváltképpen makacs recidivák, midő n 
a hosszú idő n át való chininezés következményeként a szer
vezet épp a lázak kritikus idejében nem reagál már a chi- 
ninre. Errő l alább még szólunk. Végül ide tartoznak azok az 
esetek, mikor nem adhatunk chinint — mert nincs, a mint 
az épp ebben a háborúban nem egyszer megesett, hogy a 
hadihelyzet egyszerű en kizárta a chinin-utánpótlást. Most 
csak annyit, hogy ilyen esetekben csodásán hat pl. egy 
intravénás neosalvarsan-injectio, nehány óra alatt láztalanítva 
a kétségbeesett chininezés ellenére is magas lázban fetrengő  
beteget. Persze a salvarsan-hatás tartóssága ismét más kér
dés, s mivel a szert a malaria therapiájába még csak most 
vezették be, nem nyilatkozhat errő l jelenleg érdemlegesen 
senki. De ha nem is érünk el a neosalvarsannal mást, mint 
hogy a beteg életét a pillanatnyi halálveszedelemből kira
gadjuk vele, már akkor is megbecsülhetetlen fegyverünk a 
váltóláz leküzdésében. Mert ha csak nehány napra is sikerül 
az ilyen beteget láztalanítani, ezzel, a mint tudományosan 
eddig még meg nem magyarázott tapasztalat mutatja, ismét 
képesek vagyunk ő t az esetek túlnyomó részében chinin- 
tű rő vé, illetve chininre kedvező en reagálóvá tennünk.

Az arsennek tagadhatatlanul van a malariaplasmodiumok 
egyes fajaira specifikus hatása is, de a tulajdonképpeni érté
kes szolgálatot nem ebben az értelemben teszi, hanem a 
rohamok következtében leromlott betegek gyors roborálásá- 
val, a protrahált chinin-kúrával kombinálva a megrontott 
vérkép normálissá tevésével.

De a mint mindenki tudja, általánosságban, sajnálatos 
tökéletlensége ellenére is, a chinin viszi a vezető szerepet a 
malaria therapiájában. És a magunk tapasztalatai alapján is 
nyugodtan mondhatjuk, hogy az eredmények szépséghibái 
nem egyedül a chinin rovására írandók, hanem a betegekére 
és orvosokéra is. A betegekére azért, mert érthető  okokból, 
különösen a katonaságnál, egyszerű en nem szedik lelkiisme
retesen a chinint s így adataik megbízhatatlanok. Az orvo
sokéra pedig azért, mert bármily furcsa is, a chinin adago
lásának methodikája még ma sincsen szilárdul kidolgozva, 
pedig a sikernek talán ez a legfő bb kelléke.

Különösen a katonai malaria-kórházakban jelenleg két 
fő  chinin-adagolási elv d ivatos: A rohamok után rövid ideig 
(2—3 nap) magas dosisok adása az egyik, s a legkülön
böző bb sémák szerinti protrahált, vagyis hosszú ideig tartó 
chininezés a másik.

Hadseregünkben a rövid ideig való adagolást kultivál- 
ják elő szeretettel mint újdonságot, míg a polgári praxisunk
ban s Németországban általánosságban a protrahált chini
nezés járja. A rövid kúrát szeretik neosalvarsannal kombinálni 
és elő harczosaik a következő  theoriával indokolják: A ma- 
lariás rohamot elő idéző  momentum az emberen a szapo
rodó plasmodiumnak a véráramba való jutása. A chinin
nel kezelt beteg vérébő l pedig a parasiták egynéhány 
nap alatt eltű nnek. Már most mivel practikus értelemben 
csak a vérben levő  parasiták pathologikusak, felesleges a 
beteget tovább gyötörnünk a chininnel, mert a chinin a 
csontvelő ben, lépben stb. rejtő ző  parasitákra nem hat s a 
beteget csak a gyógyszer kellemetlen mellékhatásainak tesz- 
szük ki. Tehát 2—3 napig nagy dosis (2—3 gramm), ez az 
elv, s aztán várják a következő  rohamot, a mely 14 napnál 
ritkán késik tovább. A kúrát ekkor megismétlik s aztán 
ismét várnak a most már 10— 12 nap alatt jövő  rohamra.
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Ismét 2—3 napig 2—3 gramm chinin naponta és így tovább, 
a míg a lázak kimaradnak. Chori és Kosler bacteriologusok 
s mikor ezt ajánlották, akkor is úgylátszik a mikroskop alól 
olvasták eredményeiket, nem a betegágynál szerzett tapasz
talatokból. Mert anélkül, hogy ennek a methodusnak rész
letes bacteriologiai indokolását ismertetném, csak a követ
kező , saját tapasztalataimon alapuló tényeket akarom rög
zíteni.

Lehet, hogy egy-egy chininnel befolyásolt roham után 
a plasmodiumok száma megfogy, de viszont bizonyos az, 
hogy a megmaradt, számban megfogyatkozott plasmodiumok 
épp olyan súlyos tüneteket okozhatnak, mint a kezelés 
elő ttiek. Vagyis a rövid chinin-kúrával elpusztított plasmo
diumok száma relative oly csekély, hogy practice nem jöhet 
szóba. Aztán azt sem bizonyította be még senki sem, hogy 
ilyen rövid kúrák után a plasmodiumok virulentiája csökken e 
practikusan  értékes m értékben. Ső t, a mint elő bb mondtuk, 
a rohamok 14, 12, 10 nap múlva szinte kivétel nélkül meg
ismétlő dnek (még ha neosalvarsannal kombináljuk is a kúrát) 
s ha meggondoljuk, hogy az első  kúra után 10 nap múlva 
jelentkező  rohamot a beteg már megviseltebb szervezettel 
fogadja és így rosszabbul tű ri, mint az első t, továbbá a har
madikat ismét rosszabbul, mint a másodikat és így tovább, 
akkor elgondolhatjuk, hogy 4 —5 ilyen 2—3 napos kúra, illetve 
roham után, mely 4—5 hétig tart összesen, minő  erő beli 
állapotba kerül a beteg. Azt pedig, a mit Kosler tanár állít, 
hogy a szervezetben lassú phagocytosis folyik le, a mely 
az idő k folyamán végre ártalmatlanná teszi a plasmodiumokat, 
a melyek minden kúra után kevésbé actioképesek (?), még 
senki sem látta, mert az ilyen lassú phagocytosishoz első 
sorban jókarban levő  szervezet kell, a fenti kúrával pedig 
ennek épp az ellenkező jét érjük el.

A fentiek alapján csak elítélhetjük a lázak erő szakos 
provokálását is, melyet némely nagy malaria-kórházban lát
tunk. A rövid kúrát gyorsabbá s ezért a rohamok közti 
szünetet kurtábbá akarják tenni ezek a lázprovokálók. 1 cg. 
chinin (Reizdosen), hideg douchok, nehéz testi munka, lép- 
villanyozás stb. ilyen eredményes lázprovokáló eljárások. 
Meggyő ző déssel mondjuk, hogy csak a beteg gyors lerontá
sában eredményesek — s nem gyógyításában.

A mit a rövid chininkúráról mondtunk, abból egyúttal 
következik az is, a mit ezzel szemben a protrahált kezelés
rő l akarunk mondani: t. i., hogy a chinintherapiacsak ebben 
a formában jogosult és eredményes. S ha csakugyan évényesül 
a plasmodiumokkal szemben phagocytosis, az csak ilyenkor 
érvényesülhet, a midő n a chinin hosszasan adagolásával hosszú 
idő re láztalanná és így erő ssé és ellenállóvá tesszük a bete
get. Az tény, hogy nagy általánosságban a bizonyos rend
szer szerint keresztülvitt hosszú kúra föltétien eredményes. 
Ennek a ténynek bacteriologiai magyarázatába kellő  tapasz
talat híjján nem bocsátkozhatom. De azt állítom, hogy a jól 
megcsinált chininkúra idő beli hosszúságával egyenes arány
ban áll az eredmény jósága is. Azt, hogy N o d it vagy Koch, 
vagy a kettő  kombinált sémája szerint chininezünk-e, vagy 
egyébként, az másodrangú kérdés. A lényeg az, hogy a szü
netekkel megszakított kúra hosszú ideig tartson. Magam a 
német módszert használtam és rendelem. Ennek a sémája a 
következő : Három napig a roham után 2 gr. pro die. Két 
nap szünet. Ismét három napig 2 gr. pro die. Két nap szünet 
és így tovább. Két hónapon át. A harmadik hónapban a 
chinines napok közé három nap szünetet iktatok s a napi 
dosist is leszállítom — individualizálva a beteg erő beli 
és általános fejlettségi állapota szerint — L5—-1 gr.-ra. A 
negyedik hóban szintén három napos szünetekkel három 
napon át 0 '8— 1 gr.-ot adok s végül az ötödik és hatodik 
hónapban 2 napos szünetekkel napi 0 5  gr.-ot. Ez a kúra, 
a mint látjuk, fél évig tart ugyan, de mindenekfelett jó. 
Általában fontos az, hogy elnyújtott legyen a kúra, hogy a 
meggyengült szervezetnek ideje legyen összeszednie magát. 
Mert törvény az, hogy minél tovább ki tudjuk tolni a láza
kat, annál erő sebb lehet a reményünk a végleges gyógyu
lásra. Hogy ilyen hosszú chininezés után, ha esetleg mégis

beáll a lázroham (excessiv testi munka, hülés, traumaként 
szereplő  súlyos betegségek következtében) sokszor évek múl
tán is, akkor csakugyan elő fordul — bár hangsúlyozzuk, nem 
sokszor —, hogy a beteg nem reagál per os adott chininre, 
vagy csak igen nagy dosisokra. A rövid kúra hívei ezt az 
úgynevezett chininálló törzsek (chininfeste Stämme) keletke
zésével magyarázzák, melyek a hosszú chininezés folytán fej
lő dnek. Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy ott, a hol a 
per os adott chinin hatástalan, ott jogosult és hatásos egy 
intravénás chinin-injectio, vagy a kevésbé kényes neosalvarsan- 
injectio. Ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy az ilyen hossza
san chininezett betegekben nem chininálló törzsek vannak, 
hanem bizonyára a sejtek chininfeldolgozó képessége csök
kent, illetve módosult, a plasmodiumok azonban a chininnel 
szemben épp oly érzékenyek, mint a chininezés elő tt, hisz 
intravénás injectiókra megszű nik a láz. A chininálló plas- 
modium-törzsek hypothesise ne riasszon el tehát senkit a 
protrahált kúrától.

A prophylaxisról való mondandónk lényege az, hogy a 
malaria ellen chininnel védekezés a priori helytelen. Ezért 
nem akarunk az elő zetes chininadagolás különböző  methodusai- 
ról vitatkozni, de mivel meggyő ző désünk az, hogy erő sen 
maláriával fertő zött helyeken, mint pl. Albánia, mindenki 
kivétel nélküt megfertő ztetik és elő bb vagy utóbb meg is 
betegszik e bajban, ha chininezi magát, ha nem, hangosan 
kell hirdetnünk azt, hogy a prophylaxisosan adott chininnel 
a betegnek, helyesebben a fertő zöttnek egyáltalában nem 
használunk, ellenkező leg ártunk. Nem használunk, mert a 
fertő zést létrehozó szúnyogcsípést chininnel nem akadályozzuk 
meg, csak a betegség kitörésének idejét toljuk ki. Tehát ne 
vétessünk chinint azzal, a kinek rohama még nem volt. 
Mert ártunk is vele, t. i , ha igaz lenne az, a mit a hosszú 
chininadás ellenző i állítanak, hogy elnyújtott chinin-therapia 
után chininre nem reagáló plasmodium-törzsek keletkez
nek, ugyanilyenek keletkeznek a prophylaxisosan protrahált 
chininezés után is. így Chori és Kosler, a kik jelentő s 
prophylaxisos adagokat ajánlanak, saját theoriájukkal jönnek 
itt ellenkezésbe. És ha meggondoljuk, hogy a malariás vidé
keken élő k hosszú hónapokig „védekeznek“ a baj kitörése 
ellen ily módon, elképzelhetjük, hogy a hosszú ideig köny- 
nyelmű en ű zött prophylaxis hogyan redukálta az idő k folya
mán a chininhatást, melyre pedig éppen a rohamok idején 
van szükség.

A malaria ellen való védekezés tehát még nyílt problema, 
mely a lázak elő tti chininezéssel, a mint láttuk, egyáltalában 
nincs megoldva. A szúnyogcsípés megakadályozása itt a fel
adat addig is, a meddig oly szerünk lesz, melylyel az emberi 
szervezetet a malariás fertő zés ellen immunizálhatjuk.

Közlés a székesfő városi közegészségügy i és bacteriolog ia i in tézetbő l.
( Ig a z g a tó : Vas B ernáí dr,, egyet. rk . tanár.)

Egy a typustól eltérő  paratyphus-A-törzsrő l.
I r ta : Wilhelm Aranka dr., szaksegéd.

A typhus-coli-csoport bacteriumainak osztályozása bizo
nyos közismert biológiai tulajdonságokon alapszik. Eme 
tulajdonságok közé sorolható a paratyphus-csoport bac
teriumainak sző lő czukrot erjesztő  képessége is. Idevonatkozó 
rendellenességeket már ismételten közöltek. így leírt O ette, 
O hno, W agner nem erjesztő  paratyphus-B-törzseket, melyek
nek paratyphus-B voltát azonban újabban Baerth lein két
ségbe vonja.

Loewenthal és Seligm ann egy régi laboratóriumi para- 
typhus-B-törzsön azt észlelte, hogy az erjesztő képességét 
elvesztette és ismételt állatpassage után sem kapta vissza 
e tulajdonságát,

Experimentálisán is sikerült erjesztő  paratyphus-B-t nem 
erjesztő vé tenni olyképpen, hogy az átoltásokra használt agár
hoz chloreczetsavat kevertek (P enfo ld).

Újabban állítólag állatpassage folytán látott M arm orek 
typhus-bacteriumot paratyphussá átalakulni.

Az alább közölt esetben egy a vérbő l kitenyésztett, nem
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erjesztő  paratyphus-A-törzsrő l számolunk be, a mely daczára 
a sokszor megismételt átoltásoknak, sem tudott sző lő czukrot 
elerjeszteni,

A beteg kórtörténete, melyet a Szt.-László kórház volt 
szíves rendelkezésünkre bocsájtani, a következő  adatokat tar
talmazza :

V. /. 23 éves katona. 15 nappal ezelő tt hidegrázással 
és fejfájással kezdő dött a betegsége. Typhus gyanújával szállí
tották a kórházba.

Márczius 4. A nyelv bevont, a köztakarón apró, piros, 
nyomásra elhalványuló foltok. Hő mérsék: 38'5°.

Márczius 5. A lép jól tapintható. Hő mérsék: 38 1 —39’2°.
Márczius 6. Erő s conjunctivitis. A foltok száma erősen 

szaporodott. A léptompulat a Vili. bordánál kezdő dik. Pulsus 
frequens. Vérvétel bacteriologiai vizsgálathoz.

Márczius 7. A köztakarón mutatkozó számos acne, lapos 
papulosus kiütés miatt gyanús typhus exanthematicusra. Pulsus 
jó, telt. H ő m érsék: 37‘7°.

Márczius 8. A bacteriologiai vizsgálat eredményeképpen 
a vérbő l paratyphus-A-bacillus tiszta tenyészetét nyertük. 
Hő mérsék normalis.

Márczius 10. Exanthema halványabb. Hő mérsék : 365  —
37-2°.

Márczius 11. Hő mérsék: 36.7—36-2°.
Intézetünkbe a beteg vérét vizsgálatra typhus, para- 

typhus és typhus-exanthematicus gyanúja rniatt küldték. A be
küldött vér savójával megejtettük a Widal-reactiót, a vér- 
alvadékot pedig epébe oltottuk. A Widalt typhus-, paratyphus- 
A- és B-diagnosticummal végeztük, úgyszintén, minthogy az 
eset kiütéses typhusra is gyanús volt, a Weil Xi9 (proteus) 
agglutinatióra is beállítottuk. A reactio egyedül paratyphus- 
A-val volt positiv, még pedig 1 :160 hígításig.

20 óra múlva az epébe oltott vérbő l Endo-agarra szé- 
lesztve finom, átlátszó, paratyphus-A-ra jellegzetes coloniák 
nő ttek. Ezeknek morphologiai vizsgálatakor figyelemmel vol
tunk Felsenreich és T rav insk i kutatásaira, akik már a colo
niák morphologiai tulajdonságai alapján biztonsággal állapít
ják meg hovatartozásukat.

A paratyphus A-coloniái szerintük tízszeresen nagyító 
lupéval megtekintve, a következő  ismertető  jeleket m utatják:

1. nap : Korongon elhelyezett kúpalakú kiemelkedés, a 
centrumban kis bemélyedés sű rű n granulált felület.

2. n a p : A korong és kúp érintkezése helyén gyű rű - 
formájú árok.

3. n a p : Az árok elsimult, a centrális bemélyedés szé
lesebb. A colonia opákabb.

Ezen ismertető  jelek mindegyikét a mi törzsünk colo- 
niáin is láttuk.

A kultúra biológiai tulajdonságait vizsgálva azonban ki
tű nt, hogy daczára morphologiailag teljesen megegyező  visel
kedésének a paratyphus-A-val, ettő l eltérő leg viselkedik, a 
mennyiben sző lő czukrot elerjesztő  képességgel nem bir. A 
kultúrának ezen tulajdonsága állandónak bizonyult, minthogy 
hat héten keresztül naponként sző lő czukorba átoltva, gáz
képző désnek semmi nyomát sem észleltük.

A törzs egyéb kulturális tulajdonságai a következő k: 
rövid, élénken mozgó pálczika, Gram-negativ, gelatinát nem 
folyósít, bouillont, peptont egyenletesen zavarosít. Indolt nem 
termel. Tejet nem koagulál (21 nap megfigyelési idő után 
sem). Lakmuszsavóban 24 óra múlva sav képző dik.

A kérdéses kultúra további identifikálása czéljából agg- 
lutinatiót is végeztünk. A 24 órás tenyészet paratyphus-A immun- 
serumot titerének határáig (1:8000, Serotherap. Inst. Wien) 
agglutinált, ellenben magas titerű  typhus (1:64.000), para
typhus B (1 :8000), G aertner (1:32.000), dysent. Y, Flexner, 
Shiga-serumokkal még alacsony hígításban sem mutatott 
agglutinatiót.

Hogy valóban agglutinatióval van dolgunk és az oly 
gyakran mutatkozó paragglutinatiót ez esetben biztonsággal 
kizárhassuk, nyulat immunizáltunk a szóbanforgó törzszsel. 
Egy 1500 gr. súlyú nyulat oltottunk be 3-szor egymásután 
8—8 napi idő közökben. Az első  2 oltáshoz 60° C mellett

1918. 4. sz.

(1, illetve V2 óra hosszat) mitigált, a 3.-hoz pedig élő  bacil- 
lusok emulsióját fecskendeztük a nyúl fülvenájába. 4 hét 
múlva a nyúl seruma laboratóriumi paratyphus-A-törzsünket 
1 : 10.000 hígításig agglutinálta és ugyanezen titerig aggluti
nálta az antigénnek használt kultúrát is.

Törzsünk kísérleti állatainkra (nyúl, tengeri-malacz, 
fehér egér) nem bizonyult pathogennek.

Összefoglalás:
A kitenyésztett törzs felsorolt tulajdonságai alapján, 

különösen pedig, mert
1. a vele elő állított immunserum csakis paratyphus- 

A-törzseket agglutinál és
2. mert a Felsenreich— Traw inski által ismerteit, a para

typhus-A-ra jellemző  sajátságokkal rendelkezik, kétségtelenül 
paratyphus-A-törzs volt, mely a sző lő czukrot nem erjesztette.

Irodalom  : B a er th le in : Ctb. f. Bact. Ő rig. 77. — B a erth le in : Münch. 
M. Wochenschr., 1916, 44. sz. — Em m erich und W a g n er: Ctb. f. Bad. 
Orig. 79. — G ildem eister und B a er th le in: Ctb. f. Bact. Orig. 67. 
Felsenreich und T ra w in sk i: Das Oesterreichische Sanitätswesen, 1916. — 
O h n o: Ctb. f. Bact. Orig. 75. — O ette : Ctb. f. Bact. Orig. 68. — W ag
ner : Ctb. f. Bact. Orig. 71.

Adatok a magyarországi sebészet 
történetéhez.

A sebészek neve a régi magyarországi latinságban igen 
különböző  és változatos volt. A ma is élő  chirurgus néven 
kívül a középkorban és az újkor elején a cirurgus is elég 
gyakran használatosadé azonkívül még a ciroiocus, cirolicus, 
cirolitus, cirosicus, tirodicus, ciroicus, cirugicus, cyrogitus, 
ciruichus, barbitonsor és barberius névvel is találkozunk.- 
Ezen utóbbinak közvetetlen leszármazottja a magyar barbár, 
borbély és borbély.

A régi orvosdoktorok nem szívesen foglalkoztak sebészi 
bajokkal, nagyobb mű téteket nem végeztek, s leginkább csak 
abban állott a szerepük, hogy a chirurgust ellenő rizték. A 
sebészi mű veletektő l való huzódozás még a középkor elejérő l 
származott felfogásnak volt a következménye; akkoriban még 
mindent, a mi manualis kezelés volt, az orvosi decus et 
honestas elleni vétségnek, „illiberalis“, megalázó foglalkozás
nak tekintettek. Nálunk 1770-ben egyenesen törvénybe fog
lalták,8 hogy valamint a sebésznek és gyógyszerésznek tilos 
a belső  bajok kezelése, éppen úgy az orvosdoktornak sem 
szabad olyan betegségeket vállalni, melyek a sebészet körébe 
tartoznak. így tehát a sebészi bajokban szenvedő  ember a 
chirurgusokra vagy ezek vetélytársaira, a nép körébő l szár
mazó empirikusokra, vándorló herniotomusokra, lithoto- 
musokra, okulistákra stb. volt ráutalva, és jól tette, ha meg
írta a végrendeletét. B ercsényi M ik lós, II. R ákóczi Ferencz 
vezérlő  tábornoka, kinek hatalmas heresérve volt, azt írja 
1710-ben, nagy tréfásan, a dicső  emlékű  fejedelemnek: 
„Nagyobb az genealógiám (t. i. a heréje) az fejemnél; de 
nekem nem nagy munka az halál. Sive febris, sive vermis, 
victor vitae mors est.4“

1 1552-ben Ferd inánd király, mikor értesül N ádasdy Tam ás be
tegségérő l, Pozsonyba hívja ő t, a hol majd a király orvosa, Péter 
doktor, és ciru rgusa fogják kezelésbe venni. (B a tthyány  Ferencz levele 
N á d a sd y -hoz az Orsz. Levéltárban).

2 W eszp rém y: Succincta stb. II. 1. 172: „C iro licus:  ita sermone 
vulgi recepto, aevo medio, adpellitabantur chirurgi.“ R óbert K áro ly 
idejében élt egy Perectoldus (=  Berchtold), „cirolicus reg iu s.“ (L. 
W ertn e r : Századok 1893, 604). A nádor Ferencz csepregi sebészt 
(barberium chepreginum) Sárvárra küldi, pro cura Dominae Vaivodissae, 
a ki ottan, cum alijs barberiis, consiliumot tart. (Orsz. Levéltár P erne- 
szith levele N á dasdy  T a m á s-hoz, 1555. jan.).

3 Normativum Sanitatis, I., 8. pont.
4 Archiv. Rákóczianum, IV. 137. (T ha ly „ lágyéksérvének mondja). 

Szegény B.-nek sok baja volt evvel a hermával s nyilvánvalólag nem 
merte azt a chirurgusok és herniotomusok kezére bízni, inkább „ke
nésekkel“ és egyéb avatatlan módszerekkel kezelte, mert (u. o. 496) 
azt írja a fejedelemnek: „Hitemre, mindennap nevelkedik nyavolyám. 
Bár csak kötésének tanálhatnám mesterségét, hanemha fördéssel pu- 
hulna meg s közben kenísekkel, úgy csalhatná be az ember azt az



1918. 4. sz. ORVOSI HETILAP 51

Kétségtelen, hogy ezek a vándorló sebészek, kik részint 
Németországból,5 részint (és pedig nagyobb részben) a Bal
kánról látogattak el hozzánk, nemcsak sérvek kezelésével és 
hugykövek eltávolításával, hanem daganatok kiirtásával, 
nyulajk-operálással stb. is foglalkoztak, s a hol megjelentek, 
ott súlyos anyagi károkat okoztak a helyi sebészeknek. A 
borbélyczéhek panaszára M ária Terézia el is rendelte, hogy 
a hatóságok, a hol érik, tartóztassák le ezeket a vándor
operatő röket, s csak akkor engedjék meg nekik a gyakorlatot, 
ha sebészi ügyességüket szakértő  orvosi itélő szék elő tt tudják 
igazolni.6

Köznapi chirurgusaink fogyatékos orvosi intelligencziája 
és sebészi készsége mindenesetre hozzájurult ahhoz, hogy e 
vándorló operatő rök szives fogadtatásra találtak népünknél. 
Ha a régi sebészeink kéziratait forgatjuk, feltű nik, hogy mily 
nagyszámú és botrányos helyesírási hibát ejtenek nemcsak 
a latin, hanem a magyar szövegekben is. Latinul egyáltalán 
nem tudtak, (úgy mint régi gyógyszerészeink sem), s a min
dennap járatos gyógyszerek deák neveit sem tudták becsülettel, 
hibátlanul megírni. Még hivatalos súlylyal biró irataik, diplo
máik stb. is tele vannak ilyen hibákkal. Hadd bizonyítsam 
ezt a pápai sebészek 1609,-i czéhlevelével,7 mely már 
azért is érdemes a közzétételre, minthogy nagyjában tájékoztat 
bennünket arról, hogy milyen minő sítést kívántak a fiatal 
chirurgustól, mikor valamelyik városban le akart telepedni:

„A mi articulusainknak és czéhünknek röndi e z : Hogy a mely 
mesteríegény akár nő s, akár nő tlen legyen, s mesterré akar lenni, illyen 
okkal lehet mesterré, hogy elő ször ezé mesterét megkövesse, azonkívül 
a czébeli mestereket is. Azután ekképen szóljon: Tisztelendő  mester 
uraim, látja kegyelmetek mind személyemet s mind magam viselését; 
ha az kegyelmetek tetszése és ítéleti engedi, én is kegyelmetek közibe 
adom magamat, és kegyelmetekkel mindenben egyet akarok érteni a 
ezé igazsága és próbája szerint.“

„A próba peniglen ez : Dealdea serutium flanstroma. Nagy érlelő , 
kit Deaquilumnak hinak. Sebhez való vörös flanstrom. Szederjes 
Deakorium. Uj sebhez való szürke ir. Ezeket a próbákat jó módja 
szerint megcsinálván, akármely borbélylegény legyen, a ki magának 
való mester akar lenni, lehet.8

„A mestereknek penig tartozik mesterasztalt adni, annak fölötte 
három aranyat a ezé ládájába tegyen.“ Ha a próbatevés sikerült és a 
borbélylegény le akart telepedni a városban, akkor az is megkivánta- 
tott, hogy fél év alatt megnő süljön s igazolja okmányaival, hogy „hová 
való jámbor nemzet.“

„Ha mely mesternek sebese vagyon és a sebes az ű  mesterének 
tanu(lt)sága, vagy szerszámának a fogyatkozása miatt más mesterhez 
akarna menni, a mesterek egyben gyű ljenek, de annak a mesternek 
akaratjábul, és az tartozzék a mestereknek ötven pénzzel (dénárral) a 
ezé ládájában; tábla járásiul, a ki miatt táblának köll járni, akár 
mester, akár sebes legyen, annakutána a mesterek annak a mesternek 
munkáját megböcsülvén és a sebes tartozzék megfizetni annak az ő

gran bestiát!“ A szegedi boszorkányperek irataiból kiderül, hogy a 
férfiak sérvét sokszor nő specialisták kezelték, persze csak kenésekkel 
stb. (L. R e izn e r : Szeged története IV., 490.); de több adatomból való
színű nek látszik az is, hogy régi hóhéra ink egy része is gyakorlatilag 
képzett herniotomus volt, annál inkább, mert a büntetésül kiszabott 
kiheréléseket ex offo nekik kellett végezniük. A baranyamegyei hóhér 
díjszabása a fejvételt és akasztást 6 forintban, a megégetést 10 forint
ban, a kerékbetörést 12 forintban, a kiherélést 3 forintban állapítja meg 
1721-ben. (Lásd: Vájná K .\ Hazai régi büntetések, 1907, II., 220.) Nem 
lehetetlen, hogy az a „magicus minister“, kit K álm án király avval bízott 
meg, hogy fivérét Á lm ost s ennek kis fiát B élá t (a késő bbi Vak Bélát) 
herélje ki, szintén nem volt más, mint a hóhér. V. ö. a herniotomu- 
sokról szóló értekezésemet, Orvosi Hetilap, 1906, 50. szám és a B aas 
H . tiszteletére kiadott Festschrift-ben (1908). Hogy hóhéraink több 
helyütt általános sebészi gyakorlatot is ű ztek, azt szintén adatokkal 
tudnám bizonyítani.

5 W alter János ulmi kő - és sérvmetsző  pozsonyi szereplésérő l 1- 
Vám ossy Is tv á n : Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban, 69- 
oldal.

0 V. ö. L in zb a u e r: Codex sanit.-medic. Hung., II. 242, 327, 348, 
361, 362, 768; továbbá G yő ry T . : Egy lithotomia története 1834-bő í 
(Orvosi Hetilap, 1907, 66.).

7 Eredetije a Nemzeti Múzeum levéltárában. (Növedéknapló 1902, 
59. szám).

8 Az eltorzított gyógyszernevek magyarázata a következő : Deal
dea =  Dialthaea cum gummis v. Empl. de a lthaea; Deaquilum =  Dia
chylon ; sebhez való vörös flanstrom =  valószínű leg az Empl. defensivum 
rubrum ; Deakorium =  a diacodium elferdítése; uj sebhez való szürke 
ir =  Empl. griseum. (Összetételük s készítésük módja az egykorú 
gyógyszertani irodalomban nézendő  meg). A győ ri sebészek próbája 
nagyjában hasonló volt ( lásd : A győ ri borbélyok 1593,-iki szabályai; 
S zá va y  G yu la , Győ r monográfiája 236).

elő bbeni mesterének munkájárul, mely ineglevén, a kihez a sebes akar 
menni, szabad vele“ stb.9

Hogy latinul nem tudtak régi sebészeink, az végre is 
nem lett volna nagy baj, ső t ennek köszönhetjük, hogy régi 
jó magyar nyelven írott följegyzéseik, naplóik, tanuló-köny
vecskéik, melyek szép számmal maradtak, manapság kiváló 
nyelvészeti értékkel biró források. Ezek az írások azonban 
tömve vannak mindenféle babonás gyógyítómódokkal, kuruzs- 
lásokkal, ráolvasásokkal.10 A mi nem csoda; hiszen még a 
M isko ltzy  Ferencz munkájában is („Manuale chirurgicum, 
avagy Chirurgiai Uti-Társ“, 1742), mely körülbelül száz évig 
mindennapi bibliája volt a magyar sebészeknek, nem egy 
nyomát találjuk a középkor babonás orvosi képzelményeinek. 
Ez a mindenképpen érdekes könyv annak a meghatározásá
val kezdő dik, hogy mi a chirurgus? („A chirurgus nem 
egyéb, hanem az természetnek szolgája, mivel többet nem 
tselekedhetik, hanem hogy mesterséges és könnyű  kézzel s 
orvosságokkal a természeten, midő n az, sok-féle esetek által 
meg-fogyatkozott, segít“). Azután azt tárgyalja, hogy milyen 
természetű  legyen a sebész és minéinü qualitásokkal bírjon ? 
(„Minden chirurgusnak keresztényi jóindulattal, isteni féle
lemmel és felebarátyához nagy szeretettel kelletik lenni, 
józanon és vig erköltsel, s szép termettel bírni, sok szép 
orvos-könyveknek olvasásának gyakorlásával, kezeinek tisztán- 
való tartásával fel-ékesitve lenn i; azonban mind jobb, mind 
pedig bal-felé szorgalmatossan tudjon forgolódni; vastag 
vagy nehéz dolgot ne tégyen; szép musikára szoktassa 
magát, hogy az ő  ujjai szép gyengén maradjanak, ne talántán 
az erő s dologtól kezei meg-sző rösedjenek, avagy rezketni 
kezdjenek.“) Ezen észszerű  kezdet után azonban jön egy jó 
darab középkor (a II. részben), a hol elmondja, hogy a 
chirurgusnak nagyon kell az égi jegyeket, a planétákat, ob- 
szerválni, jól kell tudnia, hogy mely idő ben melyik regnál 
az embernek testiben? hogy a Kos bírja az embernek fejit, 
a Bika annak nyakát és arczulatját, a Rák a mellét, máját 
és tüdejét, az Oroszlány a szivét, a Szű z a hasát és béléit 
stb. „Az Hóidnak fertályjai nemcsak az üdő nek változását, 
hanem az betegekre és sebesekre is gyakorta nagy eseteket 
hoznak magokkal, a honnét az Dies Critici is az ő  kezdete
ket vészik.“

Az érvágás a kis sebészet mindennapi mű tételeihez 
tartozott, mert M isko ltzy szerint „könnyebbíti az elmét, s jó 
gondolatokat hoz, látást és hallást élesíti, jó emésztést szerez, 
a természetet erő siti, embernek életét hosszabbítja.“ Minden 
chirurgusnak „tömény-ezerszer“ (Így mondták régen a mil
liót) volt rá alkalma, hogy a „puzdrá“-jába, vagy szelenczé- 
jébe nyúljon az érvágó-vasért vagy lancétáért. Ne gondoljuk 
azonban, hogy ebben a kis mű tétben is mindnyája remekelt. 
Még olyan nagy ur is, mint Tökö ly  Imre, franczia sebészt 
kér egy drinápolyi orvostól, mert „meis (chirurgis) Hungaris 
nec venaesectíones confidere possum“, s körülbelül abban 
az idő ben (1691) A lm ády István is azt írja, hogy „eret 
akartam vágatni; mindenik karomat egynéhányszor megvág
ták: de semmi egyéb víznél nemjütt, az is csak kicsin“.11 Már 
pedig az érvágás megismétlését szégyennek tartották.12

9 A győ ri sebészek 1593.-Í ezéhszabályaiban is ki van mondva, 
hogy ha valamely sebész megkezdte a beteg kezelését, akkor azt a 
beteget egy másik mesternek nem volt szabad átvennie. („Ha valemely 
sebest valaki közülünk legelő ször bekötend, és azután más mester
társunkhoz menne a sebes, és az, látván a kötést rajta, mégis mind- 
azáltal bekötné, törvény szerint az olyan mester megbüntettessék.“ 
Szávay, id. h.)

10 Példa rá a B alló  István-téA (Ethnographia XI., 353.) közzétett 
jegyzék a 18. sz. közepérő l. Hogy ez valóban borbélymestertő l szár
mazik, bizonyság rá a végén olvasható számla. (Egy érvágást egy 
sustákba, egy vesicatorium applikálását 4 sustákba, egy laxativumot 4 
sustákba, egy hánytató adását két sustákba stb. számítottak).

11 Tököly Im re naplói, III. 123., IV. 736.
12 Kegly  Já n o s Ferd ínánd lő csei sebészt (1756) ellenségei meg

vádolják, hogy nem tud eret vágni. Ő  felháborodva tiltakozik. Mióta 
Lő csén van, már vagy 200 esetben vágott eret és sohasem kellett 
megismételni. Tanúja lehet „unsere gnädige Frau Comendantin, bai 
welcher drei Chirurgi gewesen und etlichemall ein jeder probiret, doch 
ohne Verrichtung alle drei abzihen musten, durch Gottes Gnade hab 
ich ihr glücklich gelassen“. (Lő cse városi levéltár, XII. 188, (32).
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Mindezek az adatok, melyeknek számát csak azért nem 
szaporítom többre, mert nem szeretném aprólékos részletek 
halmazával túltömni ezt a kis jellemzést, megértetik velünk, 
hogy hazánkban az elő kelő k, ha csak tehették, elkerülték a 
magyar sebészeket és inkább drága pénzen hozattak udva
rukba olasz, franczia vagy (az újabb korban) német sebé
szeket. A calabriai herczeg (1478) olasz sebészt küld M átyás 
udvarába. Tíz évvel késő bb ugyancsak olasz sebészt (E gano 
de F loreno-1) hozat a nagy király. 1469-ben Frigyes branden
burgi választófejedelmet kéri M átyás, hogy a sebészét azon
nal hozzáküldje, mert nagy szüksége van rá. II. Rákóczi 
Ferencz udvari sebésze szintén franczia ember (D upon t) volt. 
Az udvari borbély mindig bízott embere volt M átyás király
nak s mikor Bécsújhelyi bevette, egyik sebészének házat 
ajándékozott e városban. Bethlen G ábor is nagyon kedvelte 
az udvari sebészét s meghitt viszonyban volt vele. (K em ény 
Já n o s azt írja, hogy mikor a fejedelem vízibetegségében már 
a végét járta, „a melly tagjai szegénnek legvétkesebbek vol
tak, ú g ym in t az alsó fü g é k , azok is kiváltképen szenvedtenek, 
igen megdagadozván a vízi betegségben; mellyet is tapo
gatván velle bajlódó borbélya János, ki igen tréfás, jádzó 
ember vala, mondotta szegénnek: Lakolik im most aki igen 
sokat tsintalankodott! kin szegény nem haragudott, tsak azt 
felelte: Úgy vagyon, s meg érdemli.“)

Aristokratáink, ha már külföldi sebészt nem is tarthat
tak oly könnyű  szerrel, mint a fejedelmi személ/ek, legalább 
képzett, sokszor külföldön iskolázott magyar sebészeket tar
tottak udvarukban s ezeket hosszabb útra is rendszerint 
magukkal vitték az udvari gyógyszerészszel együtt. így, mikor 
Bercsényi M ik lós-né 1705-ben Beszterczebányára ment, négy
lovas hintája mellett jobbról-balról 4 —6 palotás lovagolt, a 
többi pedig 13 muskatérossa! (kiket Bercsényi, tarka ruhájuk 
után, „harkály“-oknak nevezett) a podgyászt kisérték. A 
kíséretben (az udvarmester, titkár, istállómester, udvari pap, 
két szabó és több kukta mellett) ott találjuk a sebészt és a 
gyógyszerészt is, továbbá mosónékat, három vadászt 28 
agárral és kopóval, ső t még egy udvari bolondot („Bom- 
fordi“) is.13

Különösen híres sebész volt a maga idejében N ádasdy 
Tam ás chirurgusa, P éter borbély, a kit a nádor, úgy mint 
más sebésztartó urak is, gyakran küldött ismerő sei, beteg 
barátjai segítségére, ha szükséges volt.

A sebész sok helyütt mintegy assistense volt a rend
szerint nagyon elfoglalt városi orvosnak, ki a belső  betegek 
utókezelését is gyakran ő  reá bízta.14 A bonczolásokat majd
nem mindig a sebész végezte, ső t az 1770-iki Normativum 
Sanitatis értelmében ez kötelessége is volt, a hatósági orvos 
felügyelete alatt s útmutatása szerint.15 Ez a folytonos érint
kezés a magasabb cultura képviselő jével nem sok hasznára 
volt sebészeinknek. Igen sok volt köztük a haladásra fogé- 
konytalan, hanyag, részeges, szélhámos ember. A Nemzeti 
Múzeum levéltárában ő rzött egyik sebészi kéziratban (mely 
talán Szécsényi G yörgy M árton 17. századbeli chirurgusé 
volt) a következő  jellemző  deák-magyar versezetre akadunk:

Surge supra fra ter! abeamus inde.
Quidquid defurasti, ad tarisnyám pone.
Si non scis mentiri, non est hic böcsület;
Cum mendacione solent hic vivere.

Majd ollyat hazudok, hogy magam sem hiszem ;
Az urakhoz megyek, egy máriást vetnek,
Vagy pedig engömet ajtón kívül ültetnek.

13 J u rk o v ic h : II. R ákóczi F. szabadságharcza és Beszterczebánya. 
166. oldal.

14 Henisch erdélyi orvosnak (1708) egy P rinz nevű  sebész vo lta 
segédje, ki helytelen kezelésével állítólag halálát okozta gróf B á n ffy 
G yörgy erdélyi gubernátornak. (Századok, 18S7, 127.)

15 A pécsi sebészek közt 1721-ben egy Leichnam schneider nevű  is
volt. (L. II I . Ká ro ly  királytól megerő sített czéhszabályaikat, Nemzeti
Múzeum levélt, ugyanott.)

(Azt hiszem, hogy ez a második szakaszában megcsonkított 
vers a vándorló, „bujdosó“ borbélylegények nótája lehetett, 
nemcsak tartalma miatt, hanem azért is, mert a versmértéke 
egészen megegyezik annak a „Meghalt feleségem, satis tarde 
quidem“ kezdetű  nótának a metrumával, melyet az én gyer
mekkoromban még énekelgettek a miskolczi diákok. A buj- 
dosás vagy vándorlás, czéhtörvényeink értelmében, okvetet- 
lenül szükséges volt ahhoz, hogy a legény mesterré lépjen 
elő . A legtöbb czéhnél, legalább a 17. század elején, 4 évi 
tanulást és két esztendei vándorlást kellett kimutatni.)

A részegeskedés igen el volt terjedve a régi sebészek 
között. K em ény János erdélyi fejedelem (Ö néletírásában) 
„borbélyi nyavalyádnak nevezi a részegséget. Hogy a le- 
génynyé avatásnál a „társpohár“-ivás mily nagyméretű  
alkoholfogyasztással volt kapcsolatos, eléggé sejthető  a régi 
írásokból. Néhol a czéhbeli bírságokat is borral rótták le s 
ebbő l alkalomadtán nagy ivásokat rendeztek.16 A veszprémi 
sebészeknek 1760-ban kelt czéhszabályzatában 17 a 7. és 8. 
pont úgy szól, hogy „Amely mesterember pedig a Kristus 
szelídségétő l eltávozván, ocsmány, parázna s egyéb nagy 
vétkekben, úgy mint tolvajságban, gyilkosságban, azon föllyül 
dög-nyuzáson, eb vagy macska agyonverésen tapasztaltatnék, 
a böcsülletes czéhbül kirekesztessék.18 Hasonlóképpen ha 
valamelly barbélymester ember ördögadtával avagy teremtet
tével káromkodni tapasztaltatnék, az ollyatín mester embert 
beadván a czéhnek, érdeme szerint megbüntessék, és abbéli 
büntetésnek fele a cathedrális templomra adassék, fele pedig 
a czéhnek ládájába tétessék.“ Elrendeli végül, hogy azok a 
mesterek, a kik a czéhgyű lések alkalmával le isszák m ag u ka t 
és házsártoskodnak, karhatalommal hazavezettessenek.

Egykorú források19 elmondják, hogy régi sebészeink 
„nagy konchoz rágó“, nagyratartó, kevélykedő , czifrálkodó, 
külső ségeket hajhászó népség volt. Egyikük-másikuk „ezüstös 
puzdrá“-ban hordozta a maga szerszámjait. Szélhámos is 
elég akadt köztük. 1660-ban két körmöczbányai sebész, 
F arsang András és Strein itzer Jakab , mandragora-gyökeret 
szereztek valahol s azt, mint szerencséthozó árkánumot és 
„zauberischer Wurtzel“-t, jó pénzen eladták egy csizmadiának. 
Ebbő l aztán nagy pör kerekedett, a városi tanács a csiz- 
madia-czéh panaszára elkobozta a gyökeret s a két sebészt 
pénzbírságra ítélte.20

A paciensek gyű jtésének és megtévesztésének mindenkor 
jól bevált eszköze volt a titkos szerekkel, „secretum“-okkal 
s egyéb specialitásokkal való hivalkodás. Régi magyar orvo
saink fegyvertárában is lépten-nyomon ráakadunk ezekre. 
Legelő kelő bb orvosaink sem riadtak vissza a secretum-gyár- 
tástól és az azokkal való hírveréstő l. Fischer D án ie l-nek, az 
európai nevű  kézsmárki doctornak s az esztergomi érsek 
háziorvosának (szül. 1695) vagy tizenötféle secretumát és 
compositumát sorolja fel W eszprémi. A sebészek sem voltak 
kevésbé leleményesek ezen a téren s P ettyén i Borbély M árton 
pápai sebésznek érdekes kéziratában (1683-ból) egész sereg 
ilyen titkos szert, varázsló compositumokat stb találunk fel-

16 „Ha valamely mesternek nehéz sebese és betege vagyon, tar
tozik a czéh oda menni és meglátni, ha kévántatik és meglátván, ha 
elegendő  lészen a meggyógyitásra, jó, s ha pedig nem és a beteg is 
kévánja, a mesterek más segittő  társat adjanak neki, a kit kíván és 
ketten szép emberségesen megalkuván mind meggyógyítással s mind 
megfizetéssel. Senki pedig egymás sebeséhez hozzá ne nyúljon más 
mester akaratja ellen . . . .  mert a ki ebben (bű nösnek) ta.áltatik, fő - 
birsággal büntetödik, az fő birság pedig tizenkét veder bor“. (Maros
vásárhelyi borbélyok 1628,-i czéhlevelébő l.)

17 A Nemzeti Múzeum levéltárában.
18 Élő  állatok agyonverését régente megbecstelenítő cselekedet

nek tekintették; azért is ez a pont több más czéhnek a rendszabályaiban 
is megtalálható. V. ö. Sopron város levéltára. Lad. X, fase. II, No. 36. (1712. 
május 3.) Benignum mandatum regium Caroíi VI Imperatoris quo mediante 
Steph. Lakics cothurnarius Soproniensis, propter canem rabidum per 
se percussum et expost extinctum, ab omni eatenus macula, labe et 
naevo dem enter absolvitur.

19 Ferenczi Z o l tá n: Vásárhelyi daloskönyv, 42. és 58.: továbbá 
T h a ly : Régi magyar vitézi énekek, 1., 365.

20 E rnyei J .: A bányavárosok orvosai a 16—17. században. 
Gyógyászat, 1905.
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sorolva. Késő bb a gyógyszerészek, ső t laikusok is gyártani 
kezdték a secretumokat s Fekete Im re nagyszombati gyógy
szerész érdekes és korjellemző  elenchusának21 tekintélyes 
részét az ilyen, többnyire hangzatos nevű  specialitások teszik 
(például Pulvis contra epilepsiam Doct. Jordani, Theriaca 
communis Posoniensis [mely ötven alkotórészbő l állott], 
Medicina Comitis Nicolai á Salmis contra arenam, Pilulae 
contra colicam Magistri Leopoldi Posoniensis, Confectio 
matricalis DD. Piskallocy, Pulv. contra calculum et arenam 
Magnifici Domini Stephani lllyesházy [a nagynevű  nádor 
secretuma, melyben többek közt Mandibulae lucii, Spongia 
sanguinis hirci, Pulv. leporis combusti is elő fordul], Aqua 
aurea Tyrnaviensis, Pulv. pro potu febrili Dom. Doctoris 
Svoboda, Maximum secretum in calculo stb.). Egész a 18. 
század végéig széliében divatozott a szenvedő  embereknek 
ez a léprecsalása a titkos szerekkel, míg II. J ó zse f császár 
egy rendelete meg nem tiltotta a nyomdászoknak, hogy hir
detményeket nyomjanak a secretumokról; ez a rendelet a 
papoknak is meghagyta, hogy a népet világosítsák fel ezen 
szerek értékérő l.

(Folytatása következik.)

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

Könyvismertetés.

Kovácsics Sándor: Tuberkulózis és lakás. Pápa. Fő is
kolai könyvnyomda. Ára 3 korona.

Örömmel hívjuk fel olvasóink figyelmét a czímben jel
zett, a Budapesti Kir. Orvosegyesület által pályadíjjal jutal
mazott munkára. Egyrészt, mert érdekes és nagyon bizonyító 
adatokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy a lakás mily 
fontos szerepet visz a gümő kór terjedésében. Találóan jegyzi 
meg Lieberm ann tanár a kis munkához írt elő szavában, hogy 
a tuberculosis elleni küzdelem csak akkor fog kielégítő  ered
ménynyel járni, ha általánossá válik a meggyő ző dés, hogy a 
gümő kór első sorban lakásbetegség, s ha ebbő l úgy a társa
dalom, mint a közigazgatás levonja az elkerülhetetlen követ
keztetéseket. De örömmel hívjuk fel a figyelmet a munkára 
másrészt azért, mert fényes bizonyságát szolgáltatja annak, 
hogy a falusi orvos is milyr fontos szolgálatokat tehet nagy 
problémák megoldásában. Ő szintén kívánjuk, hogy a szerző 
nek a nagy erkölcsi elismerésen kívül, a melyben fáradságos 
munkája részesült, meglegyen az az öröme is, hogy nagyszámú 
követő je lesz az emberiség javát czélzó munkálkodásában.

Lapszemle.

Belorvostan.

A heveny izületcsúz abortiv kezelésérő l ír E del
m ann. Abból indult ki, hogy parenteralis fehérjebevitel a 
beteg helyeken hyperaemiát és fokozott transsudatiót idézvén 
elő , ily módon bő vebben jut salicyl a beteg fészekhez és 
fokozott mértékben fejtheti ki a hatását. Fehérje gyanánt a 
tejet használja, a melyet frissen felforralt állapotban 10 cm3 
mennyiségben fecskendez be intramuscularisan a czomb 
extensoraiba. A salicylt per os vagy a befecskendezéssel egy 
idő ben, vagy pedig a befecskendezést 3—5 óra múlva követő  
rázóhideg lezajlása után adja. Az elő bbi mód elő nyösebbnek 
bizonyult. Naponként 5 gramm natrium salicylicumot ad 1 
grammos adagokban s a harmadik napon rendszerint meg
ismétli a tejbefecskendezést még azokban az esetekben is 
— pedig ezek vannak túlnyomó többségben —, a melyek
ben a láz és a fájdalom már az elő ző  napon megszű nt. 
Olyanoknak, a kik a salicylt kihányják, klysma alakjában adja 
e szert: Rp. Natrii salicylici 5 ‘0, solve in aquae destill. 50‘0, 
adde mixt, gummosae ad 900. S. Három klysmának való.

21 Nemzeti Múzeum levéltára, lat. quart 2194. sz. (Ismertettem a 
Gyógyszerészi Hetilap 1907. évf. 710. old.)

Esetleg 5 csepp opium-tinctura is adható a klysmához. 8 
napig 5, 3 napig 3 és 3—4 napig 1 gramm salicylt kell 
szednie a betegnek. 70 eset közül 68-ban e kezelésmód 
mellett 3—4 nap alatt beállott a gyógyulás. A jelzett abortiv 
kezelésnek nagy jelentő sége lehet a csúzos eredetű  szívbajok 
megelő zése szempontjából. 46 eset közül, melyekben a szív 
elő ző leg teljesen sértetlen volt, csak 2-ben fejlő dött endocarditis. 
(Münchener mediz. Wochenschrift, 1917, 51. szám).

Szülészet és nő orvostan.

A terhesség mű vi megszakításának jogosulatlan 
indicatióiról értekezik G. W inter tanár (Königsberg). A 
jogosulatlan indicatiókat két fő csoportba osztja: 1. Jogosulat
lan orvosi indicatiók. II. Jogosulatlan nem orvosi indicatiók. 
A jogosulatlan orvosi indicatióknak következő  alfajait külön
bözteti meg: A ) Olyan betegségek, melyek bár a terhesség 
behatására rosszabbodhatnak, mégis az anya életét nem ve
szélyeztetik és az anya egészségét sem tartósan, sem súlyosan 
nem befolyásolják. B ) Olyan complicatiók, melyeket az eljö
vendő  szüléssel bizonyosra várhatunk.

A jogosulatlan nem orvosi indicatiók alfajai a követ
kező k : A ) A socialis indicatio. B ) A fajnemesítési indicatio 
(Eugenetische Indication). C) Az erő szakos nemi közösülés 
által adott indicatio (Notzuchtsindication).

A jogosulatlan orvosi indicatio A ) csoportjába számít
hatók: Sérvek, az alsó végtagok és nemirészek tágult gyű jtő - 
erei, különféle bő rbetegségek, a tuberculosis legkülönfélébb 
alakjai (tüdő -, gége-, csont-, vese-gümő kór és a bőr tuber- 
culosisa, a lupus); továbbá izületi megbetegedések akár fer- 
tő zéses alapon, akár mint anyagcsere-megbetegedések; vak- 
bélgyuladás, hasdaganatok, gyomorfekély és végül az általá
nos gyengeségi állapotok nagy csoportja (vérszegénység, 
elégtelen táplálkozás következtében elő állott elgyengülés, 
neurastheniás állapotok stb.). Ezen változatos csoportból mind
össze a gége- és tüdő -tuberculosis bizonyos elő rehaladott 
szakban veszélyezteti tartósan az anya egészségét és életét. 
A tuberculosus vese csak annyiban jön számításba, a meny
nyiben az elégtelen vesemű ködés a terhesség fennállása mel
lett az anya életét és egészségét veszélyeztetheti. A mi a 
csontrendszer gümő kórját illeti, a szerző  még nem talál ele
gendő  adatot arra, hogy minden ilyen megbetegedés eseté
ben a terhesség feltétlenül megszakíttassék. Kezelésre alkal
mas esetekben a terhesség igen sokszor minden veszély 
nélkül megtartható. A bő rtuberculosis egymagában a terhes
ség megszakítását sohasem indikálhatja, mert a szülés lezaj
lása után a lupus csaknem mindig javul. A többi felsorolt 
betegség mind olyan természetű , hogy megfelelő  kezeléssel 
vagy operativ beavatkozással meggyógyítható a terhesség 
alatt vagy a szülés után. Nem állítható tehát, hogy ezek a 
betegségek az anya életét vagy egészségét tartósan veszélyez
tetnék. Ezért ezen betegségek alapján indicatio nem állítható 
fel, ezen indicatiók elvetendő k.

Az orvosi idicatiók B ) csoportjába sorolhatók: A szük- 
medenezék, a szülő csatorna lágyrészei által okozott bizonyos 
szülési akadályok, továbbá hegesen gyógyult méhsérülések 
után ismételt terhességben a méhrepedés veszélye, habitualis 
vérzésre való hajlam a lepényi szakban, végül a gyermek
ágyban várható vena-thrombosis, mint esetleges recidiva. A 
felsorolt esetek mind olyanok, hogy, ha a szülészet nagy 
haladását szem elő tt tartjuk, a mű vi megszakítást napjaink
ban már nem indikálhatják. Szükmedenczénél, fenyegető  
rupturánál és a lágy szülő utak akadályainál sebészi beavat
kozással a szülés ma csaknem mindig veszély nélkül meg
oldható. A császármetszések teljesen kielégítő  statistikáit 
ismerve, még az absolut medenczeszükületeknél sem helye
selhetjük a terhesség megszakítását. Hiszen már a köztudatba 
is kezd átmenni az a felfogás, hogy a császármetszéses szü
lések csaknem teljesen veszélytelenek. Szokványos vérzésnél, 
valamint thrombosisra való hajlamnál mai vérzéscsillapítóink 
és vérzésellenes eljárásaink birtokában a gyermekágy helyes 
kezelésével és irányításával a veszély mindenkor elkerülhető .
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A szerző  a nem orvosi indicatiókat egyáltalában jogo
sulatlanoknak tartja. A socialis indicatio a terhesség mű vi 
megszakítására most és mindenkor elvetendő . Elvetendő  még 
akkor is, ha csak kiegészítő  része egy önmagában a ter
hesség megszakítására nem elégséges orvosi indicatiónak. A 
terhesség megszakítására csakis tudományosan teljesen meg
alapozott orvosi vélemény adhat jogo t; a terhes socialis 
körülményeinek értékelése az egymagában elégtelen orvosi indi- 
catiót sohasem egészítheti ki teljes jogú indicatióvá. A csupán 
socialis indicatio elvetendő  azért, mert 1. ellenkezik a tör
vénynyel, 2. mert érinti az orvosi hivatás tisztességét; az az 
orvos, a ki socialis indicatiót állít fel, túllépte hivatáskörének 
határait, 3. elvetendő  azért, mivel ellenkezik az állam nép
szaporodási politikájával. Ugyancsak mindenkor jogtalan az 
eugenetikái indicatio is. Az orvosnak soha sincs módjában 
absolute biztosan meggyő ző dni arról, hogy a terhelt szülő k
tő l fogant magzat magával fogja-e hozni a világra szüleinek 
terheltségét egy vagy másféle alakban. Olyan diagnostikai 
eljárás vagy statistikán alapuló rendszer, a mely az elő re 
megállapítás tekintetében kielégítő  biztonságot nyújtana, 
napjainkban még nem áll rendelkezésünkre. Végül ugyancsak 
jogosulatlan az erő szakos nemi közösülés adta indicatio, az 
úgynevezett „Notzuchtsindicatio“ is. Jogosulatlan 1. mert soha
sem bizonyítható be minden kétséget kizárólag az, hogy a kö
zösülés erő szakosan történt; pedig tulajdonképpen éppen az 
erő szak körülményén épülne fel a lényege ezen specialis 
indicatiónak; az az asszony, a ki szeretne terhétő l szaba
dulni, mindig szívesen fogja ügyét az erő szak czíme alatt 
tárgyaltatni; 2., mert az anya iránt való részvét sohasem lehet 
elegendő  ok arra, hogy az ártatlanul fogant élő  lényt, a 
magzatot megsemmisítsük; végül 3., mert maga a törvény 
sem engedélyezi az erő szakban fogant terhesség megszün
tetését. (Medizinische Klinik, 1917, 49. sz.) Szénásy dr.

hozzá; ha a pulsus nagyon üres, 0'015—0-02 gramm nitro- 
glycerint, ha a köhögés-inger nagyon erő s, kevés codeint, ha 
pedig száraz a köhögés, liquor ammonii anis.-t ajánlatos 
hozzátenni. (Münchener med. Wochenschrift, 1918, 1. szám).

Fülzúgással járó otosclerosis ellen D worzaka rádium- 
sugárzást ajánlja. (New-York med. Journ., 1917, szept. 29).

Magyar orvosi irodalom.

G yógyászat, 1918, 3. szám. Sellei J ó z s e f: Újabb higanygyógy
szerek. M adzsar J ó z s e f: Socialhygienés békekészülő dés.

B udapesti orvosi ú jság , 1918, 4. szám. D alm ady Z o ltán : A 
különböző  éghajlatok specialis indicatiói a tuberculosis gyógyításában.

Vegyes hírek.
Kitüntetés. A király Selle i J ó zse f dr.-nak a királyi tanácsosi czí- 

met adományozta.
K inevezés. Torday Á rpád dr.-t a székesfő városi szegényházi kórház 

rendelő orvosává, Fenyves A lbert dr.-t, Munkács város fő orvosát és 
R einhard t István dr. gácsi járásorvost tiszteletbeli megyei fő orvossá, 
Aw ender M ik lós dr.-t törökbecsei, Izsá k  S im on dr.-t párdányi és Tran- 
kovics Sándo r dr.-t alibunári járásorvossá nevezték ki.

V álasztás. B ernard t István dr.-t Nagybánya város tiszti orvosává, 
Nem ecsek G yu la dr.-t pacséri, O dry Pál dr.-t tiszaistvánfalvai kör
orvossá választották.

A m agyar fogorvosok egyesü le te  február 2.-án reggel 9 óra
kor tartja közgyű lését az orsz. hadigondozó hivatal utókezelő  gyógy
intézete odontorthopaediai osztályán (VI., Munkácsy-utcza 26. sz.) Ezt 
követi ugyanott délelő tt és délután, valamint másnap délelő tt a nagy
gyű lés, a melyen összesen 18 tárgy szerepel.

H írek külföldrő l. Jenában a Zeiss-alapítvány költségén kísérleti 
biológiai kutató intézetet szerveznek.

M eghalt. N o b l Ja ka b dr. segédorvos az olasz hareztéren. — 
IV. M a n n k o p ff tanár, azelő tt a belorvostan tanára a marburgi egye
temen, ismert klinikus, 82 éves korában.

Gyermekorvostan.

A csecsemő kori genyes agyhártyagyuladás és az 
agyhártyavérzések közötti kapcsolatról értekezik G. L ind- 
berg négy pontosan megfigyelt esete kapcsán. Anyaga a 
stockholmi „Sachs“-gyermekkórház anyagából való. A négy 
eset közül háromban a bonczolás, egyben pedig a lumbalis 
punctióval ürített folyadék vizsgálata mutatta ki, hogy a 
koponyaürben elő ző leg vérzésnek kellett történnie. A vérzések 
a legfiatalabb csecsemő korban mindig a szülési traumával 
kapcsolatban fejlő dnek ki és rövidebb-hosszabb fennállás 
után felszívódnak; néha azonban a vérpályába bejutott bacil- 
lusok által fertő ző dve, esetleg genyedésbe mennek át és 
ilyenkor meningitis suppurativa és sepsis jelei között súlyos 
kórkép fejlő dik ki. A bacillaris fertő zés eredetét tagadni szerinte 
nem lehet, bár sokszor a fertő zés kiindulásának helye rejtett 
marad. Két esetében a fertő zés forrása kimutathatóan köldök- 
genyedés, illető leg erysipelas volt. A másik két esetben éppen 
a talált mikroorganismus természeténél fogva (subtilis és 
bact. coli commune) fel kell venni, hogy a bacillusok a bél
bő l kerültek a vérpályán át az agyvérzés helyére. Végered
ményben arra a következtetésre jut, hogy a legfiatalabb 
csecsemő korban észlelt genyes meningitiseknek a szüléskor 
beállott intracranialis vérzések teszik az alapokát, a mennyi
ben a vér mint kitű nő  táptalaj, a véráram által odavitt bac- 
teriumok szaporodására igen alkalmas s így meningitis sup
purativa keletkezésére praedisponál. (Jahrbuch für Kinderheil
kunde, III. sorozat, 36. kötet, 5. füzet.) B ó ka y  Z o ltán dr.

Kisebb közlések az orvosgyakorlatra.

Pneumonia eseteiben F ranke tanár (Braunschweig) na
gyon jó eredménynyel használja a salicylt és antipyrint a 
következő  összetételben: Rp. Inf. föl. digital. 1 '5 :1 5 0 '0 ; 
Natrii salicylici 7 '0 ; Antipyrini 3’0. Ebbő l kétóránként vétet 
be evő kanálnyit, nagyon súlyos esetekben eleinte néhányszor 
óránként s csak azután kétóránként. Ha rossz a gyomor, 
klysma alakjában adja, naponként 3-szor két kanálnyit. Ha 
per os veszik a betegek, sokszor syrupus althaeaet tétet

„Fasor- (Dr. H erczel-féle) sanatorium .“
Sebészeti, nő gyógyászati és  be lbe iegek részére, B udapest, till., Uárnsligetl faso r 9.

Hl* b ak te r io l ó g ia i , s e ro lo g ia i  és  vegy i  o rvos i  l a b o ra tó riu m a
1 J A  •  r  V1., T eréz-kö rú t 22. /  Telefon 1 2 1 -0 2.

Dr. JUSTUS bürgyógyito e s  k o sm eíik a l in téze te
B u d a p e s t ,  IV., F e re n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  26 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, forró- 
égkészlilékek, frigoritherapia, fürdő k. Schnée-féle degrassator. Höhensonne. Quarzlámpa

D r. l u M - ü l í  L i U H T O H I ,  v i „  Nag T  j á n o S U. 47.
V í z g y ó g y in t é z e t ,  g y ó g y m e c h a n ik a ,  o r t h o p ó d ia ,  s v é d g ym n a s t i k a , 

in h a la to r iu m . :: B e já r ó  b e t e g e k n e k  i s .

T Á T R A - S Z A N A T Ó R I U M  Ó tá tra fü red en .
D iaetás-physikalis m agaslati gyógyintézet 1020 m. magasságban, Base- 
dowkórosak, gyomor-, bél-, m ájbetegek, anyagcserebetegek (ezukor- 
baj, köszvény), neurastheniások, vérszegények, kimerültek részére.

Fogyasztó- és hizlaló kúrák. T uberku lóz is te ljesen  k izárva.
V ezető orvos: Dr. Gám án Béla egy. m .-tanár. Egész éven át nyitva.

T l A n V ' A i t  o r v o s i la b o ra tó r iu m a  B udapest, 
ív ., Kossuth Lajos-u. 3. T e le fon : 697.

DOUINüER BÉLH dr, T estegyen észeti in tézete  V1  "á3rla'

Dr. Grünwald sanatoriumaB u d a p e s t ,  V á ro s l ig e t i - f a s o r  13 -1 5 .
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

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

E lektrom ágneses gyógy in tézete, Ilii., V árosligeti faso r 15. sz .
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato
rium. Á lm atlansá g , neurosisok, neura lg iák , tabes d o rsa lis. 
=  bénulások, rheum ás bajok, a rteriosk lero sis stb. ellen.

RÖNTGEN- REINIGER
D= R éh

é s  O r v o s i  v i l i .  k é s z ü lé k e k  G ER BEBT é s  SCHALL R .-T .

UJTÁTRAFÜRED.

Egész éven át 
nyitva.

Heliotherapia.
1 0 1 0  m éter m agasan a ten g e r fe lszíne fe le tt. Rö n t g e n  - l a b O f a t üriU lU.

Brunei lahnratnrilim Vezető : Dr. VAS BÉRNAT, Polik lin ika. 
UIVUol IdUUl dlUl lllill Szövetség-utcza 14—16. Telefon: József 16-03.
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TUDOMÁNYOS TÁRSULATOK.
TARTALOM: Közkórházi Orvostársulat. (X. bemutató szakülés 1917 november 21.-én.) 55—56. lap.

Közkórházi Orvostársulat.
(X. bemutató szakülés 1917 november 21.-én.)

E lnök: S zon tag  Félix, késő bb W eber Adolf. Jegyző : Szinnyei József

(Vége.)

H úgycső plastica.

K erekes Jó z s e f: B. B. 21 éves katona felvétetett 1917 
június 11.-én a Zita-kórházba.

1917 márczius 23.-án sebesült meg az orosz harcztéren. 
Első  kötését az ezredsegélyhelyen kapta. Koltóban egy napig, 
Zlocovban két napig, Lembergben 2 l/2 hónapig ápolták. 
Lembergben két ízben megoperálták. Márczius 29.-én csont
szilánkokat távolítottak el és április 16.-án „mivel a húgy
cső vé el volt záródva és állandóan vérzett“, a gáttájon húgy
cső metszést végeztek.

Felvétele alkalmával a bal czomb elülső  felszínén, közel 
a symphysishez, a Poupart-szalag alatt kezdő dő , körülbelül 
6 cm. hosszú, függélyes irányú, heges környékű  sarjfelület, a 
melyen át idő nként vizelet szivárog. A gáton a végbél elő tt 
egy cm.-nyire ugyancsak egy hegyes szélű  krajczárnyi lyuk, 
a melybő l vizelet ürül és a melybő l a hólyagba vastag 
katheter vezethető  fel. E fistula a combon lévő  fistulával is 
közlekedik. A fistulából kiürülő  váladék minimális bélsárral 
is van keverve, azonban a végbélbe szondával bejutni nem 
tudunk. A húgycső  a fistula-nyilás elő tt annyira megszükült, 
hogy csak filiformis szondával járható át. Minden vizelet a 
gáton, részben a czombon lévő  nyíláson át ürül.

Mű tét 1917 június 30.-án aethylchorid-, majd Billroth- 
keverék-narcosisban (Pólya tanár). Felhasítja a húgycső  
pars membranaceajában fekvő  szű kületet és kathetert vezet 
a húgycsövön át a hólyagba. Kimetszve a czombon lévő  
fistula-nyilást látjuk, hogy az az os pubis lehágó ága mentén 
a medenczébe vezet és az os pubisnak a medialis oldalán 
haladva tova, a végbél elő tt fekvő  diónyi üregbe jut, mely 
úgy a rectummal, mint a gáton lévő  fistulával közlekedik. 
Ezt az üreget feltárjuk, a fistulajáratot kimetszszük és 
kikaparjuk. A seb összes zugait jodoformos gaze-zal tampo
naljuk és a kathetert állandósítjuk. Mű tét után a beteg 
néhány napig lázas volt, csíkcsere után azonban láztala- 
nodott. Két hétig a gát sebén némi bélsár ömlött, azután a 
közlekedés megszű nt. Az összes sebek sarjadzással begyó
gyultak, csak a gáton maradt vissza egy fillérnyi, a húgy
cső be vezető  sipolynyilás, melyen minden vizelet kifolyik. A 
fistula szélei kemények, hegesek. A húgycső  nyálkahártyája 
mintegy ' / 2  cm.-nyi mélységben a bő r alatt fekszik.

A fistula elzárása czéljából október 1.-én aether-narco- 
sisban mű tét (Pólya tanár).

A fistula heges széleit kimetszszük és a bal czomb 
szomszédos bő rébő l egy nyelvalakú lebenyt készítünk, 
melynek nyele elő re néz, s melylyel a defectust befedjük. 
A secundaer defectust bevarrjuk. A varratokat egymástól 
nagy távolságban alkalmazzuk.

Október 8. Varrateltávolítás. A seb prímára egyesült 
egy kis hely kivételével, a hol az állandó katheternek október
13.-án eltávolítása után kevés vizelet ürül.

Október 20.-án a nyílás teljesen bezáródott, a vizelet 
rendes módon a húgycsövön ürül. A vizelés könnyen megy. 
22-es számú fémszonda a legnagyobb könnyű séggel bevezet
hető  a hólyagba.

Lichen ru b er p lanus esete.

B érezi S án d o r: M. J.-né 64 éves nő t 1917 május 9.-én 
vettük fel a Régi János-kórházba, G uszm an magántanár osz
tályára, óriási circularis fekélylyel a bal lábszáron. A fekély 
granugenol-kezelésre rohamosan gyógyult. Augusztus elején 
az egész testen, különösen a ezombokon, kisebb mértékben 
az alkarokon és lábszárakon lencsényi-koronányi, részben izo

lált, részben confluáló typusos lichen papulaeruptio keletke
zett, mely helyenként typusos lichenificatiót mutatott. A 
folyamat rohamosan terjedt tovább, úgy, hogy 10— 12 nap 
múlva alig volt ép bő rterület. A pofanyálkahártyán szintén 
voltak lichen-papulák.

Arsen-kúrára (Sol. arsenic. Fowleri) a folyamat lassan 
gyógyult, úgy, hogy jelenleg typusos lichen-papulát alig talá
lunk. A bokák körül van még verrucusos alakban s az 
alkaron néhány papula. A lichen-papulák helyén erő s p ig - 
m enta tió t ta lá lunk, a mit nagyrészt az arsentherapia okozott.

A lichen nálunk amúgy sem gyakori, különösen ilyen nagy 
kiterjedésben. A nagy kiterjedésen kívül különösen érdekes az a 
feltű nő en erő s melanosis, a mely az arsentherapiát követte.

Lupus vu lgaris érdekesebb  esete.

B érezi S án d o r: B. A. 20 éves varróleány november hó
14.-én vétetett fel a Régi János-kórházba, G uszm an magán
tanár osztályára. Betegsége 6 év elő tt kezdő dött az orron, 
s hamarosan ráterjedt az egész arezra. A törzsön, a vég
tagokon levő  góczok néhány hónap óta állanak fenn. Dacryo
cystitis bil. tbc., a szemhéjak heges zsugorodás folytán 
alig mozognak, kisfokú lagophthalmus, látszólagos mikr- 
ophthalmia, kisfokú makrocheilia. Az egyébként közönséges 
megjelenési formájú iupusnak különös érdekessége a nagy 
kiterjedésen kívül a szemrés megszű külése. A lupusos folya
mat elérve a test egyes nyílásait, azokat megszű kíti. Leg
gyakrabban fordul elő  az orrnyílások megszű külése, kisebb 
számmal a szájnyílásé s legritkábban a szemrésé, a mi a 
jelen esetben különösen feltű nő .

Súlyos gum m a-esetek .

Bérezi Sándor: a) M. J.-né, 34 éves, 1917 október hó 
31.-én vétetett fel a Régi János-kórházba, G uszm an magántanár 
osztályára. Erő sen lesoványodott, cachexiás. Baja 10 év óta 
áll fenn. A bal tibia alsó harmadán a lábszárat csaknem 
circularisan körülvevő , két férfitenyérnyi, infiltrált szélű , 
bű zös, necrosisos lepedékkel fedett ulcus. Feljebb a tibia élén 
heges behúzódások, melyek a régibb ulcusok helyét jelzik. A 
gumma jelenleg a gyógyulás elő haladott stadiumá- ban van. Az 
orr besüppedt, a bal maxilla proc. alveolarisa elpusztult.

b) B. A.-né 33 éves. Nyolcz hónap elő tt ökölnyi daganat 
támadt a jobb tibia közepe táján, mely néhány hete kifakadt.

A tibia egész lefutásában erő sen megvastagodott (peri
ostitis ossificans). A középső  harmadban nagy tenyérnyi 
területen erő sen infiltrált szélű  ulcus. A folyamat ráterjedt a 
csontra. Apró csontelhalások. A beteg erő sen lesoványodott, 
cachexiás, anaemiás.

H ídszeg le t-daganat esete.

Ráthonyi Reusz F r ig y e s: A 37 éves nő beteg 7 hónappal 
ezelő tt éjjel hirtelen rosszullétre ébredt (erő s szédülés, hányás). 
Másnap némi javulás. Késő bb, fő ként étkezés után, gyakori 
hányás, néha véres csíkokkal, fejfájás, soványodás. Május 
hóban kórházi gyógykezelés. D iagnosis: idő sült gyomorhurut. 
Felvétel 1917 szeptember 3.-án. Belgyógyászati lelet: jobb 
Krönig kissé szű kült, hangos kilégzés, szívtompulat normalis, 
csúcson gyenge systolés zörej. Máj, lép normalis. Gyomor: 
HC1: 0, összacid.: 4 0, tejsav : 0. Röntgen: erő s ptosis és 
atonia. Kórházi tartózkodás alatt további tünetek jelentkeztek, 
fő leg ingadozás, szédülés, fejfájás, utóbbi idő ben vizelési, 
nyelési nehézségek.

Idegrendszer: Fekvő  helyzetben nyugalom, ülő  helyzet
ben erő s remegő  ingás a törzsön, fejen és jobb kézen. Jobb 
facialis kissé elsimult. Izomtónus baloldalt nagyobb, mint 
jobboldalt. Jobbra nézéskor a szemek végállása nem éri el a 
baloldali végállást. Jobbra nézéskor durvább, lassúbb, balra 
és felfelé nézéskor apróbb hullámú, gyorsabb nystagmus,
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mely fekvő  helyzetben és fő leg baloldali fekvésben kisebb, 
mint jobboldali fekvésben és álló helyzetben. A jobb VII. 
két alsó ága gyengébb. A jobb temporalis és masseter 
gyengébb. A jobb felső  végtagon kissé intentiós jellegű  
remegés, fő ként dys-, illetve hypermetriás ataxia. Alsó vég
tagokon mérsékelt ataxia. Állás közben erő s ingadozás jobbra 
és hátra, járáskor többnyire dextrodeviatio. Jobb arczfélen az 
arcus zygomaticustól lefelé hypaesthesia, az orr mellett két- 
koronányi anaesthesia. Helyzet- és izom-érzés jó. Occipitalis 
tájékon érzékenység. Pupillák jól reagálnak. Cornealis reflex 
jobboldalt nem váltható ki. Mc Carthy- és garaíreflex mindkét 
oldalon hiányzik. Hasreflex baloldalon nem váltható ki. 
Babinski mindkét oldalon idő nként positiv. P. R. és A. R. 
jobboldalt fokozott.

ízlés: nyelv jobboldalán agusia.
Szemészeti lelet: V.: jobboldalt Vs> baloldalt 2/ 3. Mind

két papilla szürkés-vörös, mérsékelten kiemelkedő , elmosó
dott határú, széle közelében néhány csíkos vérzés; vénák 
tágak. D iagnosis: papillitis o. u.

Fülészeti lelet: Jobboldali acusticus mindkét ága az 
összes ingerekkel szemben anaesthesiás.

Gégelelet: Hang kissé fátyolozott, beszéd közben meg- 
megremeg. Phonatio közben a hangszálak kissé íveltek ma
radnak, hosszabb hangadáskor ataxiás remegés.

Vérvizsgálat: Wassermann-reactio negativ.
A bemutatott esetben a hídszeglettumoroknak meg

közelítő leg classicus képét látjuk, úgy, hogy differential- 
diagnostikai nehézségek komolyan nem jöhetnek számba. 
A sclerosis multiplex elejthető  már a szemészeti lelet alapján 
is, mely kétségtelenül arra mutat, hogy a koponyaű rben vala
mely térszükítő  folyamat játszódik le. Kissé nehezebb ez 
utóbbinak lokalizálása. Azonban az acusticus-tüneteknek korai 
megjelenése (szédülés), az acusticus-tünetek foka, amihez 
erő sen kifejezett trigeminus-tünetek, gyengébben kifejezett 
facialis-, glossopharyngeus- és hypoglossus-tünetek és végül 
változó és ingadozó módon jelentkező  távolabbi tünetek 
(pyramispályatünetek) csatlakoztak, továbbá a glossopharyn- 
geus-tünetek kétoldalisága és a pyramispályatünetek azonos 
oldalisága arra mutatnak, hogy a kóros folyamat székhelyét 
az oblongatán kívül, az acusticus, trigeminus tájékáról ki
indulva kell keresnünk. A folyamat természetét illető leg 
inkább az általános tapasztalat, mint concret bizonyítékok 
alapján arra kell következtetnünk, hogy a tumor jóindulatú, 
eltokolt, könnyen kihámozható fibroma, neurofibroma vagy 
más hasonló tumor, miért is a betegnek a mű téti gyógykeze
lést fogjuk ajánlani.

S zem héjgang raena két esete.

lfj. L ieberm ann L eó : Az egyik betegen phlegmone, a 
másikon erysipelas okozta az egyik szem felső  és alsó szem
héja bő rének teljes elhalását, a szemhéjszél, az izomapparatus 
és a tarsus épenmaradásával. Az első  betegen az elhalt rész 
csak most lökő dött le ; a zsugorodás és az ezzel járó szem
héjelégtelenség, illetve kifordulás megakadályozására szemrés- 
bevarrást, majd a hiány plastikai fedését fogja végezni a be
mutató. Á másik beteget már gyógyultan, hegesen zsugoro
dott állapotban, heges lagophthalmussal és ektropiummal 
kapta. Áz alsó szemhéjon végzett plastikai pótlás után 
mutatja be, ezt fogja követni a felső  szemhéj bő rének pót
lása a lagophthalmus megszüntetésére.

PÁLYÁZATOK.
156/1918. sz.

Bihar vármegye berettyóújfalui járáshoz tartozó, nyugdíjazás foly
tán megüresedett csökmő i körorvosi á llásra  pályázatot hirdetek.

A körhöz tartoznak: Csökmő  székhely 3626, Darvas 1305, Ujiráz 
662, összesen 5590 lélekszámmal biró községek. A kör székhelyén 
gyógyszertár, a kör községeit mű út köti össze a székhellyel, melytő l 
6—8 km. távolságra esnek. Az állás javadalmazása: 1600 korona törzs
fizetés, melyhez az 1908. évi XXXV111. t.-czikk 15. §-a értelmében meg
határozott ötévenkénti 200 korona, összesen 800 koronáig terjedhető  
korpótlék járul. Ezenkívül 500 korona lakbér, 600 korona fuvarátalány, 
valamint a vármegyei szabályrendelet értelmében igényelhető  rendelési, 
látogatási, fuvar- és mű téti díjak.

A kör területén több nagy gazdaság van nagyszámú cseléd
séggel.

Felhívom mindazokat, a kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az 1908 : XXXV111. t.-czikk 7. §-ában körülírt törvényszerű  képesítésüket 
s az esetleges eddigi alkalmaztatásukat is igazoló okmányokkal fel
szerelt pályázati kérvényüket hozzám legkéső bb folyó évi feb ru á r hó 
20.-áig nyújtsák be, mikor is a beérkező  pályázati kérvények kézhez
vétele után fogok a választás kitű zése és megtartása iránt gondos
kodni.

B e r e t t y ó ú j f a l u , 1918 január 18.
Tóth Is tván , tb. fő szolgabíró.

HIRDETÉSEK.
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R R G O S R N
C o l lo id - e z ü s t  steril ampullákban 
á 2 cm3 5 pro mille Ag-tartalommal

mindoly esetekben, a hol colloid-ezüst ja-
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valva van, nagy eredménynyel használtatik,

különösen

nehéz (septikus) izületi rheumánál.

Eszközölt állatkísérletek szerint sem láthatók 
megbetegedési tünetek, sem görcsök fellépése 

észlelhető  nem volt.

P r ó b á k  o r v o s  u r a k n a k  d í j m e n t e s e n .

R ic h . P a u l ,  M e d .- c l ie m . I n d u s t r i e ,  G ra z .
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A jod tink t uránál jobb a> 5 V  q ' O S  P F O V l d o f O P H l t l I l k t l I I ? S  (Prof. Beclihold szerint)
(D. R. P. No. 232948).

Méregtelen, színtelen és szagtalan, nem Kitű nő en bevált és igen jól véleményezve,
okoz eczemákat, foltokat stb. / /  I r o d a lo m  é s  m in tá k  in g y e n .  Használatban takarékos és praktikus.

R endelés a cs. és k ir. hadsereg b en  m egengedve.

P r o v id o l  G e s e l l s c h a f t ,  B erlin  — H alensee.

Vezérképviselöség Ausztria—Magyarország számára: T h . L in d n er , W ien, VIII., H am erlingp latz 7. 1.
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