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Lenin halálának 27. évfordulója
1924. január 21-én a Pártot, a szovjet népet, az egész haladó em berisé- • 

get a legnagyobb gyász érte — m eghalt Lenin, a Bolsevikek P ártjának  vezére 
és megalapítója, az egész világ dolgozóinak vezére és tanítója. Lenin halálá
nak 27. évfordulóján szerte a világon milliók és százmilliók emlékeznek meg 
Leninről: ünnepük Lenint, ahol m ár felszabadult népek saját kivívott sza
badságukat ünnepük és ünnepelik Lenint, ahol még kizsákmányolt és elnyo
mott tömegek harcolnak szabadságukért.

Huszonhét év u tán  elm ondhatjuk, hogy a történelem ben soha halott 
nem volt olyan élő, m int Lenin. A halála óta eltelt 27 esztendő Lenin eszméi
nek diadalútja volt.

Ma m ár a leninizmus zászlaja alatt áll és él az imperializmus járm a 
alól felszabadult m integy 800 millió ember. A m arxi-lenini-sztálini eszmék 
élnek és győzedelmeskednek valam ennyi tőkés ország munkásmozgalmának 
fellendülésében, a Szovjetunió kom m unista építésének nagyszerű sikereiben, 
a népi demokráciák országsainak szocialista építésében, a nagy kínai nép tö r
ténelmi felemelkedésében, a> hős koreai nép szabadságharcában. A m arxiz- 
rnus-leninizmus eszméi győzedelmeskednek a békéért, a dem okráciáért, a szo
cializmusért az im perialista háborús gyújtogatok ellen küzdők táborának 
szüntelen erősítésében. Nincs a világon olyan erő, amely m egállíthatná a 
m arxi-lenini-sztálini eszmék győzelmes előrehaladását.

Huszonhét évvel ezelőtt ;— Leninnek és a m a Leninjének, Sztálinnak 
műve — a szovjet állam  egyedül állt. Ma nincs egyedül, mellette állnak és 
szorosan együtt m enetelnek vele a Népi Dem okráciák és a hatalm as Kína. 
Huszonhét évvel ezelőtt még a háború és polgárháború sebeit gyógyította a 
Szovjetunió. Ma a Szovjetunió Sztálin vezetésével a második világháború 
győztese — világhatalom  —, am ely a nemzetközi politikában védelmezi a 
béke és a haladás ügyét a német fasizmus örökébe lépő amerikai im perializ
mus és csatlósai ellen. Huszonhét évvel ezelőtt Lenin tábora a nemzetközi 
munkásmozgalomban kisebbségben volt. Ma Európa döntő országaiban, de 
szerte a világon is m indinkább a munkásosztály többsége Lenin követőire, 
a kommunistákra hallgat. Huszonhét évvel ezelőtt Lenin tanításának hatására 
még csak ébredezni kezdtek a gyarm ati népek százmilliói. Ma diadalm askodott 
és diadalmaskodni fog m indenütt a népforradalom.

1917 óta a világ bármely részén történő megmozdulás és harc a mun 
kásosztály, a ' dolgozó: tömegek felszabadulásáért Lenin és hű fegyvertársa, 
Sztálin nevével kapcsolódik össze. i -

Mi.t örökölt Lenintől a haladó emberiség?
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A m arxizm us alkalm azását és továbbfejlesztését a kapitalizm us impe
rialista 'korszakában. A m unkásosztály vezetőszerepéről szóló tanítást. A m un
kás-paraszt szövetségről szóló tan ítást. A proletárd ik ta túráró l szóló taní
tást, amelyet nem csak tanított, hanem  meg is m utatta a gyakorlatban, győ
zelemre vitte  a munkásosztály szocialista forradalm át és m egterem tette a 
szovjet államot, a proletariátus d ik ta tú rájá t. És ezzel m egkondította a kapi
talizmus felett a harangot nem csak Oroszországban, hanem  az egész világon.

És Lenin öröksége még a Szovjetunió dicsőséges Kom m unista Pártja, 
a Bolsevik P árt, am ely m intaképe a világ valam ennyi harcos m unkáspártjá
nak  és amelyet Ő és vezértársa, Sztálin edzett oly keménnyé és hajlékonnyá, 
m in t az acél és am elyet bevehetetlen, erőddé építettek.

És a leninizm us adtg, nekünk  Rákosi elvtársunkat és P ártu n k  többi 
nagyjait, akik biztcs kézzel vezetik népünket a szocializmus felé.

És a leninizmusnak., köszönhetjük, hogy van Néphadseregünk, olyan 
hadsereg, amely m ár nem a tőke hatalm át és annak terjeszkedését szolgálja, 
hanem  a népet, a nép békés alkotóm unkáját védi szoros örök szövetségben 
a Szovjet Hadsereggel és a népi dem okráciák hadseregeivel.

Sztálin, Leninnek a szovjet állam  megterem tésével szerzett világtörté
nelm i érdem eit így határozta meg: *

„Lenin nagysága elsősorban éppen abban van, hogy Ö, m egterem tvén 
a Szovjetek Köztársaságát, ezzel a gyakorlatban m utatta m eg az egész világ 
elnyomott töm egeinek, hogy a m egváltás rem énye nem veszett el, hogy a 
földesurak és tőkések uralma nem  tartós, hogy a munka birodalm át m aguk
nak a dolgozóknak megfeszített erejével meg lehet teremteni, hogy a munka 
birodalm át a földön és nem az égben kell m egterem tem . Ezzel az egész 
világ m unkásainak és parasztjainak szívében láng^agyujtóttá a felszabadulás 
rem ényét. Éppen ez a m agyarázata annak a ténynek, hogy L enin neve a leg- 
szeretettebb névvé vált a dolgozó és kizsákm ányolt tömegek szívében.“

Lenin ’tan ításai érvényesek az egész világra és érvényesek az élet m in
den területére, a tudom ány te rü le té re  is. A tudom ány és politika szenvedé
lyes nagy harcosa azt tanította',, hogy a tudom ány jelentősége elsősorban a 
forradalm i tevékenység helyes irányításában  és a kommunizmus építő m un
kájának  szervezésében áll, de a feladatainak csak akkor tud  eleget tenni, 
ha állandóan gazdagítja és ellenőrzi tapasztalatait. Lenin hangsúlyozta, ha az 
elm élet elszakad az élettől és elm arad mögötte, akkor a társadalm i fejlődés 
akadálya lesz belőle. Lenin zsenije a tudás m inden ágát felöleli az atom  szer
kezetétől az em beriség sorsának kutatásáig, villamosítástól az irodalom  és 
m űvészet kérdéséig.

Nekünk is vannak m ár tudósaink, értelmiségeink, akik elsősorban a 
nép áldozatkész szolgálatát tek in tik  elsőrendű kötelességüknek, é letük  céljá
nak. Vannak, de m ég nem elegen és ezen a területen  nekünk orvosoknak is 
m ég sokat kell tanu lnunk  és fejlődnünk.

Lenin zászlaját, a P árt zászlaját Lenin tanítványa és fegyvertársa, a 
Bolsevik P árt és a dolgozó nép legjobb fia, Sztálin  elvtárs em elte magasra 
és v itte  tovább. Lenini éleslátással és bölcseséggel vezette és vezeti a Pártot, 
a szovjet népet és a világ dolgozóit a lenini úton, rendületlenül teljesítve azt 
a történelm i esküt, am elyet a Szovjetek II. Kongresszusán halhata tlan  tan í
tó jának  és vezérének, Leninnek te tt.

Lenin halálának  27. évfordulóján együtt mondjuk M ajakovszkij-jal, 
a költővel: „Lenin élt. Lenin él, Lenin élni fog!“

Dr. Salamon Ödön 
orvosalezredes
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A pártpolitikai munka 
a katonai gyógyintézetekben

A Szovjet Hadseregben a katonai gyógyintézetek — 'kórházak, klini
kák, tudom ányos-kutató intézetek, tanintézetek — széles hálózata van- 
A csapatoknál jól képzett egészségügyi káderek dolgoznak. M indez annak a- 
hatalm as gondoskodásnak tanúbizonysága, m elyet a P á r t  és a korm ány a 
szovjet harcosok — Hazánk állam érdekeinek megbízható védelmezői — 
egészsége és életm ódja irán t tanúsít.

A Szovjet Hadsereg katonai gyógyintézeteinek beosztottjai szigorú 
iskolán m entek át a Nagy Honvédő H áborúban és becsülettel teljesítették  az 
eléjük tűzött feladatokat. A katonaorvosok a harcosok és tisztek ezreinek 
életét m entették meg. A szovjet harcosoknak nyújto tt orvosi segítség olyan 
m éretű, és olyan magas színvonalú volt, am ilyet egy burzsoá hadsereg sem 
képes elérni.

A békés építés időszakában új, bonyolult faladatok m erültek fel a ka
tonai gyógyintézetek előtt. Gondosan óvni a szovjet harcosok egészségét, 
fáradhatatlanul fejleszteni és előrelendíteni a 'honvédő katonai egészség
ügyet, bátran  járn i az új tudományos felfedezések ú tján  — a Szovjet Had
sereg minden egészségügyi dolgozójának megtisztelő kötelessége.

A katonaorvosi kar országunk egészségügyi dolgozóinak egyik leghatal
masabb és leghaladottabb egysége. A tanintézetekben, kórházakban és klini
kákon a katonaorvosok nagy m unkát fejtenek ki a gyógy-óvintézkedések és 
a tudom ányos-kutató m unkák terén. A katonaorvosok között sok az orvos- 
tudom ányt előmozdító komoly m űvek szerzője.

Azonban hiba lenne eltakarni a szem ünket a katonai gyógyintézetek 
m unkájában előforduló lényeges hiányosságok felett. E rről elegendő csak 
annyit mondani, hogy egész az utóbbi időkig számos katonai gyógyintézet
ben nem fordíto ttak  kellő figyelm et I. P. Pávlov nagy orosz fiziológus tudo
mányos kutatásainak kidolgozására és továbbfejlesztésére.

A Szovjetunió Tudományos A kadém iájának és a Szovjetunió Orvos- 
tudományi Akadém iájának a m últban lezajlott ülésén elvi, igaz tudom ányos 
k ritikát és önkritikát gyakoroltak, széles program m ot jelöltek ki I. P. Pávlov 
tanításainak további alkotó fejlesztésére. Azonban, m int ahogy a valóságban 
megmutatkozott, számos katonai gyógyintézetben form álisan viszonyultak az 
ülés határozatai iránt. Egyes elvtársak szóban elism erték ezen határozatok 
fontosságát, azonban valójában nem  kezdtek hozzá azok megvalósításához.

Ehhez hasonló körülm ény nemcsak egyes kórházakra, klinikákra, tan- 
intézm ényekre jellemző, hanem a katonai egészségügyi Főcsoportfőnökségre 
is. I tt nem  terem tették  meg azt a feltételt, am elyben az orvostudom ányban 
elért m inden újait és haladót forrón tám ogattak volna és a gyógykezelési 
gyakorlatban bátran  bevezettek volna. A katonai egészségügyi Főcsoport- 
főnökség vezetőinek tudtuk volt arról, hogy számos intézetben rosszul sike
rü lt tudományos és gyógykezelési m unka folyik, mégis gyakran megbékültek 
ezekkel és nem tettek  hatékony intézkedéseket a hiányosságok kiküszö
bölésére.

(Pártyijno-polityicseszkájá rábotá v  vojenno-m egyicinszkich ucsrezsgyenjijách .J 
A „Krásznája Zvjezdá“ 1950 novem ber 30-i számából.
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Mivel m agyarázhatók ezek a nagyon lényeges hiányosságok a katonai 
gyógyintézetek tevékenységében? M indenekelőtt a pártpolitikai m unka gyen
geségével. Számos pártszervezet nem törődik a tudom ányos és gyógykezelő 
m unkával, nem  képes k ritik á t és önkritikát kifejleszteni, nem tanúsít igaz 
gondoskodást a káderek m arxi-lenini nevelésére. Természetes, hogy ez a kö
rülm ény nem teszi lehetővé a tudományos gondolatok sikeres fejlődését.

A katonai gyógyintézetek pártszervezetei magas bolsevik eszmeiséget 
hivatottak  bevinni az összes tudományos és gyógym unkákat végzők körébe, 
forrón  kell tám ogassanak mindent, ami haladó, merész és fejlődő, határozott 
harcot kell folytassanak a tudom ány reakciós nézetei ellen, igaz gondoskodást 
kell tanúsítsanak a káderek m arxi-lenini képzésére. Csakis a m arxi-lenini 
elm élet tudásával felfégyverzett, a dialektikus m aterializm us módszereit 
ism erő szakember képes előrevirmi a tudom ányt, újabb sikereket elérni a 
tudom ányos kutatások te rén  és harcolni a  reakciós nézetek és befolyások 
ellen.

„A fiatal káderek  fejlesztése és kiképzése nálunk — tan ítja  Sztálin 
e lv tá rs  — a tudom ány és technika egyes ágai szerint, szakok szerint történik. 
Ez szükséges és célszerű. Nem szükséges, hogy egy orvos egyúttal a fizika 
vagy a növénytan szerin t is szakképzett legyen és ugyanígy fordítva. Azon
b an  van egy tudom ányos ág, m elynek ism erete kötelező az összes tudom á
nyos ágban dolgozó bolsevikok számára, — ez a m arxi-lenini tudom ány a 
társadalom ról, a társadalom  fejlődésének törvényszerűségéről, a p ro letár
forradalom  fejlődésének törvényszerűségéről, a szocialista építés, a kommu
nizm us győzelme fejlődésének törvényszerűségéről.“

A tudósok, orvosok és előadók m arxi-lenini tan ítása nem szabad 
elvont legyen, hanem  szoros kapcsolatban kell álljon az élettel, a m inden
napos feladatok m egoldásával. A katonai gyógyintézetekben minden eszmei 
nevelőm unka h ivato tt elősegíteni az alkotó gondolatok fejlődését, az em bere
ket az új, a haladó irán ti érzésre nevelni. Ez a sikerek hatalm as erőforrása 
a katonaorvosok ku ta tó  és gyakorlati tevékenységeiben. Ezek a' sikerek két
ségtelenül csak úgy érhetők el, ha a kom m unisták példát m utatnak a m arxi- 
len in i tudásnak a. gyakorlati m unkában való hozzáértő alkalm azásában, ha 
ők a végsőkig következetesek és elvhűek lesznek a tétlenség, nagyképűség és 
a burzsoá tudom ány előtti behódolás elleni harcban.

„Általánosan elism ert — m utat rá  Sztálin elvtárs — , hogy egy tudo
m ány  sem tud fejlődni és sikert elérni vélem ényharc, szabad kritika nélkül.“ 
A  szovjet társadalom  fej’ődésát előmozdító kritika és önkritika kell 
hata lm ss alapja legyen a katonai gyógyintézetek tevékenysége határozott 
m egjavításának, és eszköze kell legyen s, tudom ányos és gyógykezelő m unka 
tovább i felemelkedésének. íme, am iért szükséges, hogy a tudományos orvosi 
körökben  helyet kap jon  a tényleges szabad vélem ény nyilvánítás a kutató és 
gyakorlati tevékenységek aktuális kérdéseiben. Semmi sem károsabb annál, 
m in t amikor az elviség átadja helyét a baráti viszonynak, m int amikor k ísér
le tek e t td&znek egyes szerzők kedvéért a k ritika elfojtására, A katonai 
gyógyintézetek pártszervezetei, . kötelesek határozottan  fellépni az ehhoz 
hasonló megnyilvánulások ellen és a tudom ányos beszélgetések lelkesítői kell 
legyenek, amely bolsevik eszmeiséggel és elviséggel hatjá  á t őket.

A valóságban m egm utatkozik, hogy számos katonai gyógyintézetben & 
tudom ányos kutató tevékenység gyakran az élettől, a katonai orvostudomány 
lényeges, szükségletétőh.^lvontan , történik, A tudományos m u n k áv a l. foglal
kozó orvosok .egyáltalán nincsenek összeköttetésben a gyógyító gyakorlattal 
és ellenkezőleg számos gyógyító orvos nem  foglalkozik kutatóm unkával.
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A pártszervezetek feladata abban áll, hogy m indenképpen erősítsék a 
tudósok alkotó együttműködését, az orvostudomány gyakorlati terén műkö
dőivel, az orvosokkal, akik bátran  alkalm azzák a tudom ány vívm ányait és 
elsősorban a pavlovi tanításokat — a katonai gyógyintézetek gyakorlati 
m unkájában, tám ogatnick kell m inden ú ja t és terjeszteniük kell az élenjáró 
tapasztalatokat.

A katonai gyógyintézetek pártszervezeteinek tevékenységében előfor
duló hiányosságok többnyire azzal m agyarázhatók, hogy a politikai szervek 
részéről nem foglalkoznak velük kellő m értékben. A politikai szervek e téren  
gyakran sablonosán végzik m unkáikat, általános m éretekben foglalkoznak a 
katonai gyógyintézetek pártszervezeteivel, anélkül, hogy számításba, vennék 
azok tevékenységeinek sajátosságait. A fe ltá rt hiányosságokat határozottan 
ki kell javítani éo méghozzá minél gyorsabban, annál jobb, minthogy ettől 
függ a kórházakban, klinikákon, szanatórium okban és tanintézetekben folyó 
pártpolitikai m unka további felemelkedése.

A P árt és a korm ány a katonai egészségügyi dolgozókat azzal a nagy 
és nemes üggyel bízta meg, hogy védjék a szovjet harcosok egészségét, 
A politikai szervek és pártszervezetek kötelessége, hogy tám ogatást nyú jtsa
nak a katonai orvosoknak abban, hogy becsülettel teljesíthessék az előttük 
álló feladatokat és arra  törekedjenek, hogy gyökeresen m egjavítsák a 
katonai gyógyintézetekben folyó összes m unkákat.

Az ételmérgezések járványtanáról
I r ta : D r Vas István

orvos főhadnagy

Az ételmérgezések honvédorvosi jelentősége igen nagy. Egyrészt a csa
patok harckészségét egy ételmérgezés áim enet.leg felfüggesztheti, m ásrészt 
az ételmérgezések kiindulásának oka többnyire a konyhahygiénes szabályok 
megsértése. M indkettő megelőzése a honvédorvos feladata. Az elm últ hó
napok tapasztalatai a.zt m utatták, hogy honvédorvosaink nagyrésze nincs tisz
tában  az ételmérgezések jelentőségével, aetiológiájával és járványtanával. 
Csapatorvcsaink nehéz és felelősségteljes munkájához, Néphadseregünk jobb 
eü. ellátásához kíván segítséget nyújtan i ez a cikk.

Az ételmérgezések okainak egy része az ételben m agában re jlik  (pl. 
mérges gombák), más része k ívülről ju t az ételbe (arsen, strichnin). Ezekkel 
jelen cikkünkben nem foglalkozunk, fomtes azonban ezeket ismerni a theráp ia 
és a szükséges intézkedések különbözősége miatt.

Ezeken az ételmérgezéseken kívül vannak olyanok, melyeket a klinikai 
kép sajátosságain kívül a következők jellemeznek:

a) Amellett, hogy megőrzik explosiv jellegüket, 2—24 óráig terjedő 
incubatiós idejük van. Ennél hosszabb lappangási idő csak elvétve fordul elő.
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b) Többnyire olyan ételek idézik elő, melyeknek előállításánál hőkeze
lést vagy egyáltalán nem (füstölt hús, krémek), vagy elégtelen m értékben 
alkalm aznak (nagy darab hús, konzerv). Okozhatják ezenkívül olyan élelmi
szerek, m elyek bár elegendő hőkezelést kaptak, azonban elkészítés u tán  fer
tőződtek. Bizonyos ételeknek az előfordulása az ételmérgezések okozói közt 
annyira állandó, hogy például az ételmérgezések egyik csoportját előidézőjé
ről több m int 100 éve (K erner 1820) botulizmusnak (botulus — kolbász) 
nevezik.

Kezdetben az volt a felfogás, hogy az ételmérgezések utóbb em lített 
csoportjának okozói az élelm iszerek fehérjéinek bom lásakor felszabaduló 
mérgező bom lásterm ékek, az úgynevezett ptomainok. A  m últ század vége 
felé azonban m egállapították, hogy ezek a mérgezések kórokozó baktér'um ok 
elszaporodásának a következm ényei.’ Az ételm érgezéseknek ezt a csoportját 
ezért toxicoinfectiónak  nevezték el. Ez az elnevezés egyrészt u tal a m eg
betegedés explosiv, mérgezéses jellegére, m ásrészt m egállapítja a bakteriális 
eredetet.

Toxicoinfectiót okozhatnak:
a 1 Salm onella csoportba tartozó baktérium ok, 
b) Staphilococcus, főleg slaphilococcus- aureus, 
ej norm ál bélflóra baktérium ai (coli, proteus), 
d) C lostridium  botulinum .
.leien cikkben csak a salm onellosisokkal foglalkozunk.

A  salmonellosisok actiológiája

A salm onella csoportba tartozó baktérium ok G ram  negativ 1—3 
m ikron hosszú, peritrich csillés pálcák. E lkülönítésükre a B. coli-tói, főleg 
az a. biokémiai tulajdonságuk ad lehetőséget, hogy „a salm onellák általában 
a lactoset nem  ferm entálják. A serológla (agglutinatiós) módszerek bevezetése 
lehetővé te tte  a csoport egyes tag jainak  eldifferenciálását. Kauffm ann és 
W hite végezték el a salm onellák csoportosítását. A csoportosítás az antigén 
szerkezet a lapján történik, specifikus agglutináló savóval. K auffm ann 1941- 
ben írt m onográfiájában 107 salm onella típusról tesz em lítést. Azóta számos 
ú jabb  típust izoláltak. A salm onellákat 6 főcsoportba lehet besorolni, melye
ket A, B, C, D, E betűvel jelölünk, a 6. csoport az ú. n. accessorius csoport. 
Megemlítendő, hogy K auffm ann a hastyphus kórokozóját Salmonella typhi 
néven a D csoportba sorolta.

A salm onellákat pathogenitás szempontjából felosztjuk monopathogén 
törzsekre, m elyek csak a term észetes gazdájuk számára pathogének, például 
a hastyphus, a  paratvphus A és B sslm cnellái, a S. abortus equi, mely a 
lovak nem brucellás eredetű abortusának okozója, vagy a S. pullórum , mely 
a csirkék hasm enésének az okozója, és polypathogén törzsekre, m int például 
S. typhi m urium , mely a rágcsálókon kívül a m adarakra és a háziállatokra 
is pathcgén, sőt nem  ritkán  em beri megbetegedéseknek is okozója. A jelen
leg ism ert salm onellatípusok m integy fele idézhet elő emberi megbetegedést, 
ezek közül is azonban csak kb. 20 törzs az, mely ételm érgezésekben gyakrab
ban  szerepel, a többit csupán 1—2 megbetegedés kapcsán izolálták.

A salm onellák spórát nem  term elnek, ellenállóképességük nem különö
sen nagy, 60 C fokon 1 óra alatt, 70 C fokon 25 perc alatt, 75 C fokon 5 perc 
a la tt, míg 80 C fokon azonnal elpusztulnak (Kolle, Fischer). Ha nagyobb
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darab fertőzött húst főzünk, annak közepén hosszabb főzés u tán sem emel- 
ked.k megfelelő m agasra a hőmérséklet, így élő baktérium ok m aradhatnak 
benne és megbetegedést okozhatnak. A baktérium ok húsban, tejben, stb. néha 
több hónapig is életképesek m aradnak.

Tenyésztésük tejcukrot és indicatort tartalm azó táptalajokon (Endo, 
brillantzöld, Russel, stb.) történik, melynek színét a coli, tekintve, hogy a lac- 
toséból savat termel, m egváltoztatja, míg a salm onellák nem. Tenyészthet
jük speciális elektív táptalajon (Wilson—Blair—Lovrekovich), jól tenyészik 
epe tápt alaj on is.

A toxinterm elés kérdése nem véglegesen tisztázott. A m últban elter
jedt nézettel szemben, mely szerint a toxicoinfectiót mérgező f ehérj ebomlás- 
term ékek idézik elő, biztosan állíthatjuk, hogy a megbetegedés a kórokozó 
tömeges behatolásához van kötve és a szervezetben a baktérium ból felsza
baduló endotoxin játszik szerepet a megbetegedés kifejlődésében.

A  sálmonella-ételmérgezések • pathogenezise.

Az élelmiszerben nagy tömegben elszaporodott salm onellák a szerve
zetbe bejutva, különféle kórképeket hoznak létre.

a) Könnyű, csak hasmenéssel, vagy hányással jelentkező forma.
b) Súlycs, enteritises, vagy gastroenteritises forma, erős hányással, 

görcsökkel, ikragörccsel, choleraszerű székürítéssel (a régi orvosok ,,cholera 
nostras“-a). Vigyázni kell azonban, hogy egyik, vagiy másik tünettő l ne hagy
juk m agunkat félrevezetni, m int például az egyik nem rég észlelt ételm érge
zésnél az crvos az ikragörcs iől félrevezettetve, következetesen arzénm érge
zés u tán  kutatott, m ikor a megbetegedések járványtan i jellege világosan 
ételmérgezésre utalt.

c) Lázas, typhusos forma. Ez a kórkép gyakran „influenza“ diagnózis
sal elsikkad. Ez a form a a legr.tkább.

A betegség incubaitiója 2—24 óra, tartam a 1—2 nap.
A szervezetbe tömegesen bejutó baktérium ok a bélhuzamból először 

a bélfcdri nyirokcsomókba, m ajd a vérbe ju tnak, ahonnan megfelelő mód
szerrel (haemocultura) kimutathatók.'

A bacillusguzdaság kérdése nem egészen tisztázott. A megbetegedés 
idején és a reconvalescens szakban a. betpgek salm onellákat üríthetnek. Egye
sek felteszik, hogy egészséges salmonella-ürítők' is vannak, akiknek az 
anamnaesisében tcxicoinfectió nem m utatható ki. Ezek valószínűleg úgy 
válnak bacillus-ürítőkké, hogy kismennylségű salm onellát tartalm azó étellel 
fertőződtek, amely nem  elégséges ahhoz, hogy m anifest ételm érgezést hozzon 
létre, azonban az egyéneket bacillus-ürítőkké teszi. A bacillus-ürítés úgy 
a betegségen átesett, m int az egészséges ürítőknél nem hosszú ideig tartó.

A salmonellákkal szembeni immunitás kérdései meg nem  elég tisztá
zottak. A betegség kiállása u tán  specifikus agglutininek jelennek meg a vér
ben, melyek a diagnózis megerősítését, illetve a retrospectiv diagnózist lehe
tővé teszik. Az agglutininek kim utatása a G ruber—Widall reactióval történik.

A fertőzések útja

A  fertőzés forrása leggyakrabban a beteg állat. Az ilyen állatnak a 
húsát, akár csak néhány órá 'g  is tárolva, a baktérium ok olyan nagym érték
ben elszaporodnak, hogy súlyos toxicoinfectiót honnak létre. Ehhez já ru l az
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hogy konyhatechnikái okokból a húsételeket előszeretettel nagy darabokban 
sütik, illetve főzik meg, így a hús nem sül át eléggé ahhoz, hogy a baktériu
mok elpusztuljanak. Ha az állat betegen kerül vágás alá, ha az állatorvosi 
vizsgálat nem  elég alapos,5 a hús fogyasztásra kerü l és megbetegedéseket 
okozhat. Az olyan állatot, m elynek húsában bakteriológiai vizsgálattal sal- 
monellák m utathatók  ki, tilos fogyasztásra bocsátani, csak technikailag hasz
nosítható.

Ha az á lla t betegségre gyanús, az állatorvos felhívja a figyelm et a 
hús esetleges fertőzöttségére (feltételesen fogyasztható), megfelelő felfőzés 
után a hús nyugodtan felhasználható.

A fertőződés másik m ódja az, hogy a hús postm crtálisan fertőződik, 
vagy úgy, hogy gondatlan kezelés m ellett m egsértik a beleket és innen ke
rül rá a baktérium , vagy úgy, hogy a húst ledobják a piszkos, fekáliákkal 
szennyezett padlóra. A pcstm crtális fertőződés sokkal kevésbé • veszélyes, 
mint az in travitális, m ert a hús nincs annyira á tita tva  baktérium okkal.

Lényeges tehát, hogy az orvos főleg olyan helyeken, ahol kisebb vágó
híd van, vagy tábori körülm ények között, ha a csapat maga vág, alaposan 
és gyakran ellenőrizzen.

Az egyéb élelmiszerek fertőződése a feldolgozás folyamán jön létre. 
Itt szerepet já tszhat a légy, a piszkos kéz, stb. Fontos, hogy állás közben a 
belekerült kórokozó nagym értékben elszaporodhat. Az egyik utóbbi hónapok
ban észlelt ételm érgezésnél például (coli ételmérgezés volt) ebédre tészta volt. 
A tészta ■ félegyre elkészült. Akik félegy és f'íOnégy között ettek belőle, azok 
nem betegedtek meg. A tésztából azonban — bár ezt a szabályzataink tilt
ják — még később is adtak ki. Akik ekkor fogyasztottak a tésztából, azok 
súlyos toxicoinfectióban megbetegedtek.

Tekintve azt, hogy a betegségen átesettek rövid ideig bacillus-ürítők 
lehetnek, fontos, hogy az orvos ügyeljen arra, hogy ha az élm. szolgálatból 
valaki gastroenteritises tünetek között megbetegszik, az élelmezésben né
hány napig ne vegyen részt.

A  salmonella ételmérgezések járványtana

A salm onella-járványok jellemzői, az incubatiós idő rövidsége, tömeges 
megbetegedés, az összes megbetegedések egyidejű lefolyása, g, rövid tartam , 
a járvány uszályának (az utólagos fertőződések) hiánya. Abban az esetben, 
ha a fertőzött é te lt nem tömegételmezésben használják fel, a járvány  képe 
nem ilyen tipikus. Fidanca orosz katonaorvos 1910-ben így ír le egy katona- 
alakulatban kitört, általa megfigyelt járványt: „Augusztus 14-ről 15-re vir
radó éjjel m inden előzmény nélkül tömeges megbetegedések törtek ki. 3 óra
kor jelentkeztek az első betegek. A betegek száma gyorsan nőtt és hajnali 
5 órakor a rendelőhelyiséget szinte elárasztották. Nyögtek, jajgattak, ahogyan 
kifért belőlük, törzsüket görnyesztve, kezeiket hasukon tartották. Néhányan 
elestek, nem tud tak  eljutni a rendelőhelyiségig. Sokaikat vezettek, másokat 
karban hoztak. Ebben az időpontban a rendelőhelyiség inkább egy csatatéri 
elsősegélyhelyre hasonlított.“ 910 em ber betegedett m eg egyszerre. A meg
betegedések a szerző szerint enteritises jellegűek voltak.

Grcmasevszkij közli a következő esetet: „Egy felnőtteket oktató na
gyobb tanintézetben egy forró nyári napon a tanulók kirándulásrai indultak. 
Az ebéd 2 órára le tt kitűzve. Közben a kirándulás elhúzódott és a tanulók 
csak este 7 órakor tértek  vissza a tanintézetbe. Az ebéd azonban az előbb
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megállapított időpontra elkészült. Első fogasként hallevest főztek. A hala
kat a levesben nagyobb, tenyérnagyságú darabokban 10—15 percig főzték. 
A szakács, m ikor m egtudta, hogy az ebéd kiosztása késedelmet szenved, a 
levesből kihalászgatta a haldarabokat, nehogy szétfőjenek és a nyers hús szél
vágására és feldolgozására szolgáló asztalra tette azokat. Ez természetesen 
a konyhahygiéne durva m egsértése volt. A hal az asztalon ,28—30 C fok 
hőmérsékleten 4-—5 óra hosszat feküdt. Az ebéd kiosztásánál a levest forró 
állapotban a tányérokba öntötték, a haldarabokat ped'g közvetlenül az asztal
ról adták a leveshez. A megbetegedések az ebédet elfogyasztok között este 
11 órakor kezdődtek m eg és egész éjszakai, valam int m ásnap tarto ttak  Össze
sen 506 em ber betegedett meg. A betegség hasmenésbon és hányásban nyil
vánult meg. Akad.ak súlyos esetek is, melyek szívgyengeséggel, lábikra
görccsel jártak . Az esetek többsége gyors gyógyulással végződött, egyrészük- 
nél néhány napos gyengeség m arad t vissza, négy eset pedig halálos kim ene
telű volt. A betegek véréből, székletéből és az asztal felületéről nyert kapa- 
rékból S. enteritidis G ärtner tenyészett ki. Ugyanezzel reagáló sgglutinifie- 
ket tartalm azott az átvészeltek vére.“

Ugyancsak Gromasevszkij em líti a következő esetet: „Egy kollektív 
lakásintézmény étkezőjében kb. 1200 ember étkezett. Este 8—9 óra között 
kb. 70 ember gastroenteritises tünetek között m egbetegedett. Kórokozónak a S. 
typhi m urium  Breslau bizonyult. A járványtani vizsgálat a következőket állapí
totta meg: Csak azok a személyek betegedtek meg, akik 4 és 5 óra között 
ebédeltek. M indnyájan levest és borjúhúst ettek ebédre. M egállapították 
továbbá, hogy aznap reggel 12 k :sebb levágott borjú t hoztak a konyhára; a 
borjúkat egymás u tán  vették elő. óránként 2—3 borjú t daraboltak fel. egy 
borjúból, nagyságától függően, 70—120 adag te lt ki. Ezek a körülm ények 
nyilvánvalóan b.zonyítják, hogy az egyik borjú intravitálisan volt fertőzve 
és ez okozta a járványt. Ha az állatorvosi vizsgálat alaposabb lett volna és 
erre a borjúra felhívta volna a figyelmet, hosszabb főzéssel a járványnak 
elejét vehették volna.“

Az étel külső fertőződésére példa a V aindarch által le írt eset: „Egy^ 
gyermekm enhelyen hajdinakása, fogyasztása u tán  járvány  tö rt ki. A járvány
tani vizsgálat m egállapította, hogy a hajdinakását jóval a fogyasztás előtt 
készítették el és az elfogyasztásig a pincében tárolták . Itt egerek fértek 
hozzá, amit bizonyít az egér fecaliákkal való nagyfokú szennyeződés. A já r 
vány kivizsgálása alkalmával nagyfokú egiérelhullást észleltek és az egér
hullákból Breslau-törzs tenyészett ki.“

A modern konyhatechnika és konyhahygiene rendszabályainak betar-, 
tása az ételmérgezéseket elkerülhetővé teszi.

A csapatorvos teendői ételmérgezés esetén:

Ételmérgezés esetén a teendőket a következőkben foglalhatjuk össze:
A legelső feladata a betegek szakszerű orvosi ellátása. A korán je len t

kező esetekben jó szolgálatot tesz a gyomormosás. Keverjünk ilyenkor a 
mosóvízhez orvosi szenet is. A később jelentkező esetekben erélyes hashajtást 
végezzünk, hogy a fertőzött béltartalom  minél előbb eltávozzék. Tekintve, 
hogy a súlyosabb texicoinfectiók szívgyengeséggel szoktak járni, m elyet a 
hányással, illetve hasmenéssel járó exslccatió és erőlködés csak fokoz, ne 
takarékoskodjunk a cardiacumokkal. A betegeket elkülönítjük, a súlyosa.bba-
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kát kórházba szállítjuk. Fontos, hogy a betegeket fertőző betegekként kezel
jük, helyezzünk el sublim ates edényeket, hogy a betegek székelés után ke
züket megmossák.

Az ételm érgezés jelentkezésével egyidejűleg jelentsük a járvány t a 
parancsnoknak, a magasabb eü. parancsnoknak, súlyosabb járvány  esetén 
távbeszélőn a Honvéd Közegészségügyi Intézetnek.

Nagyon fontos, hogy azonnal vizsgálati anyagot vegyünk és vizsgálatra 
beküldjük a Honvéd Közegészségügyi Intézetbe. Küldjük be a megfelelő 
ételm intát, a gyanúsított étel elkészítéséhez használt nyersanyagokat, a be
tegtől vett hányadékot, gyomormosó folyadékot, székletet, vizeletet, citrátos 
vért, steril edényben (természetesen, ha tcbbszáz beteg, jelentkezik, ne 
m uidegyiktől vegyünk vizsgálati anyagot). A vizsgálati anyaghoz mellékelt 
szolgálati jegyen tüntessük fel a já rv án y  körülm ényeit, kiterjedését, a meg
betegedések tüneteit, a vizsgálati anyag szárm azását és a kért vizsgálat, irá
nyát. Hogy ez m ennyire lényeges, bizonyítja azt Vladimirov következő esete. 
.,Egy ízben gyümölcsből készült ita l által okozott megbetegedések kivizsgálá
sánál kiderült, hogy azt kulacsba töltötték. Az ital fogyasztása u tán 20—30 
perccel léptek fel a megbetegedések, hasmenés, hányás, hasi fájdalm ak tü 
neteivel. A betegek m ásnapra meggyógyultak. Bár ugyanebből az italból 
sokan mások is fogyasztottak, ajrik a,zt nem töltötték kulacsba és nem  bete
gedtek meg, így elsősorban fémes m éregre kellett volna gondolni, a laborató
rium tól csupán bakteriológiai v izsgálatot kértek, melynek eredm énye term é
szetesen negatív volt.“

Ugyancsak Vladim irov közli ennek az esetnek a fordíto ttjá t: „Forralt 
tej fogyasztása u tán  l 'A —2 órával toxicoinfectió lépett fel, hányinger, há
nyás, hasmenés és szívgyengeség tüneteivel. A tej előzőleg 24 órát állott alumí- 
n 'um lábasban. A m egm aradt te je t és a betegek hányadékát laboratórium ba 
kü ld ték  az alum ínium lábasra való tek in te tte l vegyvizsgála.tra. A vegyvizs
gálót során fémes m érget nem találtak , am it a beküldők úgy értelmeztek, 
hogy a mérgezést olyan kis m ennyiségű arzén idézte elő, am it analytikai 
m ódszerekkel k im uta tn i nem lehetett. Bakteriológiai vizsgálatot azonban 
nem végeztettek.“

Végezzünk vizsgálatot arra vonatkozóan, hogyan kerülhetett kórokozó 
az ételbe. Kérdezzük ki alaposan a szakácsokat, nem volt-e valam elyikük 
beteg a közelmúltban. Vizsgáljuk m eg az étel elkészítésének m ódját, nem 
tá rc lták -e  az ételt a kiosztás előtt. A húsvizsgálat m egtörtént-e és a hús elég 
kis darabokra volt-e vagdalva, stb.

Fontos a beteg kikérdezése is. A tünetek felépítésének időpontjából 
következtethetünk arra, hogy melyik étkezéssel függ össze a megbetegedés. 
A m eg nem betegedetteket kérdezzük ki, melyik az az étel, m elyet ők nem 
fogyasztottak, szemben a m egbetegedettekkel.

Az élelmezés hygienes viszonyainak megszervezése nagy feladatot ró a 
csapatcrvcsra, azonban ezeknek szigorú és következetes m egterem tése és 
ellenőrzése teszi egyedül lehetővé bajtársa ink  jó és egészséges ellátását.

Irodalom:

Gromasevszkij, Vajndrach: Résdetes járványtan; 1949. — Sédallian, Soh’.er: 
Précis d Hygiéne ;t d’Épidémologie, 1949 — Faragó: Bakteriológia éa Immun'tár
tán, 1948. — Männin ger: Állatorvosi bakteriológia, 1950. — Vladimirov: Gigiena 1 
Szanitariá. 1949. 9. cit. Népegészségügy 30, 693. 1949.
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A konyhahygiéne elvi kérdései
í r ta : Dr. Resofszky Pál

orvosörnaqy

A  konyha hygiénikus viszonyainak jelentősége az utóbbi időben vált 
tulajdonképpen ismeretessé. Régebben az élelmezési kcrnyezethygiéne 
jóformán kizárólag a gyom or-béltraktus ú tján  terjrdő  fertőző betegségek 
elhárítására szorítkozott. Kétségtelen, hogy az élelmiszerekkel vagy kész 
ételekkel pathcgén baktérium ok vagy azok toxinjai ju thatnak  a szervezetbe. 
A typhus, paratyphus, dysenteria stb. az élelmiszerek és ételek ú tján  terjed 
nek. A botulizmus, ez a tipikus élelmezési toxicosis m ár régebben ismeretes.

Nem kétséges, hogy ezek a pathogén fertőzések vagy toxicosisok alkot
ják az élelmezési hvgiéne egyik problémakörét. Előfordul azonban, sőt ez. ma 
a gyakoribb eset, hogy tömeges „endémiák“ lépnek fel, melyek kétséget 
kizáróan táplálkozási eredetűek, pathogen csira azonban nein m utatható ki. 
Ezek a megbetegedések, az ú. n. „ételmérgezések“, általában 2—8 órával a 
megbetegedést okozó étkezés u tán  jelentkeznek. Az „endém iában“ megbete
gedettek zömén csaknem egyszerre, 1—3 órán belül m utatkoznak a tünetek. 
Ezek többnyire súlyos toxicosis tünetei: hányás, hasmenés, láz. esetleg ön- 
tudstzavarok, egyéb idegrendszeri tünetek. A betegség többnyire 24—48 óra 
alatt lezajlik, halálos kimenetel, collapsus ritka.

A megbetegedést ckozó ételekben kórokozó ilyen esetben legtöbbször 
nem m utatható ki. Á ltalában a banális, ubiquitér baktérium ok nagy tömegét 
szoktuk találni. Legtöbbször igen erős coli-szennyezettség is kim utatható. 
Előfordul az is, hogy pathogén csirákat is ki lehet m utatni, azonban, a csirá
nak megfelelő megbetegedés nélkül, a fent le írt tünetekkel.

Az elm ondottakból kétségtelen, hogy a megbetegedést a baktérium ok 
nagy tömege idézi elő. T ekintettel arra, hogy általában nem  m indenki beteg
szik meg, aki a kérdéses ételből evett, továbbá, hogy többnyire azok bete
gednek meg, akik az ételből később, több órával annak elkészülte u tán  fo
gyasztottak, bizonyos, hogy a kevéssé fertőződött ételben később elszaporo
dott baktérium ok okozzák a megbetegedést. A látám asztja ezt az is, hogy a 

■megbetegedést mindig olyan élelek okozzák, m elyeken a baktérium ok jól tud
nak tenyészni (hús, tészta, stb.). Nem tisztázott az a' kérdés, hogy a betegsé
get a csirák közvetlen toxintermeléssel, vagy más módon, például az ételek 
mégbomlasztásával idézik-e elő.

A konyha hygiénejének szempontjából azonban ez nem  is döntő kér
dés. Az eddigiek' világosan megszabják a  konyha hygiéne feladatait. Nyil
vánvaló, hogy a készülő és készételeket a legcsekélyebb fertőzéstől is óvni 
kell, mivel a- m indenütt jelenlévő baktérium okkal enyhébb szennyezés is az 
em lített súlyos következménnyel járhat. A konyha tisztaságának tehát ilyen 
értelem ben a sebészeti műtő tisztaságához kell közel állnia.

Még egy lényeges szempontot kell figyelembe venni: az, hogy igen 
gyakran az ételek coli-szennyezettsége m utatható  ki, u tal a fertőzés fo rrá
sára. A coli m inden esetre bélsár eredetű szennyezésre m utat. Ez szárm az
hat a személyzet tisztátalanságából, de szárm azhat abból is, hogy a trágyás 
földdel szennyezett élelmiszerek (burgonya, zöldség) fertőzik a tiszta élelm i
szereket is. Ez az t jelenti, hogy a konyha területén  a legszigorúbb személyi
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hygiénikus követelm ényeket kell tám asztani. Ezenkívül a felszerelések, esz
közök, stb. állapota olyan legyen, hogy a szenny, fertőzés m egtapadására és 
továbbvitelére lehetőséget ne adjon. Végül ped 'g  a konyha helyiségei, a munka 
menete, az étel kezelése úgy legyenek megszervezve, hogy a tiszta és szeny- 
nyes eszközök, m unkafolyam atok térben és időben egymástól tökéletesen el 
legyenek különítve.

A konyhai hygiéne tehát egyik részében komoly szervezési kérdés. 
A helyiségek, eszközök elrendezésének, a m unkam enet helyes megszervezé
sének kérdése mögött csak m ásodsorban foglal helyet a személyi hygiéne 
ellenőrzése és a személyzet körében végzett állandó oktató-felvilágosííó 
munka. N em  azért, m intha ezek a kérdések m ásodrendű fontosságúak volná
nak, hanem  a helyes szervezés az utóbbi feladatokat megkönnyíti és szinte 
magától értetődővé teszi.

A konyha helyes szervezéséhez először is az ételkészítés m unkam ene
tének, a nagykonyha m unkájának term észetét kell ism ernünk. A nagykonyha 
nem tek in thető  azonosnak egy m éreteiben megnövelt háztartási konyhával. 
A nagykonyha m unkája alapvetően más., úgy viszonylik a kiskonyháéhoz, 
mint az ipari üzem a kisipari műhelyhez. Míg a kisipari m űhelyben egy sze
mély, egy m unkahelyen az egész m unkafolyam atot végigviszi, addig az üzem
ben a m unkafolyam at egyes részei önállósulnak, elkülönült helyen, külör 
szakszemélyzet végzi, az egyes részletm unkák pontosan ősszé vannak han
golva, egyszóval: a m unka szervezett lesz.

Teljesen hasonló a helyzet a nagykonyha m unkájában is. Nem kép
zelhető el, hogy például egyik szakács a levest külön készíti el, de úgy, hogy 
maga végzi a beszerzést, a szállítást, a nyersanyag tárolását, stb., végül a 
készételt maga, tá la lja  ki, a másik szakács ugyanezt teszi a húsétellel, a har
madik a körettel, stb. A nagykonyha így nem  tudna működni, ezért a m unkát 
szervezni kell, a nagykonyha élelmezési üzem m é  fejlődik.

Az üzem i m unkának ez a szervezése biztosítja az élelmezésben nem 
csak a jó minőségi és gazdasági eredm ényt, de a hygiénes követelmények 
betartásának lehetőségét is. A csapatorvosnak tehát, ha a csapatkonyha 
hygiénéjét a megfelelő színvonalra akarja emelni, elsősorban az élelmezési 
üzemszervezés alapelveit kell elsajátítania. Enélkül rem énytelen és állandóan 
megismétlődő harcot vívhat csak egyes hygiénikus hibák ellen, a hibák for
rását felfedezni és véglegesen felszámolni nem tudhatja.

A következőkben teh á t a csapatkonyha üzemszervezési kérdéseit tá r 
gyaljuk, azonban nem  az üzemgazdálkodási, hanem  eü. oldaláról megvilá
gítva.

A nagykonyha az élelmezési üzem m unkam enetének megfelelően a 
következő üzem részekre  tagozódik:

1. Beszerzést, szállítást és tárolást végző üzemrész: Raktár.
2. Az előkészítést,' válogatást, tisztítást, darabolást végző üzemrész: 

Előkészítő.
3. Az étel elkészítését végző üzemrész: Konyha.
4. A kiszolgáltatást végző üzemrész: Tálaló és étkezde.
Ezek m ellett a fő üzemrészek m ellett még kisegítő üzemrészek m ű

ködnek, m int például mosogató, kézikamra, edény- és eszközraktár, öltöző, 
stb. A fő üzemrészek nem  jelentenek fe ltétlenül egy-egy helyiséget. Az élel
mezés feladatától függ, hogy az egyes üzemrészek, m int például az előkészítő 
vagy  a konyha, hány  helyiséget vesznek igénybe. így olyan élelmezésben,
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ahol nagy létszámra főznek, vagy sokféle é te lt készítenek (pld. kórházi 
konyha), az egyes üzemrészek tagozottabbak lesznek, például külön meleg-, 
hidegkonyha, tejkonyha, stb. Csapatkonyhán, ahol általában egyféle étrendet 
szokás előállítani, a konyha maga egy helyiség lesz. Esetleg az előkészítés egy 
része, például a m ár m egtisztított élelmiszer darabolása, darálása kisebb 
konyhákon bekerülhet m agának a konyhának a helyiségébe. Azonban az elő
készítésnek ez a része akkor is külön m unkafolyam at marad, m elyet teljesen 
elkülönítve kell végezni, külön csak erre  a célra szolgáló asztalon. Alapelv 
legyen, hogy a főzés előtt álló élelm iszereket még tisztított állapotban is 
szennyeseknek tekintsük és nagy távolságra válasszuk el a készétel, vagy 
készülő étel helyétől. *

Másik fontos alapelv, hogy vannak élelmiszerek, amelyek erősen szeny- 
nyezettek, főképpen a földdel szennyezett burgonya és zöldségfélék, míg más 
élelmiszerek fertőződésre különösen érzékenyek, elsősorban a hús, húskészít
mények, tej és termékei. Ezeket az élelm iszercsoportokat valam ennyi üzem 
részben teljesen elkülönítve kell kezelni. A földdel szennyezett élelm iszerek
nek feltétlenül külön rak tá r és előkészítő helyiség kell, ahol más élelmiszert 
tárolni, más m unkát végezni szigorúan tilos. Hiába különítenék azonban el 
a szennyes m unkákat, ha ennél a m unkánál beszennyeződött személyek, pisz
kos kézzel és ruhával u tána tisztái m unkát végeznének, például beállnának 
megfőtt húst darabolni. A szennyes m unkának tehát nemcsak helyét, hanem  
személyzetét és eszközeit is tökéletesen el kell különíteni.

Hasonlóan kell eljárni a tisztaságra legkényesebb élelmiszernek, a hús
nak feldolgozásával is. Ebben az esetben m ár tehetünk annyi engedményt, 
hogy szükség esetén a húsbontást az egyéb tiszta folyamatok, például a főzés 
közelébe engedjük. Azonban ilyenkor is külön folyam at m arad, ami csakis 
külön munkaasztalon, külön csak erre  használt eszközökkel engedhető meg.

Ezeknek a folyam atoknak szigorú elkülönítése m indkét szempontból 
elengedhetetlen: Egyrészt csak így biztosítható az élelmiszerek, félkészítm é
nyek és készételek tisztasága, m ásrészt az üzemi m unka racionális volta, szer- 
vezetősége másképpen el sem képzelhető.

Igen fontos kérdés az élelmezési üzemben az üzem utak  helyes megszer
vezése. Üzemútnak nevezzük azt az útvonalat, melyet az üzemen belül az 
egyes nyersanyagok megtesznek, mig a  m unkafolyam atok során készítménnyé, 
készétellé válnak. Ezeknek az üzem utaknak helyes megszervezése közvetlen 
hygiénes jelentőséggel bír. A kúsza, egym ást keresztező, egymással torlódó 
üzem utak lehetetlenné teszik a tiszta és szennyes folyam atok elkülönítését. 
Példa erre  az 1. áb rán  fe ltün tetett üzem utak sorozatos hibái. Szennyes elő
készítő van ugyan, de ra jta  keresztül hord ják  be a húst, kifelé a készételt. 
A szennyes edényzet és készétel egymással keverednek, stb. Az üzem utak 
másik, közvetett hygienes szerepe abban áll, hogy rossz üzem utak m ellett a 
m unkahelyeken a mozgás, munkavégzés akadályozott. Ez felté tlenül a m unka
erő rossz kihasználásához, következésképpen több személy igénybevételéhez 
vezet az egyes m unkahelyeken. A túlságosan hosszú, bonyolult, kúsza üzem 
utak tehetők felelőssé legtöbbször .azért, hogy aránylag nagylétszám ú konyha
személyzet elégtelennek bizonyul. Ilyen esetek idézik elő a m ár em líte tt 
hygienes hibát, hogy nem sikerül a szennyes m unkát végző személyeket a 
tiszta munkában való közreműködésből kizárni.

Végeredményben a , helyesen szervezett üzemutak a m unkafolyam atok 
természetéhez alkalmazkodva, rendezett és szervezett elosztásban a legészsze-

13



1. sz. ábra.
HELYTELENÜL FUTÓ ÜZEMUTAK.

1. Burgonyahámozó gép.
2. Mosómedance.
3. Zöldség asztal.
4. Hús asztal.
5. Tűzhelyek.

6. Edénypolc.
7. Feldolgozó asztal.
8. Tésztaszürés.
9. Húsétel tárolása.

2. sz. ábra.

ás, 3  JÓ ÜZEMUTAK.
1. elő tér
2. burgonyahámozó

gép
3. m osóm edence
4. zöldség asztal

5. hús asztal
6. feldolgozó asztal
7. tűzhelyek

8—9. tálaló asztalok  
10. kiadó ablak.
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3, sz. ábra. 
CSAPA TK O NYH A  
KIS LÉTSZÁMRA.

(Raktár
és mellékhelyiségek  

nélkül.)

I. előtér
II. kézikamra

III. eszköz tárolás 
IV- öltöző

V. zuhanyozó
VI. adminisztráció
VII. konyha

VIII. szennyes elő
készítés

IX. mosogató
1. burgonyahámozó
2. zöldsígmosó
3. feldolgozó asztal
4. nyershús asztala
5. tűzhelyek
6. főtthús asztala
7. tá ]aló asztal
8. edény asztal
9. kiadó ablak

10. beadó ablak
11. mosogató

4. sz. ábra.
CSAPATKONYH A N A G Y LÉTSZÁMRA.

(Raktárak nélkül.)
I. Előtér

II. W. C. előtérrel
III. Öltöző és 

zuhanyozó
IV. Iroda
V. Eszközök

VI. K éziraktár
VII. Húselőkészitö

VIII. Szennyes
előkészítő

IX. Konyha
X. Tálaló

XI. Mosogató

1. hűtőszekrény
2. húsfogasok
3. hiúsasztal
4. burgonyahámozó
5. mosómedence
6. feldolgozóasztal
7. sütő
8. tűzhely
9. főtt  hús

10. tálaló asztai
11. edény asztal
12. mosogató
13. kiadó ablak
14. átadó ablak
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rübb, legrövidebb ú t m entén haladnak, állandóan figyelem be véve az észszerű 
üzemi m unka követelm ényei m ellett a szennyes és tiszta folyam atok elkülöní
tését is. (2. ábra.)

Azt m ondhatjuk, hogy nem  elég, ha a szennyes és tiszta folyam atok 
külön vannak, azoknak külön is kell haladni.

Végeredményben a megfelelő csapatkonyha alaprajza a 3. és 4. ábrák 
szerint alakul ki helyesen.

A két konyha közt csak az elvégzendő feladat nagysága szerinti különb
ség m utatkozik. A lényeg m indkét konyha szervezésében azonos: az elkülö
n ített m unkafolyam atok és szervezett üzemutak. Hangsúlyozni kell azonban: 
ez nem a csapatkonyhák egyetlen elképzelhető felépítési formája, hanem  csu
pán példa a használható konyha szerkezetére. Bárm ilyen form ájú, elrendezésű 
helyiségcsoport megfelelő lehet, ha a le írt követelm ényeknek megfelel.

Különösen fontos ezt r.zért is hangsúlyozni, m ert a csapatorvos ritkán 
kerül abba a szerencsés helyzetbe, hogy új konyhát ép íttethet, hogy módja 
van az építési ter.vbe belefolyni. Legtöbbször készen kapja a konyhát, mely 
igen gyakran, főleg régi épületekben, nem is konyhának épült. Ritka azonban 
az olyan konyhahelyiség, vagy helyiségcsoport, mely kizárólag a hibák gyűj
teményéből áll. Legtöbbször igen rossz helyiségeket sikerül egyszerűen a 
m unkahelyek átcsoportosításával, esetleg kisebb változtatásokkal a helyisége
ken (falbontás, helyiség megosztása, ajtótcrés, stb.) használható, sőt jó élelme
zési üzemmé szervezni. Az ilyen fa jta  átszervezésre term észetesen nem  lehet 
sém át felállítani. Az üzemi és hygienés követelm ények ism eretében és m eg
felelő gondossággal egyénileg, az adott helyzethez m érve lehet az élelmezést 
helyesen megszervezni, a rendelkezésre álló helyet és eszközöket a lehető leg
célszerűbben kihasználni.

Az üzemhely, üzem utak és m unkafolyam atok megszervezése m ellett az 
üzemi m unkának még egy igen fontos faktora van: az idő faktor. Az idő 
üzemgazdasági szerepének tárgyalása ezen a helyen nem  feladatunk, azon
kívül m a ez az üzemi m unka legism ertebb, legtöbbet tárgyalt tényezője: a 
m unkaversenyek, norm ák, Sztahánov-mozgalom alapulnak az időfaktor meg
szervezésén. Lényegesen kevésbbé közism ert az élelmezési m unka időfaktorá
nak egészségügyi jelentősége. Pedig világos, hogy ha a m unkaidő recionálisan 
k'használt, akkor az egyes félkészítm ények kevesebbet fognak feleslegesen 
állni, melegedni, lehűlni, vándorolni, stb. Ennek következménye, hogy keve
sebb lehetőség nyílik az ételek szennyeződésére és fertőződésére.

Különcsen jelentős az időfaktor a készétel kiszolgáltatásában. M int m ár 
a bevezetőben em lítettük, az ételbe beju to tt fertőzés egymagában még nem 
szokott m egbetegedést okozni. Ha az étel hosszú ideig áll, a bele kerü lt bakté
rium ok elszaporodnak és így okozzák a megbetegedéseket. Fontos kérdés 
tehát, hogy az egész ételkészítés ideje az étkezés időpontjára  legyen beállítva. 
Ez azt jelenti, hogy lehetőleg az egész ételmennyiség, de legalább is a fertő
zésre különösen érzékeny ételek, pontosan a fogyasztás időpontjára .készülje
nek el. Ha pedig a fogyasztás, az étkezés tcbb csoportban történik és hosszú 
időre húzódik el, akkor az ételnek is azonos ütemben, részletekben  kell elké
szülnie, vagy pedig, egyes ételeknél, ahol az lehetséges, az előre elkészült 
é te lt az adott időpontra ism ételten alaposan át kell főzni (nem csak melegí
teni).

Az eddig letárgyalt hygienés kérdések szoros kapcsolatban álltak  az 
élelmezés üzemgazdálkodásával. H átra m aradtak  még olyan egészségügyi 
tényezők, mélyek- első p illanatra  tisztán orvosi kérdésnek látszanak és függet

16



lennek tűnnek az üzemgazdálkodástól. Ezek az eszközök,, edényzet, helyiségek, 
személyzet egészségügyének kérdései. Ha azonban ezeket a kérdéseket köze
lebbről vizsgáljuk meg, kitűnik, hogy ezek is szoros összefüggésben állnak a 
kcnvha üzemeltetésével, főleg az üzem karbantartás és üzemi szociálpolitika 
területén.

Az eszközök esetében a helyzet világos és m agától értetődő. Az eszkö
zök megóvása a rozsdától, m egtisztítása a tapadó m aradéktól nem  csak az 
egészség megóvása, hanem  az eszközök kimélése, k arban tartása  szempontjából 
is lényeges kérdés. Az asztalok mosható borítása számos szennyeződési lehető
séget kapcsol ki, ugyanakkor az asztalt is védi az idő előtti tönkrem eneteltől.

Talán felesleges bőven részletezni, hogy a hézagmentes, mosható padló 
és falak, a kellő gőztelenítés, szellőzés, a helyiségek megfelelő világítása 
egyaránt elősegíti a hygiénikus m unka és zavartalan, racionális m unka bizto
sítását. A helyiségek hygiénéjével kapcsolatban egy alapvető kérdést érde
mes részletesebben feltárni. A konyhahelyiségek hygiénés körülm ényeit két 
tény határozza meg: 1. a konyha helyiségében bom lásra, rothadásra alkalmas 
anyagok kerülnek be; 2. a konyha term észeténél fogva nedves üzem  (gőzlecsa
pódás, víz, locsolás, stb.). Ez a két tényező egyaránt problém át okoz a hygiénés 
m unkában és üzemi m unkában. A kérdés megoldása egyrészt a hézagmentes, 
mosható felületek biztosítása. A hézagokba, repedésekbe a szerves hulladékok 
beszorulnak, a szennyeződött víz befolyik és ezek onnan alig távolíthatók el 
A hézagmentesség a  könnyű, gyors, egyben legtökéletesebb tisz tán tartást biz
tosítja.

A megoldás m ásik része az élelmiszerek ú tjának  megrövidítése a kony
hán belül, hogy a szerves hulladék minél kisebb területen  szóródjék szét. 
Ugyanebből az okból a vízcsapokat úgy igyekszünk elhelyezni, hogy azok a 
vízfelhasználás közvetlen közelében legyenek, hogy a víz elhordásával minél 
kevesebb szétszóródási lehetőség adódjék. Ez a kérdés tehát visszavezet a m ár 
részletesen tárgyalt üzem utak szervezéséhez.

Különálló kérdés a személyzet hygiénéje. I t t  egyik alapfeladat, hogy a 
szem élyzet ne legyen a környezeti szennyeződés hordozója és terjesztője. 
A tisztálkodás, kézápolás, m unkaruha kérdései term észetesek és m egoldásuk
hoz nem szükséges bővebb m agyarázatot fűzni. A m ás:k alapfeladat bonyolul
tabb  és megkíván néhány olyan intézkedést is, m elynek megoldása nem m in
dig könnyű. A személyzet maga is lehet fertőzés forrása, ha beteg, vagy 
bacillusgazda. Ezért a konyhán kizárólag egészséges személyzet dolgozhat. 
Kötelezően előírt a konyhaszemélyzet időszakos szűrővizsgálata bacillusgazda- 
ságra. A nehézség akkor m erül fel, ha egy m egbetegedett személyt kell helyet
tesíteni, vagy pedig egyes munkákhoz, m elyek kivételesen nagyobb számú 
személyzetet kívánnak meg (pl. burgonyatisztítás), alkalm i kisegítőket kell 
beállítani a konyhába. Az egész időszakos szűrővizsgálat értelm etlenné válik, 
ha a konyhán időközönként vizsgálaton át nem esett személyek is dolgoznak. 
Szerencsés esetben az üzemi m unka gondos megszervezésével, a szennyes és 
tiszta m unkát végző személyzet különválasztásával kiküszöbölhető lehet a ki
segítő személyzet igénybevétele. Ha azonban ez nem  sikerül, akkor komoly 
gondot okoz a kérdés megoldása.

A kisegítők általában az alosztályok legénységéből kerülnek ki és 
egyszerre többnyire 10—15 főt szoktak igénybe venni. Természetesen lehete t
lenség, hogy erre  a m unkára állandóan ugyanazok kerüljenek a konyhára. 
Talán járható  volna az .az út, hogy a csapatoknak egy nagyobb részlege esne
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át sz ü rő v i zsgá La ton és a kisegítő konyhaszernélyzet ezekből felváltva ke
rülne ki.

Á ttek in tve  a kcnyhahygiéne alapelveiről elm ondottakat, ta lán  feltűnő, 
hogy az egészségügyi kérdések tá rg y a lása  végig az élelmezési m unka meg
szervezésével párhuzam ba állítva tö rtén t. Ez a módszer főképpen azt a célt 
szolgálta, hogy m egvilágítsa az élelm ezési és egészségügyi m unka helyes vi
szonyát. A  fen tiek  alapján nyilvánvaló, hogy m ilyen nagy m értékben szüksé
ges az együttm űködés a hadtápparancsnok, élelmezési szolgálat vezető és 
orvos közt.

H elytelen volna, ha a hadtápparancsnok vagy élelmező tiszt a konyha 
hygiénéjenek biztosítását úgy tek in tené, m int valam i szükséges rosszat, ami 
az élelm ezési m unka zavartalan m eneté t akadályozza. Ez nem állhat fenn. 
hiszen, m in t lá ttuk , a m unkam enet é s 'a  hygiéne megszervezésének feltételei 
nem ellentétesek, hanem  szigorúan azonosak. Ha a hadtápparancsnok helye
sen ak arja  az élelmezési m unkát irányítan i, ha el ak arja  kerülni az élelmisze
rek rom lását, az ételek felesleges m oslékba vándorlását, nem zárkózhatik el a 
hygiénés követelm ények ism erete és következetes tám ogatása elől.

Még nagyobb feladatok v árn ak  azonban ebben az együttm űködésben a 
csapatok orvosára. Az orvos nem  zárkózhat el az egészségügyi ellenőrzés 
elefáncsont tornyába. Nem elég a hygiénés h ibák megállapítása, kifogásolása 
és a követelm ények előírása. Ez, és csak ennyi nem  biztosíthatja a hibák 
valóságos kiküszöbölését. Az orvosnak először is el kell sa já títan ia  az élelm e
zés megszervezésének és vezetésének vázolt alapelveit, m ajd ezeket konkré
tan, saját a lakulatának  élelmezésére kell vonatkoztatnia. Ezeknek az ism ere
teknek b irtokában  tudja csak m egtan ítan i a hadtápparancsnokot és az élelme
zésben dolgozókat a hygiénés szem pontok konkrét jelentőségére. Ilyen felké
szülés m ellett az orvos m ár nem  csak szemlél és javasol, hanem  aktívan bele 
tud kapcsoldóni az élelmezési m unka irányításába. Ha viszont a  hadtáp
parancsnok az egészségügyi szervezés által segítséget kap saját m unkájában 
azt nem  fogja többé „idegen elem nek“ tekinteni, hanem  a racionális m unka 
szerves részének. A hadtápparancsnok addig vagy nem akadályozta, vagy t á 
m ogatta az egészségügyi m unkát az élelmezésben. Az orvos felkészültségétől, 
oktató m unkájátó l és főleg az élelm ezés m unkájában való hasznos részvételé
től függ, hogy a .hadtápparancsnok és élelmezőtiszt ne csupán tám ogassák ar. 
egészségügyi m unkát, hanem annak  ak tív  részesei is legyenek.

Be kell ism erni, hogy az élelm ezési hygiéne biztosítása nem  kis feladat 
Jelentősége azonban igen nagy. V együk figyelembe azt, hogy az ételekbe be
kerü lt fertőzés te ljes egészében b e ju t az ételt fogyasztók szervezetébe. Ilyen 
m értékű fertőződési lehetőség a környezethygiéne egyetlen más terü le tén  sem  
áll fenn. H a ehhez még hozzávesszük, hogy ez a fertőzés egyszerre, egyidejű
leg az a laku la t tekintélyes részét b eteg ít’neti meg, elvben akár az egész alaku
latot egyszerre, akkor nyilvánvaló, hogy a kérdés súlya még tú l is szárnyalja 
a megoldással já ró  nehézségek nagyságát. Az élelmezési hygiéne biztosítása 
nem könnyű m unka, nem is kényelm es. Eredm énye -azonban a preventív  
hygiénés m unka legnagyobb elérhető eredm énye: nyugodt biztonság az egész
ségügynek egy m inden személyre kiható, fontos területén.
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Néhány észrevétel és javaslat 
a Honvéd Rendelő Intézet és a csapatorvosok 

együttműködésének javításáról
írta : Dr. Leitner Ferenc

orvosezredes

A z  ideiglenes békeegészségügyi szolgálati szabályzat pontosan lefekteti, 
hogy mikor, m ilyen esetekben és hogyan küldhet a esapatorvos betegeket a 
Rendelő Intézetbe vizsgálatra. Igen gyakran az a látszat, hogy a csapatorvos 
az orvosi m unkát, felelősséget kívánja az R. I.-re áthárítan i. Nem 
kívánunk arról szólni, hogy ez m ennyire káros a honvédorvosi karra , m eny
nyire csökkenti és aláássa az orvos saját tekintélyét az alakulatánál és süly- 
iyeszti a  csapat eü. szolgálat színvonalát. Az R. I. viszont, am elynek feladata 
a szakrendelés, a betegeknek szakszempontból való kivizsgálása, ezen felada
tának nem  tud  kellő m értékben megfelelni, m ert az egyszerű, szakorvosi tudás 
nélkül is kezelhető betegek lepik el. '

Az R. I. orvosai a csapatorvosnak, kezelőorvosnak; segítő m unkatársai 
azon esetben, ha az általános orvosi tudás m ellett szükség van szaktudásra és 
űzakkezelésre. Ezzel kapcsolatban a csapatorvosnak tám ogatnia kell az R. I-i 
orvosok m unkáját, am it a megfelelő rostáláson kívül azzal nyújt, hogy a bete
geket gondosan megvizsgálja, tapasztalatait röviden lerögzíti és megírja, hogy 
mit kíván. Nem egyszer előfordul, hogy a szolgálati jegyen a beteg neve és 
az orvosi aláíráson kívül csak ez a szöveg található: „szakvizsgálatot kérünk“ . 
Előfordulnak olyan esetek is, hogy a szolgálati jegyet nem  orvos, hanem  eü. 
th tts. írja  alá, ami azt a látszatot kelti, hogy az orvos nem  is látta a beteget. 
Van olyan alakulat is, ahol a szolgálati jegyet ápolónő ír ja  alá. Az R. I. kapu- 
ügyeletes ezután sa já t elbírálása alapján küldi az ilyen beteget valam elyik 
szakrendelésre, és sokszor nem  a megfelelő rendelésre kerül a beteg. Az ide- 
oda való küldözgetés fél délelőttöt is igénybe vehet. Ha több vizsgálat szüksé
ges, m ásnap ú jra  berendelik és ezzel m ár a második n ap já t veszti el a kikép
zésből. Egy példa: A bejövő beteg a kapuügyeletesnek azt m ondja, hogy fáj a 
feje, aki, m iután a szolgálati jegyen nincs a szakrendelés feltüntetve, a bel- 
osztályra irányítja, a kórelőzmény felvételénél kiderül, hogy a beteg náthás 
és homloköböl érzékenységet jelez. A belosztály tovább irányítja  a gégé
szetre, ahol a beteg részletes kivizsgálása és ellátása m egtörténik.

Más esetekben először bel-ideg vagy szemészeti vizsgálat szükséges, és 
csak ha  az em lített vizsgálatok nem  adnak kellő tám pontot, kerül sor gégészeti 
kivizsgálásra a fe jfájás okainak tisztázása céljából. A betegeknek egyik vagy 
másik osztályra való felesleges küldése elkerülhető, ha a  csapatorvos kellő 
gonddal végzi a kikérdezést, a szolgálati jegyen a megfelelő szakrendelést fel
tün teti, továbbá pontosan leírja  a betegre vonatkozó eddigi tapasztalatait, 
vizsgálati eredm ényeit, hőm érsékletet, stb. Ez a szakorvos m unkáját lényege
sen elősegíti. Megkíméli ezáltal a beteget is a felesleges időt hiába elfecsérlő 
munkálatoktól.

Előfordult, hogy teljesen panaszm entes bajtársa t, egy hosszútáv fu tó t 
„lesoványodás“ m iatt küldtek be, amin ő maga csodálkozott a legjobban.



A legritkább esetben fordul elő, hogy a csapatorvos a beteg hőmérsékletét 
közli. Nem egy esetben fordult elő, hogy 38—39 fokos lázas betegek — akik
nek kórházban lenne a helye — jönnek  az Intézetbe, ahol tüdőgyulladást, he
veny izületi gyulladást állapítunk meg. Voltak esetek, am ikor a betegeket 
súlyos heveny sokizületi gyulladást, valam int magas láz m iatt mentőkocsival 
kellett a Honvéd Kórházba szállítani, sőt találkoztunk azonnali m űtétre szo
ruló heveny vakbélgyulladásos betegekkel is.

A gyom orvizsgálatra kü ldö tt betegek gyakran nincsenek előkészítve. 
Ilyenkor vissza kell küldeni őket azzal, hogy m ásnap üres gyomorral újból 
jelentkezzenek. V idékről is érkeznek gyom orvizsgálatra előkészítetlen 
betegek.

A nyagcserevizsgálatra diétás előkészítés nélkül vagy éppen reggeli 
u tán küldik  be az orvos bajtársak  a beteget. Nem is ritka  eset, hogy gyo
m orpanaszos betegek igen rövid időközben több röntgen- és próbareggeli 
vizsgálaton esnek át különböző eü. intézetekben, de az azok á lta l előírt gyógy
módokban nem  részesülnek. Ezeket rendszerint gyanús, „nem  javul“ meg
jegyzéssel irány ítják  hozzánk ú jabb vizsgálatra. Pedig a gyom orbetegek nem 
az ism ételt röntgen-vizsgálattól gyógyulnak. Mindennapos eset, ami a beteg 
kikérdezésekor derül ki, hogy a b a jtá rs  napokkal vagy egy-két héttel ezelőtt 
jö tt ki kórházból. E rről a csapatorvos em lítést sem tesz a szolgálati jegyen, 
pedig m ennyire m egkönnyítené és gyorsítaná m unkánkat a kórházi leletek és 
a m ár m egállapított diagnózis ism erete. Bem utatunk még néhány nem ritka 
példát. V idékről jelentkezik egy bajtárs, aki arról panaszkodott, hogy ha fel
veszi köpenyét fullad. Nevezettnél kis s trum át ta lálunk és felvetetvén vele a 
köpenyét, k iderül, hogy az szűk neki. Szűk köpenygallér m in t belgyógyászata 
kórisme!

Egyik alakulat citrom sárga beteget küld be. Az orvos közli a kórismét 
is: sárgaság. V ájjon m it várt a Rendelő Intézettől? Gyógyfürdő kórházba u ta
lás vélem ényezésére küld  be egyik orvos baj társ heveny febris rheum atica- 
ban szenvedő beteget.

Egy m ásik a laku lat epehólyaggyuladás kórism ével sebészetre küld be 
beteget. Egy orvos bajlárs nyolc év elő tt appendectom izált baj társat küld be 
heveny appendicitis diagnózissal.

Egyszerű verruca, condyloma acum iata kezelését a csapatorvos min
den további nélkül elvégezheti, hiszen aethylchlorid és Volkmanri-kanál ren
delkezésre áll, a Rendelő Intézetbe csak erősebb burjánzások, vagy diather- 
m .ás égetés esetén szükséges beküldeni, aminek kezelése is elvégezhető a csa
patnál Természetesen, ha egy akne indurata  vagy conglobata-ról van szó, 
m ár indokolt az intézeti kezelés. A II. antilueses k ú rá t a csapatnál kell vé
gezni, kivéve, ha szövődmény, vagy ak ár a legkisebb rendellenesség is fenn
áll. Az orr- és fülvizsgálat speciális szakorvosi feladat, azonban a garat és 
főleg a m andulák állapotának vizsgálatát minden orvosnak el kell tudni vé
gezni. Nem fordulhat elő, hegy egyszerű tüszős m andulagyulladást vagy 
garathu ru to t a Rendelő Intézet kórismézzen. Különösen hiba-, fekélyes vagy 
lepedékes m andulagyulladásos betegeket váladékvételre beküldeni. A vála
dékot a gyengélkedő szobában vagy lakáson kell levenni és az anyagot a 
Honvéd Köze. Intézetbe beküldeni. G yakori és súlyos hiba diftéria gyanús 
beteget vagy akár más gyanús fertőző beteget villamoson u tazta tn i és a fe r
tőzés tovaterjedésére a tömegek közt alkalm at adni.

Egyszerű vizsgálatok, pl.: látásélesség m egállapítása céljából vidéki 
városokból kísérővel küldenek fel beteget, holott ez a vizsgálat valam ely kö-
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zelebb fekvő, akár polgári kórházban is elvégezhető le tt volna, furuneulust, 
kis tályogot a csapatorvos rendelőjében is elláthat, azonban panaritium okat 
feltétlenül Intézetünkbe kell beküldeni, m ert kis feltárással a folyam at nem 
nyugszik meg. Contusioval, distorzioval, törés és ennek gyanújával vidéki 
városból utaztatnak fel beteget, holott ezeket a helyben! szakintézetekben 
konzíliummal tisztázni lehetne és nem  tennék ki a  beteget felesleges u ta 
zásnak.

A rra  akarjuk a csapatorvosok figyelm ét még felhívni, hogy banális 
fogínygyulladásokat a csapaton belül lehet és kell kezelni. A fogászati ellá
tásra jelentkező bajtársakát sürgősségi sorrendben és arányosan elosztva kell 
Intézetünkbe küldeni. (Lásd: Id. Béke eü. szóig. szab. idevonatkozó fejezetét.) 
Felhívjuk az orvos bajtársak  figyelmét, hogy a Honvéd Rendelő Intézetben 
jelenleg orthopédia, szájsebészet nincs. Ilyen irányú  vizsgálatokra a betegeket 
közvetlenül a Honvéd Központi Kórház megfelelő osztályára küldjék be.

Helyreigazítás

A Honvédorvos 1950. évi 8. szám ában közölte Zádor Im re cikkét „Pav
lov m unkássága és a nervizm us ú tja “ címmel. E cikkben a  következő rész 
fordul elő.

„Ezekben az években, a m últ század hatvanas éveiben m ár jó ism er
ték D arw in m unkáját „A fajok eredetéről“ (1859) és ez is hozzásegítette az 
Orosz dem okratikus forradalm árokat, hogy a társadalom  fejlődését, örök kör
forgását felismerjék és hirdessék. Éppen vegyék fel a küzdelm et a haladás 
ellenségeivel szemben. D arw in m unkája nyom án „az egész term észetről be
bizonyosodott, hogy örök forgásban és körforgásban mozog“ (Engels: A te r
mészet dialektikája 17. o. 1949), innen egy lépés volt csak ahhoz, hogy a tá r
sadalom  fejlődését, örök körforgását felism erjék és hirdessék.“

Ez a tétel, hogy a társadalom  örök körforgásban van — nyilvánvalóan 
helytelen. A társadalom  nem körforgásban, hanem  fejlődésben van, amit 
— m int ismeretes — a term előerők fejlődése, elsősorban a  termelőeszközök 
fejlődése határoz meg.

A m arxizmusnak a társadalom  történeti fejlődéséről szóló tétele gyöke
resen ellentétes az örök körforgás elméletével, mely nem  egyéb, m int a 
szkeptikus „nincsen új a nap a la tt“ elv hirdetése. Ez utóbbi nézet lényegében 
reakciós. Azt hirdeti, hogy m indig voltak és mindig lesznek elnyom ottak és 
elnyomók, szegények és gazdagok. Ez örök törvény, „isteni rend“, ami ellen 
lázadozni hiú erőlködés.

Világos, hogy az Októberi Forradalom  győzelme u tán  33 évvel, s a 
szocializmus sikeres építése idején Népköztársaságunkban a társadalom  örök 
körforgásáról szóló elm élet ócskaságát, elavultságát, megcáfoltságát tovább 
bizonyítani felesleges.

Ami az Engels-idézetet illeti, nyilvánvaló félreértésről van szó. Engels 
a XIX. század nagy term észettudom ányi felfedezéseire hivatkozva arról ír, 
hogy ezek rom badöntötték a term észet örök. m egváltozhatatlan, m erev rend
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szeréről alkotott hamis nézeteket s helyükbe állito tták  az állandóan mozgó, 
változó világ képét.

ím e a teljes idézet: „Fővonalakban készen állo tt az új természetszem - 
lélet: m inden, ami eddig m erev volt, feloldódott, m inden rögzített, elpárol
gott, m inden öröknek ta rto tt különleges múlóvá lett, az egész term észetről 
bebizonyosodott, hogy örök forgásban és körforgásban mozog.“

Engelsnél teh á t a term észet változékonysága áll szemben a metafizikai 
szemlélet merevségével.

Innen bizony egyetlen lépés sem vezet ,,a társadalom  örök körforgá
sának“ felism erése felé.

Dr. Á. K

Egészségügyi döntnökök munkája 
a csapatgyakorlatokon

Ir ta : Dr. Ráció György
• orvosalezredes

A harcgyakorlatok N éphadseregünk életének legkiemelkedőbb ese 
ményei. E gyakorlatok adnak szám ot arról, hogy Néphadseregünk különböző 
fegyvernemei, szolgálati ágai, m ennyire tudták a dicsőséges Szovjet Had
sereg kiképzési és szervezési m ódszereit elsajátítani és m ennyire tud ják  a ta 
nultakat a gyakorlatba átvinni. A harcgyakorlatok alkalm ával egész Nép
hadseregünk vizsgázik. Tehát a megbízható és alapos kiértékelő m unka a 
harcgyakorlat legfontosabb feladatai közé tartozik. E zért van nagy jelentő
sége a döntnökök m unkájának a gyakorlatokon.

Á ltalában  a döntnökök elő tt hárm as feladat áll. Biztosítaniok kell. 
hogy a gyakorlaton résztvevő csapatok parancsnokai a gyakori at vezetőség 
akarata  szerint hajtsák  végre fe ladataikat. Ki kell értékelniük annak az egy
ségnek m unkáját, a parancsnokok és beosztottak felkészültségét és tevékeny
ségét, ahol döntnöki feladatukat végzik. Végül, folyamatos jelentésekkel kell 
tájékoztatniok a felettes döntnököt és ezen keresztül a gyakorlat vezetőségét. 
L átjuk  tehát, hogy a dötnökök nem csak megfigyelő és kiértékelő m unkát 
végeznek, hanem  komoly segítséget is kell nyujtaniok működési területükön.

Igen fontos a döntnöki m unka az egészségügyi szolgálat szempontjából 
is. Elsősorban a döntnökök m egfigyelésein keresztül kaphat az egészségügyi 
szolgálat vezetősége képet arról, hogy a  honvédorvosok m ennyire tud ták  
az egészségügyi taktika, a tábori egészségügyi szolgálat szovjet elveit elsajá
títan i és hogyan tud ják  a gyakorlatban alkalm azni.

Ahhoz, hegy a döntnöki tevékenység eredményes legyen, elsősorban 
az szükséges, hogy az egészségügyi szolgálat idejekorán kapcsolódjék be a 
gyakorlatok tervezési és előkészítő m unkájába. Időben' meg kell állapítani 
a szükséges döntnökök számát. Például, ha hadosztály viszonylatban folyik
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a gyakorlat, egy döntnök szükséges a  hadosztály vezetőorvos mellé, egy dönt 
nők a hadosztály segélyhelyre. A jánlatos egy beosztott döntnök, aki a had
osztály közvetlen és tám ogató alakulatok egészségügyi szolgálatának m unká 
já t ellenőrzi. Ezredenként két döntnök szükséges, egy az ezred vezetőorvos 
mellé, egy az ezred segélyhelyre és ajánlatos egy-egy döntnök a zászlóalj 
segélyhelyekre is. Szükséges a döntnökök helyes és gondos kiválogatása, 
m ert e feladatok elvégzésére csak a legjobban képzett és bizonyos tapasz
talatokkal rendelkező honvédorvosok alkalmasak. Végül alaposan át kell 
gondolni, melyek azok a  szervezeti, személyi, anyagi szükségletek, m elyek a 
döntnöki munka eredményességének elengedhetetlen feltételei.

Fontos, hogy a döntnökök m ár jónéhány nappal a gyakorlatok meg
kezdése előtt a helyszínre érkezzenek. Tanulmányozzák át alaposan a harc
gyakorlat feltevését, kapják meg a  szükséges eligazítást és dolgozzanak ki 
ennek megfelelően m unka tervet a gyakorlat egész lefolyására. Jelezzék ide
jében járm ű- és egyéb igényeiket, melyek m unkájukhoz szükségesek.

Működik a döntnöki 
szolgálat a csapat- 
gyakorlatokon.

Az elmúlt gyakorlatok alkalmával sok hibát követtünk el az egészség- 
ügyi döntnökök beállítása körül. A döntnökök száma nem  volt elegendő, b e 
állításuk későn tö rtén t meg. Hiba volt az is, hogy az egészségügyi döntnökök 
m unkája el volt szigetelve a harcászati és politikai döntnökök tevékenységé
től. Ebből az elszigetelt „csak szakmai“ vonalból sok hiba szárm azott. Szá 
m unkra elsősorban az a kritika le tt volna értékes, ami a csapat, a parancs
nokok és* politikai tisztek részéről nyilvánul meg az egészségügyi szolgálat 
m unkájával szemben. Ez a kritika azonban éppen a fenti elszigeteltség m iatt 
nem  volt számottevő.

Az egészségügyi döntnökök első feladata az, hogy a gyakorlatvezetőség 
ak a ra tá t működési területükön érvényre juttassák. Tehát segítik a gyakor
latokon ténylegesen szereplő orvospairancsnokokat abban, hogy feladataikat 
helyesen oldják meg. Módszer szempontjából ezt a feladatot nem  paran
csokkal és utasításokkal kell elérniük, hanem  olyan döntnöki közlésekkel, 
am elyek segítségével gondolkozásra késztetik a helytelen parancsot kiadni 
szándékozó vezetőorvost és ily módon igyekeznek őt helyes ú tra  terelni.

Az elmúlt gyakorlatok példája bizonyítja, hogy az egészségügyi dönt
nökök segítsége komoly eredm ényeket hozhat. A döntnökök m unkája nyo
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m án az egészségügyi szolgálat napról-napra jobban m űködött a gyakorlatok 
folyam án. Az egészségügyi döntnökök eredm ényesen jav íto ttak  ki egy sor 
hibát. Az első m enetnapon m egtörtént, hogy az ezred vezetőorvost helytele
nül sorolták be a menetoszlopba. Nem az ezredtörzzsel vonult, hanem  az 
egészségügyi század sebesültszállító gépkocsiján ü lt  és így teljesen el volt 
vágva a menetelő csapatoktól. A döntnökök ezt idsjében  észrevették és ki 
jav íto tták . Közbelépésükkel kiküszöbölték az élelmezési rendszer olyan hiá
nyosságait, melyek a pihenőben lévő csapatok nyugalm át zavarták volna. 
Eredm ényesen léptek közbe olyankor, am ikor ezred, vagy zászlóalj segély 
helyeket helytelenül telepítettek . Az első m enetnap u tán  a pihenőbe kerülő
csapatok gyakran ott rogytak  le, ahol éppen m egálltak, úgyhogy még a 
csizmát sem vetették le. A döntnökök közbelépése ezen azonnal segített. 
A helyszínen segítettek a konyhatisztaság, az ételkiosztás hygienéjének szá
mos hibáján. Eredményes közbelépésük nem egyszer biztosította a segély
helyek időben történő áttelepülését és így azok nem  szakadtak el a küzdő

M űködik a döntnöki 
szolgál a t a csapat- 
gyakorlatokon-

csapatoktól. Gyors intézkedéseikkel gyakorlatilag ki tu d ták  terjeszteni azo
kat a helyes megoldásokat, m elyeket egy-egy segélyhelynél elszigetelten 
tapasztaltak. így  például az egyik zlj. segélyhelyen ügyesen oldották meg 
a kézmosáshoz szükséges folyóvízszolgáltató berendezést. Üres konzerv 
dobozt alu l kilyukasztottak és faágból készített dugóval lá tták  el. A döntnö
kök azonnal általánosíto tták  ezt a többi segélyhelyeken és zlj. konyhákon. 
Végnélkül lehetne felsorolni a döntnökök eredm ényes segítő tevékenységé
nek példáit.

A módszerbe azonban sok hiba csúszott be. A döntnökök rendszerint 
parancsokkal, utasításokkal dolgoztak. Nem késztették gondolkozásra a ve 
zetőorvosokat, hogy azok m aguk jö jjenek rá  a helyes megoldásra. Gyakran 
helyettük végeztél^ el a feladatokat, ami term észetesen .hibás.

A második feladatkör azt k ívánja a döntnököktől, hogy helyesen ’érté
keljék ki az egészségügyi szervezet és a segélyhelyek tevékenységét. íté ljék  
meg, hogy a vezetőorvosok, segélyhslyparancsnokok és egészségügyi katonák 
m ennyire vannak tisztában feladataikkal és hogyan tud ják  ism ereteiket alkal
mazni. A gyakorlatok kiváló lehetőséget biztosítanak az eredm ényes káder
m unkára. Alkalom nyílik  a rra , hogy az egészségügyi szolgálat beosztottjáig

24-



nak politikai fejlettségét, személyes tulajdonságait megismerjük. L áthatóvá 
válik, hogyan viszonyulnak a m unkájukhoz, van-e bennük lelkesedés és len-? 
dület, hogyan tudatosítják és népszerűsítik az elvégzendő feladatokat beosz
tottjaik között. M egmutatkozik, ki hogyan találja fel m agát nehéz és v ára t
lan helyzetekben, m ennyire leleményes és öntevékeny, hogyan viseli a  fá ra
dalmakat Síb.

Az elm últ gyakorlatokon még sok hiányosság volt az egészségügyi 
döntnökök kiértékelő és káderm unkájában. Nem tö rtén t meg az egryes moz
zanatok részletes ellenőrzése, nem nézték meg és nem  tárgyalták  át azonnal 
a résztvevőkkel, hogy pl. egy-egy segélyhely áttelepülésében mi volt a hiba, 
milyen más megoldás le tt volna még lehetséges, hogyan lehetett volna még 
jobban megcsinálni. Ugyancsak nem fordítottak elég gondot az egészségügyi 
káderek alapos tanulm ányozására, tulajdonságaik megfigyelésére. Ha pedig 
felfedeztek hibákat és jótulajdonságokat, nem tárgyalták  át azokat az érde
kelttel, hogy hibáin jav ítan i tudjon, jótulajdonságait pedig tovább fejleszt
hesse.

A harm adik fontos döntnöki tevékenység a gyakorlatvezetőség folya
matos tájékoztatása az egészségügyi szolgálat m unkájáról. A tájékoztatást és 
összeköttetést meg kell szervezni. A szervezett m unka alapja az, hogy az 
alacsonyabb egység egészségügyi döntnöke alá van rendelve a magasabb egy
ség egészségügyi döntnökének. A tájékoztatás szolgálati úton történik, a zlj. 
egészségügyi döntnökök beszámolnak az ezred egészségügyi döntnöknek és 
így tovább. A tájékoztatás naponta és élő szóval történjék. A lapja a dönt
nöki napló, rpelyet a, döntnököknek a napi eseményekről folyam atosan és 
részletesen vezetni kell. A napló m argóján emeljék ki a lényeges eseménye
ket, hogy beszámolójuk rövid és tarta lm as legyen. A tájékoztatás kétféle for
mában történhet. Az elöljáró egészségügyi döntnök vagy berendeli magához 
a közvetlen alárendelt döntnököket, vagy végigjárja őket és a helyszínen 
tájékozódik. M indkét esetben a napi események lezajlása u tán  előre meg
határozott időpontban kell a tájékoztató beszámolókat m egtartani. A m á
sodik módszer előnye, hogy a döntnök jóform án egy p illanatra sem szakad 
el alakulatától. Az első módszer viszont alkalm at ad arra, hogy a döntnökök 
kicserélhessék tapasztalataikat. A beszámolók elhangzása u tán  az elöljáró 
döntnök értékelje ki a  napi m unkát és adja meg a következő nap súly
feladatait.

Az elm últ gyakorlat alkalm ával a tájékoztatás jól és folyamatosan 
működött. A tapasztalatok azt m utatták , hogy az alárendelt döntnökök 
berendelése a jobbik módszer. Ilyenkor azonban a tájékoztatást nagyon fesze
sen kell megszervezni, különben a döntnökök hosszú időre kiesnek a csapat 
munkájából.

Az elm últ gyakorlaton az egészségügyi döntnökök rendkívül értékes 
tapasztalatokról szám oltak be a napi tájékoztatókban. Az egyik ezred egész
ségügyi döntnök pl. megfigyelte, hogy az éjszakai m enet alkalm ával igen sok 
a szekér vagy taligakerék gázolásból eredő baleset. Rövidesen az okára is 
rájött. Az elfáradt bajtársak  közül sokan felkapaszkodtak a szekerek vagy 
taligák oldalára, lábuk a kerék közelében lógott, a bajtársak  pedig elaludtak, 
így azután könnyen következett be súlyos baleset. Természetesen m ásnapra 
a megfelelő intézkedések kiadásával kiküszöböltük e balesetek okát. Ugyan
így az egészségügyi döntnöki beszámolók alapján az összeköttetés h-báit, az 
élelmezés, a vízellátás területén  mutatkozó zavarokat lehete tt m ásnapra az 
egész gyakorlatozó egységnél kiküszöbölni.

A harcgyakorlat felbecsülhetetlen értékű tapasztalatot je len t Néphad
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seregünk számára. Ezek a  tapasztalatok rendszerin t megszabják az elkövet
kező kiképzési év  feladatait. A gyakorlatok hegyes kiértékelésének alapja 
pedig a jó döntnöki munka.

Ezért m ár m ost meg kell jelölni azokat az alapvető feladatokat, me
lyek az egészségügyi döntnökök m unkábaállításánál az elkövetkező harcgya
korlatokon reánk  hárulnak. Röviden összefoglalva ezek a következők:

1. Az egészségügyi szolgálat idejében kapcsolódjék be a harc-gyakorlat 
előkészítő és tervező m unkájába.

2. Határozza m eg ennek alapján a szükséges döntnökök számát.
3. Válogassa k i gondosan a döntnöki fe ladatra  alkalm as honvéd 

orvosokat.
4. Rendezzen szám ukra rövid egészségügyi döntnöki tanfolyamot.
5. Gondoskodjék arról, hogy a döntnökök a gyakorlat kezdete előtt 

a helyszínre érkezzenek.
6. Biztosítsa szám ukra idejében a m űködésükhöz szükséges eszközöket. 

(Térkép, látcső, járm ű , stb.)
7. Szervezze m eg pontosan a folyamatos döntnöki tájékoztatást a gya

korlatokon.

Harc a szocialista egészségügyi statisztika 
megteremtéséért
Irta  : Dr. Somogyi György

A  kapitalizm us m egdöntése u tán  a p ro le tá rd ik ta tú ra  kezében összponto
su l a termelőeszközök jelentős része. A népgazdaság állam i irányítása lehe
tővé és szükségessé válik. A szocializmus építése csak tervszerűen, a dolgozók 
m illió it átfogó állam i népgazdasági tervek  alapján történhetik .

A tervszerű m unka statisztika nélkül nem valósítható meg. Sztálin elv
tá rs  a  Bolsevik P á r t  XIII. kongresszusán rám uta to tt: „ . . .  sem m iféle építő 
m unka, semmiféle állam i munka, sem m iféle tervgazdasági m unka nem  képí
zelhető  el helyes szám vitel nélkül. A számvitel pedig statisztika nélkül egy 
lépéssel sem ju th a t előre.“

A  szocializmus építésével kapcsolatban igen nagy feladat háru l a statisz
tik á ra :

A datokat szolgáltat, ezzel lehetővé teszi a népgazdasági tervek elkészíté
sét. K im utatja, ellenőrzi a tervek végrehajtását és így aktívan közreműködik 
abban, elősegíti a végrehajtást. K im utatja  az élenjárókat, m int követendő 
példákat, ezzel ú jabb  eredm ények elérésére mozgósít. R ám utat a lem aradá
sokra , hibákra, így lehetővé teszi ezek kijavítását. Felfedi a re jte tt tartaléko
kat, ezzel is hozzájárul a szocializmus m egvalósításáért vívott harc m eggyor
sításához. Á ltalában a  szocialista statisztika hivatása, hogy azonnali, gyors 
intézkedéseket tegyen lehetővé és tám asszon alá. A statisztika a szocialista 
épités eredm ényeinek kim utatásával erősíti a dolgozók szocialista öntudatát
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A statisztika azáltal, hogy egyes konkrét h ibákra és lem aradásokra is rám u
tat, elősegíti az osztályellenség, vagy az ellenséges ideológia leleplezését és 
felszámolását.

A szocialista statisztika a szocializmus építésének eszköze, az osztályharc 
fegyvere. Fegyver a m unkásosztály kezében a szocializmus m egvalósításáért 
folyó harcban.

sic &  *

Ahhoz, hogy fontos szerepét a szocializmus építésében be tu d ja  tölteni, 
szigorú követelm ényeket kell tám asztanunk a szocialista statisztikával szem 
ben. Az első és legfontosabb követelmény: a statisztikának a valóságot kell 
tükröznie abban az értelem ben, hogy a statisztikai kutatás tárgyát teljessé
gében, összefüggésében, változásában, fejlődésében kell vizsgálnia és szem  
léltetnie. S tatisztika a la tt teh á t nem áttek in thetetlen  SEámhalmazokkal tele
írt lepedőnagyságú kim utatásokat értünk, hanem olyan jól á ttek in thető  szá 
mokat, számsorokat, vagy táblákat, am elyek a döntő adatokat tartalm azzák, 
a döntő összefüggésekre m utatnak  rá és a fejlődés menetét tükrözik. (Lehető
leg időbeli összehasonlítást tartalmaznak,.)

A. N. K rülov akadém ikus írja: „A statisztika nem állhat több lepedő- 
nagyságú, senkit sem érdeklő számokkal te líte tt kimutatásokból, hanem  ne
gyedív papíron úgy kell összesíteni és m indjárt egymással összehasonlítani a 
számokat, hogy necsak az t lehessen m egállapítani, hogy mi volt a helyzet, ha
nem azt is, hogy mi lesz.“

Az adatok megfelelő összevonása, csoportosítása a statisztikai adagok 
olyan táb lákba való összeállítása, hogy a számok és a kim utatások a leglénye
gesebb körülm ényekre h ív ják  fel a figyelmet: ez a tulajdonképpeni statiszti
kai munka. Tegyük hozzá: az, hogy a végső statisztikai táb láknak  döntő 
összefüggéseket kell k im utatn iuk , úgy ,értendő: azok a tények és összefüggé
sek döntőek, amelyek az osztályharc szempontjából, a szocializmus' építése 
szempontjából fontosak.

A  szocialista statisztikának a valóságot kell tükröznie abban az értelem 
ben is, hogy az adatoknak m egbízhatóknak, hiteleseknek kell lenniük. Ez csak 
abban az esetben lehetséges, hogyha a statisztika bizonylati rendszerre 
támaszkodik. Csak akkor kaphatunk megbízható adatokat, hogyha az intéz
mények, vállalatok nyilvántartásaiból azok összeállíthatók. Ellenkező esetben 
az adatszolgáltatás becslésszerű adatokra támaszkodik, ellenőrizhetetlenné 
válik és az igen nagy fáradsággal és költséggel begyűjtö tt adatok nem  ritkán 
hasznavehetetlennek bizonyulnak.

A hitelesség további előfeltétele a fogalmak pontos, m inden kétséget k i
záró, egyértelm ű meghatározása. Pontosan meg kell határozni pl., m i értendő 
élveszületés alatt. Különböző országok gyakorlatai eltérnek egymástól. F ran 
ciaországban a születést követő három  napon belül, Olaszországban az első 
nap a la tt elhalt csecsemőt* nem  veszik számításba, m int élveszülettet. 
Nálunk a fiziológiai valóság a számbavétel alapja: ha az ú jszü lö tt csak egy 
percig is élt, az élveszületésnek számít.

A hitelesség, pontosság egym agában még nem  elegendő. A legpontosabb 
adatfelvétel, ha az ada tokat csak megkésve adja, veszít értékéből, vagy egyes 
esetben elveszti értékét. A  szocialista statisztika nem öncél, hanem  operatív 
intézkedések m egtételére szolgál, ezért gyorsnak időszerűnek kell lennie.

* a halvaszülöttek közé számítják, Angliában a 42 napon belül elhalt csecsemőt 
nem veszik számításba, mint élveszüietettet.
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Abból, hogy a  statisztikának gyorsnak, pontosnak, ellenörizhetőnek 
bizonylati rendszerre  tám aszkodónak kell lennie, az következik, hogy m ár az 
adatfelvételnél a kérdések  feltevésében szigorú m értéket kell tartani. Nem  
lehet és nem szabad tú l so k a t,kérdezni. A kérdések nem terjedhetnek egy 
bizonyos határon tú li részletekre, m ert különben a lényeges kérdések elvesz^ 
nek a lényegtelenek tömegében. Túlsók adat feldoglozása sokáig ta rt  és m in
den kérdés feltevésénél figyelembe kell venni, hogy a bizonylati alátám asztás 

'rendszere m egvalósítható-e.
A statisztikának  a valóságot kell tükröznie a  fentieken kívül még abban 

az értelemben is, hogy elfogulat.annak, tárgyilagosnak kell lennie. Ennek biz
tosítása érdekében a statisztika, m in t az ellenőrzés egyik eszköze, különválasz
tandó az operatív szervtől, m ely felelős az eredm ényekért. Az ellenőrzést m in
dig olyan szervre ke ll bízni, am ely nem vesz közvetlenül részt az operatív  
intézkedésekben és ezért teljes tárgyilagossággal, teljes objektivitással m éri 
annak  végrehajtását. Ügy a Szovjetunióban, m in t nálunk, a statisztikai m unka 
végzése, vagy ellenőrzése egy, az operatív intézm ényektől független szerv, a 
Központi S tatisztikai -Hivatal feladata.

A fentiekből adódó további követelmény, hogy a statisztika egész rend
szere az üzemekben, vállalatokban, egészségügyi intézményekben, stb. veze
te tt  nyilvántartásoktól kezdve, a kérdőíveken á t egész a végső összesítésig, 
egységes, zárt rendszert képezzen. Ha egy vállalathoz vagy egészségügyi 
intézményhez különböző adatokért, különböző kérdésekkel, különböző köve
telm ényekkel külön-külön  fordulnak a különböző szervek, a legkülönbözőbb 
összeállítású kérdőívek kitöltésével ostromolják, az adatok különböző csopor
tosítását kérik és különböző fogalmi m eghatározások alapján, akkor nem  való 
sítható  meg a b izonylati rendszer, sem  a statisztikával szemben tám asztandó 
két másik fontos követelm ény: a  gyorsaság és pontosság. A tá 'la la li vagy  
például kórházi s ta tisztikának és statisztikusnak pedig nem  az az alapvető fe l
adata, hogy a felső hatóságok által kibocsátott kérdőívek áttekinthetetlen  
töm egét m echanikusan kitöltse, hanem  az, hogy a vállalat, vagy kórház életét, 
m űködését helyesen összeállított és csoportosított statiszikai táblák segítségé
vel a vállalat vezető i számára összefüggésében és fejlődésében kimutassa. 
Ezzel válik nélkülözhetetlen  segítőtársává a válla la t vagy kórház vezetőjé
nek: fe ltárja a fejlődés eredm ényét, k im utatja a lem aradásokat, lehetővé teszi 
a h ibák  kijavítását.

Tervszerűség sta tisz tika  nélkül lehetetlen, viszont a statisztika is csak 
tervszerű  vizsgálatokkal oldhatja m eg a ráháruló  feladatokat. Eleő és legdön
tőbb a vizsgálat cé lján ak  meghatározása. A kérdés előzetes tnulmányozása és 
megismerése után m eg kell állapítani, melyek azok az összefüggések, ame
lyeket a statisztikai elemzés segítségével szem léltetni akarunk. A halálokok 
tanulm ányozásához pl. szükséges tudn i azoknak a terü le t, foglalkozás s kor 
szerin ti megoszlását, egyes halálokok gyakoriságát és ezen adatok időrendi 
változását. ‘ '

Valamely sta tisz tika i feladat megoldása során az első lépés tehát: előre 
m eghatározni ezeket az összefüggéseket, am elyeket az adatok révén ki kell 
m utatn i. Meg kell te h á t rajzolni és szerkeszteni m indenekelőtt a végső, össze
sítő, feldolgozási táb lák a t. Ezek a táb lák  konkréten határozzák meg a statisz
tik a i m unka feladatát, azt, hogy m it milyen csoportosításban kívánunk össze
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állítani, m ilyen összefüggésben, tehát mi az az eredmény, am inek elérésére 
törekszünk.

A helyes csoportosítás alapján lehetővé válik a jellemző csoportátlagok 
kiszám ítása, az összefüggések kim utatása, am ely rendszerint két, vagy több 
ismérvet tartalm azó táblákon (kombinációs táblák) történik. A legjellemzőbb, 
legdöntőbb összefüggéseket, — m int em lítettük — könnyen áttek in thető  táblá
kon töm ör formában kell kim utatni. A statisztikai tábláknak élőknek, eleve
neknek kell lenni, hogy ezekből érezni lehessen az osztályharc, a szocializmus 
építésének lüktetését, ki kell m utatniok a változás, fejlődés ü tem ét. Ha a 
halálozást akarjuk tanulm ányozni, akkor fel kell tün tetnünk  annak évenkénti, 
vagy havonkénti alakulását.

Az előre m egszerkesztett feldolgozási táb lák  adnak ú tm utatást arra , hogy 
m ilyen adatokra van szükség. A feldolgozási táb lák  alapján szerkesztjük a 
kérdőívet és nem m egfordítva. A kérőiv nem alapja a statisztikának. Ha nem 
tudjuk  előre, hogy m it hogyan m utatunk ki, m ilyen csoportosításban és 
m ilyen összefüggésben, ha csak találom ra írju k  fel a kérdéseket, akkor tö r
vényszerűen előfordul, hogy

1. a szükséges kérdések egy része kim arad,
2. olyan kérdések szerepelnek a kérdőívben,' am elyre a feldolgozásban 

nincs szükség,
3. olyan kérdések, am elyre a válaszok statisztikailag egyáltalán  nem 

összesíthetők.
A kérdőiv gondos és pontos megszerkesztése u tán  a következő feladat a 

bizonylati alátámasztás megszervezése, egészen az úgynevezett elsődleges 
bizonylatig, amelyre a közvetlen észlelés, vagy fizikai mérés eredm énye kerül.

A statisztikai kérdőív és a bizonylati rendszer elengedhetetlen kelléke a 
kitöltési és nyilvántartási utasítás, amely a legszigorúbban, pontosan és 
félreérthetetlenül közli a kérdezett fogalmak egyértelm ű m eghatározását és 
azt, hogy a statisztikai kérdőívben szereplő rovat melyik ny ilvántartás 
(bizonylat) melyik sorára, rovatára utal.

A statisztikai vizsgálatok minden ettől eltérő módszere kontárkodás , 
kapkodás, hozzá nem  értés, de nem tudományos statisztika.

Hol és hogyan tö rtén jék  a statisztikai anyag feldolgozása és kiértékelése. 
Központilag-e, vagy pedig minden intézmény, üzem külön-külön állitsa-e 
össze és értékelje ki a m aga működésére jellemző adatokat. Lenin azt tanitja: 
„S tat'sztika a kapitalista társadalom ban kizárólag! hivatalos személyek, vagy 
szakem berek szűk körének volt a dolga, nekünk be kell v innünk a statiszti
kát a tömegek közé, népszerűsítenünk kell, hogy a dolgozók fokozatosan m eg
tanulják , hogy m aguk értsék meg és lássák, hogyan és m ennyit kell pihen
niük, hogy az egyes közösségek gazdálkodása, üzleti eredm ényeinek össze
hasonlítása az általános érdeklődés és tanulm ányozás tárgyává váljék .“

Mit jelent Lenin útm utatása? Mit jelent, hogy a dolgozók m egtanulják, 
m egértsék a statisztikát? Mit jelent a tömegek közé vinni a statisztikát? Azt 
jelenti, hogy a statisztika teljes egészében csak akkor válik a szocialista tá r
sadalom építésének eszközévé, ha ezt az eszközt a dolgozók sa já t maguk 
veszik kézbe, saját m aguk használják. A term elés vonalán, pl. a m unkaver
senyben dolgozók naponta, hetente, havonta a statisztika segítségével k iérté
kelik, összehasonlítják és m egjavítják m unkájukat.

Csak ezen az úton biztosítható a szocialista statisztika egyre növekvő 
káderszükséglete is. A Szovjetunióban m inden vállalat, minden nagyobb kór
ház, intézmény és m inden legalább 2500 dolgozót foglalkoztató üzem  orvosi
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rendelője szakképzett statisztikussal rendelkezik, önálló , szakképzett statisz
tikusokból álló hálózat előnyeiről felesleges beszélni.

A statisztikának, m int láttuk , igen jelentős feladatokat kell megoldania 
a szocializmusban. Ezeket politikai, szervezeti és káder-előfeltételek biztosít
ják. Mindezek a fe lté telek  dialektikus egységeket képeznek. Ha a statisztikai 
m unka bárm ely láncszem e megbomlik, m agával vonja az egész lánc szétesését

* * *

A statisztika általános fe ladataival azonosak az egészségügyi statisztika 
feladatai, mely csupán tárgyát illetően különbözik a statisztika egyéb ágai
tól. Az egészségügyi statisztika tárgya: a lakosság egészségi állapotának, 
megbetegedési eseteinek, m unkaképességének, az egészségi állapotban beál
lott eltolódások, a lakosság testi fejlődésének, valam int a lakosság orvosi 
ellátásának vizsgálata.

M agyarországon a felszabadulás előtt a járványügyi statisztika kivételé
vel egészségügyi statisztika nem  volt. Egyes haladó orvosok részéről tö rtén
tek  ugyan kísérletek  ennek megszervezésére, azonban ezek sem m iféle tám o
gatásban nem részesültek és így elszigeteltek m aradtak.

A kapitalista társadalom ban komoly, az összes dolgozóra kiterjedő egész
ségügyi statisztika k i sem  fejlődhetett, m ert m egm utatta volna a kapitalisták  
egészségügyi m onopólium át. Egy ilyen statisztika felfedte volna, hogy ott 
csak a lakosságnak viszonylag kicsi, anyagilag tehetős része ju t orvosi ellátás
hoz. A kapitalista társadalom ban az orvosok jó része nem hajlandó olyan 
intézkedések m egtételében közreműködni, am elyek a megbetegedések csökke
néséhez vezetnek, m ert az anyagi érdekeikkel ellentétes. Az osztályellentétek
től szétszaggatott kapitalista társadalom ban, am elyben „a tőkés profitjáért, a 
m unkás egészségéért harcol“ (Engels), amelyben az élelmiszerek százezer ton
ná it sem m isítik meg, ugyanakkor, am ikor a dolgozók m illiói éheznek és 
hiánybetegségekben szenvednek, Don Quijote-szerű^ elképzelés az összes dol
gozókra kiterjedő, egészségvédelmi ellátás m egjavítását szolgáló statisztikai 
vizsgálat.

A m agyar egészségügyi intézm ények által szolgáltato tt statisztika a m últ
ban többé-kevésbbé kizárólag adm inisztratív  és gazdasági jellegű kérdések
kel foglalkozott és erősen bürokratikus jellege volt. G yakorlati célokat nem 
szolgált, a gyakorlattól teljesen elszakadt. A m últban a statisztika m indig 
csak kért, de soha sem m it sem adott.

Ezért alapjábanvéve igazuk volt az egészségügyi dolgozóknak, akik a 
m últban az egészségügyi statisztikai adatszolgáltatást feleslegesnek, értelm et
lennek tarto tták . De m a a  dolgozók állam ában ezt a  m últból fennm aradt állás
pontot gyökeresen fel kell számolni. Egészségügyi dolgozóinknak meg kell 
érteniük, hogy a tervszerű  szocialista egészségügy megszervezése és fe lépí
tése lehetetlen egészségügyi sta tisztika  nélkül. E nnek a m egértése az egész
ségügyi statisztika megszervezésének az első és legfontosabb előfeltétele.

Mi jellemzi az egészségügyi statisztika m ai helyzetét, m ennyire teljesíti 
az feladatát? E rre a kérdésre, sajnos, nem adható kedvező válasz. Egészség- 
ügyi statisztikánk fe ladatá t csak igen hiányosan lá tja  el. Ennek fő oka, hogy a 
társadalom biztosító intézetek tag jainak  keresőképtelenséggel járó m egbetegedé
seit kivéve, nem rendelkezünk m egbetegedési statisztikával. Ennélfogva lénye
gében véve ism eretlen elő ttünk a  lakosság egészségi állapota. K örzeti orvo
sainknál, rendelőintézeteinkben, kórházainkban évente többmillió beteg for
dul meg. Százmilliókat költünk a fenti intézm ények fejlesztésére és m űködé
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sére anélkül, hogy tudnánk, hogy azokban a  dolgozókat és családtagjaikat 
milyen megbetegedések ellen, m ilyen eredm énnyel kezelik. A megbetegedési 
■statisztika hiánya továbbá azt is jelenti, hogy egészségügyi szerveinknek a 
gyógyító-megelőző tevékenységük megszervezésére nincs biztos alapjuk, több 
igen jelentős kérdésben csak a sötétben tapogatódznak. Tudjuk, hogy van 
rheuma, tbc, szívbeteg, gyomorfekély, stb. problém a, de ezen kérdések teljes 
jelentőségét, mozgását és fejlődését m érni nem  tudjuk. Széleskörű, m egbíz
ható megbetegedési statisztika megszervezése a legsürgősebb, a legégetőbb 
feladat.

Megbetegedési statisztikánk megszervezésének előfeltétele, tudom ányos 
alapon álló megbetegedési nom enklatúra bevezetése. A jelenleg haszánálatos 
nom enklatúra több, m int 20 évvel ezelőtt készült és elavult. Ezen a téren  
jelentős segítséget je lent M erkov professzor könyve, mely a Szovjetunió 
Egészségvédelmi M inisztérium a m ellett működő Tudományos Egészségügyi 
Statisztikai M ódszertani Intézet kiadásában jelen t meg és am elynek fordítása 
a napokban kétszült el.

A megbetegedési statisztika az orvosi m unka színvonalának emelésében 
és ellenőrzésében is jelentős segítséget nyújt. Az orvosi gyógykezelés, az ápo
lás intenzitásának jellemzője, többek között az egyes m egbetegedések á tla 
gos ápolási tartam a. Hét kórház 1700 vakbélgyulladás esetét megvizsgálva az 
átlagos ápolási ta rtam  10.5 nap. Az átlag csak minim ális ingadozást m utat, az 
eltérés úgy lefelé, m int felfelé egy napot tesz ki. Tehát jelenleg a 10.5 naptól 
való lényegesebb állandó eltérés oka kivizsgálandó. Tüdőgyulladásnál azon
ban az ingadozás jelentős. A szom bathelyi és a Gál Benő-kórházban az ápolás 
átlagos tartam a 16 nap, ellenben a Szent István-kórházban 21.5 nap, az e lté 
rés túlságosan nagy. Még jelentősebb a m ellhártyagyulladásnál, ahol 37, 13- 
illetve 43 nap. A fenti adatok kórházanként 40—50 esetre vonatkoznak. Az 
esetek m ár elég nagyszám úak, semhogy azok súlyosságának egyenlőtlen m eg
oszlása okozná ezeket az indokolatlanul nagy eltéréseket.

Az orvosi m unka minőségének másik m utatószám a a k linikai és kór
bonctani diagnózisok közti eltérés. A Szovjetunióban rendelet írja  elő a k lin i
kai és kórbonctani diagnózisok összehasonlítását: Ma m ár o tt igen jelentős 
anyag áll rendelkezésre. A klinikai tévedések átlaga pl. a gyerm ekkórházak
nál a nem fertőző betegségek csoportjában 3.5%, a fertőző betegségeknél pedig 
1%. A hibás diagnózisok összehasonlításában, kiértékelésében igen fontos 
annak m egállapítása, hogy a beteg hány napot tartózkodott kórházban. H al
dokolva beszállított, vagy az első napokban elhalt betegeknél nyilvánvaló, 
hogy nem léphetünk fel olyan magas igényekkel, m int olyan betegeknél, ak ik  
hosszabb kezelés u tán  haltak  el.

A Szovjetunióban széles körben e lterjed t a klinikai orvosok és kór
boncnokok megbeszélése a hibásan diagnosztizált esetekről. Ezeken a  m egbe
széléseken kiértékelik  azokat a körülm ényeket, amelyek a betegség fel nem  
ismeréséhez vezettek és baráti, elvtársias, légkörben segítik egym ást a jobb 
és pontosabb diagnosztikáért, azaz a dolgozók egészségéért fo ly tato tt harcban.

Az egészségügyi m unka színvonalának emelése érdekében ezeket a m eg
beszéléseket nálunk  is rendszeresíteni kell. Ennek bizonyos fokig akadálya, 
hogy a  klinikusok és kórboncnokok közti viszony általában nem kielégítő. Ezt 
a kapitalizmusból örökölt szakmai sovinizm ust (a kapitalista konkurrencia 
visszatükröződése) fel kell számolni és e helyett a különböző kórházi osztá
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lyok között a legteljesebb együttm űködésnek kell megvalósulnia, hiszen közös 
célért, a dolgozók egészségének m egvédéséért és helyreállításáért dolgoznak.

A lant közlünk egy sémát, am ely bár egyszerűbb, m int am elyet a Szovjet
unióban használnak, mégis alkalm as arra , hogy mi is elinduljunk ezen az úton

Egyéni lap

.a .......................................<_................. ....... kórház osztályán elhalt

E lhalt neve: K ortörténet száma-

K linikai diagnózis: alapbetegség: 

szövődmény(ek) 

kísérőbetegség(ek)

Kórbonctani diagnózis:
alapbetegség:

szövődmény(ek)

kísérőb e tegség (ek)

Dátum:

kórboncnok.

A klinikai-kórbonctani diagnózisok összehasonlítása külön-külön az alap
betegség, a szövődm ény és a kísérőbetegség szerint történhet.

Hasonlóképpen összehasonlítható a beutaló intézet és a kórház diagnózisa. 
Ezen intézm ények orvosai között is m egbeszéléseket lehetne bevezetni a diag
nózisok m egjavításáért.

A diagnózisok eltéréséről készült statisztika országos viszonylatban ki
m u ta tn á , hogy m ilyen betegség, vagy betegség-csoport megítélésében jártasak  
orvosaink, m elyekben kevésbbé jártasak , és kim utatná a leggyakoribb orvosi 
tévedéseket. Ezek az eredm ények felhasználhatók az orvos-továbbképzés irá 
n y án ak  m eghatározásában is.

A megbetegedési statisztikák közül különös jelentőséggel b ír a dolgozók 
keresőképtelenséggel járó  m egbetegedéseinek statisztikája. A dolgozók egész
sége megvédésének előfeltétele, hogy tudjuk,, m elyek azok a megbetegedések, 
m elyek a dolgozók egészségét veszélyeztetik. Az egyetlen ma rendelkezésre 
á lló  forrás a társadalom biztosító intézetek keresőképtelenséggel járó megbete-
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gedéseiröl készült statisztika. Ez azonban nem  teljes, m ert csak az ipari m un
kások és tisztviselők m egbetegedéseit m utatja ki, a mezőgazdasági dolgozók 
m egbetegedéseit nem vizsgálja. Országos viszonylatban iparáganként összesí
t e t t  eredm ényeket ad évi feldolgozásban. Ez a feldolgozás hiányosságai dacára 
ig en  értékes adatokat nyújto tt. A feldolgozás alapján k itűnt, hogy az egyes 
iparágak között igen jelentős eltérés mutatkozik. így  az építőiparban 100 biz
to síto ttra  2200 betegségi nap, a fonóiparban 1680, a sokszorosítóiparban 1220 
n ap  esik.

A megbetegedések közül a balesetek, tbc, emésztőszervek, vérkeringésá 
szervek megbetegedései okozzák az összes megbetegedések 50%-át, tehát első
sorban  ezek ellen kell harcolni. Az adatokat eddig a Statisztikai H ivatal nagy 
késéssel dolgozta fel. Az 1948-as adatok csak 1950 februárjában  készültek el.*

Ennek a statisztikának lényeges hiányossága, mivel a feldolgozás csak 
iparáganként készül, hogy egyes üzemek egészségügyi helyzetére nem  ad 
képet és így nem használható helyi rendellenességek kijavítására.

Üzemeink jelentős részében ma m ár üzemorvos dolgozik. De ezek zöme 
az üzemi dolgozók m egbetegedéseit statisztikailag nem  dolgozzák fel. Ezért 
nincs áttekintésük annak alkalm azásáról. Vagyis: nincs képük saját m unká
ju k  eredm ényéről és ezért megfelelő védőintézkedéseket nem  tudnak fogana
tosítani dolgozóink egészségének megvédésére. A Szovjetunióban m inden 
üzemorvos havi jelentést köteles összeállítani. A lant közöljük a Szovjetunió
ban  használatos havi jelentés m intáját.

A Szovejtunióhoz hasonlóan, nálunk is be kell vezetni a havi üzemorvosi 
jelentést. Ez üzemi orvosaink számára sem jelentene különösebb m egterhelést. 
Á ltalában 100 fizikai dolgozóra évi 50 megbetegedés ju t, teh á t egy 2400 dolgo
zót foglalkoztató üzemben havi 100 lap feldolgozását jelentené, ami m axim um  
másfél, két órát venne igénybe. Azáltal, hogy az orvost bevonnánk a statisz
tik a  megszerkesztésébe, az is pontosabbá és szakszerűbbé válna.

Az üzemorvosi jelentés m ár nemcsak országos viszonylatban, hanem  
helyi viszonylatban is jelentős gyakorlati eredm ényeket adhat. K im utatná, 
m ely üzemekben gyakoriak a bőr gennyes megbetegedései, ez a tisztálkodási 
lehetőségek megvizsgálására és esetleges m egjavítására hívja fel a figyelmet. 
Az emésztőszervek megbetegedéseinek túlmagas átlaga viszont az üzemi 
konyha fokozottabb ellenőrzésére indítana. A példák felsorolását még lehetne 
-folytatni, de így is világos, hogy a havi üzemorvosi jelentés rendszeres össze
állítása és kiértékelése lényegesen hozzájárulna az üzemorvosi m unka minő 
ségének és eredményességének megjavításához.

* *
*

Másik lényeges hiányosság, hogy egészségügyi dolgozóink m ég nem  
ism erték fel, hogy a statisztika m ilyen jelentős, nélkülözhetetlen segítséget 
tud  nyújtani saját m indennapos m unkájuk megjavításához.. Kórházaink ha
vonta elkészítik a betegforgalm i statisztikát, amely igen hű jellemzője a kór
házak és egyes osztályok működésének. Értékes adatokat szolgáltat az ágy
kihasználást, m ortalitást és az ápolás átlagos ta rtam át illetőleg. Az ágykihasz
nálás megm utatja, hol állnak viszonylag üresen az ágyak és hol vannak túlsá
gosan igénybevéve. Országos viszonylatban, míg más osztályok ágykihasználása 
90% körül mozog, a fertőző osztály ágyai csak 60%-ban van kihasználva. Ezek 
jelentős részét lehetne más túlzsúfolt osztályok teherm entesítésére megfeleld

* Az 1950-es eredmények 1951 februárjára várhatók.
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Jelentés az ideiglenes munkaképtelenségről
a  beteglapok alapján.

A m unkából való ideiglenes m entesülés okai Esetek Napok 
száma száma

1. Influenza ,
2. A ngina
3. Furunkulus, tályog, flegmone
4. R eum atikus m egbetegedések (heveny és idült, bele

é rtv e  a szív reum atikus jellegű megbetegedéseit)
5. Légzőszervek tuberkulózisa
6. M alária
7. A  term eléssel összefüggő, több m int 3 napos m unka- 

képtelenséggel já ró  balesetek
8. O tthoni sérülések (ficamok, sebesülések, égések, he

veny mérgezések, stb.)
9. Az emésztőszervek heveny megbetegedései (heveny 

gastritis, gastroenteritis, colitis, stb.)
10. A női nem iszervek megbetegedései, a méh és függvé

nyeinek megbetegedései m etrorrhagia)
11. Szívbajok
12. N euralgia, reuritis, radiculitis
13. G yom or- és nyom bélfekély
14. Tüdőgyulladás
15. ... .................. ............................
16...... .................. ....................... ....
17. Egyéb megbetegedések
18. Az összes m egbetegedések (1— 17 pontok összege)

100 m unkásra ju t __ __________ . . .  ______________

körülm ények között beállítani. A bőrosztályon hasonló a helyzet. E két osztá
lyon együtt 1500 ágy áll kihasználatlanul. Hasonló re jte tt tarta lékokat m utat
h a t ki a statisztika egy kórházon belül is.

A kórházi m ortalitás is bár m agában véve elég durva mutatószám, 
mégis jelentőséggel bír. Az állandóan magas kórházi m ortalitás, valam ilyen 
hiányosságra m utat. Ennek oka nem  m indig kórházon belüli tényezőkkel ma
gyarázandó, hanem  rám uta tha t a kórházon kívüli egészségügy hiányosságaira 
is, pl. akut esetek késedelmes kórházba való szállítása.

Igen jellem ző adat az orvosi m unka minőségére és az ápolás intenzi
tására, az átlagos ápolási idő. Ez általános típusú kórházaknál országosan 
14.2 nap. Hangsúlyozni kell itt, hogy a statisztika a beteggyógyítás eszköze 
és nem ford ítva és bűnös m agatartás lenne nem  teljesen gyógyult beteget 
eltávolítani a kórházból csak azért, hogy jó statisztikát kapjunk.

Még pontosabb m utatószám ot kaphatunk, ha az ápolás átlagos ta r ta 
n lá t m eghatározhatjuk egyes osztályokra. Például a belgyógyászaton országos 
átlagban 17.3 nap. Jelentős eltérést m utat többek között az Irgalm asok pécsi 
kórháza, ahol 29 nap (és a ’kiskúnhalasi közkórház, ahol 8.2 nap. A beteg
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forgalmi statisztika, mely annyi értékes adatot tartalm az, amely oly nagy
szerű eszközzé válhatna kórházigazgatóink és egészségügyi dolgozóink ke
zében kórházaink munkájának; m egjavítása terén — éppen a Statisztika szere
pének és jelentőségének meg nem értése következtében — szürke, holt irodai 
jelentés m arad, amely egészségügyi dolgozóink zöme előtt ismeretlen. K ivételt 
képez és dícséretrem éltó kezdeményezést m utat fel a Kékgolyó utcai kórház, 
ahol a betegforgalmi statisztikát az igazgató a dolgozókkal rendszeresen, kö
zös megbeszéléseken kiértékeli. A Kékgolyó utcai kórház dolgozói meg
értették, hogy a statisztika csak akkor fogja kórházaink működését elősegí
teni, hogyha azt állandóan felhasználják m unkájuk ellenőrzésére és további 
m egjavítására.

* *
*

Annak, hogy egészségügyi dolgozóink nem  ism erik a statisztika jelen
tőségét, több oka van. Részben nem  minden lehetőség le tt kihasználva az 
egészségügyi statisztika népszerűsítésére és fontosságának tudatosítására. 
Részben a mindennapos gyakorlatban olyan jelenségekkel találkozunk, melyek 
ahelyett, hogy népszerűsí fenék és m egszerettetnék az egészségügyi dolgozók
kal a statisztikát, épp az ellenkező hatást váltják ki.

Egészségügyi dolgozóinktól és intézm ényeinktől a legkülönbözőbb szer
vek kérnek adatokat. A koordináció hiányában a, különböző szervek, osztá
lyok, főosztályok az adatokat más-más bontásban kérik  és így többszörös 
m unkát okoznak. Ennek következm énye a párhuzamos statisztika. így pl. 
a havi betegforgalmi kim utatásról a kórházaknak két. egymástól eltérő kérdő
ívet kell kiállítaniok, más adatokat kérdez a Népjóléti M inisztérium  és a 
Központi S tatisztikai Hivatal. A fővárosi kórházaktól rövid idő leforgása 
alatt háromszor [kértek személyzeti adatokat. Hasonló példák seregét lehetne 
még felsorolni.

A tanácsok m egalakulásával az egészségügyi intézmények felügyeleti 
hatóságának tisztázásáig növekszik a párhuzamos statisztikák veszélye. Azóta 
ugyanis az eddigiek m ellett adatokat kér a

1. Belügyminisztérium,
2. Megyei Tanács,
3. Járási Tanács,
4. Városi és Községi Tanács.
A gyakorlat azt m utatja, hogy- a különböző szervek az adatokat a le

hető legrészletesebben kérik  be. Ennek oka a hozzá nem értés m ellett, a sta
tisztika mögött megbúvó bürokrácia. A bürokrata a tervben csak adathalm azt 
lát. Sztálin elvtárs azt tan ítja : „Ostobaság lenne azt gondolni, hogv a te r
melési te rv  nem egyéb, m int számok és adatok felsorolása. A valóságban 
a  term elési te rv  atz em berek m illióinak eleven és gyakorlati tevékenysége.“ 
A bürokrata lebecsüli a töm egek aktivitását, kezdeményezőképességét. Ezért 
minden kérdést felülről. íróasztal mellől akar megoldani. Ez oda vezet, hogy 
szinte korlátlan mennyiségben gyűjt be adatokat és ezek alapján akar intéz
kedni. De a begyűjtött óriási mennyiségű adat feldolgozása és k iértéke’ése 
rengeteg időt venne igénybe, e rre  megfelelő apparátus sem áll rendelkezé
sére, így végeredm ényben a nagy fáradsággal begyűjtö tt adatok felhaszná
lása meg sem történhet. A tisztiorvosok által vezetett üzemvizsgálati jegyző
könyv 10 oldalon keresztül tcbb, m int 100 főkérdést tesz fel. Kérdezi a mos
dók, fürdők, ám yékszékek. öltözők, stb. számát m űhelyrészenként. Ezen ada
tok (1800 üzem 180.000 adata!!) alapján „állaDÍtják m eg“, hogy hol, mely 
m űhelyrészben van szükség új öltözőre, stb. Kétségtelen, hogy az operatív
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szervek á lta láb an  kell, hogy ism erjék az üzem ek egészségügyi intézm ényekkel 
való elláto ttságát. Azonban azt, hogy egy üzemen belül hol szükséges mosdó, 
öltöző, stb. létesítése, nyilván a vállalatvezető, az üzemi párttitkár, az ü. b, 
ti tk á r  és m aguk a dolgozók, akik a helyi viszonyokat legjobban ismerik, dönt
hetik  el a legjobban.

A bürokrácia, mivel lebecsüli a töm egeket, gyakran igen naiv, nevet
séges form ában nyilvánul meg. A táppénz döntőbizottság havi működéséről 
szóló beszámoló jelentésen a következő kérdés szerepel: ,,Az ülést általában 
hány órakor kezdik?“ Ez a kérdés értelm etlen, m ert ebből a szempontból 
nézve pl. d. e. 11 és d. u. 7 órának nincs reális átlaga. A döntőbizottság csak 

•rendelés u tán  ü lhet össze és ezt kívántja a kérdőív „ellenőrizni“. A döntő- 
bizottság tag ja i norm ális em berek. Ha történetesen nem  tartanák  be a fenti 
rendelkezést, m ég abban az esetben sem lenne várható, hogy felettes ható
ságukat erről írásban értesítsék. Dobbal nem  lehet verebet fogni. De sokkal 
könnyebb — és ez jellemző a bürokratizm usra — egy ilyen iróasztalmellőli 
álellenőrzéssel megelégedni, m int a valóságban végrehajtani az ellenőrzést.

Jellemző az alábbi példa is: a kórházak m inden osztálya naponta jelenti 
az ellenőrnek a betegeket a következő megoszlásban: közvetlenül fizető, köz
vetve fizető, az átalány terhére  ápolt, csecsemő és egyéb címen nem fizető. 
A fenti adatokat férfi és nő megoszlásban kell a kórházaknak megadni. 
Az ápolási költség nem az ápoltak nemétől, hanem  a kórház á lta l ' nyújto tt 
szolgáltatásoktól (műtét, ápolási napok száma stb.) függ. Hogy milyen nép- 
gazdasági jelentősége van az ápolási költség nem  szerinti m egkülönbözteté
sének, azt csak a Szent B ürokrácia tudná m egmagyarázni. A kórházak azon
ban lepedőnagyságú táblákon vezetik ezeket a felesleges adatokat és az erről 
szóló jelentés elkészítése kórházainkban szerény becslés szerin t is évente 
36 ezer m unkaórát igényel.

A felesleges statisztikák egyrészét még régi, elavult rendeletek alapján 
köteles a kórház elkészíteni. Igv pl. a fővárosi kórházak egy része a Petz-féle 
nom enklatura alap ján  a betegségiekről, a betegségek kim eneteléről és az ápo
lási napok szám áról havonta k im utatást készítenek, m elyet m egküldenek 
a Központi Kórházigazgatósághoz. Ez a k im utatás a kórházaknak elég jelen
tős adm inisztratív  m unkát jelent, nagyobb osztályokon az orvosnak egy-, 
vagy kétnapi m unkáját. Vizsgálat alkalm ával m egállapítást nyert, hogy 
a Központi Kórházigazgatóságnál nem tudnak arról, hogy hozzájuk ilyen 
kim utatást beküldenek. Természetesen intézkedés tö rtén t a kim utatás bekül
désének leállításáról. Hasonló példák töm kelegét lehetne idézni.

Az operativ  szervek éppen m ert igen nagy mennyiségű adatot kérnek 
be, azokat legtöbbször fel sem dolgozzák. Ha részadatra van szükség, akkor 
ahelyett, hogy & m ár meglévő anyagot osztályoznák, inkább újból bekérik 
az adatot. Pl. m egkérdezték a kórházak ágylétszám át osztályonként. Nem 
sokkal később bekérték  a kórházaktól a tüdőosztályok ágylétszámát, am it az 
előbbi jelentés m ár tartalm azott.

Mi okozza ezt a statisztikai inflációt? Hogyan történik általában vala
m ilyen statisztikai vizsgálat „megtervezése“? Valam ely szerv dolgozója kap 
egy feladatot. A nnak végrehajtását valahol el kell kezdeni. Lehetne a kér
dést előbb alaposan, minden oldalról tanulm ányozni. Lehetne előbb meg
állap ítan i a döntő összefüggéseket és csak azokat kérdezni. Mivel a statisztika 
módszereit nem ism erik, a szűk prakticizmus. há tté rbe  szorítja a tudományos 
módszert. M indent, am it „jó volna tudn i“, megkérdeznek. A kérdések száma 
egyre szaporodik és közben az adatszolgáltatási határidő  egyre rövidül. A be
k ért adatm ennyiségről sincs reális elképzelés. Egyszerűnek látszik egy á t
ira tra  ráírni, vagy telefonba bem ondani: „Kérem a haláloki adatokat községi 
megoszlásban, foglalkozási főcsoportokkal egybevetve“. Egy ilyen szerénynek 
látszó kérés nem  kevesebb, m int 11 millió adatot tartalm azna.

Ilyen módszer m ellett érthető és a tapasztalat is m utatja, hogy az alkalmi 
statisztikák rengeteg  felesleges, statisztikailag fel nem  dolgozható kérdést
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tartalm aznak és a bekért adatokra, vagy azok jelentős részére egyáltalán nincs 
szükség. Ez történ t pl. az 1949. és 1950. évi gyógyszerfogyasztási kim utatással 
is, melyet sürgős megjegyzéssel négy napon belül kértek  be. Hogy a késedel
m et elkerüljék, szükség esetén küldönc felhasználását is engedélyezték. P á r  
nappal később értesítették a kórházakat, hogy a k im utatás beküldése tá rg y 
talan.

A kapkodás m ásik következménye, hogy gyakran  oly adatokat kérnek 
be, m elyek központilag rendelkezésre állanak.

A fennálló statisztikai inflációt még növeli az operatív Szervek által 
nem statisztikai célokra kibocsátott kérdőívek. Ilyen pl. a szennyvízkezeléssel 
kapcsolatban kibocsátott kérdőív, melynek utasítása a következőket mondja: 
„Szükséges, hogy a hatósági orvosok a szennyvízkezelések környezetegészség
ügyi vonatkozásait ism erjék: a szennyvízkezeléssel foglalkozó m unkásokkal, 
szakértőkkel, egészségügyi személyekkel és hatósági szervekkel a kapcsolatot 
építsék ki, hogy az illetékesek az üggyel foglalkozzanak, hogy a hiányok 
m egállapítható és kiküszöbölhetők legyenek.“ E végből 43 pontból álló sta
tisztikai kérdőívet szerkesztettek, m elynek célja, hogy a tisztiorvosok figyel
mét felh ívja az azon szereplő kérdésekre.

M egkérdik a „szennyvízkezelés engedélyéről szóló okirat k iá llító já t“, 
a „legmagasabb talajv ízállást“ és hogy „becslés szerint milyen m ennyiségű 
és minőségű (?) hasznos anyagot lehetne gazdaságosan nyerni a szennyvíz 
célszerű kezelése folyam án“.

A felesleges, túlm éretezett és ai párhuzam os statisztikák elleni harc 
terén komoly lépést jelent a Népjóléti M inisztérium  3064/E/10—6/1950. sz. 
rendelete, amely szabályozza az egészségügyi intézm ények adatszolgáltatását. 
Csak a Népjóléti Minisztérium, illetőleg a Központi Statisztikai H ivatal által 
engedélyezett kérdőívekre szabad adatot szolgáltatni. Egyéb adatszolgáltatást 
a rendelet m egtilt és büntet. Természetesen a rendelet magában nem szün
teti még meg az eddig fennálló statisztikai inflációt, de törvényes védelm et 
nyújt a „vad“ statisztikák ellen. Hogy a rendelet elérje célját, ahhoz az adat- 
szolgáltatók aktív közreműködésére van szükség, akiknek az érdekét ez a 
rendelet szolgálja és akik tagadják m eg b á tran  a nem engedélyezett adat
szolgáltatást.

Ez a rendelet az első lépés az egészségügyi statisztikai adatszolgál
tatás egységes rendszerének kiépítése felé is. Ez a kérdés szorosan^ összefügg 
a bizonylati rendszer kérdésével. Az adatok bizonylati alátám asztása álta lá
ban hiányzik. Egészségügyi intézményeink rendelkeznek ugyan írásbeli fel
jegyzésekkel és ezek alapján adják meg a kérdésekre a választ. De bizonylati 
rendszer alatt ennél többet értünk. A bizonylati rendszer egy láncolatot ké
pez, ahol zárt rendszerben, pontosan előre m eghatározott módon, előírt rova
tokba történik az adatok feljegyzése. A láncolat első szeme az elsődleges 
bizonylat (pl. felvételi jegyzőkönyv), utolsó szeme pedig a statisztikai kérdőív 
megfelelő rovata (pl. 1950. évben elbocsátott betegek száma).

Sürgősen meg kell valósítani az egész egészségügyi statisztika bizony
lati elven való felépítését. Pontosan ki kell dolgozni a jelentések form áit, 
pontosan meg kell állapítani a határidőket és az alkalmi statisztikákat te l
jesen fel kell számolni. A egészségügyi statisztikai adatszolgáliatás ilyen ki
dolgozott, előre m egállapított rendszere nélkülözhetetlen előfeltétele a m eg
bízható egészségügyi statisztikának. Ezen a té ren  az első lépést jelenti a 
Népjóléti M inisztérium által kiadott Szabályzat, amely elő írja a kórházaik 
gazdaságii jelentéseinek form áját.

A bizonylati alátámasztás hiánya következtében az adatok term észete
sen pontatlanok.

Az 1951. évi gyógyszeranyagszükséglet tervével kapcsolatban felh ív ták  
a kórházakat az 1949. és az 1950. évi gyógyszerfogyasztásuk jelentésére bel
földi és import beszerzési megoszlásban. Az egészségügyi tervezéshez ezek az 
adatok  szükségesek. Azonban kórházaink nem  vezetnek, nem  is kell. hogy
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vezessenek, a gyógyszer előállítási hely szerin ti nyilvántartást. Ez elsősorban 
kereskedelm i, vagy ipari kérdés. Ezeket az adatokat központilag a Gyógy
szertári Központ, vagy a  K ülkereskedelm i M inisztérium  gyógyszerim porttal 
foglalkozó vállalata  a legnagyobb pontossággal meg tudja adni. Kórházaink 
szám ára viszont ez a jelentés igen nagy m unkát adott, osztályonként két 
orvos négy napig dolgozott ra jta  és a kapott adatok nem megbízhatók. Több 
helyen őszintén megmondták, hogy ezt az adatot becslés alap ján  adták meg. 
Még .számos ilyen példát lehetne felhozni, m ikor szinte kényszerítik egész
ségügyi intézm ényeinket ham is adatok szolgáltatására. Ezek a jelenségek ve
szélyeztetik az egészségügyi tervezés és a statisztika komolyságát.

De a bizonylati rendszer egym agábanvéve még nem  csodaszer, nem 
biztosítja a pontos adatszolgáltatást. A statisztika jelentőségének meg nem 
értése, az ellenőrzés elmulasztása, a bizonylati alátámasztás ellenére is pon
tatlan, laza, adatszolgáltatást eredményez. Az 1949. évi kórházi betegforgalm i 
jelentés 19.064 kórházban elhalt beteget m u tat ki, míg a népmozgalmi ada
tok, m elyek anyakönyvi bizonylatra tám aszkodnak, közel 2500-zal többet.

Hasonló eltérés található egyes kórházak statisztikájában is. így pl. 
a Gál Benő kórház betegforgalm i statisztikája 6 hónap a la tt 9358 beteget 
m utat ki. Ugyanezen idő a la tt az elbocsátott betegek egyéni lap ja  alapján 
készült s ta tisz tika  6126-ot, az eltérés több m int 50%.

A keresőképtelenséggel járó megbetegedések statisztikai lap ja in  gyak
ran  pontatlan  a diagnózis kitöltése is. Az elsődleges bizonylat a beteglap. 
E rre  vezeti rá az orvos a diagnózist. A beteglapról egy tisztviselő a statisztikai 
lapra másolja, vagy ,,rajzolja“ át. Ezért a diagnózis a statisztikai lapon gyak
ran  olvashatatlan. A pontatlanságra jellemző, hogy halálokként holdkór, lúd
talp, stb. szerepel. Vagy abortust jelentenek olyan lapon, am elyen fel van 
tüntetve, hogy a biztosított szülési és szoptatási segélyben is részesült. Gya
koriak az elírások is, pl. szülés, m éhdaganat férfiaknál. A lapok hanyag ki
állítása következtében az anyag 5— 10%-a hasznavehetetlen.

Z avart okoz m ég,.hogy a fogalm ak értelmezése sem teljesen egységes. 
Hogy a betegforgalom ról, ágykihasználásról pontos képet kapjunk, csupán 
a költségvetésben engedélyezett ágyakat kell jelenteni, m int működő ágyat. 
Ennek ellenére egyes kórházak pótágyaikat is beszám ítják működő ágyaik 
számába. Tévedésre ad az is okot, hogy újszülött-ágyaikat néhol a szülészeti 
osztály ágyaival együtt jelentik.

Végül néhány szót kell szólni az egészségügyi statisztikai káderekről is. 
Ezek gyakorlatilag nincsenek és szakképzett káderek nélkül viszont egészség
ügyi statisztika nem  létezhet. „Minden a káderektől függ“ — tan ítja  Sztálin 
elvtárs. Ez pontosan jellemzi az egészségügyi statisztika mai helyzetét. Amíg 
egészségügyi statisztikusokkal nem rendelkezünk, addig egészségügyi statisz
tikánk m indkét lábára  sántítani fog. Ezzel kapcsolatban felm erül az orvos- 
statisztikusok kérdése és a statisztika oktatása az orvoskaron. Az egészségügyi 
statisztikai káderek vezérkarát orvosoknak kell adni. Orvoskaron a statisz
tikát gyakorlatilag nem  tanítják. Tavaly például összesen három  előadás 
hangzott el a budapesti egyetemen.

*
* *

Vázoltuk az egészségügyi statisztika fe ladatát és állapotát. Az egész
ségügyi statisztika jelenlegi helyzetéért annyiban terheli a felelősségi á Köz
ponti Statisztikai H ivatal egészségügyi statisztikai osztályát, hogy a fenti 
jelenségeket későn vette észre és nem  lá to tt kellő eréllyel a hibák leleplezésé
hez és kijavításához. A hibákat az egészségügyi dolgozókkal és szervekkel 
karöltve fel kell számolni és meg kell terem teni a szocialista egészségügy 
építésének eszközét: a szocialista egészségügyi statisztikát.
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A szovjet orvostudomány tapasztalatai a Nagy Honvédő Háborúban

A has lőtt sérülései
(2. közlem ény) 

írta : Dr. János György
orvosőrnagy

A has lő tt sérüléseivel foglalkozó első közleményünkben*) a  kérdést 
általánosságban ism ertettük a N. H. H. tapasztalatai alapján. Ebben a köz
lem ényben részleteiben foglalkozunk a has lő tt sérülései közül a has nem 
áthatoló és áthatoló sérüléseivel, a has üreges szerveinek sérüléseivel.

Természetesen, összefoglaló referátum unkhoz nem  'tudjuk m ellékelni 
azt a nagy dokumentációs és képanyagot, am elyet a gazdag szovjet irodalom 
ban, elsősorban pedig „A szovjet orvostudom ány tapasztalatai a N. H. H .-ban“ 
c. mű 12. kötetében találhatunk  meg.

A h as n em  á th a to ló  sérü lései

Nem áthatoló hasi sérülésnek nevezzük a hasfal bárm ely részének 
olyan sérülését, amelyet- nem  kísér a hashártya folytonosság megszakítása. 
Nem tartoznak ide az olyan hasüri sérülések, amikor a  lövedék nem hatol 
ugyan át a hashártyán, de eleven ereje szakadást idéz elő az üreges vagy 
parenchym ás szervekben. Nem sorolhatjuk végül ide az olyan sérüléseket 
sem, amelyek áthatolnak a hashártyán, de nem sértik a hasi szerveket, annak 
ellenére, hogy tüneteik, k linikai lefolyásuk hasonlíthat a nem  áthatoló sérü 
lésekhez.

Igen fontos, hogy lehetőleg korán döntsük el a hasi sérülés áthatoló 
vagy á t nem hatoló voltát, m ert ez döntően befolyásolja a sebész további 
tevékenységét. /

Védelemben a nem áthatoló sérülések száma viszonylag kevesebb, t. i. 
nagyobb lehetőség van a súlyosabb, áthatoló sérülések hátraszállítására.

Ha a csapatok erőbeli állapota jó, viszonylag gyakoribb az áthatoló 
sérülések észlelése, m ert a jó kondíciójú sérültek a  hátraszállítást is jobban 
tűrik.

A sérülést okozó lövedék szerint: a nem áthatoló hasi sérülések közül 
57.8% volt szilánkos és 42.2% hüvelyes (lásd 1. közlemény, 2. sz. táblázat).

Mind a bemeneti, mind a kim eneti nyílás leggyakrabban a has felső 
és a has alsó részében található. De lehetnek e nyílások a has középső részén, 
a  mellkason, az ágyék, kereszt, fa r vagy egyéb tájékokon.

Első segélynyujtás-ellátás az ezred- és hadosztály-segélyhelyen 
a tábori kórházban

A nem  áthatoló hasi sérülések ellátása általában ugyanazokon a k iürí
tési szakaszokon történik, mint az áthatoló sérüléseké. Diagnózisuk elég nehéz 
lehet, ezért még könnyebb sérülés esetén is helyes, ha sebészi intézetbe szál
lítta tjuk  őket. A N. H. H.-ban a nem  áthatoló sérülések 1.2%-át az ezred- 
segélyhelyen, 75.1%-át a hadosztálysegélyhelyen, 19.9%-át a tábori sebészi 
mozgókórházakban és 3.8%-át szakosított és kiürítő kórházakban látták  el.

*) L. Honvédorvos 1950. 10—12. szám, 611—631. oldal.

39



Az osztályozásnál ügyeljünk arra , hogy az előlfekvő kiürítési szaka
szokról teherm entesítés céljából csak azokat a nem  áthatoló sérülteket szál
lítsuk hátra  ellátás nélkül, akiknél a diagnózis egészen biztos.

A harcm ezőn nyú jto tt elsősegély: egyszerű kötés.
A nem  áthatoló hasi sérültek  többsége 3 órán belül eljutott az ezred- 

segélyhelyre. I t t  kötésváltást kapnak, ritkább  esetben kerül sor injectiókra 
vagy vérátöm lesztésre — ha a  beteg shock állapotában van. I t t  kapja a  sé
rü lt a tetanus elleni savót.

A nem  áthatoló  hasi sérültek  96.2%-a szakellátást a csapat- vagy had
seregkörzetben kapott. Az ellátás szoros összefüggésben áll az osztályozással. 
Az osztályozás voltaképpen m ár differenciál-diagnosztika és így tökéletesen 
csak gyakorlott sebész végezheti és ha ilyent nem tudunk  az osztályozó ren
delkezésére bocsátani úgy a kiegészitő vizsgálatot a m űtőben lehet elvégezni,, 
vagy kétes esetben az osztályozó orvosa konzultál az in téze t fősebészével.

Tünetek és kórisme
A tünetek  értékelésénél 'tekintetbe kell vennünk azt az időt, amely a  

sérülés óta eltelt, az esetleges kísérő csontsérüléseket, a hadm űveletek jelle
gét és számos egyéb külső körülm ényt.

Minél több  idő telt el a sérülés óta és minél jobb ehhez képest a beteg 
állapota, annál valószínűbb, hogy a  hasi sérülés nem áthatoló.

A diagnózisban jelentősége lehet a fájdalm ak jellegének és helyének. 
Ha a fájdalm ak kezdetben enyhék voltak és csak a szállításnál fokozódtak* 
ez nem  áthatoló sérülésre jellemző. Kevésbé értékelhetjük a beteg bemon- 
dásá t a sérülés p illanatában  elfoglalt testhelyzetére vonatkozóan.

Hányás, hányinger a nem  áthatoló sérüléseknél igen ritka tüne tek  
(4.4%). Nem áthatoló  sérülés m ellett szól az is, ha 'a beteg spontán székelt 
és szelek távoztak. Vizelési zavarok is ritkák, 3.3%.

A beteg objektív  vizsgálatát pulzusszámolással kezdjük. Ha hosszabb 
idő eltelte u tán  is jóminőségű a beteg pulzusa, ez inkább nem  áthatoló hasi 
sérü lésre utal. Az első órákban beszállított hasi sérülteknél ez a tünet félre
vezethet, m ert ilyenkor áthatoló  hasi sérüléseknél is ióqualitású pulzust ész
lelhetünk.

A nyelv rendszerin t tiszta, nedves m arad. A lá tha tó  nyálkahártyák 
is norm álisak, kivéve, ha egyéb kísérő csont- vagy lágyrészsérülés m iatt a 
b e teg  sok v ért veszte tt vagy shock állapotában van.

A hasi sérü ltek  légzéstípusa rendszerint mellkasi. Mégis, ha. hasi sérü
lés ellenére a hasfal résztvesz a  légzésben, ez inkább a  nem  áthatoló sérülés 
diagnózisát tám asztja alá.

Ha a hasfalon m egtaláljuk a be- és kim eneti nyílást, az ezeket össze
kötő képzelt lőcsatorna, irányából következtethetünk arra, hogy áthatoló-e 
a sérülés vagy sem. A pontatlanság azonban itt  könnyen tévedésbe ejthet. 
H a a sebnyílások környéke vérre l imbibált, ez inkább nem  áthatoló sérülés 
m elle tt szól, t. i. az áthatoló sérüléseknél a hasfali haem atom a ham arosan 
k iü rü l a hasüreg felé.

A nem áthatoló  sérülésekre jellemző kopogtatási tünetek: a kopogtatás 
fájdalm atlansága, a  tom pulat hiánya a  hasüregben, norm ális máj- és lép- 
tom pulaí.

A  legértékesebb vizsgálati eljárásunk  a tapintás. A  hasfal nem feszes* 
á ttap in tha tó . A Scsotkin—B lum berg-tünet hiányai szintén nem  áthatoló  
sé rü lé sre  utal.
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A vizsgálatot a has auscultatiójával és feltétlenül rectalis vizsgálattal 
és vizeletvizsgálattal egészítjük ki.

Am int láttuk, egyetlen tünetből sohasem lehet a nem  áthatoló sérülés 
diagnózisát feláliitani. Ennél a diagnózisnál a  tünetek kom plexum át kell 
számításba venni, azzal a felelősségtudattal, hogy a biztos diagnózis b irtoká
ban esetleg a m űtéttől elállunk és a beteget hátraszállítjuk.

Műtéti javallatok, ellen ja vallatok, a műtét időpontja, a nem áthatoló
hasi sérülések műtétéi

A m űtét, alapvető célján kívül, voltaképpen az utolsó diagnosztikus 
tényező.

A m űtéti javallatok igen széleskörűek. Csak egészen felületes, éles
szélű, szabadkörnyezetű sebek, átlövések vagy tátongó, érintő lövések esetén 
nem operálunk. Minden egyéb esetben széles sebfeltárást és lehetőleg seb- 
kimetszést kell végezni.

A N. H. H.-ban a nem  áthatoló hasi sérülések 4% -ánál végeztek m ű
tétet. Az összes m űtétek 76.1 %-a a hadosztály-segélyhelyen történt. Ha a 
klinikai kép alapján nem tud juk  eldönteni a hasi sérülés jellegét, akkor vagy 
sebtágítást vagy diagnosztikus laparotom iát végzünk. A csapatkörzetben a 
harm adik lehetséges módszerhez, a várakozáshoz ne folyam odjunk, m ert itt 
a sebésznek nincs meg a lehetősége arra, hogy betegét tartósan, gondosan 
észlelje. Harcszünetekben esetleg várakozhatunk, de legfeljebb 3—5 óráig.

Sebfeltárást akkor végzünk, ha a fe ltá rt seben át széles áttekintést ka
punk á hashártyáról. A sértetlen  hashártya fénylő, nem  injiciált, alatta á t
tűnnek a. belek, de nem látható  kóros hasüri tartalom . K étely esetén ebből 
az atipusos metszésből végezzük el a laparotom iát.

Ha a seb olyan helyen van (pl. m ellkasfalon, vagy a kereszttájon), hogy 
feltárás u tán sem tek in thetjük  át a hashártyát, úgy kénytelenek vagyunk 
diagnosztikus laparotom iát végezni.

A N. H. H.-bn nem  áthatoló sérüléseknél a m űtétek  84%-át az első 
24 órában végezték el. 25.4%-ban helyi érzéstelenítést és 74.6%-ban narkó
zist alkalmaztak.

Műtét utáni kórlefolyás és kezelés
Mint az 1. sz. ábrából látjuk, a nem  áthatoló hasi sérültek 71.8%-a 

a m űtét u tán  5 napon belül további k iürítésre került. Kezelésüket a  kiürítő 
kórházakban fejezték be.

3 - íj H-5 b-7 2-W  45-2,0 20
1. sz. ábra. A nem áthatoló hasi sérültek megoszlása az eTső kiürítési szakaszon 

töltött ápolási napok száma szerint (százalékban)
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Mint a többi lágyrészsérüléseknél, az utókezelés i t t  is complex legyen.
A kezelés időtartam a attó l függ, bogy történ t-e sebészi beavatkozás, 

vagy ez a sebészi beavatkozás elsődleges sebellátásból vagy diagnosztikus 
laparotom iából állott, illetve vo lt-e  egyéb, kísérő sérülés.

Szövődmények, kimenetel

A nem áthatoló  sérüléseknél a szövődmények viszonylag ritk ák  és a kö
vetkező csoportokra oszthatók:

1. gennyes és anaerob fertőzés,
2. hasüri szövődmények a diagnosztikus laparotom ia után,
3. a csontsérüléssel k ísért nem  áthatoló hasi sérüléseknél szövődmé

ny ek  a csontok (főkép a medencecsontok) részéről (osteomyelitisek),
4. szövődmények a hasüri szervek részéről,
5. egyéb szövődmények.
Mindezeknél a szövődm ényeknél kiegészítő m űtéti beavatkozásokra 

v an  szükség.
Halálozás nem  áthatoló sérüléseknél igen ritka. Főleg akkor fordul elő, 

h a  a hasfalon k ívül egyéb testrészek is sérültek. A halálhoz vezető szövődmé
nyek  gyakorisági sorrendje a következő: Shock és vérveszteség, peritonitis, 
sepsis, gázfertőzés, tetanus. D iagnosztikus laparotom iákat követő halálozások 
ok ai közül a. periton itis  a  shocknál gyakoribb.

A belek extraperitoneáüs sérülései

Ezek a nem  áthatoló hasi sérülések külön csoportját alkotják.
Mint ism eretes, a vakbél, fel- és lehágó vastagbél és a duodenum hátsó 

fa la it  a hashártya nem  fedi. így  ezek a bélszakaszok extraperitoneálisan  is 
sérülhetnek. Ezek a sérülések elég ritk ák  és nem  is kellőképpen tanulm á
nyozott ak. A k lin ikai képükre nem  a peritonitis tünetei, hanem  a re tro- 
peritoneális té r részéről m utatkozó jelenségek jellemzők. Főveszélyük az 
ae ro b  és anaerob fertőzés, am ely könnyen fejlődhet ki a  környező lágy
részekben.

A diagnózis annál nehezebb, m inél kevesebb idő te lt  el a  sérüléstől 
kezdve. A tünetek általánosak és helyiek. Korai tünetek (az első két napban) 
an n y ira  nem egységesek, hogy a  csapatkörzetben a diagnózis nehéz. A hely
te len  diagnózis hibás sebészeti tak tikához vezet; vagy nem  áthatoló hasi. sé
rü lé s t  diagnosztizálnak és a sebet így nem  megfelelően lá tják  el, vagy á t 
h a to ló  hasi sérülést és ezért laparo tom iát végeznek, am i nem  közömbös a 
b e teg  további állapotára.

A beteg korai panaszai: fájdalom  a sebkörnyéken, am ely fokozatosan 
növekszik, körülírt hasi fájdalm asság, néha hányás, székrekedés. A beteg 
n y u g ta lan , nyálkahártyái szürkésárnyalatúak, a pulzus Szapora. Légzésnél 
a  h as  egyik fele a légzőmozgásokban elm arad; figyelmes vizsgálatnál észre
v e h e tjü k  az ágyéktáj aszim m etriáját. A  sebből néha székletszagú sárgás 
fo lyadék  ürül. A kopogtatásnál a beteg fájdalm at jelez, néha tom pulatot ka
punk . A m ájtom pulat normális. A sérü lt ágyéktájék fölött a kopogtatási 
h an g  dobos színezetű lehet. Tapintásnál az ágyéktájon izom védekezést ész
le lh e tü n k . A Scsotkin—B lum berg-tünet jelzett.

Néhány nappal a sérülés u tán  a kórképet a retroperitoneum  bélsár- 
phlegm onejának jól felism erhető tünete i uralják . A sebesült heves fájdal
m ak ró l panaszkodik, arca hamuszínű, a  sclerák sárgásak. N yelve száraz, eny-
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Kién bevont, a pulzus szapora, puha. A hőm érséklet 39—40°. Az ágyéktáj 
gondos vizsgálatával gyakorlott sebész ezt a képet m ár biztosan elkülöníti 
a  peritonitis képétől.

A kezelés m űtéti. Széles sebfeltárás és sebkimetszés u tán  a tátongó 
sebbe jó elfolyást biztosító tam ponade-ot helyezünk. H a gyanúnk van á t
hatoló hasi sérülésre is, úgy a beavatkozást laparotom iával kezdjük, de az 
extraperitoneális bélsebet a hasmetszésből ne lássuk el. A hasüreg zárása 
u tán  szélesen fe ltárjuk  az extraperitoneális sérülést és tam ponálunk. Óva
kodjunk attól, hegy erőszakoljuk a bélseb elvarrását. Az ilyen kísérletek 
rendszerin t bélsársipolyhoz vezetnek.

A duodenum extraperitoneális sérülései áthatoló hasi sérülés képét 
adják, így a beavatkozásunk laparotomia. Ebből a bélsebet varrhatjuk , u tána 
a  hátsó peritoneumot nem v arrju k  vissza és tam ponálunk.

A szövődmények közül a leggyakoribbak a sebgennyedés, a tüdőgyul
ladás, peritonitis és anaerob fertőzés. A halálozás hozzávetőlegesen olyan, 
m in t az áthatoló hasi sérüléseknél.

II.

ÁTHATOLÓ HASI SÉRÜLÉSEK 
AZ ÜREGES SZERVEK SÉRÜLÉSEI

Általános adatok
Az áthatoló hasi sérülések 83.8%-ában észlelték a m űtéteknél az ü re 

ges szervek sérüléseit. A hüvelyes lövedékek által okozott sérüléseknél leg
gyakoribbak az átlövések, szilánkos sérüléseknél pedig a bennrekedők. Ennek 
m inden bizonnyal az az oka, hogy a szilánkos átlövések olyan  súlyosak, hogy 
a  sérültek meghalnak, m ielőtt sebészi ellátásban részesülnének.

Kórbonctan

A hasi üreges szervek lő tt sérüléseinél 3 tényező játszik szerepet:
1. A robbanás hatása a szerv fa lára  (lövedékbehatolás nélkül).
2. A lövedék közvetlen károsító hatása a szerv falára.
3. Az üreges szervek sérülése a lövedék behatolási helyétől távol 

(közvetett és távoli hatás).
Ezek a tényezők a lövedék nemétől, távolságától függően változhatnak 

és egymással kom binálódhatnak. Az első tényező főkép a légibombázások 
„holt terében“ érvényesül, a m ásik kettő földi hadm űveleteknél. A harm adik 
tényező Davidovszkij szerint úgy érvényesül, hogy a lövedék az üreges szer
vekben félfolyékony közegbe kerül, átadja sebességét és mintegy sajátos 
belső robbanást okoz bennük, amely a béltraktus távoli szakaszaira is kihat. 
A sérülés függ attól is, hogy a lövedék telt vagy üres állapotban ta lá lja  a 
beleket. Nagyobb lövedékek szétroncsolják a hasfalat és eventerációhoz ve
zetnek. A 2. sz. ábra vázlatosan tün te ti fel egy üreges szerv sérülésének 
típusait a lövedék irányától függően.

Nem térünk ki részletesen az igen változatos morphológiai elváltozá
sok, az ezekkel kapcsolatos szövődmények és ezek kim enetelének ism erteté
sére. Vázlatosan m indezeket a következőkben foglalhatjuk össze.

A hasi üreges szervek lő tt sérüléseinél az anatóm iai elváltozások le
hetnek:
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2. sz. ábra. Üreges szerv sérülési típusai a lövedék iránya szerint

1. Az üreges szerv falának contusiója:
aj a serosa részéről — subserosus haematoma, 
bj a nyálkahártya részéről (submucosus haematoma).

2. Az üreges szerv falának felületes szakadásai:
a) a serosa, —
b) a nyálkahártya  részéről.

3. Az üreges szerv falának hiányai:
a) nyálkahártya  előeséssel,
b) nyálkahártya  előesés nélkül.

4. Az üreges szerv harántszakadásai:
a) nem teljesek,
b) teljesek (az emésztő-cső anatóm iai megszakadása).

5. Hosszanti szakadások.
6. Az emésztőcső egyes részeinek leszakadása, a m esenterium ról.
7. Az emésztőcső hashártyaborítékának leszakadása.
A szövődmények kórbonctani rendszerezése következőppen alakul:
1. Az üreges szerv másodlagos átfúródása, submucosus haem atom a 

helyén.
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2. Másodlagos perforatio  bennrekedő érintő sérüléseknél » nyálka
h á rty a  felől.

3. Körkörös elhalások:
aj Ischaemiás infarctus típusú góc-nekrózis, 
bj az emésztőcső egy szakaszának teljes elhalása.

4. Elhalások az idegen testek felfekvési helyein.
5. A bélfal gennyes beolvadása kívülről.
Az üreges szervek fa lán  keletkezett nyílások és szakadások kim ene

tele lehet:
1. A faldefektus gyógyulása:

ej teljes anatóm iai gyógyulás, 
bj heges gyógyulás hámosodással.

2. Eltokolódás üregképződéssel a defektus helyén. Az üreg egyesíti 
az oda és elvezető bélkacsot. Az emésztőcső átjárhatósága a fal anatóm iai 
^rekonstrukciója nélkül áll helyre.

3. Entero-enteralis sipolyképződés: 
aj hasonnevű bélszakaszok között, 
bj vastag- és vékonybél között.

4. Sipolyképződés: 
aj a hasfal felé,
bj gastro-pleuralis és entero-pleuralis sipoly, 
ej hólyag-bélsipoly.

A hasi üreges szervek sérültjei általában az első 12 órában elju to ttak  
_a> N. H. H. folyamán a hadosztálysegélyhelyre, illetve a tábori sebészi kór
házba, a háború utolsó évében pedig 52.6 %-uk 6 ó rán  belül kerü lt a had- 
osztálysegélyhelyre.

Az üreges szervek sérülésével járó áthatoló hasi sérülések klinikai ké
pét 3 tényező jellemzi: Az üreges szerv perforációja, a shock és a hasiüri 
vérzés. A tünetek aszerint változnak, am int egyik vagy másik tényező kerül 
-előtérbe. A jellemző tüneteket bizonyos m értékig fedhetik  télen a nagy le
hűléssel és általában a szállítással járó másodlagos károsodások. A tünetek  
közül fontosság szempontjából kétség kivül első helyen a shockot és vérzést 
kell kiemelnünk. Az ilyen sérültek 70.8%-a shock állapotában érkezett a 
hadosztálysegélyhelyre. A m űtéteknél 65.9%-ban talá ltak  a hasüregben 
1 liternél több vért. A shock és a vérzés állapotát egymástól elkülöníteni 
mehéz, de leggyakrabban amúgyis együttesen fordulnak elő.

A főbb tünetek gyakoriságáról a 3. sz. áb ra  n y ú jt áttekintést.

Tünetek, kórisme

Áltaiános tünetek Helyi tünetek

I Shock 
II Fájdalom

III Hányás
IV  Pulzusszaporulat 

V Légzésszaporulat

VI Hasfali izomvédekezés 
VII Tapintási érzékenység

VIII Gáz-r-lentiv
IX Meteorizmus 
X Vizeletretentiv 

XI Scsctkin—Blumberg-tünet 
XII Perisialtica-kiesés
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3. sz. ábra. A klinikai tünetek gyakorisága az üreges szervek sérülésénél 
(százalékban, az összes, e csoportba tartozó betegekhez viszonyítva)

A shock annál súlyosabb, minél több a sebnyílás a sérü lt szerveken 
és m inél több béltartalom  k erü lt a szabad hasüregbe.

A fájdalom  oka eleinte a kiöm lött béltartalom , m ajd később a  
d iffúz peritonitis. A fájdalm ak lokalizációja tájékoztathat arról, hogy a gyo- 
m or-béltrak tus m elyik szakaszát érte a sérülés.

A hányás elég jellemző tünet a nem  áthatoló hasi sérülésektől való 
elkülönítés szempontjából. Az első hányás rendszerint az első mozgatáskor- 
jelentkezik, a gyakoribb hányás a kezdődő peritonitis jele. Ugyancsak perito- 
n itis re  utal a széklet- és gázretenció. A spontán székelés azonban, különösen 
az első órákban m ég nem zárja  ki az áthatoló hasi sérülés jelenlétét.

A pulzusszaporulat gyakoribb a vékonybél-, m int a vastagbélsérülések
nél. Természetesen a pulzust többször kell ellenőrizni. Ha a pulzus egyre sza
p o rábbá  válik, ez a fenyegető shockra és vérzésre hívja fel a figyelmünket,, 
különösen, ha egyidejűleg a vérnyom ás is süllyed.

A légzés annál inkább válik  m ellkasi típusúvá, m inél kifejezettebb a  
fájdalom syndrom a. Egyidejűleg a légzés szaporábbá válik.

Ha a beteg súlyos állapota m ellett a testhőm érséklet em elkedett, ez 
in k áb b  peritonitis, ha süllyed, inkább shock és vérzés m ellett szól.

A  pozitív Scsotkin—B lum berg-tünet és a hasfali izomvédekezés és 
érzékenység jellemző, szinte állandó tünetei az áthatoló hasi sérüléseknek 
és különösen kifejezettek, ha az üregss szervek sérültek.

Kopogtatásnál csak 46.7% -ban lehete tt tom pulatot k im uta tn i (szabad 
fo lyadék  a hasban), gyakran ezt a pneum operitoneum  takarja.

A has auscultatiójánál a peristaltica h iányát és a m eteorizm ust annál 
g y ak rab b an  észleljük, minél később kerül a sebesült a hadosztály-segély
he ly re , t. i. annál kifejezettebbé válik  a belek bénulásos állapota.

A vizeletretenció nem jellemző tünet, peritonitisnél vagy a kis me
dencében  felhalmozódott vérgyülem nél fordul elő.

Eventerációt a hasi üreges szervek sérüléseinél 14%-ban  észleltek.
A  topikus diagnosztikában bizonyos segítséget jelent a 'b e -  és kim eneti 

ny ílások  gondos tanulm ányozása.
Míg a viszonylag korán érkező hasi üreges szervi sérülteknél a shock 

és a vérzés tünetei állanak előtérben, addig a később érkezőknél a klinikai 
k ép re  a peritonitis nyom ja rá a bélyegét. A parenchym ás szervek sérülésével 
szem ben az üreges szervek sérülésénél jellemző módon korábban és kifejezet
teb b en  jelentkeznek a bélbénulás tünetei: a hányás, a széklet- és gázretentió,. 
m eteorizm us.

A topikus diagnosztikában segítségünkre van a G. M. F ratk in  által 
le ír t  tü n e t: ha a sebkörnyék jódozásánál a seb körül sötét, szennyes kékes el
m osódott foltok jelennek meg, ez gyom orsérülésre utal. A gyom orban m arad t 
keményítősze-mcsék a lőcsatornán á t kikerülnek a bőrre és ezek adják a jód
dal ez t a reakciót.
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A diagnózis felállítása érdekében várakozó álláspontra helyezkedni 
m egengedhetetlen hiba. A diagnózist véglegesen amúgyis az elvégzendő lapa- 
rotomia dönti el.

Műtéti ellenjavallatok a hasüregi szervek sérüléseinél

Gyakorlatilag m inden áthatoló hasi sérülésnél vagy annak alapos gya
nújánál m űtétet végzünk. Ilyen általános m űtéti javallat m e lle tt helyesebb, 
ha az/e llen  javallatokat részletezzük röviden. Ilyen összesen kettő van:

1. A sebesült súlyos állapota, ha ebből sikertelenül k íséreltük kihozni.
2. A hasi gyulladásos folyam atok elhatárolódása olyan sebesülteknél, 

akik a sebesülés után későn kerültek  a megfelelő kiürítési szakaszra és jó 
általános állapotban vannak.

A beteg súlyos általános állapota egym agában még nem  ellenjavalja 
a műtétet. Az első órákban ennek az állapotnak az oka főleg a shock és v ér
zés. Ha m űtét előtt és azt követőleg masszív csepptranszfuziókat adunk, ezeket 
a rem énytelennek látszó sebesülteket meg lehet m enteni. Akkor is végezzünk 
műtétet, ha az eleinte sikeresnek mutatkozó shocktalanítás u tán  hirtelen  rosz- 
szabbodás áll be. Ez a körülm ény a fokozódott hasiü r vérzésre u ta l és ilyen
kor a m űtét amúgyis utolsó menedékünk. *

A háború első évében alakult ki véglegesen a hasi üreges szerves m űtéti 
ellátásának gyakorlata a szovjet tábori sebészetben. Egyrészt egyre korábban 
kapták ezeket a sérüléseket, másrészt egyre többet operáltak olyanokat közü
lük, akik súlyos shock állapotában kerültek a segélyhelyre és ez éppen a vér
átömlesztés és az egyéb shocktalanító eljárások fejlődésének volt köszönhető.

Am i a második m űtéti ellenjavallatot illeti, az közelebbi m agyarázatra 
nem szorul.

Műtéti kezelés.

Az üreges hasi szervek sérüléseivel érkező sebesültek jelentős része, 
mint m ár em lítettük, korán kerül m űtétre. A hadosztálysegélyhelyen a shock 
első stádium ában lévő ilyen sebesültek 100%-át, a második stádium ban lévők 
95.2%-át és a harm adik stádium ban lévők 70%-á t operálták az N. H. H-ban.

A m űtétek  82.9% -át altatásban, 12,2%-á t helyi érzésetelenítésben végez
ték, 4.9%-nál a m űtétet helyi érzéstelenítésben kezdték és narkózisban foly
tatták. A háború utolsó éveiben még gyakrabban alkalm azták a narkózist 
(aether).

A behatolással szemben két főkövetelm ényt tám asztunk:
1. Legyen a sérü lt szerv jól megközelíthető és
2. a behatolás biztosítson áttekintést a hasüregben.
Ennek megfelelően legmegfelelőbb a, m edian-laparotom ia, a második 

helyen áll a pararectalis metszés és a harm adik  helyen a sebtágítás típusú 
behatolás. A ferdeharántm etszéseket, annak ellenére, hogy ezek sebei jól 
gyógyulnak és ritkán  vezetnek m űtét u tán i eventerációhoz, elhagyták, m ert 
az üreges szerveken lévő kisebb sérüléseket ezekből a metszésekből nehezebb 
felfedezni. Gyakoriság szempontjából az első helyen a vékonybélsérül.ések 
állnak, viszonylag ritk ák  a gyomor sérülései, 6.6% és legritkábbak a nyombél 
serülései, 0.4%.

Meg kell em lékeznünk külön egyes üreges szervek sérülései m űtéti el
látásának sajátosságairól. .
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Míg a vékonybélsérüléseknél az előesett nyá lk ah árty á t nem  m indig kell 
kimetszeni, a gyom orsérülésnél ez mindig, felté tlenül kötelező. Ha gyanú van 
a gyomor átlövésére, meg kell néznük a gyomor hátsó falát is a ligam entum  
gastrocolicum vagy a mesocolon érszegény szakaszának átmetszésével. 
A gyomor sebét harán tirányú  két- vagy háromsoros v arra tta l ö ltjük  össze. 
Az első v arra tso r m ucosa-varrat, a második és harm adik seromuscularis. Ha 
a koszorús erek  sérülése következtében subserosus véröm lenyt észlelünk a 
gyom orfalban vagy a ligam entum  gastrocolicumban, ezt kimetsszük, illető
leg eltávolítjuk  és a vérző ere t kettősen lekötjük. D erjabin rám utat, hogy a 
legtöbb sebész a varraton  kívül cseplesz p lasztikát is végzett. Tam pont a mű
té t  elvégzése u tán  csak késői, elhanyagolt esetekben hagyjunk benn. M aximá
lisan  kerü ljük  az elsődleges resectiót vagy anastomosisokat 

A nyom bélfekély sebét kétsoros v arra tta l zárjuk.

Műtétek a gyomor és nyombél sérüléseinél.

M űtétek a vékonybeleken.

A vékonybélsérülgsek leggyakoribb m űtété  a bélvarra t és a resectio. 
Bélsipolykészítést a csapatkörzetben csak igen súlyos általános állapotban 
lévő betegeknél, végszükség esetén végzünk. A vékonybélm űtétek megoszlá
sá t az 1. sz. táb lázat tün teti fel.

. 1. sz. táblázat
A  sebesültek megoszlása a vékonybélsérülések m ia tt végzett m ű té tek  

jellege szerint (százalékban).

a műtét jellege

A sérülés jellege a bé'seb 
varrata

yéko-nybél
resectió

a sérült . 
bélkacs 

kihelyezése

Izolált ........... ............ ................. 81,7 17,9 0,4
Szövődött más üreges szer

vek sérülésével .......;.......... 80,6 16,9 2,5

A  bélseb v a rra tá t a szűkület elkerülése végett m indig harán tirányban  
végezzük. Az előbukott n yálkarhártya  esetleges kimetszése u tán  az első sor 
(cat-gut) v a rra to t az egész bélfalon, a második sor (selyem) v arra to t a serosán 
vezetjük át. — Egysoros vagy háromsoros v arra to t ritkábban alkalmaztak. 
Jobban  a ján lják  a csomós, sem m int a tovafutó öltéseket. Kisebb sebeknél 
Z- vagy dohányzacskó-varrat is megfelel.

Az elsődleges bélresectióra vonatkozóan A chutyin m ár a Hasszan-tói had
m űveleteknél m egállapította, hogy ezt a m űtétet a sebesültek rosszul tű rik  és 
ezért lehetőleg kerü ljük . Ez a té te l a N. H, H-ban teljes m értékben igazo
lódott. Ennek megfelelően, — míg a háború első éveiben 28.9% -ban alkalm az
tak  resectiót, ez az arányszám a háború utolsó évében 11.8%-ra esett. 
A vékonybél-resectió javallata lehet a bélkacs teljes pusztulása, a m esente- 
riu m  leszakadása, sok egymáshoz közelülő nyílás, vagy a vékonybél teljes 
átszakadása, vagy igen nagy defektusai. H a elég rem ényünk van  arra , hogy
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a bélkacs vérellátása a m űtét u tán  biztosítva m arad, a resectiót kerüljük. 
A resectió után a csonkokat, túlnyomórészt vég-a-véghez egyesítették. Csak 
5.6%-ban végeztek oldal-az-oldalhoz anastomosist. Ez főkép azzal m agya
rázható, hogy általában viszonylag rövid bélszakaszt kellett resecálni, így a  
csonkok átm érője egym ásnak megfelelt. A resectió 22%-kai nagyobb halálo
zással jár, m int a seb elvarrása. A m űtét utáni shock megelőzésére alkalm az
ták  a m esenterium -szakasz novokain-infiltratióját, esetleg a narcosis helyett 
a helyi érzéstelenítést és feltétlenül a csepptransfuziót.

A. ábra. A vastagbélseb varratának technikája: A vastagbél sebén a varrat elkészült. 
Látható a varratvonal és a tartófonalak. A bél serosáját csomós öltésekkel a has

hártya sebéhez rögzítjük.

Í94 Honvédorvo?



Főm ódszereink i t t  is a varra t, a resectio, ille tve extraperitoneális sérü
léseknél az anus p raeternaturalis. A m űtéti technika az N. H. H. folyamán 
változott.

A kétsoros varratok  elégtelennek bizonyultak, ezeket háromsoros var
ra tta l válto tták  fel (egy mucosa- és két serosa-sor), és a varratsorokat még 
cseplesszel vagy appendix epiploicával fedték, vagy k ivarrták  az e lv arrt bél
sebet a peritoneum  m űtéti sebvonalához.

Nagyobb sebeknél resectiot vagy sipolykészítést végzünk a sebzés he
lyén. Utóbbi a resectiot is helyettesítheti. Előnye, hogy 1. a m űtét kevésbbé 
traum atizáló, m int a resectió, 2. jól izolálja a hasüregtől a bélsebet és annak 
zúzott környékét, 3, a meglévő bélsársipoly a m űtét u tán i lefolyást is kedve-

Műtétek vastagbélsérüléseknél.

5. ábra. A sérült vastagbélszakasz kihelyezése (harántvastagbél).

zővé teszi: nem jelentkezik bélbénulás, a beteg általános állapota pedig nem 
szenved úgy, m in t vékonybélsipoly készítésével. A háború utolsó évében 
resectiot egyáltalán nem is végeztek. Á ltalában nem végeztek resectiot a 
jobboldali vastagbélsérüléseknél. A vastagbélsipolykészités és v arra t mód
szereit a 4., 5. és 6. sz. ábrák m utatják.

A végbél in traperitoneális szakaszának sérüléseit harántirányban el kell 
varrn i és ha a v a rra t megbízhatóságához kétség fér, anus p raeterna tu raiist 
készítünk N. N. P etrov  szerint (a hashár.yá t a bőrmetszéshez rögzítjük és az 
előrehozott bélkacsot a hashártyához varrjuk). A Petrov-féle anus prater- 
natu ra lis segítségével elkerülhetjük a bélkacs körüli phlegm onekat, m ert a 
hashártyának a bőrhöz való kivarrása m egbízhatóan izolálja a bőralatti és 
praeperitonealis szöveteket. A bélkacsot 1—2 nap m úlva nyitjuk meg.
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6. ábra. A vakbél mobilizálása a vakbélkihelyezés műtétjénél, 
béisársipoly készítéshez.

A  fe lfü ggesz té ses  en terostom ia.

1900-ban V. M. Zikov vetette fel a gondolatot, hogy a peritonitis elleni 
küzdelem ben bélsipolyt készítsünk. A m űtétnek az az értelme, hogy a dina
mikus ileus legalább olyan veszélyes halálos szövődmény, mint a peritonitis. 
Az N. H. H. folyamán az enterostom ia egyre te rjed t és utolsó évében négyszer 
annyi enterostom iát végeztek, m int az elsőben. Az enterostomia javallataira  
vonatkozólag különböző nézetek voltak; egyesek m ár akkor is alkalm azták, 
amikor a hasüreges szervek sérülése mia'lt végzett műtéteknél béltartalm at 
találtak a szabad hasüregben, mások csak kifejlődött peritonitis esetén. Leg
többször olyan sebesülteknél végezték az enterostom iát, akiknél vékony vas
tagbél és gyomorsérülés is fennállott. Az enterostom ia általánosan elfogadott 
technikáját a 7. sz. ábrasorozat m utatja  be. 68.9%-ban a m űtétet az ileum - 
kacsokon végezték.

A műtéti seb kezelése.
Ezt a kérdést az N. H. H. folyamán konferenciákon és a sajtóban széles 

körben tárgyalták. A tam ponade és drainage kérdésében k ialakult nézeteket 
a következőkben foglalhatjuk össze.

Tam ponade-ot alkalm azunk hasüregben:
1. Diffúz vagy körü lírt gennyes hashártyagyulladásnál.
2. nem elég megbízhatóan ellátott vérzés esetén,
3. ha nem elég meggyőző az üreges szerv kellőképen herm etikus zárása,
4. ha a hasüreg bélsártöm egekkel erősen szennyezett,
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7. sz. ábra.

52



A  felfüggesz téses  en te ros tom ia  m ű té t i  technikája .



5. ha a m űtét a la tt a sebesült állapota rohamosan romlik, hogy így a 
m űtétet m iham arabb bevégezhessük.

A sérüléstől szám itva minél később tö rtén t a m űtét, annál gyakrabban 
végeztek tam ponade-ot.

Igen kétségesnek látszik az üreges szervek sérülései u tán  a bő rvarra t 
célszerűsége, a seb fertőzöttsége m iatt. Az esetek többségében a sebészek 
mégis v arrták  a bőrt. Tim ofejev és Toropov vizsgálatai kim utatták, hogy a 
szövődmények szempontjából nincs lényeges különbség, bő rvarra t esetén vagy 
ennek megelőzésével. B ár a bőrvarra t esetén a seb rendszerint elgennyed, a 
gyógyulás m ég így is rövidebb ideig ta rt, m intha a bőrt egyáltalán nem v arr
juk. A háború tapasztalata azt m utatja, hogy a m űtéti seb bőrét részben 
varrjuk, ha a m űtétet az első 12 órában végeztük, főleg ha gyomor és a 
vékonybél felső szakaszának sérüléséről van szó. Vastagbélsérülés eseteiben a 
bőrvarrat ellenjavalt.

M űtét u táni kórlefolyás és kezelés. Szövődmények.

A m űtét u táni shock és a heveny vérveszteség elleni küzdelem leghat- 
hatósabb eszközeinek a vér- és vérpótlószerek transfuziója és a Visnyevszkij- 
féle nyaki és ágyéki novocain blokádok bizonyultak. Az intoxicatio, kiszára
dás és acidosissal szemben napi 4—5 lite r physiológiás konyhasót vagy 5%-os 
glykoseoldatot adunk, vénába, bőr alá vagy csőrében. A szívgyengeséget, 
pneum oniákat szokásos módon előzzük meg. A m otoros-secretoros jellegű za
varok — meteorizmus, hányás, csuklás — a kifejlődő peritonitis jelei; az 
állandó gyom or-drainage duodenum  sondán á t nem terjed t el. Mind motoros- 
secretos zavaroknál, m ind a bélbénulásoknál jó eredm ényeket adott a fel- 
függesztéses enterostom ia, főleg akkor, ha  a peritonitis még nem fejlődött ki 
teljesen. Az ürülés az enterostom ia nyíláson az első 3—4 napban jelenték
telen, az 5— 6. napon 500—700 ccm-re em elkedik, spontán széklet rendszerint 
a 4—6. napon jelenik meg.

A d iaetánál mind mennyiségi, m ind minőségi tek in tetben  legyünk óva
tosak. Félíoivékony-pépes ételeket csak a spontán székelés megindulása u tán  
adjunk. A csapat-gyógyintézetekben a diaeta elkészítése különösen nehéz. 
Nagy segítséget nyújtanak  itt  az előre kidolgozott diaetás-sém ák.

A hasi üreges sebesülések m űtétéi u tán  a kórlefolyás ritkán  szövődmény 
mentes. A korai szövődmények az első 10— 12 napon jelentkeznek. Gyakori
sági sorrendjük: peritonitis (48.1%), pneum onia (18.1%), gennyedések 
(11.6%), postoperativ  shock (10.2), m echanikus ileus (0.3) és egyéb szövődmé
nyek (2.5%).

A szövődmények kezelése a szokásos m ódszerekkel történik. Az even- 
teratiok kezelésében a másodlagos átöltő varra tok  m ellett Csecsulin, Nikola- 
jev és M onakov a hasra és a  m ellkas alsó részére helyezett körkörös gipsz
kötést a ján lo tták .

Kimenetel.

A hasi üreges szervek sérülései gyakran  az első órákban halállal vég
ződnek. B jalik  adatai szerint a harcm ezőn halva ta lá lt hősi sebesültek 
58.8%-ánál a hasi üreges szervek sérültek. N ikolajev szerint a ho. sgh. felé 
történő k iürítés közben m eghaltak 42.0%-a a hasi üreges szervein sebesült. 
A ho. sgh.-en m eghaltak jelentős része szintén ilyen sebesült. Később a geny- 
nyes szövődményekben lényegesen kevesebben pusztulnak el.
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A jó szervezés, a közelített sebészi és szakosított ellátás, a rad ikális 
kezelési módok eredm ényeképen az N. H. H. utolsó évében a hasi üreges 
szervi sérülések utáni halálozás csaknem a felére esett. Csökkentette a fer- 
tőzéses szövődmények következtében beállott halálozást a sulfamid készitmé- 
nyek alkalmazása. Ezek helyi alkalm azásának árnyoldala a gyakoribb mecha
nikus ileusok. Ezért válto tták  fel a poralakú helyi adagolást reverzibilis emul- 
siókkal. Legihatásosabbak voltak a sulfam idkészitm ények vastagbélsérü
léseknél.

Érthető, hogy ia szövődmények befolyásolták a kimenetelt, a kezelés 
eredm ényét (8. ábra).

(JOOfi

A halálozás a szövődmények szerint 
az üreges szervek sérü éseméi (a perito- 
nitis következtében beállott halálozást 
100-nak véve).

Különösen súlvos és hosszadalmas volt a lefolyás, ha a  sebesültek m ár 
eventerátióval érkeztek a ho. sgh.-re.

A gyógyulási idő tartam  a hasi üreges szervek sérültjeinél:

2 hónapon belül gyógyult 13.3%
2—3 hónap között >> 26.0%
3—6 hónap között >> 51.0%

6 hónapon túl >> 9.7%

Á ltalában a három  hónapon tú l gyógyuló sebesültek csoportjába főleg 
azok tartoztak, akiknél a hasi sérülésen k ívül a test egyéb tájékai is 
sebesültek.

(K övetkezik a 3. sz. befejező közlemény)
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A  B udapesti Eötvös Lórdnd Tudom ányegyetem  E lm e- és Idegtcörtani K lin ik á ja  
(Igazgató  : H orány i Béla dr. egy. ny. r. tanár)

Idegsebészeti Intézetének (V ezető  : Zoltán László dr. egy. m . tanár) közlem énye

Koponyadefectusok autoplasticája
ír ta : Zoltán László dr.

A  craniocerebralis sérülések kezelése általánosságban m indinkább sebé
szeti fe ladattá  válik. A conservat v, vértelen kezelés átlagosán rossz eredm é
nyei, a m aradandó következm ények elhárításának szükségessége m egkívánja, 
hogy a craniocerebralis sérülések kezelésének irányát idegsebészi szempontok 
szabják meg. Az ipar és közlekedés fejlődése, nem különben a háborúban alkal
m azott m odern fegyverek (különösen repülőgép, aknavető) a craniocerebralis 
sérülések szám át m ind békében, m ind háborúban tetemesen megnövelték. 
B abcsin— H o d n e v a 1 szerint pl. a leningrádi 2 éves sérüléses anyag 90%-a volt 
fejsérült. Ezek a tapasztalatok és adatok indokolttá teszik, hogy ezen sérülések 
gyógyításának kérdéseit állandóan felszínen tartsuk. Elsősorban azt kell eldön
teni, hogy szükséges-e a m űtét, m ásodsorban meg kell állapítanunk a m űtét 
optim ális idejét, harm adsorban a m űtét kivitelének módját, annak az első
sorban fontos szempontnak figyelem bevételével, hogy a m ű té tn e k  m á r  elő-  
szörre  el k e l l  érn ie  a beteg  lehe tő  le g tö k é le te seb b  rehab il i tá t ió já t .  F enti követ
kezmények be nem tartása a betegre nézve súlyos, irreparabilis következmé
nyekkel járha t, sőt gyakran a könnyen sérült beteg halálát is okozhatja. Ilyen
irányú  szomorú tapasztalatokkal rendelkezünk a II. világháborúból, m elyben a 
m agyar fejsérültek  szokatlanul m agas halálozással szerepeltek. Ennek oka 
elsősorban a szakképzett sebészek h ánya volt, illetve az, hogy a m űtét javalla
tát, kivitelének m ódját nem dolgozták ki, nem rögzítették le, és nem  tan íto tták  
kellő gondossággal.

Je len  m unkának az a célja, hogy a craniocerebralis sérülések közül a  
posttraum ás koponyacsonthiányok keletkezésével, azok következm ényeivel, 
m űtéti javalla ta iva l é j  m űtéti m egoldásával foglalkozzék.

1. a )--l. b): homlokcsontdefectus műtét előtt és plastica után.
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2. a)—2. b): homlokcsontdefektus dura és csowtplastica után.

57



3. a) 3. b): falcsontdefectus plastica után.
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4. a )—4. b): occipitalis defectus plastica előtt és után.

5. a)—5. b) 5. c)—5. d): frontalis defectus műtét előtt, plastica és idegentest
eltávolítás után.
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4. c): occipitalis defektus 
plastica előtt és után.



Á ltalában  koponyadefectus lehet:
1. V eleszületett. Oka: szülési sérülés (fogós m űtét), általános nyomásfoko

zódás (hydrokephalus), aplasia osseum crann.
2. Szerzett. Oka: compression atrophia (intracranialis tumor: duram etastasis, 

cholesteatoma),

5. d): frontális defectus m űtét előtt, 
plastica és idegentest eltávollása  

után.

6. a)

6. a) 6. b)—6. c.—6. cl): bifrontalis defectus +  idegeetestek +  kamrakihúzódás műtét 
előtt; idtgentest eltávolítás -f- bifrontalis reseCtio +  plastica után
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(6. c) eltávolított idegentestek). 7. a)—7. b): fronlotemporalis defectus
műtét előtt és plastica után.

sérülés: (impressios-eltolódásos vagy comminutiv-eltolódásos törés), 
beható vagy átható erő hatására lé tre jö tt (projectil), 
elörem ent m űtét (decompressio).
Beteganyagunk teljes egészében háborús sérültekből áll és így végered- , 

m énybsn a beható vagy átható erő okozta defectusokkal fogunk foglalkozni.
Vázlatosan tárgyalva a koponyasérülések mechanizmusát, m ondhatjuk, 

hogy a koponyára ható erő lehet tangentialis, beható és áthatoló (B abcsin). 
Az első két esetben előfordulhat, hogy nem  sérül a dura, illetve az agy.
A harm adik esetben ezek sérülése nyilvánvaló. Ha az agy és burkainak  sérü
lése nem következik be, akkor a koponyasérülésnek — az esetlegesen társuló 
commotiotól eltekintve — idegrendszeri következménye nagy általánosságban 
nincs. Csak a csont elváltozása az, ami sérülés u tán  fennmarad. Á thatoló sérü
lés esetében a posttraum ás kép kialakulása függ: elsősorban a sérü lt agyszövet 
functiojának kiesésétől másodsorban a gyógyulás folyamán fellépő hegesedés 
epileptogén és kam ravándoroltató hatásától, harm adsorban a posttraum ás fer
tőzés (meningitis, abscessus) lehetőségétől, lefolyásának m ódjától, illetve a 
koponyaürben m aradó idegen testtől is.

A craniocerebralis sérülés, illetve az ennek gyógyulása u tán  fennm aradó 
syndrom aszerű állapotokban vezérlő tünet a koponya defectusa. E köré csopor
tosulnak a beteg panaszai, melyek általában (I. tábla) a) subjektívek: fejfájás, 
szédülés, fáradékonyság, sérüléstől való félelem, szorongás, testhelyzetváltozás
sal egy dobén jelentkező lüktető érzés az agyban; és bj objektivek: koponya
csont defectus, koponyaüri idegen test, posttraum ás epilepsia, kam aravándor
lás és m aradandó idegrendszeri elváltozások (paresisek, plegiák).

Ezen panaszok és tünetek alapján a betegeket két csoportba oszthatjuk: az 
elsőbe sorolnánk azokat, akiknek állapotában előreláthatólag sem m inem ű javu-

61



1. TÁBLÁZAT

T üneti kép
M űtét

©lőtt u tán

F ő fá já s 48 42
Szédülés 41 11
í^voro’igás 22 6
F á ra d  óko n v s íg 43 17
P a  rt i 4 2
M assiv b én u lás 7 7
K pil' psia 17 7
N agy defec’us 46 —
K is d e fe c u s 5
Idegen  t e s t : csont 11 —

fém 5 2
K am - av án d o  - ás 

e lle n é  izv e : 7, m eg 
m a ra d t : 18 4

lás nem várható  (massiv bénulások), a második csoportba azokat, kiknek pana
szai a defectus m ellett főleg subjectivek, illetve akik posttraum ás epilepsiában 
szenvednek.

A m űtéti jav a lla t szempontjából ez a felosztás nem  lényeges. A  cranio- 
cerebralis sérültek, különleges betegségtudatukon keresztül, tulajdonképpen az 
egészségesek egy csoportja, akik csupán a társadalom hoz, illetve a m unkájuk
hoz való m egváltozott viszony révén érintkeznek a betegek csoportjával. E m iatt 
nem lehet ezekben az esetekben m erev kategóriákat felállítani. Massiv ideg- 
gyógyászat változások gyógyíthatatlansága ellenére is néha felállítjuk a m űtéti 
javallatot, ha a beteg járóképes vagy ha rem éljük, hogy a beteg som atikus 
vagy psyches állapotában bárm inő javulást el tudunk érni.

A posttraum ás epilepsia kérdésének és m űtéti gyógyításának taglalása tú l
nőne e munka keretein. Keletkezésének módja, m egjelenésének közvetlen oka 
nem tisztázott. A liquordinam ikának, a cortex elektromos tevékenységének és 
az erek tónusának m egváltozása (sympalhicus) szerepelhet a betegség létre
jöttében, azonban egymással annyira szövődötten, hogy ez a gyógyítás lehető
ségét igen bonyolulttá teszi. Tekintetbevéve, hogy ez a betegség a fe jsérü l
tek 40%-ában kifejlődik (W oodhall3) és gyógyítása konzervatív m ódszerekkel 
ritkán  já r teljes sikerrel, vélem ényünk és tapasztalataink alapján a posttraum ás 
epilepsia javítása, esetleg m egszüntetése céljából fe lá llítjuk  a műtéti javalla
tot koponyadefectus eseteiben. Általánosságban a második csoportban is, ahol 
a panaszok csak subjectivek, a fenti szempontok alapján szintén javallt a 
m űtét.

Am nt látjuk, a koponyadefectusok gyógyítása nem  elkülönített kérdés. 
A sérülés mechanizmusa, illetve a craniocerebrum  terü le ti egysége m iatt a 
koponyadefectus m indig egy tünetegyüttessel jelentkezik és végeredményben, 
m űtéti javallat szempontjából így is értékelendő. Ha mégis valami beosztást 
óhajtunk összefoglalónak készíteni, akkor m ű té t e t  ja v a l lu n k :

1 ha a koponyadefectus nagy,
2. ha pneum ographiával a defectus m ellett kam ravándorlás m utatható ki,
3. posttraum ás epilepsia esetében,
4- ha jó általános állapot és m unkaképesség m ellett a subjectiv tünetek  

(főfájás, szédülés, fáradékonyság, stb.) a b e te g  szoc iális  körü lm én ye it ,  m u n k a -  
k aképességé t  veszélyeztetnék.
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Nem ajánlunk műtétet:

1. ha az általános panaszok nem  súlyosak,
2. ha a defectus kicsi,
3. ha a betegnek epilepsiája nincs, illetve a roham ok igenl ritk án  jelent

keznek,
4. ha a m űtét várhatólag m aradandó neurológiai sérülést okozna.
A m űtét kiterjedése fenti javalatokból nyilvávaló (1. II. tábla).

2. TÁBLÁZA T

M űtéti le le t

M eningocerebralis heg 21
Abscess us 3
Fém  idegent est 3
C ysta  a iachno idea lis 4

Ha a tünetek és a pneum ographiás lelet alapján az agy sérülése k izár
ható, a sérülés után epilepsia nem  lépett fel és a biopsiás kép az agyburkok 
re la tív  épségét m utatja, m űtéti megoldásként csak durafelszabadútást, a 
dura hegének eltávolítását és csontplast cát végzünk. Egyes esetekben, tehát 
ahol hozzáférhető idegentest, kam ravándorlás kim utatható, vagy posttraum ás 
epilepsia áll fenn, minden esetben — a fenti m űveleteken kívül — elvégez
zük a dura megnyitását, az idegentest eltávolítását, és az esetleges meningo- 
cerebralis heg kimetszését is. Az eltávolítás m agában foglal m inden kóros

3. TÁBLÁZA T

K ülönleges m ű té ti e ljá rások

A rachno ;dea  védelem  gum ilappal 4
K a m ra v a r ra t 3
F ro n ta lis  lebeny  resectio 4
M egnyílt a icü regck  viasz tam ponad ia 2

agyrészletet. Néha a frontalis lebeny su b to ta ls  resectioját még akkor is elvé
gezzük, ha ez az agykam ra m egnyitásával já r együtt. Az a tapasztalatunk, 
hogy az ilyen nagyobb terjedelm ű kóros agyszövet eltávolítása a betpg pana
szait a posttraum ás epilepsiával egyetemben a szellemi functiok különösebb 
károsodása nélkül lényegesen csökkenteni, sőt m egszüntetni is tudja.

A technikára vonatkozóan (III. tábla) itt csak megemlítem — erről más 
alkalommal számolunk be —, hogy egyrészt újabb összenövések m eggátlása 
végett, arachnoidea-védelem céljából, igen jó eredm énnyel alkalm aztuk a 
subduralisan elhelyezett gum ilapot vagy celofánt, m ásrészt a pathológiai vi
szonyokból adódólag (tömörebb hegképződés) többízben sikeresen v arrtunk  meg 
m egnyílt kam rát. Természetesen, ha a heg, idegentest, stb. fontos functiojú 
agyrészletben fekszik, ezek eltávolítását a legszűkebbre korlátozzuk, bár két
ségtelen, hogy így az eredm ények nem olyan jók a fennm aradó tünetek, főleg
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az epilepsia szem pontjából. Az id egen testek eltávolítását különösen fontos
nak ta rtjuk , m ert epiieptogen facusként szerepelhetnek, hegképző, i r r i ta t í r  
ingert gyakorolhatnak és, m ert m int táblázatunkból 3 esetünkben is látható, 
tályogképződésre is hajlam osíthatnak.

Ezen kérdések u tán  lényeges az a problém a, hogy vájjon a  koponya
csont hiányának pótlására m ilyen anyagot használjunk fel. Ebben a  kérdés- 
ticai. Kétségtelen, hogy — ha a functionalis követelm ényeknek a m űtét kapcsán 
elegét tudunk tenni — kozm etikai szempontok és am iatt, hogy a betegnek még 
egy m űtéti sérülést ne okozzunk — előnyösebbnek látszik a műanyag használata. 
Az ezüst, ólom, felhasználásától kezdődően ma m ár elju to ttunk a szövetekre 
közömbös fémek, m űüveg anyagok felhasználásához. Egyes szerzők (Woodhall* 
Robertson,4 W hite,6 Lew in,B) tantalum ot, v itallium ot használnak fel, mások 
plexiglast (Gojchmann,7 Krall,*) celluloidot, (Broch*) rozsadementes acélt (Oli- 
vecrona10), azonban adataik  a rra  m utatnak, hogy — bár ezek az anyagok a 
szövetekre közömbös hatásúak — postoperativ szövődményeik elég súlyosak. 
A  m űtét bizonyos fázisát is m eghosszabbítják azáltal, hogy a csonthoz való 
fixálásuk nehézségekbe ütközik és modellálásuk sem tökéletes. Még leginkább 
alkalm asnak látszik az akrilin  derivátum ok felhasználása, m elyekről főleg 
szovjet szerzők (Vaszkin,11, Leibzon '2), de mások is (Schorstein ,13, Trotot") el
ismerően nyilatkoznak annyira, hogy prim aer plasticára is ajánlják. Nálunk 
K iim kó  m utato tt be egy akrilá t plasticát, m ely azonban a m űtét helyéről el
mozdulva egyáltalán nem  látszott megoldani a koponyadefectus problém áját. 
Nekünk tapasztalatunk ilyen arányban nincs; ennek oka, hogy egyrészt nem 
tudunk ily anyagokhoz hozzájutni, m ásrészt az ak rilá tta l való technika előt
tü n k  nehézkesnek látszik és szilárdságáról sem vagyunk meggyőződve. Mi meg 
vágyónk elégedve az autoplastica eredményeivel. Véleményünk az, hogy súlyos 
koponyasérülésből felgyógyuló betegeknek a kozmetikai szempont nem első
rendű fontosságú és hogyha az alloplasticus anyagot nem  tudjuk  a másik ol
dalhoz tökéletes szim m etrikusan modellálni, akkor jó kozmetikai eredm ények
ről úgysem beszélhetünk. Elsősorban a functionalis eredm ényeket ta rtju k  
lényegesnek, m elyek szerin tünk egyedül döntőek. A szövődmények sem ha<- 
nyagolhatók el, (IV. tábla) m elyek alloplastica esetében a transplantatum  kény
szerű eltávolítása, subgalealis phlegmone, abscessus keletkezése folytán olyan 
újabb szövődményekhez vezethetnek, m elyek nem állíthatók arányba az eset
leg elért kozmetikai eredm ényekkel. Gyakorlatilag mi plastica céljára, ha a 
defectus kisebb, lam ina externa-periosteum  lemezt, ha nagyobb, rendszerint

4. TÁ B LÁ ZA T

S z ö v ő d m é n y e k

W H IT E  an y ag a  : 
v ita lliu m , ta n ta lu m

Mi a n y a g u n k : 
au to p las tica

L E W IN  a n y a g a : 
ta n ta lu m

151 e^et 51 eset 128 eset

26 phlegm one — 31
— m en in g itis — 2
— o steo m y elitis 1 —
— h aem a to m a 9 —
— reopera tio — i i
— besüppedés 3 —
2 m o rta litá s 2
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vastagabb tibia corticalis-periosteum  lemezt használunk fel. Mindezek jól mo
dellálhatok, m egtapadásuk kifogástalan, 4—6 hét alatt jól kötődnek és késői 
utánvizsgálatkor kifogástalan szilárdságú összefüggő koponyaboltozatot alkot
nak. Az autoplasticáról, annak ilyen alkalm azásáról és eredm ényeiről velünk 
egyező eredményre jutott, m ár régebben is Dandy ,15 Voroncsilin14 és P ertu iset1 
is. M űtét utáni szövődményeink minimális volta igazolja ezen eljárásunk h e
lyességét. Az egyetlen szövődmény, m elyet gyakrabban észlelünk az, hogy a 
m űtét területén a mindig alkalm azott drainage ellenére haem atom a képződik, 
mely azonban úgylátszik még előnyös is a gyorsabban, tömegesebben képződő 
kötőszövetes callus előidézésében. Egyetlen h á trán y t tudnánk csak megemlíteni, 
mely azonban elég ritkán  jelentkezik, hogy t. i. az idők folyam án egyes plasti- 
cák kissé besüppednek. Az a benyom ásunk azonban, hogy ezekben az esetekben 
a plasticára felhasznált csontlécek nem voltak megfelelő vastagságúak, illetve 
nem illeszkedtek célszerűen a defect us széleihez.

51 operált betegünk közül egyetlen egy sem halt meg. Egy betegünk 
transplantatum ában osteomyelitis keletkezet. Egy esetben sem kellett a trans- 
plantatum ot eltávolítani vagy a transp lan tatum  felszívódása m iatt újból plas- 
ticát gégezni. Az első tábla mutatja', hogy a betegek utánvizsgálatakor 
az objectiv és subjectiv tünetek  m ennyiben javultak az elvégzett m űtét 
után. Még legm aradandóbbnak a fejfájás látszik, melyről azonban tudjuk, hogy 
a posttranm ás syndrom a egyik kardinális és legnehezebben befolyásolható tü 
nete. Ennek megszüntetését pedig nehezen érhetjük  el, m iután keletkezésében 
— ha egváltaláan objectiv a panasz — nem csupán az esetleg jelenlévő m en;n- 
gocerebralis heg okozta kam ravándorlás, hanem  a felszívó fe lü let megkisebbe- 
dése, részleges elzáródása — tehát liquorcirculatios zavar — játszik igen fontos 
szerepet.

Összegezve az elm ondottakat: a koponyadefectusok m űtéti m egoldásában 
m indig együttesen kell értékelnünk a beteg körülményeit, a panaszok jelle
gét és a rehabilitatio várható fokát. Nem hanyagolható el ezekben az esetekben 
a beteg kisebbségi érzése, betegségtudata sem. A m űtét a la tt el kell végeznünk 
egyidejűleg az agyi sérülés ellátását is, ha e rre  szükség m utatkozik. Pótló 
anyagként megfelelőnek látszik lam ina ex terna lemez vagy tibia cortical's, 
melyek késői eredményei functionalisan teljesen, kozmetikailag pedig kielégí
tően megfelelnek.

Beteganyagunk részletes vizsgálata pedig újból fel kell hívja figyel
m ünket arra, hogy a koponyasérülések prim aer ellátásában m indenképpen szem 
előtt kell tartanunk a szigorú idegsebészi szempontokat, m ert ennek e lhanya
golása — anyagunkból láthatólag — a betegnek oly késői szövődményeket 
okozhat, melyek reparálása lehetetlen vagy igen nagy nehézségbe kerül. A 
prim aer plastica kérdését is csak akkor vethetjük  fel, ha a beteg idejekorán 
kerül olyan szakkezelésbe, m ely az idegsebészi szempontoknak a beteg ké
sőbbi sorsára való döntő fontosságával teljesen tisztában van.

Irodalom:
1. Chirurgija. 1949 7. 24. — 2. A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai. IV. 1949 

Moszkva. — 3. Cit. Bancroft-Pilcher: Surg. Treetm. of Nerv. Syst. 1946. — 4. J. 
Neurosurg. 1. 4. 227. — 5. Ann. Surg. 128. 743. 1948. — 6. Brit. J. Surg. 36. 26.
1948. -— 7. Vopr. Nevrokirurg. 1949. IV. 46. Leningrádi Idegsebész Kongresszus.
1949. Apr. — 8. Abstr N. Surg. 11. 1950. — 9. Injuries Skull, Brain etc. 1943 — 10. 
Személyes közlés. — 11 Vopr. Nevrokirurg. 1949. IV. 41, — 12. Vopr. Nevrokirurg. 
1948. I. i— 13. Brit. J. Surg. War Surg. Suppl. 1. — 14. Rev. N ur. Paris. 79 6. 
1947. — 15. Surg. of the Brain. 1945. — 16. Kirurgija. I. 20 1948. — 17. J. Chir. 
Paris. 65. 608. 1949.
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Szívsérülést utánzó áthatoló mellkasi lövés
írta : Dr. Honig Vilmos

orvosörnagy

Sebész szám ára a szívsérülés m űtété m indig élm ényt jelentett.
Ma m ár a szívsérülések m űtéti gyógyítása m egoldottnak tekinthető és bár 

a világirodalom számos gyógyult esetről számol be, a magyar irodalom ban 
eddig csak kevés esetet ism ertettek. A külföldi irodalom ban az első nagyobb 
összefoglaló tanu lm ány  az orosz Dzsanelidzetől származik, aki 1924-ben 535 
esetet állított össze, amiből 44.1% gyógyult. Ú jabban 61 esetről számol be 
34% halálozással. M agyarországon 11 esetről tö rtén t említés, ebből 4 gyógyult.

Háborúban kétségkívül gyakrabban észlelhetjük a szív és szívburok lőtt 
sérüléseit, m in t békeidőben. Legsúlyosabbak a kam rák és pitvarok üregébe 
hatoló lövések, m elyek legtöbbször azonnali halállal végződnek, míg a szív
izom és a pericardium  sérülései kedvezőbb lefolyásúnk.

Hangsúlyozni kell, hogy a háborús szívm űtétek rendszerint 4—5 nappal 
a sérülés u tán  tö rtén tek  és a diagnoslst legtöbbször olyan szövődmények után 
állították fel, m in t haem atopericardium  és pericarditis.

Sok esetben nem  derül ki, hogy m  !y::n a sérülés és így megemlítenek 
olyan esetet, am ely a kórtörténet szerint csupán érintő szívlövés volt, s midőn 
a beteg 31. napon meghalt, k itűnt a boncoláskor, hogy a sérülésnek meg
felelő szemölcsizom és szívizomzat elhalt és közlekedés keletkezett a bal kam ra 
és a bal m ellüreg között, melyen keresztül a beteg elvérzett.

Jelen esetünk azért érdemel különös m értékben említést, m ert az előző 
em lített esettel szem ben éppen az az eset á llo tt fenn, am ikor az összes klinikái 
és vizsgálati le letek  szívsérülés gyanújára u ta ltak  és az elvégzett m űtét alkal
mával derü lt ki, hogy a szív, de még a szívburok sem sérült.

Esetünk a következő: Gy. I. 25 éves rendőr 1950 m ájus 30-án reggel 7 
h-kor öngyilkossági szándékkal szolgálati pisztolyával szívenlőtte m agát 
Mentők szállítják intézetünkbe a sérülés u tán  kb. egy órával.
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Vizsgálatkor a sérü lt eszméletlen, igen elesett, pulzusa alig tapintható, 
igen szapora filiform 's, percenként 140. Vérnyomás 120/90 Hg, mm., a szív
hangok alig hallhatók, tompák. A bal mellkasfélen a bal emlőbimbó m agas
ságában, attól középfelé 2 cm -rel kerek fél cm. átm érőjű, roncsolt szélű, lőpor
füstös udvarral kürölveti, kissé vérző bem eneti nyílás. A háton a bal lapocka
csúcstól középfelé 5 cm -rel fél cm átm érőjű roncsolt szélű, alig vérző kim eneti 
nyílás. (1. ábra.)

A betegen szállítás u tán  azonnal Rtg. és ÉKG vizsgálatot végeztünk. A Rtg. 
vizsgálat szerint a b. rekeszfelszín nem vehető ki, a b. tüdőfél a rekesztől a csú
csig nagy m értékben légszegény. A kulcscsont, illetőleg a III. borda magasságá
ban vízszintesen hullámzó folyadékfelszín. Paradox rekeszmozgás. Rtg. kórisme: 
verosim. haematopneum othorax-

Ékg-lelet: 130 frequentiájú  sinus rythm us. Normális átvezetés. Jobbra for
dult p itvari tengelyállás. S—T II—III enyhén süllyedtek. Vélemény: az elülső 
fal sérülése feltehető.

Fenti leletek és vizsgálatok alapján m űtétre  határozzuk m agunkat, mivel 
a szív sérülését kizárni nem  tudjuk.

A beteget m űtétre előkészítjük. A bejövetelkor azonnal adott Tetanus 
A. E. 2500. inj. kívül a m űtét előtt 80 cm 3 ,20%-os Dextrose-oldatot, 
40 cn r 10%-os Nac. oldatot oldunk intravénásán, ezenkívül 1000 
cm" konyhasós infusiot, 200 cm 3 transfusiot és 200.000 E. Penicillint.

A m űtétet helyi érzéstelenítésben végezzük. M űtét a la tt és közvetlenül 
u tána a beteg 500 cm3 vért kap rendes és csepptransfusio form ájában, ezen
kívül további 40 cm3 20%-os Dextrose-t, 40 cm3 10%-os Na Cl-t.

A metszést Kocher szerint, a bal V. bordaporctól lefelé, m ajd a bordaív 
m entén ejtjük. Az V., VI., VII. bordaporcot átvágjuk, m ajd az alsó 
hordaközti izmok átvágása után, az átvágott bordákat felem elve előtűnik a 
pleura. A pleurán lévő ujjhegynyi nyílást u jjunkkal befogva, a beáram ló 
levegőt lassan engedjük be a  m ellüregbe (szovjet módszer). Ezután m egnyitjuk 
a pleurát és előtűnik a bal alsó tüdőlebeny, ra jta  4 cm hosszú, 3 cm széles ron
csolt szélű, erősen vérző sérülés. A m edinastinum  üregéből kb. 1000 cm3 folyé
kony vért távolítunk el. A pericardium ot átvizsgálva, azon sérülést nem talá
lunk. A tüdősérülést csomós cat-gut öltésekkel elvarrjuk. A m ediastinális űrbe 
200.000 E. Penicillint fecskendezve, rétegzetesen zárjuk m űtéti sebzésünket. 
A be- és kimeneti nyilás sebét kimetsszük, m ajd  rétegzetesen zárjuk a m ellkasi 
sebet.

M űtét után a beteg jól érzi magát, pulsusa kielégítően telt, egyenletes 
rythmusos, percenként 100. A sebek per prím ám  gyógyultak.

A beteget a m űtét utáni 10. napon fellépő pneum onia m iatt a belgyógyá- 
gyászat osztályára helyezzük, ahonnan a pneum onia lezajlása és megfelelő ro~ 
borálás u tán gyógyultan kibocsátjuk.

Fenti eset közlését azért tarto ttuk  szükségesnek és tanulságosnak, m ert 
a bevezetésben em lített érintő szívlövésnek diagnostisalt esettel szemben, m ely 
a boncolás alkalm ával súlyos szívsérülésnek bizonyult, itt egy olyan esettel 
találkoztunk, ahol a lövés jellemző iránya és a valószínűsítő kl.nikai leletek és 
vizsgálatok ellenére szívsérülés nem  történt.
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A  debreceni Tudom ányegyetem  Bőr- és N em ikórtan i K lin iká já n a k  
(Igazga tó  : Dr: Szodoray Lajos egyet, n y . r. tanár) közleménye

Megfigyelések a nitritoid crisis kapcsán fellépő 
anaphylaxiás tünetcsoportban

ft ta : Dr. Pastinszky István
orvosezredes

Aia angioneuroticus tünetcsoport a venerologusok előtt jól ism ert mel
lékhatás salvarsan befecskendezése után. A kórkép szerencsére m eglehetősen 
ritka , így a háború  előtti 10— 15 évben nagy anyagon is ritkán  láthattuk . 
Régebben egyes szerzők gyakrabban észlelték neoezüstsalvarsan adása k ap 
csán, főleg, ha az inject Art gyorsan fecskendezték be.

A tünetcsoport jelenségeit Milian két csoportra osztja: a) Az azonnali 
crisis m ár a befecskendezés a la tt vagy közvetlen u tána m utatkozik, az arc, 
ajkak, nyak szilvakék vértódulásában, erős légszomjban, szorongási. szédülési, 
balálfélelmi érzésben, továbbá szapora, rossz pulsussal, vérnyomássüllyedéssel 
erős izzadással jelentkezik; ezek a tünetek rövid  ideig, 5—10 percig tartanak, 
gyorsan oldódnak, b) A későbbi crisis fél vagy több óra u tán  m utatkozik hi
degrázás, láz, hányinger, hasmenés alakjában, ami 1—2 óráig ta rth a t, esetleg 
urticák, erythem ák is kísérhetik.

A tünetcsoport kóroktanát a szerzők (K rvsew sky, S tb ) egységesen a 
szervezet túlérzékenységében, illetve idicsynkrasiájában keresték. A tünet- 
csoport azonban nem  csupán az em lített klim kailag szembetűnően jól észlel
hető nitritoid crisisben nyilvánul, m ert a kolloidoklasiás crisis számos szerv 
működésében okoz hasonló következm ényes megnyilvánulásokat, amelyeknek 
részletes tanulm ányozása a szerzők figyelm ét a fenti klinikai tünetek  uralko
dása és ephem er jellegük m iatt elkerülte.

Vámos h ív ta  fel először a M agyar Dermatológiai T ársulat 1945 júniusi 
nagygyűlésén a figyelm et arra, hogy az amgioid crisis után közvetlen végzett 
vizeletvizsgálatokban mindig fehérje található. A vizeletfehérje tarta lm a pár
huzamos shock súlyosságával. Ez a lelet néhány óra u tán normalizálódott. 
Vámos ezt az album inuriás jelenséget (,,crisis albuminurica“), túlérzékenységi 
reactióval m agyarázza és annak részjelenségének minősíti. Az album inuriás 
tünete t pathcgncm csticusnak tekinti az angioid crisisre, főleg ha egyéb klini
kai jelenségek nem  fedik teljesen a kórképet. Az album inuriás jelenség tanu l
mányozása alkalm ával felhívja a figyelm et a  nitritoid crisissel kapcsolatos 
esetleges egyéb belszervi functio zavarok tanulm ányozásának szükséges
ségére is.

A háború  utolsó éveiben, de főleg az ostrom ala tt és közvetlen u tán  a 
nitritoid crisisek száma szaporodott, am ire elsősorban Földvári m u tato tt rá. 
S aját m egfigyeléseinkben is gyakrabban találkozhattunk az angioneuroticus 
tünetkom plexum m al. Ezen esetek észleleteiben főleg arra  voltunk tekintettel, 
hogy az anaphylaxiás tünetek még egyéb szervek működési zavaraiban 
m ennyiben m utathatók  ki. Vámos közlése u tán  észlelt első esetünk irányí
to tta figyelm ünket a crisisek résztüneteinek tanulm ányozására; ezen bete
günknél a 2. salvarsan  injectio u tán  fellépő crisist ihányinger, hányás, bél-
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Eset Nitritoid crisis Májműködés Gyomor-bélrendszeri
tünetek

1.
C. J.

I. kúrában 2. neosalvar- 
san után (0.30 gr) angio- 
neuroticus tünetek

Urobilinogen: roham 
után positiv.
Takaia Ara r.: pontiv. 
Weltmann r.: 0.3 */■>«

Cris's alatt és után há
nyás. majd 2 napig tar
tó hasmenés. Nyákos 
székletben eosinophil 
sejtek

2.
L. M.

I. kúra 3. salvarsan 
után 5 percig tartó nit" 
ritoid crisis

Urobilinogen r.: roham 
után positiv. Takata- 
Ara r.: gyengén pos tiv. 
Weltmann r.: 0.2011/»»

Közvetlen roham után 
hányás, végbél tenes
mus

3.
K.K.

III. kúra 3. injectio 
után (0.45 gr neosaiv.) 
typusos crisis tünetek

Urobilinogen r.: nyo
mokban. Takata-Ara r.-‘ 
gyengén positiv, Welt
mann r.: 0.4°/»«

—■

4.
Z. N.

II. kúrában 1. injectio 
után (0.15 gr neosaiv.) 
jellemző crisis

Urobilinogen r.: positiv. 
Takata-Ara r.: positiv. 
Weltmann r.: 0.3ü/oo

Injectio után hirtelen 
hányás, hasmenés, epi" 
gastriális fájdalmak

5.
S. V.

I. kúra 7. injectio után 
(0-60 gr neosaivarsan) 
crisis

Urobilinogen r.: nyo
mokban
Takata-Ara r.: negativ 
Weltmann r.: 0.5°/““

Injectio után erős nau
sea, hányás, székelési 
ingerek

6.
H. L.

I. kúra 4. neosaivarsan 
(0.45 gr) után crisis, 
majd coliapsus

Urobilinogen r.: pos. 
Takata-Ara r.: pos. 
Wei.mann r.: 0.2°/»»

Önkéntelen székletürj- 
tés

7.
W. L.

II. kúra 3. injectio után 
(0.45 gr neosaiv.) typu
sos roham, coliapsus

Urobilinogen r.: pos. 
Takaia-Ata r.: pos, 
Weltmann r.: 0.3° /w

2—3 napig enterocolitis 
mucosa (görcsök, véres, 
nyákos széklet, eosino
phil sejtek és Charcot- 
Leyden jegeeek

Z. K. 
8.

I. kúra 4. injectio után 
(030 gr neosaiv.) typu’ 
sós tünetik

Urobilinogen r. nyo
mokban, Takata-Ara r.: 
enyhén positiv, Welt
mann r.: 0.2°/«»

3 napig gyakori híg 
széklet

9.
K. B.

III. kúra 1. injectio után 
(0.15 gr. neosaiv.)

Urobilinogen r.: nyo
mokban. Takata-Ara r.: 
negativ, Weltmann r.: 
0.4°/»»
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Veseműködés Hólyagzavarok Bőrtünetek Egyéb

Albuminuria. 
Erbach próba:
1°/M

Hólyagtenesmus 
pollakisuria eosi- 
nophiluna — —

Albuminuria. Es
bach próba: 05  
°/«». Enyhe micro- 
scopes haematuria

—
Urticaria a ro
ham alatt

Roham alatt leukocyta- 
zuhanás, relativ lym
phocytosis

Fehérje opalescal
— — —

Fehérje opalescal
—

Crisis után bőr
viszketés, izzadás

Leukocyta csökkenés. 
Beteg savójával passiv 
anaphylaxia necsalv-'a! 
szemben házinyúlon

Albuminuria Es- 
bach próba: 1°/««

Hólyagtenesmus Urticaria Dysmenorrhoeaszerű
méhgörcsök

Fehérje opalescal önkéntelen vize
letürítés — —

Esbach próba: 15 
°/»*. Albuminuria 
enyhe mcrosco- 
pos haematuria

Dysuria, eosino- 
philuria

Profus izzadás, 
erythemák, bőr
viszketés

Leucopenia relativ lym
phocytosis, serumeemp- 
lement érték és throm- 
bocyta szám csökkenése. 
Nagyobb haematokrit 
érték

—

Hólyagspasmu-
sok

Profus izzadás, 
bőrvis^ketés —

Fehérje nyomok" 
ban

Bőrviszketés
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görcsök, m ajd hasmenés, hólyaggörcsök, album inuria, urubilinogetnuria, láz 
leukopenia, lymhocytosis, stb. követte. Többi eseteink megfigyelési eredm é
nyeit áttekinthetően a csatolt táblázat m utatja. A vizsgált eseteinkben rész
letesebb vizsgálatokat nem volt m indig alkalm unk végezni, m ert a tünetek 
paroxysticusan jelentkeztek. A kl'n ikai tünetek mellett megfigyeléseink 
roham ala tti vese- és hólyagműködés zavarainak vizsgálatára, továbbá a máj 
(urobilinogen, T :katá-A ra és W eltmann reactio) és gyomorbélhuzam működési 
zavaraira szorítkoztak a néhány esetben elvégezhető vérstatus és arsenoben- 
sollal szembeni passiv anaphylaxia vizsgálat m ellett.

Vizsgálati eredm ényeink elsősorban m egerősítik Vámos észleleteit, 
hogy az angioneuroticus crisisek alatt a vese működésében változások állnak 
be, amelyeknek azonnali jelzője a kisebb-nagvofcb miértékben m utatkozó fe
hérjevize1 és (Esbach szerint 0 5—1 50/"0), amely közvetlenül a roham  után 
néhány óráig kim utatható. Némely esetünkben kisfokú mikroskopos haema- 
turia is volt található, de egyéb kóros alakelem nem m utatkozott. Hasonló 
eredetű fehérjevizelési tünetet figyeltek meg serumbetegség kapcsán, ahol 
az album inuria szintén haem aturiával társult, amelynek ok át a veseerek 
shock alatti kóros áteresztő képességében kell keresnünk.

Érdekesebb a veseműködés zavarainak a felsorolása u tán  a hó’yaggal 
kapcsoiatos jelenségek. Fsetem kben a crisisek alatt vagy közvetlenül után 
hasonlóan rcvid ide’g e rk éry fe len  vizeletürítést, hólyagtenesrrust. dvsuriás 
panaszokat, pollakisuriát fioy°ltünk meg. Némely esetben a vizelet ü ^d ék  
ben ersincphil seitek voltak kim utathatók (eosinovhruria). sőt Chereet-Ley- 
den-féle jegelek is voltak t-láihatók. Ezen tünetek megfelelnek a hólyag al
lergiás reactióinak, amelvnek klin’km nosologiai egységét régebbi m unkáim 
ban pentosan elkülönítettem  és kísérletileg is b rb iro ry íto ttam  (Pastivszky). 
Ezek szerint a hólyag allergiás jelenségei hárem féle lü^etcsonortban m utat
kozhatnak: a) Kínzó hólyagpasmusok. colikák. a nyálkahártya kifejezett gyul
ladásos tünetei nélkül, b) más esetekben viszont a hó’y-gnyálkahártya huru- 
tcs tünetei vannak előtérben (zavaros vizelet, po llak iru ra , s+b). végül az 
utolsó formában c) a súlycs allergiás hólyaghurutok esetében fá jd ^ m rs  tenes
m us és colika m ellett tekintélyes nyálkahárt.yahurut m utatkozik k iteried t 
nyálkahártvacafatok és foszlánvok ürülésével. Amint ang’oneurotmus bete
geinken lá th a to k , a hó’ye szünetek n^m m ind°n esetben jelentkeztek, akkor 
is a hólyag allerg:ás m egnyilvánulásainak enyhe form á’ban.

A veseműködés m ellett igen érdekes volt a m ájm űködés változásainak 
vizsgálata cr:s’'sek kanosán, am it Vámos csak ér 'n tő 'eg  v :z~<zált es°t°:ben. 
E rre  vonatkozólag az F h rl:ch-féle urobilinogen kémlést. továbbá a Tak^ta- 
A ra reactiót és a W eltn rnn-fé le  fehérie coagulatios p róbát végeztünk, amely 
az előbbieknél még ér ékeny~bb indikátor a máj m űködési zavaraira.

Közvetlenül a roham után  a vizeiéiben uronob'linogen próba eseteink 
legnagyobb részében positiv volt, vagy legalább is nyom okban kim utatható, 
a.mi m ár a máj közvetlen átm eneti működés zavarára u talhat, m ert a roham 
után később végzett (24—26 h) reactiok nagyobb részt nemlegesek voltak. H a
sonlóképen a májm űkedés zavaraira u tal ezen esetekben elvégzett Takata- 
Ara reactio napyebb részben való pcsitivitása is. F m elle tt még eseteinkben 
a W eltmann próbát is bevezettük. Ez a próba lényegében quantitavive is k i
értékelhető hőccaguhtics próba, amely a vérsavó élő kellőid rendszerére gya
korlatilag jól felhasználható képet nyújt. A próba lényege a hígított vérsavó 
fehérjének különböző töménységű (1—0.10 tz' calciumcho-rid elektrolvt je- [ 
lenlétében való hőcoagulatioja. A norm ális savó 1 °Ajo—0.5, illetve 0.4 °/oo-ca
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cium chlorid töm énység m ellett kicsapódik; ha  azonban m ár ennél kevesebb 
csőben van kicsapódás (0.5 % -nél nagyobb töménységben), akkor a coagulatios 
szalag m egrövidült, ellenkezőleg pedig, ha még több csőben találunk kicsapó
dást (0.45 V - n é l  kisebb hígításban), akkor a coalugatios szalag meg
hosszabbodott.

Az irodalmi adatok szerint (W eltmann, K lim a, Bodart, Rosegger, László, 
Pastinszky, Füsthy) a coagulatios szalag rövidülése gyulladásos és necrosisos 
folyam atokban észlelhető, a hosszabbodás viszont a fibroplasiás jellegű folya- 
tokra, népbetegségekre, j.'ntraviialis Ihaemolysisre jellemzők. A próba nem  
m utat összefüggést a vérsavó album in-glcbulin quctiensével, m ert a vérsavó 
összes fehérjének kolloid-dispers állapotától függ. A próba kiváló előnye 
abban van, hogy a pathologiai történés m ikéntjéről nyú jthat felvilágosítást. 
A W eltm ann-próba érzékenyebben jelezheti a korai májkárosodást, m int egyéb 
festékpróbák, illetve más colloid-labilitási reactiok.

Természetesen a W eltm ann-próba staticus helyzetéből nem tudunk sem
mit sem megítélni, m ert m aguk a syphilises tünetek  is befolyásolhatják a 
W eltmann-próbát. Mivel syphilises betegeinken éppen a W eltmann-próba 
syphilis diagnostikai használhatóságának értékét figyeltük a kezelés folya
mán sorozatos vizsgálatainkban, így a erisisek á lta l létrehozott elváltozásokat 
a coagulatios szalag hosszúságában külön kiértékelhettük. (Pastinszky, F üsthy .)

így  röviden ism ertetem  előzetes vizsgálataink alap ján  a Weltmann-próba 
viselkedését syphilises betegeken. A seronegativ prim aersclerosis esetek 
nagyobb része (56%) a szervezet exsudativ gyulladásos jellegű reactiojánál 
fogva rövidül coagulatios szalagot m utat, seropositiv in itialis esetekben ez a 
szám még emelkedik, de kisebb számban mutatkozó (12—34%) hosszabbodott 
coalugatios szalag-értékek m ár korai májműködési zavarokra m utatnak. Az 
exanthem as szakban is a rövidült értékek uralkodnak, de viszont a hosszab
bodott szalagok számának növekedése a m áj-károsedások szaporodására u tal 
Míg friss esetekben a folyam at exsudativ gyulladásos jellegénél fogva a coa
gulatios szalag rövidülése az uralkodó, addig a hzrm adlagas tünetek és keze
letlen syphilis latens seropositivában nyilvánuló gyakrabbi meghosszabbodások 
a folyam at fibroplasiás jellegére, illetve m áj-károsedásra h ívja fel figyelmünket. 
Gummosus szövet szétesés esetén rövidülést találunk a folyam at necroticus 
léryegér.ek  megfelíelően. A ntisyphilises kezelés fo ly tán  a  rövidült, illetve 
hosszabbodott értékek rendeződnek.

Érdekes megfigyelést m u tato tt a W eltm ann-próba viselkedése a erisi 
sekkel kapcsolatban. A crisis u tán  a W eltm ann-próba coagulatios szalagja 
hosszabbodott. Már pedig a hcssnabbcdctt szalag-értékek a klinikai tapasz
talatok  szerint a máj működési zavaraira vezethetők vissza. Feltehető ezek 
alapján, hogy a kolloidoklasiás crisis a máj m űködésében is elváltozásokat 
okoz, am it párhuzam osan úgy az urobilinogen, m int T akata-A ra próbák is 
igazolnak. Azon eseteinkben, ahol la W eltm ann-próba coagulatios szalagja 
ugyan kifejezett hoszabbodási értéket nem m utatott, a reaetio iránya azonban 
mégis a hosszabbodás felé tolódott el annak jeléül, hogy az ellentétes irányú 
körfolyam atok találkozása esetén a colloid-dispers rendszer az uralkodó 
folyam at kolloid-képének megfelelően tolódik el, így pl.: m áj-károsodás esetén 
a rövidülés normálison át, a hesszabbedás felé csap át.

A crisis lezajlása u tán  néhány nappal úgy az urobilinogen, Takata-Ara 
reaetio, valam int a W eltm ann-próba coagulatios szalagja legtöbbször rendező
dött az előző értékeknek megfelelően, am int a kolloidoklasiás crisis által 
k iválto tt m ájm űködési zavarok norm alizálódtak.
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A máj működését azért vizsgáltuk különös figyelemmel a crisisek a latt, 
m ert ennek zavara nak m egállapítása nagy jelentőségű minden allergiás tünet- 
csoport tisztázásában, A m ájnak ugym is az allergiás jelenségek kialakulásában 
és elm úlásban többszörös szerepe van. (Hirshjeld, S., Kym an, H F. és 
Wanger, J. J.). Manwaring is a tenger malac anaphylaxiás shock centrum ának 
a m ájat tartja . Ném eth  és Hajós szerint a tengerim alac anaphylaxiás shock- 
jában a májelváltozások vascularis természetűek, csak később jön létre a máj- 
szövetének elhalása. Az anaphylaxiás shock a la tt a m ájban kifejezett kór- 
szövettani elváltozások keletkeznek: a portalis erők körül fehérvársejtes beszű- 
rődés, a sejtek duzzadása, protoplasm a- és magelváltozások.

A fenti vizsgálataink szerint tehát a nitritoid cr.sisek kórlefolyásában is 
sikerült a máj működési zavarainak jelentőségét tisztázni. M egállapítottuk, 
hogy az angioneuroticus shock eseteiben átm enetileg mutatkozó m ájm űködési 
zavarok jönnek létre, amelyek részben az uronob linogen, Takata-A ra próba 
positivitásában, részben a W ehm ann-reacko coagulatios szalagjának meghosz- 
szabbcdásában nyilvánultak (crisis hepatica). Ilyen functionalis m ájlaesiokat 
még egyéb allergiás kóroktanú elváltozások nyom án is ismerünk. így urtica- 
riás jelenségek vagy asthm ás rohamok alatt, illetve után is található  átm ene
tileg positiv uronobil gen reactio, amelyek a rra  utalnak, hogy az allergiás 
folyamat a máj szövetében is lezajlik.

A vese és a m áj functios zavarai m ellett a gyom or-bélrendszer allergiás 
tüneteit is külön tanulm ányoztuk. Közvetlenül a crisis alatt vagy utána jelent
kezhet erős hányinger, émelygés, m ajd hányás. Külön vizsgálat tárgyává tettük  
a gyomorbennék üledékének sejtképét. Az éhgyomorból ü rü lt hányadéktöm eg 
nyálkás váladékot tartalm az, amelynek üledékéből kikent készítm ényben sok 
eosinophil sejt volt található, A gyom ortáji nyomásérzés vagy fájdalom  roham 
után egyes esetekben 24—36 órá,g fentállott, főleg az ep.gastrium ra localizá- 
lódott (epigastralgia).

Jellegzetesek a bélrendszer kapcsolatos tünetei, amelyek azonnali széke
lési ingerekben (alhasi vérbőség), majd néhány órától egy-két napig is e ltartó  
kisebb-nagyobb profus hasmenésekben m utatkoztak; — em ellett erős bél
görcsök, sót colikák, amelyek igen kellem etlen fájdalomm al járnak, továbbá 
székletkiürítéssel kapcsolatos végbéltenesmus m utatkozhatnak. Hasonló 
folyamat a serumbetegség a la tt fellépő profus hasmenés (Schittenhelm  által 
le írt enteritis anaphylactica, illetve Strüm pell-iéle  bélasthma). A széklet 

^eleinte bő híg, m aid nyákos váladék, am elynek sejíképében  bőven találhatunk  
eosinophil sej eket, sőt egyik esetünkben Charcot—Leyden-jéle jegeceket is.

Érdekes megemlíteni, hogy a gyomor-bélrendszer sima izom elemeinek 
görcsös összehúzódását az adrenalin-ephedrin befecskendezés azonnal oldatta. 
Feltűnő volt továbbá a gyomor- és bélrendszer em lített localis eosinophiliája 
m ellett a vérképben az eosinophilek nem  szaporodtak meg,

A. gyomor-béljelenségek a crisis u tán  általában 2—3 napra teljesen eltűn
tek. Nyilvánvaló ezek után, hogy a nitditoid cr.sisek alatt a gyomor-bélrend
szer szintén az allergiás elváltozások shock szövete lehet.

Az allergiás jelenségek tünettanában más esetekben is láthatjuk, hogy a 
gyomor béltünetek, bőrjelenségek, légzőszervi tünetek egymásba kapcsolódnak 
így pl.: az allergiás eredetű hányás gyakran já r együtt uticarlával, oedsmá- 
val. sőt m egfigyelték bronchialis asthm ával való összefüggését is (Hajós). 
Az együttes előfordulás nyilván egyazon allergen kóros behatolásának, illetve 
a rekeszizom és sima 'izomsejtek azonos eredetű görcseivel m agyarázható.

A n itrito id  crisis m ellett ki kell még hangsúlyozni néhány régebben
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észlelt esetünk kapcsán a n itrito id  cnsisek ford íto ttjá t, amikor a salvarsán be 
fecskendezést követő anaphylaxiás snock-ban a hasierek hirtelen  tágulása 
következik be. Ez a hasonló kollid-klasiás alapon bekövetkező, ú. n. ab
dominalis shock súlyus cardialis tünetekkel járha t, m ert a hasierek tágulása 
folytán a beteg m integy a hasába vérzik. A hasierek nagyfokú értáguiat.a 
folytán a betegekec v isszatarthatatlan  székelési és vizelési inger lepi meg. 
A shock lezajlását profus hasm enés követheti töm ött nyálkás váladékkal, 
ezenkívül a gyomor-bél bennékben k im utatható  nagyfokú eosinophil exocytosis 
is jellemzi a tünetcsoportot.

Végig teKintve a M ilian-féle n itrito id  crisissel kapcsolatos belsőszerva 
functios zavarok tünettanát, láthatjuk , hogy ezek valam ennyien részt v isz
nek többé-kevésbbe kim utathatóan az anaphylaxias reactioban. Em ellett a 
kollidklasiás crisis egyéb tünetei közt meg kell eihliteni a csatolt táb lázat sze
rint ném ely esetünkben elvégezhető nem specifikus vérstatus hasonló eredm é
nyeit, nevezetesen a roham  ala tt a leukocyták, throm oocyták számának csök
kenését, nagyobb haem atokrit értékeket, továbbá a serum kom plem ent értéke
kének kisebbedését, stb. a cris'sek alatt.

Egiy régebbi m unkám ban két salvarsanencephalitis eset kapcsán volt alkal
mam m ár ezen folyam atnak túlérzékenységi jellegét egyrészt a betegek savójá
nak házinyúlra való átvitelével igazolni, — m ásrészt a nem specifikus vérstatus 
néhány vizsgálatával (serum A /G  quotiensnek kisebbedése, haem atokrit, 
serumkom plem ent, leucocyta, trombocyta-szám, véralvadás, s íb ) a kórkép 
anaphylaxiás jellegét megerősíteni (PasHnszky). Jelen megfigyeléseink a la tt a 
tünetek paroxysticus lezajlása m iatt két esetben volt alkalm unk passiv 
anaphylaxiás á viteli kísérletet elvégezni. M indkét beteg savójában házinyúlon 
passiv anaphylaxiát sikerült kim utatni arsenobensol készitményekkel szemben, 
íd t  vonatkozólag m ár Tzanck is végzett vizsgálatokat Darier osztályán, hogy 
ilyen érzékeny betegek savójával tengerim alacra passiv anaphylaxiát lehet 
átvinni arsenobensol készítm ényekkel szemben.

Végeredményben az angioneuroticus tünetcsoport az anaphylaxiás shock- 
kal dJialog kolloidoklasiás crisis, amely m ár előző injectiok által sensibilisáit 
vagy kezdettől fogva sensibil s egyéneken figyelhető meg. A fenti vizsgálataink 
szerint ezen kolloidoklasiás reactio kisebb-nagyobb m értékű  morphologiai, 
ille tve functionulis elváltozásai a belsőszerveken is (vese, hólyag, gyomor-bél- 
huzam, máj, stb.) is kim utathatók  voltak, — így ezen jelenségek is az anaphy- 
lax  ás shock résztüneteinek tekintendők és úgy diagnostikai. pathologiai, m in t 
iherapiás szempontból szem előtt tartandók.

ÖSSZEFOGLALÁS.
A háború utolsó éveiben, főleg az ostrom a la tt a n itrito id  crisisek száma 

szaporodott. A n itr .to id  crisis kilenc esetével kapcsolatban vizsgálta a kolloido- 
k ias'ás crisis belsőszervi elváltozásait. Az urogenitalis szervek részéről a 
Vám os által leírt m úló album inuriát (crisis a l b u m i n u r i c a néhány esetben 
igen enyhe m ikroskópos haem aturiát észlelt. G yakoriak em ellett a hólyag 
allergiás tünetei, am elyek roham  a la tt vagy roham  u tán  önkénytelen vizelet- 
kiürítésben. d y su ráb an . pollakisuriában, eos;nophilur:ában  vagy hólyag- 

spasm usokban m utatkoztak, am it adrenalin, illetve ephedrin jól oldott. Az ana
phylax iás shock m áj laesioit (crisis hepatica) a roham  ala tt és után a positiv 
urobilinogen, T akata-A ra reactiok, továbbá sorozatosan végzett W eltmann- 
próba coagulatios szalagjának meghosszabbodása m utatta. A gyomor-béltüne- 
tek: hányinger-, ém elygés-, h irte len  hányás-, v isszatarthatatlan  székelési mge-
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rek-, hasm enés-, epigastralga-, illetve gyom or-bélgörcsökben nyilvánultak, 
am elyeket az adrenalin — ephedrin készítm ények prompt oldottak. Jellem ző  
em ellett egyes esetekben a gyomorbennék, vastagbél nyákos, tömött váladéká
ban kimutatható feltűnő sok eosinophil sejt, ugyanakkor azonban a vérben  
eosinophil a nem volt található. A bőrön leginkább a roham alatt és után urti- 
cariák, erythemák, kínzó bőrviszketés és profus izzadás volt észlelhető. K ét 
esetben a beteg savójával passiv anaphylaxia volt előidézhető házinyúlon, 
továbbá a nem specifikus vérstatus egyéb tünetei (leucocytazuhanás, nagyobb 
haematokrit értékek, a serumkomplement tükör, thrombocytaszám, stb. kiseb- 
bedése) megerősítik ezen m egfigyelt belsőszervi elváltozások anaphylaxiás kór- 
nktani egységét.

Irodalom.

Fö dvári, F.: Orvosok lapja 1945, 1, 19. — Hajós, K., Schittenhelm, Strümpell, 
Németh L.: Cit. Rajka Ö. és Hajós K. után: ,,Asthma és ekz_ma“ 1944, 242, 476 — 
Kiírna és Bcdart: B.u.kö"pirchen_enkung und Kcagula ionsband. Urian & Schwar- 
z nberg, W.e.i. 1941. — Hirschfeld, S. Hyman, H, T, Wanger, J. J.: Arch. Int. Med. 
1931. 47, 259. — Kritsewsky:  Wratschenny Gazét, 1921. Ref.: Zbl. f. Hautkrh. III. 195. 
— Arch. f. Derm. 1923. 144. — 1925. 194. — Zeúschr. f. Immun. 1927. — Mil.an: Cit 
Darier u'.án: Précis de Dermatologie 892. o. — Pastinszky I. és Füsthy ö.:  D.rmatolo- 
gica 1943, 87, 12— 18. — Arch. f. Dermat. u. Syph. 1943, 185, 188—202. — Acta. derm, 
ver.er. 1943, 24 44— 53. — 1947, 27, 267. — Rosegger. H.: Med. Welt. 1937. 11, 3G4. — 
Tzanck, A.: Rapport ä l’Acad. de Méd-. 24 mai 1927. — Vámos L.: Orovostudományj 
Közlemények 1944, No. 8. — Bőrgyógy. és Vener. Szemle 1947. 23. 268. — Acta Derm. 
Vener. 1949 29, 249. — Weltmann O Med. Kiin. 1930, 26, 240. — ...Wien. kiin 
Wschr. 1930. II.

A  Szegedi Tudom ányegyetem  Sebészeti K lin iká jának  
(Igazgató : J á k i Gyula dr. egyetemi ny. r. tanár) Fül-Orr-Gégerendelő Intézetéből

Üj gyógyeljárási kísérletek ozaenás betegeken
Irta: D r. Falta László

egyetemi magántanár

Számos olyan betegséget ismerünk, m ely szükségessé teszi a betegek el
különítését heteken-hónapokon át. Az évekig, sőt évtizedekig való elkülönítés 
m ár sokkal ritkább és a leprásck tartoznak azok közé, kiknek sorsa közel áll 
a deportált és kényszerm unkára ítélt emberekéhez. Az ozaenás betegeket nem 
vonják ki az emberek közösségéből, de betegségük súlyosbodásával önm aguk 
lesznek emberkerülővé. Lelkiállapotuk még talán  gyötrőbb, m int a betegségük 
Ogy érzik m agukat, m int az üldözött gonosztevők. Folytonos aggodalom az é le 
tük, főleg vonatkozik ez a nőbetegekre, hogy az orrukból áradó szörnyű bű2 

leleplezi őket. Valósággal bujkálnak és állandó rettegésben élnek. A szökött go
nosztevő végül is nem b írja  és könnyít magán, vallomást tesz, akár rögtön 
éjjel is, vagy önként jelentkezik letartóztatására. Az ozaenás betegnek még ha
sonló lehetősége sincsen, hogy szabaduljon örökös gyötrelmeitől, csak egyetlen
egy reménysége, hátha az orvostudom ány m egtalálja betegségének gyógyí
tását.

A kiváló orvoskutatók egész sora foglalkozott m ár az O. (ozaena) gyógyí
tásával és főleg arra törekedtek, hogy a betegség pathogenesisét tisztázzák. 
E rre vonatkozólag a legkülönbözőbb theoriákat á llíto tták  fel. Glasscheih 
avitaminosisnak tartja . Szerinte m ár em bryonális korban is keletkezhet, m>-
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dőn az anya  egyoldalúlag táplálkozik, vajat-to jást keveset, vagy sem m it nem 
eszik. K eletkezhet azonban gyerm ekkorban Is, ha A és D vitam inban szegény 
az étrend és ez vezet az egyes szervek sorvadásé« állapotához. F'eischmann  az 
ektoderm a fejlődési rendellenességének tartja . Nager szerint grippés elválto
zások a gyerm ek nyálkahártyájá t is m egtám adhatják  és bizonyos idegelfaju
lásokat okoznak. Nevezetesen ez volna az alapja a később kifejlődő O.-nak. 
Pesti röntgenvizsgálatokkal igazolta, hogy O-s betegen fejlődési rendellenesség 
okozhat feltűnően  tág  crrüregeket, következm ényesen szűk állcsontcblökkel. 
Halász horm onális zavarokra alapítja theoriá já t, A szerzők másik sora bacillá- 
ris eredetet tételez fel. Perez—Hofer, Abel—Loewenberg, valam int Klebsiella 
ozaenae bacillusok között keresték a legvalószínűbb kórokozót. Utrata— Bányai 
21 féle kórokozót m utato tt ki O.-s betegek orrváladékából. Némely szerző azt 
álhtja, hogy synbiosisbgji élő baktérium ok idézik elő a betegséget. Egyesek 
a váladék és pörkképződés, mások az orrbűz valószínű okozói.

Nem célunk itt felsorolni a kóroktan eddigi kutatásait, melyek a legvál
tozatosabb gyógyeljárásokhoz vezettek. Ezek egy része a legkülönbözőbb 
gyógyszereket alkalmazza, másik része pedig m űtéti eljárásokkal akarta  az 
O -t m egszüntetni. Igen figyelem rem éltók az élen haladó szovjet orvostudo 
mány, nevezetesen Filatov elgondolásain alapuló legújabb kísérletek is.

Mi a Jancsó által felfedezett A zulenol-al végeztünk kísérleteket. O.-s 
betegeken. Ez az anyag a szövetekben histam int szabadít fel, m ely sejtek 
phagocyta tevékenységére kiváló hatást gyakorol. A kis erek endothel sejtjei 
histamin h a tásá ra  reticulo-endothel sejtekké alakulnak át. Ezek azután részt 
vesznek a kórokozók felfutásában és elpusztításában. A gondolat tu la jdon
képpen Zápor! dr. tanársegédtől eredt, ki m ásfél év elő tt kísérletezett Azule- 
nol-lal O.-s betegeken. A v árt hatás elm aradása m iatt azonban kísérleteit abba
hagyta. Mi azonban értesü lünk  arról, hogy Palik gyára a készítmény gyár 
tását a S erv itá tó l átvette. Összeköttetést kerestünk a gyár tudományos osz
tályával, m ely közölte velünk, hegy új u takon  haladva, a chamasulent cicka 
farkkóróból á llítja  elő. Ily módon nyolc hónap előtt újból elkezdtük kísérle
teinket most m ár több sikerrel.

A kezelés előtt m inden beteg orrváladékából bakteriológiai vizsgála
tot végeztettünk. Ezúton is köszönetét m ondunk Prof. Ivánovitsnak és m unka
társainak. Úgy v e ttü k  észre, hogy Azulenol injcctióra főleg azok a betegek 
voltak érzékenyek, kiknek eri váladéké 141 ,»Klebsiella ozaenae“ tenyénzett 
ki. Szándékosan különböző kerú  betegeket válogattunk össze, lezek közül a 
legfiatalabb 14 éves volt, a legidősebb 70 éves. A rra is ügyeltünk, hogy ne 
csak nő, hanem férfibetegeken is végezzünk kísérleteket. A betegség fennállása 
két év és harm inc év között volt. Az injectiókat hárem szer hetenként adtuk 
izomba fecskendezve, legalább tizet, de többször fo ly tattunk  egy cúrát tizenöt 
injectióig a legkisebb zavaró köiülm ény nélkül. Am ennyiben visszaesés 
mutatkozott, két hónap m úlva mgismételtük a tizenöt injectiós curát.

Ezideig 14 O.-s beteget kezeltünk. Ezek közül ötöt igen jó eredménnyel, 
6-ot közepes eredménnyel,, 3 betegünkön csak rövid javulás m utatkozott, vagy 
hatástalan  volt az Azulenol. Igen jónak vettük azt az eredm ényt, m 'dőn legalább 
félévi ellenőrzés u tán  visszaesés nem m utatkozott. Kezelésünk alatt a betegek 
m ás gyógyszert nem  használtak, ugyancsak a kezelés befejezne utáni m egfi
gyelési időszakban sem. Betegeink között többen voltak, k iken a legváltoza
tosabb másirányú kezelések hatástalanoknak bizonyultak.

A javulás rendszerin t m ár a 4—5-ik in jectic u tán  kezdett mutatkozni. 
Az orrbűz lényegesen csökkent, a pörkképződés kevesebb volt. A  cura be
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fejeztével az igen jó eredm énnyel végződött betegeinken száraz sorvadt o rr
nyálkahártyát, hasonló garatüreget láttunk, de pörknek nyoma se m utatko
zott. Napi 5—6 zsebkendő helyett, m ásod-harm adnaponként használtak egyet. 
A bűz teljesen eltűnt, visszanyerték élet- és m unkakedvüket. Most m ár gátlás 
nélkül jártak  dolgozótársaik közé, boldogan keresték fel ismerőseiket, az évek 
óta abbahagyott társadalm i kapcsolataikat is újból elkezdték.

Összegezve kísérleteinket, az Azulenol nagy előnye, hogy az injectiók 
megfelelő steril cautélák betartásával egyáltalán nem  fájdalm asak. A bete
gek am bulanter kezelhetők és m unkahelyükön a cura m ellett nyugodtan dol
gozhatnak. Az injectiók a legkisebb m elléktünetet sem okozzák.., talán szabad 
ilyen vonatkozásban a Penicillinnel összehasonlítani. Ez utóbbi is éppúgy, 
m int az Azulenol, amennyiben egyes esetekben hatástalan  is, a szervezetre 
káros hatással nincsen. A közepes eredm énnyel végződött eseteinkben is  az, O. 
legkínzóbb tünetét, a bűzt vagy teljesen m egszüntette, vagy lényegesen csök
kentette. Úgy látszik, hogy a bűzt okozó baktérium ok voltak a legérzéke
nyebbek az Azulenollal szemben, míg a pörkképzcdést előidézők resistenseb- 
beknek bizonyultak. A közepes eredm énnyel végződött eseteinkben is csupán 
a pörkképződés m aradt v :ssza kisebb m értékben. Még egy előnyt jelent, (hogy 
a curához szükséges injectiók nem  drágák.

Eseteink k 's  száma m ég nem jogosit fel bennünket végleges eredm é
nyek közlésére. K ísérleteinket és megfigyeléseinket tovább folytatjuk. Kisebb 
akadályt jelent, hogy környékünkön sem túl gyakori az O -ás beteg. M inden
féleképpen arra  fogunk törekedni, hogy eddigi eredm ényeinket is tovább ja 
vítsuk és esetleg a gyógyszer összetételében újabb változatokkal próbálkoz
zunk teljes és végleges gyógyulást elérni.

Összefogja1 ás: A Jancsó által félfedezett Azulenol injectióval tö rtén tek  
igen biztató kísérletek Ozzneás betegeken. A legkellem etlenebb tünetet, az 
orrbűzt a legtöbb esetben sikerült megszüntetni, a pörkképződés valam ivel 
resistensebb az Azulenol-lal szemben. Sok esetben azonban ezt is lényegesei', 
csökkentette vagy m egszüntette.

Irodalom:
Campian—Kállay: Mschrift Ohrenhei.k. 76. Jg. H. 8. — Cesinszkij A. J.: Vest- 

nik Otol.. 1949. 6.; Denker—Kahler:  Handbuch der Hals-Nasen u. Ohrenh.; De Rey-  
nier: Pract. O'o-Rhin.-Lar. Vol. IX. Fase. 1.; Doroc henko: Acta Oto-Laryng. 25, 
542.; Glassche'b: Mschrift Ohrenheilk. 70. Jg. H. 2 ; Haies?: Msohrift. Ohrenheik. 
73 Jg. H. 5.; Ilenkov S. J.: Vesüiik Otol. 1949. 2.: Jancsó M.: Orvosrk Lapia 1947.; 
Jazikov Sz. A.: Vcstnik Otol. 1945. 5.; Lüscher: Kurze Klirik der Ohren-Na~en u. 
Halskrankheit, 1949.; Pesti:  Mschrift Ohrenheilk. 82. Jg. H. 4.; Pcpner: Mschrift 
Ohrenheilk. 83. Jg. H. 10.—11—12; Soskin: Zentralbl. f. H. N. O. 35. B. H, 11,; Ta- 
marina: Rulssk. Otol. 1930. 23.

A sterilitás a társadalom  komoly problém ája. A nnak eldöntésére, hogy 
a nőben van-e az ok, elengedhetetlenül szükséges megvizsgálni a petevezető 
átjárhatóságát. A női term éketlenség leggyakoribb oka a tuba gyulladásos meg
betegedése. Megfelelő therapia beállítása előtt a sterilitás oka tisztázandó.

Üj eljárás a pete vezető átjárhatóságának 
vizsgálatához
Irta: Dr. Balázs Lili

orvosoméig íj
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A tu b a  átjárhatóságát 1919-hen kezdték vizsgálni. Cary és D im ier először 
collargolt, Rubin halogen sókat alkalm azott, hogy láthatóvá tegye Röntgenen 
a tuba és méh üregét. Ezek a contrast anyagok nem  közömbösek, chemiai 
irrita tio t okoznak. Á contrast anyagokat később O-el helyettesítették, de az 
eredm ények nem  voltak kielégitőek. S tein és S tew art az O-t direct a has
üregbe v itte  be punctioval és a betegek jól tűrték . A később fellépő váll- és 
epigastrialis fájdalm at térd-könyök vagy Trendelenburg helyzettel csökken
tették.

Az O helyett később C 0 2-t alkalm aztak, de ennél — még kis mennyiség
ben is — 24—48 óráig fennálló vállfájdalm ak léptek fel. A C 0 2 előnye az az 
O-el szemben, hogy sokkal jobban oldód.k és gyorsabban absorbealodik. A lkal
mazása az embólia veszélyét k küszöböli. A gázt állandó nyomás m ellett kell 
alkalmazni, 15 másodperc a la tt 100 Hgmm nyomást kell elérni.

1925-ben m ódosult az eljárás úgy, hogy kym ographot szereltek fel a 
készülékre. Ez nemcsak írta  az insufflatio t (tubograph), hanem  a görbe regisz
trálta  és felism erhetővé te tte  a tuba physiologias és pathologias funct oit. 
A rythm ikus contractiok nyito tt tuba m ellett eldifferentialhatók az irregularis, 
atypikus contractioktól, am elyek beteg tubára  jellemzőek. A kym ograph lehe
tővé teszi a teljes zárt és részlegesen zá rt tuba eldifferentialását. Indicalja, hogy 
milyen fokú therapias m echanikus ha tást érünk el tuba obstructional és el tud
juk differentialni az u tero tubaris spazm ust az elzáródástól.

További fejlődés volt a horm onok-oxytocin hatásának vizsgálata. Ügy 
látszott, hogy a m enstruatios cyklus phasisai bizonyos m eghatározott görbét 
adnak, m iközben a contractiok ereje higany mm-ekben m érhető. Majmokon, 
m ajd  nyulakon kísérletileg igazolták ezt és ezzel a klinikai applicatiot lehe
tővé tették. Más anyagok pharm akodynam ikus hatását is vizsgálták nyulakon, 
m int pituitrin , pitressin, pitocin, thym ophysin, adrenalin, acetylcholin.

. Az utóbbi 20 év a la tt a módszer több jelentős módosításon m ent át- 
Peterson (1921), Dawson (1922), G uthm ann (1922), M undell (1922), Novák (1922), 
Rongy és Rosenfeld (1922), G raff (1923), M aeker (1924), m ajd W ard alkalm azta 
sterilitásnál k lin ikailag  a tuba insufflatiot. Guthm ann volt az első, aki fel
ism erte a különbséget a nyomás oscillatioján, ha  a tuba nyitott, és hiányát, ha 
zárt. Henderson és Amos közölte először 1924-ben megfigyeléseit, az ausculta- 
tio ra  vonatkozólag és leírta a tuba hangot ny ito tt kürtnél.

Később az O és CO= helyett levegőt használtak.
A francia csoport volt az első, amely kiértékelte a kym ographos insufflatiot 

és az oxytocin, pharm akodynam ikus hatását. Bonnet C 0 2 mérő készüléket 
alkalm azott, am ellyel a tuba szűkület fokát m érte.

A tubaátfúvást végleges form ájában Rubin dolgozta ki, azért Rubintestnek 
is nevezik. Ez a m ethodus az utóbbi 20 év a la tt lehetővé te tte  a tubaelzáródás 
k iértékelését nem  sebészi úton.

A  tuba átjárhatóságának m egállapítására m ásik ism ert e ljárás a  hysterosal- 
pingographia; a m éhür és a  tuba contrast anyaggal való feltöltése. 1910-ben 
R indfleisch alkalm azott először B ism ut-em ulsiót, m ajd Cary collargolt, Rubin 
halogen  sókat. 1922-ben Sicard és Forestier bevezette a lipiodolt, am elyet a 
nőgyógyászatban H euser és Forsdike alkalm azott először. A kezdeti jó ered
m ények  után bizonyos hibákat észleltek. Ennek oka az olajos oldat retentioja 
és lassú  absorbtioja volt. B ár fertőzés nem  áll fenn, az olaj chemiai irrita tio  
révén  összenövéseket okozhat. A tubában az olaj a lum ent obriteralhatjá-



Komoly comlikatiok: pyosalpinx, tályog, peritonitis is felléphet a localis 
retentio és irritatio  kövekeztében (Rubin).

Sálvin penicillin-streptom ycin aerosollal végezte a tuba átfúvását, 500.000 
E. penic Hint, 500 mgr. streptom ycint 15% glycerolban C 0 2 gázt keverve. 
Véleménye szerint ez az aerosol lehetővé teszi olyan esetek biztonságos 
átfúvását, amelynél enyhe gyulladásos állapot áll fenn.

Az új eljárást, amelyet ism ertetni szeretnénk, Georg Speck dolgozta ki és 
16 esetben végezte el. Ez az új vizsgálati módszer a tuba átjárhatóságára egy
szerű, kevés műszerrel, személyzet nélkül, fa lun is könnyen elvégezhető és 
elég megbízható eredm ényt ad. Lényege a következő:

Phenolsulfonphthalein oldatot fecskendezünk a m éhürbe és 30 perc múlva 
csapolást végzünk. Ha a vizelet piros vagy rózsaszínű lesz, feltéve, hogy alka- 
likus, akkor a tubák nyitottak, ha nincs színeződés, a tubák nem  átjárhatók.

Állatokon és em beren  végzett kísérletek alapján azt találták, hogy a 
phenolsulfonphthaleint (PSP) nehezen absorbealja (ha egyáltalán absorbealja) 
a normális hüvely nyálkahártya, endom etrium  vagy endosalpinx, viszont köny- 
nyen absorbealodik a peritoneumról. Tehát, ha a tubák nyitottak, a PSP az 
uteruson és a tukákon keresztül a peritoneum ra jut, ahol adsorbealod'k, a vesék 
kiválasztják, tehát a próba positiv lesz. Ha a tubák zártak, ez nem következik 
be és a próba negatív lesz. A 30 perces periódust két okból választották. Elő
ször: a PSP-t 25—30 perc m úlva mindig ki lehet m utatni, ha a nyúl hasüregébe 
fecskendezték. 2- Ha a PSP  lassan absorbealodik a tubából és az uterusból. 
nem befolyásolja a  próbát.

Az eljárást a debreceni szülészeti klinikán kezdtem alkalmazni és fo ly tat
tam az 1/1 Honvédkógházban. 52 esetben próbáltam  ki és m inden esetben per- 
flatioval összehasonlítottam az eredményt. 43 alkalommal abszolút biztos ered
m ényt kaptam , am ikor a perflatio és a PSP teljesen megegyezett. Eltérő volt az 
eredmény 6 esetben, bizonytalan 3 esetben. Egy betegnél a perflatio shockot 
eredm ényezett és azután a PSP nem volt pontosan kiértékelhető. M int a szö
vettani vizsgálat k im utatta (a betegnél cu rettet is végeztünk), endom etritis 
tuberculosa állott fenn. Hogy eleinte nem  kaptunk pontos eredm ényt, annak oka 
az volt, hogy a szerző nem  írta  le pontosan a m ethodust és azt nekünk kellett 
kikísérleteznünk.

Az eljárás a következő: A poralakú PSP-ből oldatot készítünk úgy, hogy 
12 m gr-t oldunk 10 kcm, phys. NaCl-ban (csak enyhén lúgos közegben oldód.k 
élénk piros színnel). Egy-egy adagot gum ival elláto tt insuünos vagy penicilli
nes üvegbe m érünk és azt gondosan kisterilizáljuk. A strilizálás igen fontos, 
m ert az o ldat a peritoneum ra kerü l és nem  kellő sterilitás esetén peritonitist 
okozhat.

Megfelelő előkészítés u tán feltárunk, a portiot golyófogóval rögzítjük, 
majd a nyakcsatornába vékony fém kathetert vezetünk (ez legtöbbször tág ítás 
nélkül is sikerül), mely gumicsőben folytatódik. A gumicső végét érfogóval 
elzárjuk és az oldatot — a gumicsőbe szúrva a tű t  — lassan befecskendezzük a 
méhürbe. A portiot előzőleg kissé alátam ponáljuk. hogy kevésbbé folyjon visz- 
sza a folyadék. 10 perc m úlva a kathetert kihúzzuk és az asszonyt még 20 per
cig1 összetett lábbal fektetjük. Közben egy pohár vizet ita tunk  vele. 30 perc 
múlva megcsapoljuk és a vizelethez pár csepp 20%-os NaOH-t adunk, positiv 
esetben enyhe rózsaszíntől a pirosig a legkülönbözőbb színárnyalatokat kapjuk. 
Ha nincs színeződés, a próba negatív-

A methodus előnye — m int m ár em lítettük —, hogy kivitele igen egy-
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szerű, m inden segítség nélkül bárhol keresztülvihető és a perflatios készüléket 
fe leslegessé teszi.

Érdekes lenne a vizsgálatokat fo lytatni tovább abban az irányban, hogy a
színeződés intenzitásából a tuba átjárhatóságának fokára lehetne-e követ
keztetni.

Irodalom:

Jacobi: Zentralblatt f. Gyn. 1940. 2.; Daniel, Marovdin, Waneff:: Zentralblatl 
f. Gyn. 1939. 21.; Mikulicz—Radeczki: Zentralblatt f. Gyn. 1939.; Rutin: American 
Journ. of Obstetr. and Gyn. 1940. 4.; Jacoby: American Joum. of. Os'r. and Gyn. 
1940. 1.; Sharman: Journal of Obstetr. and Gyn. of the Bri ish Empire, 1948. 6.; 
G. Speck: American Journal 1948. 6.; Salvin: Western J. Surg. Obst. Gyn. 1948. 56.

K Ö N Y V -  ES L A P S Z E M L E
J .  J .  K ra m a re n ko

A Filatov-lcbcry és módosítása 
az orrplasz'ikibxn

Kilencven esetben végzett orrplaszti
kát. Filatov-lebeny segítségével. Eleinte 
függő lebeny formájában alkalmazta, 
majd a módszer ismert hiányosságai 
miatt á'tért a vándoroltatott lebeny fel- 
használására. Ezt a legkedvezőbben a 
has bőréből képezte ki s — vagy közvet
lenül araszoltatva vándorolta.ta, vagy 
pedig az alkar közbeiktatásával, 1ehát a 
has bőréből az alkarra s innen a kívánt 
helyre. A hasfal különlegesen alkalmas 
a lebenyképzésre, mert az előállott bor
hiány rendesen különleges feszülés nél
kül s legtöbbször segédmetszések nélkül 
összehozható, megszüntethető. Ha csak 
kis orrdefektus korrigálásáról volt szó, 
vékony lebenyt készített az alkar bőré
ből. Amennyiben nagyobb volt a hiány, 
vagy egész orrot kellett kiképezni, a 
Filatov-lebeny Limberg—Rabinovics vál
tozatát alkalmazta, amelynek lényege a 
lebeny háromágúsága, tehát a lebeny 
„T“ alakú. A Syphilistől, vagy lupustól 
megtámadott támasztószerkezet elpusz
tul, teljesen hiányozhatik az orrsövény: 
ilyenkor négyágú, keresztalakú lebenyt 
szab ki. Ennek hosszú szára képezi az 
orrháfat,, ennek rövidebb folytatása az 
orrsövényt s a keresztszárak az orrlyu
kakat. Ezt a lebenyfajtát eleinte szintén 
a hasfal bőréből képezte ki, de a vándo
roltatás bonyolultsága miatt áttért az al

kar bőrére s ezzel alaposan megrövidí
tette az eljárás idejét. — Eredményei 
alapján szerző kiemeli a Filatov-lebeny 
előnye:t a rhinoplastikában. A lebeny 
jó vérellá'ása miatt kiválóan szervül, 
ellenáll a fertőzéseknek és alakját kifor
málás után nem változtatja. Hangsú
lyozza, hogy minden esetben kissé na
gyobbra kell a lebenyt kiszabni, mint 
amekkora hiányt szándékozunk vele be
fedni, mert csak ebben az esetben lesz 
a lebeny jól modelálható Ez vonatkozik 
a bőrön kívül főleg a bőralatti zsírszö
vetre. Súlyt kell fektetni a láthata'lan 
hegekre, nemcsak kozmetikai szempont
ból, de vérellátás szempontjából is, ami 
vékony, vonalas hegen keresztül sokkal 
tökéletesebben és gyorsabban áll helyre. 
A varrást lószőrrel vagy igen vékony se- 
selyemmel végzi, az „U“ alakú gézhen- 
gerkék fe'ett csomózza s ezzel az eljá
rással kiválóan egyesíti a sebszéleket. 
A varratszedés korán, már a negyedik 
napon megtörténik. Fedőkötést egyálta
lán nem alkalmaz. Amennyiben széle
sebb, torzító hegek keletkeznének, ezeket 
másodlagosan hozza rendbe, mégpedig a 
következő eljárással: nem metszi ki a 
heget teljes mélyégében, csak felülete
sen az epidemis-réteget érintve készít 
keskenypengéjű késsel két párhuzamos 
metszést- A sebvonalat pontosan egyesíti 
a megmaradó heg mélyebb rétege felett. 
Gyógyulás után az új bőrheg nem húzó
dik be s alig észrevehető, vonalas heg
ként gyógyul.

A „ H o n v é d o rv o s“  előfizetési ára  : F t  80.—, in tézm én y ek , v á lla la to k  részére iao.— 
L apengedély  szám a : 9031/1948. T . M.

F ele lős k iadő : a H onvéd  S a jtó -é s  L ap k iad ó  V álla la t vezető je  
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HONVEDORVOS
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E :  F E L K A I  D É N E S  D R . O  R V O  S E Z R E D E S

A Vörös Hadsereg születésnapja
A Szovjethatalom helyzetét mindaddig nem  lehe te tt szilárdnak tekinteni, 

míg Oroszország háborúban volt Németországgal és Ausztriával. A P á r t  veze
tői tisztában voltak ezzel és éppen ezért tud ták  jól, hogy ha meg akarják  szi
lárdítani a szovjet-hatalmat, akkor legelsősorban véget kell vetni a háborúnak-

Ezért tö rtén t az is a későbbiek folyamán, hogy a szovjet korm ány aján
latot te tt a hadviselő népek korm ányainak a dem okratikus békéről való tá r 
gyalások azonnali megkezdésére. M int tudjuk, Anglia és Franciaország ezen 
javaslatot nem  fogadta el. Ezekután tö rtén t az, hogy 1917 decem ber 3-án 
Németországgal és A usztriával megkezdődött tárgyalások következm ényeként, 
december 5-én aláírták a kölcsönös fegyverszünetről és a hadm űveletek ideig
lenes beszüntetéséről szóló egyezményt.

A tárgyalások közepette m egtörtént a front sziétzilálása és a nem zetgazda
ság is bom lásnak indult.

Mint m ár előbb em lítettem , a háború folytatása, csak a Szovjet K öztár
saság lé té t kockáztatta volna. így  kénytelenek voltak  elfogadni a  szám ukra 
legnehezebb békefeltételeket is. Elsősorban azért volt erre  szükség, hogy a 
munkásosztály a parasztsággal új erőt gyűjtsön arra , hogy m egszilárdítsák a 
szovjet hatalm at.

Ugyanakkor meg kell emlékeznünk arró l is, hogy az ellenforradalm árok 
minden szándéka az volt, hogy ia legnagyobb harco t folytassák a béke m eg
kötése ellen, összegezve az volt a céljuk, hogy az ellenséget tám adásra buz
dítsák a  szovjet-hatalom ellen. Trockij és B ucharin, Radek és P jatakov, m in 
den erejükkel szervezték az ellenforradalm árok ezen törekvéseit, m egbújva, 
a „Baloldali kom m unisták“ álarca mögé. A  P árto n  belül is a legkem ényebb 
harcot fo lytatták  L enin elvtársék ellen.

Az ellenforradalm árok m esterkedéseinek m eg is le tt az eredm énye: 1918 
február 10-én a béketárgyalások megszakadtak. B ár a P á rt m inden igyekeze
tével azon volt, hogy a  békét megkössék, Trockij árulást követett el, m in t a 
szovjet delegáció elnöke, azzal, hogy nem  a Bolsevik P á rt u tasításait h a jto tta  
végre, hanem  gálád módon kijelentette, hogy a  Szovjet Köztársaság m egta
gadja és nem óhajtja azokat a békefeltételeket, m elyeket Németország fe la ján-
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lotí. Világos ezekután, hogy a ném et hadsereg azonnal m egtám adta a Szovjet 
Köztársaságot.

A P árt, m in t m indenkor, m egtalálta a következő láncszem et és kiadta a 
jelszót: „Veszélyben a szocialista haza!“ E rre  a m unkásosztály válasza az volt, 
hogy még nagyobb lendülettel kezdte m egalakítani a Vörös Hadsereg csapa
tait. Az így m egalakított új hadsereg, m int a. forradalm i nép hadserege, m eg
ind íto tta teljes erejű  tám adását a ném etek ellen.

1918 feb ru á r 23-án Pszkov és N arva alatt, hatalm as csapást m értek  a  tá 
madókra, m ely győzelem n ap ja  jelenti a  Vörös Hadsereg születésnapját.

Azé a  Vörös Hadseregé, am ely  a későbbiek folyamán, az intervenció ide
jén, m eghiúsította a 14 kapitalista  állam azon törekvéseit, hogy megsemmisít
sék a fiatal Szovjet Köztársaságot.

Azé a Hadseregé, am elyből később, a fejlődés következm ényeként kiala
k u lt a Szovjet Hadsereg, mely barlang jában  zúzta szét a ném et fasizmust, s 
szám unkra is meghozta a szabadságot és függetlenséget.

Vájjon m i volt az oka a Vörös Hadsereg győzelmeinek?
Sztálin e lv társ m ondotta: „A Vörös Hadsereg azért győzött, m ert m ind

végig h ű  és odaadó Volt népéhez, ezért szerette és tám ogatta a  nép, m in t saját 
vérbeli hadseregét. A  Vörös H adsereg a nép gyermeke és ha hű népéhez, m 'n t 
anyjához a gyermek, a nép tám ogatn i fogja és ezért győznie kell. Viszont 
annak  a  hadseregnek, m ely népe ellen  megy, vereséget kell szenvedni.“

És nem  utolsó sorban azért, m ert olyan vezető ereje volt, m int a Bolsevik 
P á rt és olyan vezetői, m int Lenin és Sztálin elvtársak.

A Vörös Hadseregnek az O któberi Forradalom  szülöttjének köszönhetjük 
mi is azt, hogy m indjobban erősödő Néphadsereggel védhetjük m eg és bizto
síth a tju k  építő, szocialista m unkánkat.

N éphadseregünkön belül, mi egészségügyi dolgozók is, kell, hogy meg
ism erjük  a Vörös Hadsereg győzelm einek sorozatain keresztül lé tre jö tt Szov
je t , H adsereg egészségügyi m u n k ájá t és annak fő elveit. De nem csak m eg
ismerni, hanem  azokat el is kell sajátítanunk.

A  szocializmus legfőbb értéke az  em ber és éppen ezért, ha m i egészség- 
ügyi dolgozók is teljes egészében a szovjet egészségügyi dolgozókat választjuk 
példaképül, akkor legelsőrendű fe ladatunk  kell, hogy legyen, _ hogy b a jtá í-  
sainkat ne esetnek tekinsük, hanem  em bernek és így tudjuk legfőképpen biz
tosítani egészséges bajtársakkal N éphadseregünk ütő- és harcképességét.

F eladatunk  továbbra az, hogy a n álunk  még előforduló egymásközötti 
különbségeket megszüntessük. Gondolok i t t  arra  a hárm as kategorikus rend
szerre, am ely még egyes helyeken m egnyilvánul, m int pl.: orvos, ápoló és 
takarítónő közötti különbségekre. Le kell vetnünk teljes egészében a még a 
polgári életből hozott kispolgári csökevényeinket. Fegyelem terén  m eg kell 
szüntetnünk a liberalista, „jó fiú“ szerepet játszó m egnyilvánulásokat. Anyagi 
vonalon a legnagyobb takarékossággal k e ll biztosítani szocializmusunk ép ítésé t

És nem  utolsó sorban vérünkké kell válni annak, hogy az orvostudom á
nyunk a népé, fő fe ladatunknak  kell tek in ten i azt, hogy a betegségeket meg
előzzük, s gyógyítsuk.

N éphadseregünk orvosainak, még ezenkívül, egy különös terü le trő l kell 
megemlékeznünk, a hadisebészetről. Szükség van erre pedig azért, m ert a nem 
zetközi helyzet is megköveteli tőlünk. Mi a békét akarjuk, azonban az impe
rialisták, hogy p ro fitjukat növelni tudják, ú jabb  háború t készítenek elő. És mi
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fontos feladat egy háborúban az egészségügyi szolgálat számára? Az, hogy 
minél több sebesült bajtárs harcképessé váljék. Jellemző például a szovjet 
egészségügyi szolgálatra, hogy a nagy Honvédő Háború idején a sebesültek, 
több, m int 70 százaléka ú jra  harcképessé vált.

Alkalm unk van rá, hogy m egism erjük a szovjet hadisebészetet. Nemcsak 
elméletben, de gyakorlatban is, biztosítja szám unkra a Szovjetunió azt, hogy 
elsajátíthassuk a szovjet hadisebészet eddigi gyakorlati tapasztalatait is. Gon
dolok itt  arra, hogy egyik legjobb hadisebészét, Petrovszkij elv társat küldte 
ide hozzánk, hogy Néphadseregünkkel megismertesse a hadisebészet összes 
tapasztalatait.

Nem szabad m egfeledkeznünk arról sem, hogy m unkánkat a legmesszebb
menőkig támogatja, P ártunk  iránym utatásával, korm ányunk s Néphadsere
günkön belül Farkas elv társunk m inden alkalm at és módot megad arra, hogy 
fejleszthessük tudásunkat.

Mindezekhez szükséges az, hogy mi m egértsük azt, hogy a béke ügyét 
szolgáljuk, a dolgozó nép érdekeit védjük és éppen ezért, Néphadseregünk 
egyik biztos pillérévé kell válnunk azáltal, hogy m indjobban m egszeretjük a 
szovjet orvostudományok elsajátításával a Szovjetuniót, a katonai szabályza
tok tökéletes m egtanulásával és a gyakorlatba való átvitelével, a Vörös Had
seregből kifejlődött Szovjet Hadsereget, és minden m unkánkban a P á rt útm u
tatásait ta rtju k  szem előtt.

Előre a M. D. P. II. Kongresszusáért és ezen keresztül egészségügyi dol
gozóink m unkájának m egjavításáért.

Irta: VADÁSZ SZILVESZTER hadnagy

Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója 
az influenzáról

Elterjedtsége. A klinikailag ,,influenzának“ nevezett betegség nem tak ar 
egységes kórképet. A gyakorlatban sokszor használják ezt a  diagnózist olyan
kor is, amikor nem  az influenza-virus okozta kórképekről, hanem  egyéb, úgy
nevezett „meghűléses“ betegségekről van szó. Az egyszerű náthától kezdve, 
különböző kórokozók okozta gyulladásos folyam atokon á t a súlyos toxikus 
influenzáig m indenféle betegség belekerül ebbe a  csoportba. Laboratórium i 
eljárás egyelőre nem  áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy m inden egyes esetben 
igazoljuk a diagnózist. Járványos időben könnyebb a helyzet, m ert ilyenkor a 
nagyszámú és egyidőben jelentkező megbetegedés a járványos jelleg m iatt 
könnyen felismerhető. Fokozza a nehézséget, hogy még a kifejezetten az in flu 
enza-virus ál al okozott megbetegedések is széles variációt m utatnak, az egész 
könnyen lezajló megbetegedésektől a legsúlyosabb szövődményekig. Még nehe
zebb a sporadikusan jelentkező esetekre rám ondani a v irus influenza eredetet, 
ezek rendszerint enyhébben zajlanak le és a közönséges náthától alig külön
böznek. 1
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Az elm ondottak m iatt a megbetegedések száma alapján az influenza 
elterjedtségéről pontos 'képet alkotni nem lehet. Bizonyos országokban já rv á
nyos időszakban elrendelik az összes eset bejelentését, máshol, m in t nálunk is, 
csak a szövődményes esetek jelen tését kívánják. Sok helyen azonban az influ
enza az em lített nehézségek m ia tt nem  tartozik a bejelentendő betegségek 
közé. A  halálozások figyelem bevételével sem n y ú jt biztos tájékoztatást külön
böző okok m iatt. Az influenza haláleseteket gyakran könyvelik el más diag
nózis alatt, hiszen közismert, hogy egyéb betegségben — szívbajban, vesebaj
ban, tüdőbajban, stb. — szenvedő betegek influenzás fertőződés esetén gyak
rabban  pusztulnak el, m int az egyébként egészséges egyének. A m ás betegség
ben szenvedőket tehát elkönyvelik egyéb betegségek alatt. Közismert, hogy 
influenzajárvány idején az általános halandóság is emelkedni szokott, tehát 
az egyéb betegségek okozta halálozásban is emelkedés látszik. További nehéz
ség az influenzajárványok elterjedtségének elbírálásában, hogy azok külön
böző súlyosságúak szoktak lenni, teh á t a halandóság számaiból nem  lehet a 
megbetegedések előfordulására következtetni. Járványok idején  megnövekszik 
az orvosi rendelőintézetek forgalm a és a gyakorló orvosok feljegyzései talán 
legközelebb állnak a  m egbetegedések számának pontos regisztrálásához, bár 
ezekben sem szerepelnek a könnyen lezajló esetek. Járványok lezajlásának 
m egfigyelésére alkalm as továbbá egyes embercsoportok megfigyelése és annak 
feljegyzése, hogy munkahelyeikről, hivatalokban, vagy iskolákban mennyien 
hiányoznak. Ez utóbbi számok egyes járványok lefolyását párhuzam osan kö
vetik.

Még nehezebb az influenzajárványok történetének áttekintése a kórkép 
változatos volta m iatt. Nehéz m egállapítani, hogy az évtizedekkel vagy évszá
zadokkal ezelőtt lezajló járványok influenzák voltak-e, vagy sem és m ennyi
ben vehetők azonosnak a jelenleg influenzának ta rto tt kórképpel. A történelm i 
adatok alapján az első nagyobb pandém ia 1510-ben zajlott le, azóta hosszabb- 
rövidebb időközökkel következtek a pandémiák. Ezek közül a nagyobbak az 
egész világon vég:gpusztítottak, m ások csak egy-egy világrészre, vagy a föld
gömb északi, vagy déli féltekéjére szorítkoztak. Az 1889—90. évi pandémia után 
jóform án alig volt esztendő, amikor kisebb-nagyobb pandém iák ne jelentkeztek 
volna. Az influenza történetében a legsúlyosabb az 1918—19. évi járvány volt. 
Becslések szerint ez a já rv án y  az egész világon kb. 20 millió em bert pusztított 
el, tehát kb. két és félszer annyit, m int am ennyi az első világháború vesztesége # 
volt. M agyarországon 1918-ban influenza diagnózisban 53.000 em ber halt meg, 
de term észetesen ha  az egyéb diagnózis a la tt elkönyvelt halo ttakat is hozzá
tesszük, ez a szám lényegesen magasabb lenne. A két legutóbbi súlyosabb já r 
vány  között kb. 30 év te lt el, ezért egyesek a rra  következtetnek, hogy a  súlyo
sabb járványok 30 évenként követik egymást. Ennek ellentm ond az, hogy a 
m últ évszázadokban a kisebb-nagyobb járványok között igen különböző idő
szakok te ltek  el.

Az influenza a legtipusosabb cseppinfekció betegségek közé tartozik. 
Terjedése leggyakrabban ilyien módon történik, em ellett közvetlen érintkezés 
ú tján  is terjedhet, sőt elképzelhető tárgyak  vagy egyéb úton való terjedése is. 
A cseppinfekció m echanizm usának részleteire ezen a téren  nem  kell kitérnünk, 
csak rá  ke ll m utatnunk arra, hogy a legújabb kutatások  szerint beszéd közben 
többszáz, tüsszentés és köhögés közben pedig többszázezer apró nyálcsepp kerül 
a levegőbe és egyideig lebegve ottmarad. E cseppek túlnyomó többsége egy
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m ikronnál kisebb, a r ra  nem alkalmasak, hogy baktérium ok legyenek rajtuk, 
de lényegesen kisebb vírusok nagyrészükön m ár m egtapadhatnak. Az influ
enza elsősorban ezek közvetítésével, tehát cseppinfekció ú tján  terjed, de te r 
jedhet más módon, is. Á tkerülhet egyik em berről a m ásikra közvetlen érin t
kezés pl. kézfogás ú tján  is, hiszen a felső légutak váladékai gyakran kerülnek 
köhögéskor, tüsszentéskor az em ber kezére. T erjedhet csók ú tján  is, ez a  csa
ládon belüli fertőzésnek gyakori módja. A virus tárgyakon is életben m arad
hat egy ideig, ezért -a betegek nyálával szennyezett tárgyak — közös edény, 
ivópohár, evőeszközök, törölköző, stb. — szintén terjesztői lehetnek az influen
zának. Az influenza terjedését igen erősen elősegíti az a körülm ény, hogy egy
részt a kontangiózitás a népesség m inden korcsoportjában igen magas, m ás
részt az influenza m ár az inkubációs stádium  végén is erősen fertőzőképes. 
Ha ehhez hozzávesszük, hogy az inkubációs idő igen rövid, úgy érthető, hogy 
az influenza nagy gyorsasággal te rjed  és nagy em bertöm egeket képes megbe- 
tegíteni. A járványok ezért robbanásszerűen indulnak el, néhány hét alatt az 
egész népesség megbetegszik és azután a járvány  gyorsan megszűnik.

A súlyosabb influenzajárványok közé ékelődő enyhébb járványok rövid 
időszakokban követik  egymást. Az; 1918— 19. évi pandém ia óta nálunk Magyar- 
országon rendszerint kétévenként jelentkeztek az enyhébb járványok, de ezek 
is pandómiás form ában az egész világon észlelhetők voltak. A szerzők egy része 
a kétéves periódust az immunitás kb. egy évig ta rtó  m egm aradásával m agya
rázza, tehát úgy, hogy az egyik já rv án y  alkalm ával szerzett im m unitás a követ
kező évben még érezteti hatását, de két év m úlva m ár eltűnik.

A járványok általában a téli hónapokban jelentkeznek, nálunk a  leg
több januárban kezdődött, de vo lt olyan is, am elyik februárban, vagy m ár
ciusban indult el. 6—8 hét elegendő ahhoz, hogy az egész ország átvészeljen.

Az influenzás beteg, m in t em lítettük, m ár az inkubációs stádium  végén 
fertőzőfcópes és fertőzőképessége a: klinikai tünetek  megszűntetésével, tehát 
akkor szűnik meg, mikor az o rr-to rok  váladékok a  norm álisra csökkennek. 
A fogékonyság nagy  egyéni különbségeket m utat. Kisebb járványok alkalm ával 
a népességnek rendszerint csak egyrésze betegszik meg, ai többi m entes m arad. 
Nagyobb pandém iák alkalmával, — m int am ilyen az 1918—19. évi járvány  is 
volt, — a contagnositási index megközelíti a 100%-ot, bár még ilyenkor is 
akadnak, akik nem  betegszenek meg. A m egbetegedések leggyakrabban a leg 
fiatalabb és a legidősebb korosztályokból szedi a legtöbb áldozatot, de a súlyos 
pandémiák alkalm ával a legm unkabíróbb korosztályokból is sok áldozatot kö
vetel. A jelenlegi járványban — angol jelentések szerint — a halálozások tú l
nyomó többsége az 55 éven felü liek  közül kerü l ki. Talán egy betegség sincs, 
amelyiknek nemzetgazdasági jelentősége olyan nagy volna, m int az influenzáé, 
hiszen az. influenza és a vele egy elbírálás alá eső betegségek m ég nem  já rv á 
nyos időkben is a termelésben több m unkakiesést okoznak, m int az összes többi 
betegségek együttvéve.

A kórokozó. Az influenza kórokozója az influenza-virus. Az influenza
vírusnak legalább két típusa van: A  és B típus: a típusokon belül altípusok 
vannak és a törzsek még az altípusokon belül is különböznek egymástól.

B akteriális eredetű anginákat, tonsilitiseket aránylag könnyű elkülö
níteni a valódi influenzától klinikai, de még inkább bakteriológiai alapon. L eír
tak  azonban olyan angina-járványokat is, am elyekben bakteriális kórokozó a 
leggondosabb vizsgálat m ellett sem volt kim utatható. Ilyen esetekben ism eretlen
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virus a  m egbetegedések okozója- Ugyancsak virusered et űztek tek in tjük  a közön
séges m eghűlést is, amely sokszor lép fel kisebb járványok form ájában. Ennek 
a kórokozóját is csak kevéssé ism erjük. Meg kell különböztetnünk az influenzá
tól az ú- n. elsődleges A típusos tüdőgyulladást, am elyet szintén v irus okoz. 
I tt  kell m egem lékeznünk arró l is, hogy a poliomyelitis vírusa, de m ég inkább 
az azzal rokon Coxsackie-virusok is sokszor idéznek elő „nyári grippé“-nek 
imponáló járványokat,, am elyek folyam án csak elvétve fordul elő bénulá- 
sos eset.

a _  ________  -i r —  i  x.---- ' ____i  -i n n n  n n  • '  :  — . i ,  -  i
z j t i x  u t r i i A d  í v ü l  lta. i/cU ic tilcU V  cL  jy u  t/c ti cu»ct c tz . x u o c / ----- ó ^ ' c S  j a x v c m y  r v a p t o a i l

kezdődött meg. Akkor még nem  vetődhete tt fel a virus-eredet, hiszen Ivanov- 
szkij csak 1892-ben hozta nyilvánosságra azokat a kísérleteket, am elyekkel be
bizonyította szűrhető kórokozók létezését. Pfei f fer  influenzás betegek aránylag 
nagy százalékának torkából k itenyészte tt egy haem ophil baktérium ot, amelyet 
m a Haemophilus influenza-nak  npvezünk. Közel harm inc éven át ezt a bakté
rium ot ta rto tták  az influenza kórokozójának annak ellenére, hogy azt soksfeor 
k itenyésztették  egészségesek torkából is. _ ,

A Pfeiffer-féle bacillus kórokozó szerepébe v e te tt h ite t először az 1918— 
19-es pandém ia ingatta meg. Ebben az időben az orvosi köztudatba m ár any- 
nyira belegyökerezett ennek a bacillusnak a kórokozó szérepe, hogy sokáig 

- v ita  tárgya volt, vájjon az 1918-ban jelentkezett pandém ia influenzának te 
kinthető-e, m e rt hiszen a P feiffer-bacillust aránylag ritk án  sikerü lt kim utatni. 
M iután a szövődmény-mentes esetekben kórokozó baktérium ot általában nem 
tudtak kitenyészteni, felvetődött a v irus-teória és ebben az irányban tö r
tén t is néhány  kísérlet. Ezek a k ísérletek  azonban még nem  voltak b'zonyító 
erejűek. A virus-eredete t akkor sikerü lt bebizonyítani, am ikor ta lá ltak  labo
ra tórium i k ísérle tre  alkalm as á llatfa jt, am ely influenzára fogékony. Sm ith, 
Andrew es és Laidlaw -nak sikerült a  vadászm enyéteket fertőznie influenzás 
betegek toroköblítő folyadékának baktérium m entes szűrletével. Az influenzá
val fertőzött m enyét az emberi influenzához hasonló betegségbe 'esik, savójában 
a v irust közömbösítő ellenanyagok jelennek m eg és újabb influenza fertőzéssel 
szemben ellenállóvá válik. A v irus közömbösítő ellenanyagok influenza-Teconva- 
lescens em berek savójában is kim utathatók. A v irust m enyétről-m enyétre át 
lehet oltani és m enyétek a fertőzésre azonos megbetegedéssel válaszolnak.

Influenzával m egbetegített m enyétek légúti nyálkahártyájából készült 
suspensióval egereket is lehet fertőzni, ha a fertőző anyagot narkotizált egerek 
orrába csepegtetik. Az egerek pneum oniában betegszenek meg és masszív fer
tőzés esetén elpusztulnak. K özvetlenül em beri vírussal azonban általában nem 
sikerü l egereket megbetegíteni.

Ma az influenza-virus kitenyésztése legáltalánosabban tojás-oltással tö r
ténik. A toroköblítő folyadékot 8—13 napig  előkeltetett em brió kam nion zsák
jába oltják be. Ha. a toroköblítő folyadék fertőzőképes influenza-virust ta rta l
m azott, a v irus elszaporodik az em brió légzőszerveiben és további 3—4 napi 
keltetés u tán  am nion-folyadékban kim utatható. Tojáshoz szoktatott törzsek jól 
szaporodnak a ke lte te tt to jás m ás szöveteiben is, főleg az allantois-zsákban.

Az influenza-virus kim utatása az em brionális folyadékból, vagy szerv
kivonatokból legegyszerűbben a H irat-féle haem agglutinatios próbával tö rté 
nik. Ennek lényege az, hogy a v iru s-ta rta lm ú  folyadékok a beléjük kevert 
csirke-, tengerim alac-vörösvérsejteket és m ég egész sor egész m ás állatfaj vö- 
rösvérsejtje it agglutinálják. A reakció szobahőn és hűtőszekrényben egyaránt 
lé tre jön , de ha  a próbát 37°-on, vagy ahhoz közelálló hőm érsékleten végzik,

80



a Vörösvérsejtek ham arosan szétválnak egymástól. Ű jabban szovjet szerzőknek 
sok esetben sikerü lt az influenza-vírust közvetlenül a toroköblítő folyadékban 
haemagglutinatiós próbákban k im utatn i és eljárásokat dolgoztak ki, hogy a 
próbát még érzékenyebbé tegyék. Az ilyen gyors eljárások igen érdekesek a 
laboratórium i diagnosztika szempontjából, de a v írusok tojásban, vagy k ísér
leti á llatban való izolálását nem  teszik fölöslegessé.

Az izolált kórokozó identifikálása és típusának m eghatározása specifikus 
imunsavók segítségével történik. E rre  a célra a v iruskutatásban általánosan 
alkalm azott közömbösítési próbán k ívül az ennél sokkal gyorsabb, egyszerűbb 
és olcsóbb haem agglutinatió gátlási és kom plem entkötési próbákat is hasz
nálják.

A  virusközömbösítési p róbát tojás- vagy egérkísérletben szokás végezni. 
Azon alapul, hogy h a  a  v irust beoltás előtt homolog im munsavóval összeke
verve egy ideig állni hagyják, (a jelenlévő ellenanyag m eggátolja a> v iru st ab 
ban, hogy fertőző hatását kifejtse. Hyperim m unizált állatok savója egyenlő 
arányban összekeverve a vírussal, ennek sokszor egym illiárd fertőző adagját 
is képes közömbösíteni. Ez abban nyilvánul meg, hogy a neutralizált keverékkel 
oltott egér, vagy embrió nem  betegszik meg. A  savó B v irust és fordítva nem  
neutralizál; a két típus közt nincs im munológiai rokonság. A típusokon belül 
az egyes törzsek között is csak részleges a kereszt közömbösítés.

A komplementkötésii próba a közismert elven alapul-.A ntigénként virus- 
tarta lm ú allantois-folyadékot vagy egértüdőből készített suspensiot szokás hasz
nálni. A savóból hígításokat készítenek és m egkeresik azt a legmagasabb hígí
tást, amely még éppen pozitív reakciót ad. Ennek a hígításnak a reciprok értéke 
a savó komplementkötő ti'tere a használt antigénnél szemben.

A haem agglutinatio-gátlási próba azon alapul, hogy homolog savó jelen
léte m eggátolja a virus-haem ogglutinatio kifejlődését. A  savó a próbában hasz
nált vírussal szemben annál magasabb tite rü , m inél nagyobb hígításban képes 
meggátolni adott virus-m ennyiség agglutinatios hatását.

Típusm eghatározásra legalkalm asabb a kom plem entkötési próba, viszont 
a gátlási próbával finom törzskülönbségek m utathatók ki jól.

Az ism ertetett próbáknak az influenza laboratórium i diagnózisában is 
hasznát vesszük. Az influenza-szerű betegség a la tt bekövetkező jelentékeny 
titerem elkedés valam elyik típussal szemben ugyanis azt jelenti, hogy a  beteg
ség influenzafertőzéssel állít összefüggésben.

Az influenza-virus rendkívül változékony. Az újabb járványokból k ite
nyésztett A  törzsek nagyon erősen különböznek a 18 évvel ezelőtt izolált első 
A  törzsektől. Különösképein az 1946. óta izolált törzsek különböznek a régiek
től. Ezért megkülönböztetésül az újabb törzseket A‘-vel szokás jelölni, szemben 
a régi, egyszerűen A  törzsekkel. Minden okunk m egvan feltételezni, hogy visz- 
szamenőleg 1918-ig a nagyobb kiterjedésű járványokat A  típusú v irus okozta, 
die valószínű az is, hogy ez az A  típus 1918. és 1933. — a virus első izolálásának 
éve — között éppen úgy m egváltozott, m int azóta napjainkig. Az A  típusú 
influenza-v riis és a sertésinfluenza vírusa között is kim utatható im m unitástani 
rokonság, sőt több adat tám ogatja azt a feltevést, hogy a sertésinfluenza 1918— 
19-ben úgy keletkezett, hogy a pandém ia vírusa átm ent sertésekre.

A nagyobb kiterjedésű, súlyosabb lefolyású járványokat rendszerin t A  
típusú virus okozza. Nincs tudom ásunk arról, hogy a B  típus valaha is okozott 
volna pandém iát, viszont az egyes intézetekre, kisebb csoportokra szorítkozó 
járványok kórokozója gyakrabban B típusú.



A N yugateurópában ezidén fellépett járványból A ‘ altípusai törzseket 
izoláltak. Ilyen  a ltípust M agyarországon eddig m ég csak egyízben sik erü lt izo
lálni: 1949. m árciusában egy kisebb já rv án y  során, amely az azt megelőző hó
napokban N yugateurópában lefolyt A ‘ járvánnyal valószínűleg kapcsolatos volt. 
1949-ben N ew -Y orkban egyetlen influenzás betegből olyan törzset izoláltak, 
amely az influenza-virus m inden tu lajdonságával rendelkezik, de sem az A, 
sem  a  B típussal nincs im m uriitástani rokonságban.

Az influenza virus eredete m a m ár nem  vitás. V ita tárgya ma m ár leg
feljebb az lehet, hogy a valódi nagy  pandém iák kifejlődéséhez szükség van-e 
valamilyen, a v írussal együtt h a tó  baktérium os társfertőzésre. A Pfeiffer- 
bacillus m egm aradt hívei a sertésinfluenzára hivatkoznak, am ely súlyos alakot 
csak akkor ölt, ha  a vírusfertőzéshez egy ugyancsak haemophil bacillus, a 
H-suis társul. A szakem berek többsége mégis azon az állásponton van, hogy 
m agát az in fluenzát — sokszor az igen h irte len  kifejlődő pneum oniával együtt 

•— egyedül a vírusfertőzés váltja ki. B aktérium ok inkább csak szövődményeket 
okoznak. A Pfeiffer-bacillus okozhat influenzaszövődményekat és okozhat kór
képeket, de az u tóbbiakat élesen el kell választani az influenzától.

A klinikai kép. Az influenza klinikai képe igen változatos lehet s  em iatt 
már' régóta próbálkoznak azzal, hogy különféle alakjait megkülönböztessék. 
Legcélszerűbb a betegség típusos alak jának  a m érsékelt h u ru tta l járó alakot 
tekinteni; ez ugyanis a  leggyakoribb. Ennek fokozatai lehetnek a csökevényes 
enyhe alak, a tiszta influenza láz hurutos tünetek  nélkül, az idegrendszeri 
alak, az öntudat zavarával, nyugtalansággal stb., s a fulm ináns 24 óra alatt 
halállal végződő kórform a. Változat ok lehetnek a gastroenteriális alak, am ely
ben \a gyomor- és béljelenségek az uralkodók, és a „rheum äs“ alak, amelyben 
főkén t az izmok és Ízületek fájdalm assága tűn ik  fel. Az egyéb jelenségeket a 
szövődményekhez sorolhatjuk.

Az influenza h irte len  kezdődik, heves általános tünetekkel, lázzal, legtöbb
ször hidegrázással. Á llandó tünet a heves fe jfájás (homlok, halánték), s a szem
golyó fájdalmassága. Ezenkívül a beteg  fá jdalm at érez keresztfájában és vég
tag ja iban  (lábikrák, combfeszítők). K ötőhártyája  belövelt, to rkában  anginás 
tüne tek  észlelhetők, nyelve bevont, de a nyelv hegye és széle sokszor tiszta, 
m álnaszerű. O rrában a beteg szárazságot, sebzettséget érez, de-orrváladék alig 
van. (Bő váladék inkább  közönséges ná thára  m utat.) O lykor ham arosan, m ás
kor 2—3 nap m úlva gégéi- és légcsőhurut jelentkezhet, kínzó, száraz, fájdalm as 
köhögéssel. Végül bronchitis alakulhat ki.

A beteg pulzusa lehet szapora, de lehet igen gyér (akár percenként 48). 
Az igen súlyos esetekben a teljes vazom otor-bénulás (sápadtság, szederjesség, 
légszomj, vérnyomáscsökkenés, száraz nyelrv meteorizmus) m inden szövődmény 
nélkül is megölheti a beteget. A közepes súlyosságé esetekben a szisztolés v ér
nyom ás norm ális m aradhat, de a diasztolés gyakran csökken. A vérképben kez
detben leukocitozis u tá n  leukopenia, lymphocitozis, monocitozis, hisztiocitozis 
alakul ki, an- vagy hipeozinofiliával és a, fehér vérsejtek  toxikus —  degenera- 
tív elváltozásaival. Szövődmények esetén leukocitozis tám adhat, de a leuko
penia is m egm aradhat, sőt fokozódhat.

A betegség lefolyása, ha szövődmény nem  keletkezik, rendszerint gyors:
2—6 n ap  a la tt a láz megszűnik, jobbára gyors lizissel, meglehetős gyakori azon
ban néhány  nap, akár egy hét m úlva a láz kiújulása, vagyis a kétszakaszos láz
görbe. A második láz, ha  nem  szövődmény okozza, rendszerint kisebb az első
nél. Sokszor a hurutos tünetek  kiújuilása is kíséri. Némelykor a huru tos tüne
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tek  esti hőemelkedésekkel, hónapokig makacsul fennállanak, s tüdőgüm őkór 
gyanúját kelti.

A lábadozó a betegség rövid tartam ához képest feltűnően sokáig bá
gyadt, megviselt. Szívizomgyulladás is tám adhat ritm uszavarokkal. Előfordul 
szívneurozis is, tahikardiás rohamokkal. Gyakoribb a vazomotor labilitás: csök
kent vérnyomás, szédülés, a végtagok zsibbadása.

Szövődmények: Első helyen a légzőszervi szövődményók állanak, ezeket 
okozhatja vagy a virus egymaga, vagy társfertőzőkkel (pneumococcus, Pfeiffer- 
baclllus, strepto-, staphylococcus, stb.) együtt, vagy csupán a társfertőzők. 
E szövődmények közül a traheobronhitisz heves szegycsonttáji fájdalom m al, kö
högéssel, légszomjjal járha t s a legsúlyosabb alak, a trahea és a bronhuszok 
gennyes elhalásos gyulladása a tüdő beszűrődése nélkül is halálos lehet. A leg
fontosabb szövődmény azonban a pneumonia; a halálos esetek legnagyobb 
része ennek a rovására esik. Jelentkezhet m ár a betegség kezdetén, vagy ké
sőbb a betegség folyamán, vagy a láztalan lábadozónál. Lehet gócos és össze
folyó és lehet kruppös pneum onia is. Sajátosságai: 1. A fizikai vizsgálat lelete 
sokszor' igen szegényes, bár a röntgenkép terjedelm es beszűrődést derít k i; 
2. az infiltráciiók nem  ta rtják  m agukat a  lebenyhatárokhoz, tovakúsznak, ván
dorolnak; 3. a pneumonia olykor lappangva kezdődik, még lázta lan  lábadozón 
is, s alacsony lázzal folyik le  oldalszúrás nélkül; 4. a láz és a subjektiv  tünetek 
enyhülését nem  egyszer nem  követi a tüdőfolyam at oldódása, a röntgenkép 
változatlan hom ályt m utat; 5. főként a súlyos járványokban gyakori a tüdő- 
gyulladások haem orrhagiás jellege: a köpet vérrel van festve, vagy akár 
folyékonyan ömlő vér.

A pneumonia tartam a a gyógyuló esetekben 5—7—14 nap között válta
kozik, de hosszabbra is húzódhat. Némelykor javulás m utatkozik néhány napra, 
s ezt visszaesés követi (pneumonia recurrens). A m ár em lített idü lt pneumo- 
niák végül hosszú hetek m úlva mégis meggyógyulnak, indulhatnak azonban 
zsugorodásnak is bronchiektasia képződésével.

A halálos esetekben nem  egyszer heveny tüdővizenyő a  halál oka. Más
kor azáltal válik a lefolyás végzetessé, hogy a beszűrődött tüdőszövetben 
elhalások keletkeznek; ezt a roncsoló pneum oniát a bő, hígan folyó gennyes 
véres, sokszor dögbűzü köpet áru lja  el.

Empyemiával is szövődhet az influenza. Főként a korai empyema veszé
lyes, különösen ha a  tüdő is beszűrődött.

Az idegrendszer részéről meningizmus, gennyes meningitisz, mielitisz 
keletkezhet, de legnevezetesebb influenzás idegszövődmény az enkefalitisz 
akuta hem oírhagika, pszihozis is előfordul.

Alig van egyébként olyan szerv, amelyben az influenzával kapcsolatosan 
nem tapasztaltak volna gyakrabban vagy elvétve szövődményes elváltozást. Mint 
gyalkoriabbakat m egem líthetjük a tromboflebitiszt, májléziót, otitiszt, m enin- 
gitiszt nők hószám zavarait. Terhesekre az influenza fokozott veszélyt jelent, 
sokszor abortálnak.

A csecsemőkori influenza. A  régi pandém iák tapasztalatai szer'n t a fia
tal csecsemőkor védettebb, az újszülöttkorban pedig nem  igen észleltek m eg
betegedést. Ezt a női te jje l kapott im m un anyagokkal m agyarázták. Az újabb 
járványok a la tt női te jje l táp lá lt fiatal csecsemőkön és újszülötteken is lá ttak  
bizonyosan influenzás megbetegedéseket.

Az influenza klin ikai m egjelenésében bizonyos különbségek vannak a 
csecsemők” és a nagyobb gyermekek betegsége között. A csecsemők influenzája



kevésbbé jellegzetes, m int a nagyobb gyermeké. Rendesen csak járványos idő
ben lehet biztosan diagnosztizálni. Igen heves általános tünetek között szokott 
jelentkezni, nagyon m agas lázzal (39—40°). Csecsemőinfluenzában klinikai for- 
máka; alig lehet felállítani, m ert a form ák elmosódottak és egymással össze
fonódva jelentkeznek. Kezdetben gyakran az idegrendszeri tünetek dominál
nak. Nagyfokú elesettség, aluszékonyság, vagy ellenkezőleg nagy nyugtalan
ság, esetleg rángógörcs. M int m ás fertőző betegségben, gyakori a hányás, néha 
a légzőszervi tünetek  jelentkezhetnek elsőnek, vagy követik  ham arosan az ideg- 
rendszerieket. Ezek a  köíőhártya lobossága, az o rr-gara t-ü reg  nyálkahártyájá
nak p irja  és duzzanata, esetleg bőséges savós orrfolyás. A bevezető szakban 
gyakran lá tunk  erős orrvérzést. A nyálkahártyák  hurutos váladékképzése! nem 
mindig erős, sőt ném ely szerző <az influenzára éppen a nyálkahártyák száraz 
duzzanatát ta r tja  jellem zőnek a bevezető szakban. A légutak részéről szinte 
obiigát tünet a köhögés is. O lykor a rekedtség is a kezdő szak tünetei közt szere
pel. A csecsemő általános reaktioinak megfelelően ritk án  hiányzanak a gasz- 
troenteriális tünetek. A  hányás dom inálhatja a  kórképet, a hasmenés is igen 
gyakori. A kép az intoxikációhoz lehet hasonló. A csecsemők influenzájának 
ebben a szakában is gyakran  találkozunk keringési zavar' tüneteivel. Ezen ese
tekben a keringési zavar oka gyakran a nagyfokú tah ikard ia és em iatt a szív 

saját vérellátásának heveny zavara. A csecsemőkori influenzánál is a kezdeti 
szakot hosszabb-rövidebb tünetm entes időszak u tán  válthatja  fel a szövőd

ményes szak. Sokszor a tünetm entes időszak teljesen hiányozhat és a heveny 
szak közvetlenül m egy á t a szövődményesbe.

A szövődmények között messze legkiemelkedőbb jelentőségűek a légző- 
szerviek. Alig nevezhető szövődménynek, inkább a betegség velejárója a m ár 
em lített orr-garat hu ru t, a légcső és a hörghurut. Veszélyessége, valam int kü 

lönleges terápiás teendői m iatt külön helyet foglal el a laringitisz: ez az esetek 
egy részében a valóságos krupphoz hasonló gégesztenozist okoz (pseudocrupp). 
Influenzás pszeudokruppnál nemcsak a gége és a gége a la tti nyálkahártya duz
zanata szerepelhet, hanem  a valódi krupphoz hasonló fibrines lepedék is. G ya

kori szövődmény az otitisz media. Nem ennyire gyakori, de súlyosságánál fogva 
a legjelentősebb az influenzás bronhopneumónia. Keletkezését, m int a  felnőt
teknél is, heves tünetek  kísérik. Az észrevehető fizikális e ltérés a banális gócos 
tüdőgyulladáséval egyezik.

Egyik legsúlyosabb, főként csecsemőkön jelentkező alakja az influenzá
nak az ú. n. szeptikus alak. Ebben súlyos általános tünetek m ellett petechiás 
vagy k iterjed t bőrvérzések láthatók.

Az idegrendszer részéről a heveny-szakban jelentkező tüneteken kívül 
a  szövődményes szakban a meningitisz és enkefalitisz a legjelentősebbek.

A gyerm ekkori influenza. I tt  nem  annyira az általános tünetek állnak 
előtérben, m int inkább a szervi lokalizáció. G yakran találkozunk az enyhe 
huru tos alakkal, olykor a kezdet sem annyira  h irtelen  és heves, néha prodro- 
m alis étvágytalanság, nyugtalanság észlelhető a heveny-szak megjelenése előtt. 
Egyébként a tünetek  kevésbbé térnek  el a többi életkof influenzájának tüne

teitő l. Általános infekció tünete i m ellett korán jelentkeznek az idegrendszeri 
tünetek, am ilyen a levertség, egykedvűség, valam it a légzőszervi tünetek. K is
gyerm ek korban különösen gyakran  találkozunk a kezdeti orrvérzéssel. A lég
zőszerv! szövődmények kevésbbé gyakoriak, m in t a csecsemőkorban, főként a 
pneumonia, viszont többször lá tju k  kisgyerm ekeken az influenzás pszeudo- 
kruppot. A keringési rendszer bántalm a sem olyan domináló, m int a csecse-



mökön. A betegség bevezető szakában olykor a típusos exantem a észlelhető, 
rendesen skarlatiniform , esetleg m orbilliform  kiütés alakjában. Hasonló bőr
tünetek csecsemő és felnőttkori influenzában is előfordulhatnak.

Gyógyítás. A heveny-szak kezelése, m inthogy az immunszérum' az á lta 
lános gyakorlat szám ára még hozzáférhetetlen, csak tüneti lehet. Szükség van 
lázcsillapításra és a. fájdalm ak enyhítésére szalicil- vagy amidazofein-készít- 
ménnyel; igen jó hatású  a germicid vagy causyth. H ydrotherápiás lázcsillapítás 
nem ajánlatos, m ert az influenzás beteg igen rosszul tű ri a hideget. A súlyos, 
kollapszus-fenyegette beteget pedig inkább m elegíteni kell. A keringési zavart 
csökkenthetjük környéki és központi izgatókkal (pulsoton, pedrolon, tetracor, 
coramin, strychin) kollapszus esetén lobelin injekció javait és szénsav beléle- 
geztetés két percig m egfordított szódásvitzes üvegből.

Bőven ita tunk  a beteggel gyümölcsnedveket, limonádét, csipkebogyóteát 
C vitam in ju tta tá sa  végett, súlyosabb esetben injekcióban is adjuk. A vitam in 
is ajánlatos, továbbá nagyfokú adinam ia esetén kéreghorm on (cortin, per- 
corten, DOCA).

Csecsemőkori influenzában a heveny szak keringési zavarait szívdilatácio 
esetén vérvétel útján, digitalis injekcióval orvosoljuk, heveny koronáriás ke
ringési zavar esetén pedúg sztrofantin  injekcióval (0.1 mg i. v. esetleg naponta 
többször). A pneumoniás és bfonhiolitiszes keringési zavar m egszüntetésére ré 
gebben szívesen alkalm azták a m ustáros fürdőket. Ma inkább az  oxigén belég- 
zést használjuk.

Miveí a légzőszervi szövődmények előidézésében az influenza v irus m el
le tt más kórokozóknak is van szerepük, gyógyításukra sikeresen alkalm azhat
juk  a szulfamid készítm ényeket és a megfelelő antibiotikum okat. A szulfatia- 
zol-készítmények adagja: egyszerre 2 gram m  és azután 3 napig az eset súlyos
sága szerint 4—6x1 gramm, m ajd 2 napig 3x1 gramm.

Penicillinből 2x200.000—300.000 egységnyi supracillint adhatunk  n a
ponta, súlyos esetben ezenkívül a kezelés' idején 2x100.000 egység kristályos 
készítm ényt is 4 órás időközben.

Tüdőödéma esetén a beteget teljes nyugalom ban ta rtju k , oxigént léle
geztetünk be, kalciumot és glukózét adunk érbe, forró kéz- és lábfürdővel s a 
mellkas elülső felszínére rako tt m ustárpépes szorítással igyekszünk csökken
teni a kisvérkör elteltségét.

A krupp  állandó orvosi felügyeletet kíván, ezért helyesebb kórházba 
küldeni, m ivel szükségessé válhat a traheotóm ia elvégzése. A nehéz légzés eny
hítésére gőzsátort alkalm azunk, helyileg a nyakra m eleget helyezünk, meleg 
folyadékot itatunk, nyugtátokat adunk.

A  csecsemőkori influenza kapcsán fellépő rángógörcsök esetén, vala
m int m em ngeális tünetek  jelentkezésekor gerinccsapolást végzünk; ez diag
nosztikus szempontból is szükséges. Nyugtalanság esetén nyug tátokat adunk 
(szevenál, klorálhidrát).

A gasztrointesztinális alakban, ha a hányás áll előtérben, gyakran adunk 
kismennyiségű folyadékot, esetleg lehűtö tt sós-cukros teát. Gondoskodunk a 
megfelelő m ennyiségű folyadék beviteléről, ha szájon át nem  lehet, tartós 
csőrével, vagy parenteriális bevitel ú  ján  (influzió, tartós i. v. cseppinfuzio). 
Hasmenés esetén megfelelő diétás táplálékot adunk, súlyos csecsemőkori a la

koknál lehetőség szerint nőitejet. A toxikozisszerű kórképeknél a táp lálást is a 
töxikozisnál megszokott módon végezzük. Kezdeti tej-, vagy alma-, vagy répa
nap u tán  emelkedő adagokban nőitej.

ül



A szeptikus alakokban az antiinfekciózus kezelés m ellett fontos szerepe 
ju t az ism ételt vértránszfuzióknak, valam int a megfelelő vitam inok bevitelének.

Az influenza kezelésében első és legfontosabb teendő a szigorú ágy- 
nyugalotn elrendelése. Ennek igen nagy jelentősége van m ind a  betegség lefo
lyása, m ind ped g a szövődmények megelőzése szempontjából.

Im m unitás. Am íg az influenzát nem  tud ták  etiológiai alapon m egkülön
böztetni a hozzá hasonló'm egbetegedésektől, addig szinte elképzelhetetlen volt, 
hogy van im m unitás influenza ellen. A tapasztalat ugyanis azt m utatja, hogy 
aki egyszer á tese tt influenzaszerű betegségen, az inkább fogékonyabbá válik 
újabb m egbetegedésre, m inthogy csökkenne a fogékonysága.

A v irus felfedezése óta tudjuk, hogy az átvészelés m ind állatkísérletekben, 
mind em bereknél je lentékeny immuni tás t hagy m aga után. A savóban ellen
anyagok jelennek m eg és az átvészelt állat az azonos törzs egyébként halálos 
adagjának sokszorosával szemben ellenállóvá válik. Önkéntes vállalkozóknál 
ugyancsak k im uta tták  a  fogékonyság jelentős csökkentését átvészelés után. 
Az így k iválto tt im m unitás azonban nem  ta r t  hosszú ideig, csak az azonos 
tipusra, de még azon belü l se minden törzsre vonatkozik.

A rról m ár m egem lékeztünk, hogy a periodikusan fellépő járványok közt 
eltelő 1—2 év járványm entességét legjobban a lakosság visszam aradt im m u
nitásával lehet m agyarázni.

Az im m unitás létezésének bebizonyításával egyidejűleg kutató m unka 
indu lt meg az ak tív  és passzív im m unizálás m ódszereinek kidolgozására. Ennek 
során azonban számos nehézség m erült fel. A nehézségek oka elsősorban az, 
hogy számottevő im m unitást k iváltani csak olyan vakcinával lehet, amely az 
aktuális já rv án y  kórokozó törzsével m egközelítőleg törzset tartalm az. Előfor
dul, hogy ilyen törzs először csak éppen abból at járványból tenyészik ki, ame
ly  k  ellen im m unizálni kellene. Ezenkívül a mesterséges im m unitás időtartam a 
olyan rövid, hogy pl. az ősszel adott oltások koratavaszi! járvánnyal szemben 
m ár nem  teljesértékűek. További nehézség, hogy az oltóanyag előállításához 
szükséges v irus term elése igen bonyolult és nem  elég kiadós.

Mostanáig a legszélesebb körökben k ip róbált oltóanyag a formalinozott 
vakcina, am elyet szubkután adagolnak. Ha ez a vakcina megfelelő törzsből 
készül, akkor segítségével a  megbetegedések szám arányát a nem  oltott kontrol 
csoporthoz képest 1/3—1/20-ra lehet leszállítani. Ilyen oltóanyagot leggazdasá
gosabban keltetett tyúkto jásban  term elnek és a v irus-tartalm ú allantois-folya- 
dékból tisztítással és koncentrálással á llítják  elő.

Az oltásoknak ez a m ódja nagy töm egekben nem  vihető keresztül. A fe j
lődésnek oda kell irányulnia, hogy vagy egyszerűbb és kiadósabb termelési 
e ljá rá s t kell kidolgozni a  v irus tenyésztésére, vagy  az oltóanyagot úgy kell 
alkalm azni, hogy kevesebb vírussal lehessen megfelelő im m unitást elérni.

Az utóbbi ú to n  halad tak  azok a szovjet szerzők, akik igen biztató ered
m ényeket értek el to jásban passzálással gyengített törzseknek, tehát élő v íru
soknak, a felső légutakban helyi alkalmazásával. Ezt az eljárást azonban egye
lő re  m ég csak igen alapos k ísérleti előkészítés és rendk ívü l széleskörű kontrol 
alkalm azása m ellett lehetne bevezetni', m ert m eg nem  felelő alkalm azás m ellett 
ily en  oltások esetleg a  fertőzés továbbvitelére vezethetnének.

Az irodalom ban találkozunk még olyan állatk ísérletekkel is, am elyek
n ek  az alapján rem ény van a rra , hogy bizonyos adjuvánsok helyi alkalmazásá
val a  természetes úton megszerzett, vagy m esterségesen előidézett kisfokú alap



im m unitást fel lehet éleszteni és a meglévő im m unanyagokat a fertőzés vár
ható helye: a felső légutak felé lehet terelni.

A passzív immunizálás terén szovjet szerzők jó eredm ényeket lá ttak  
lóban term elt hyperim m un savónak az orr-garat-ürbe permetézésétőL Hazai 
vizsgálatok szerint ilyen hyperim m un savó term elésére igen alkalm as á lla t a 
sertés. A savóval való immunizálás sokkal gazdaságosabb, m int a szubkután 
vakcinálás, hátránya, hogy egy járvány, alatt is többször kell adni a  passzív 

im m unitás rövid időtartam a miatt.
A z influenza elleni védekezés. A  védekezés terén  jelentős az egyéni vé

dekezés. Ez a fertőzés terjedésének megakadályozásából áll. K erü ljük  a  kéz- 
fogást, közeli érintkezést, gyerm ekek csókolgatását. A lakások zsúfoltságát 
szüntessük meg. Köhögéskor, tüsszentéskor orrunk, szájunk elé ta rtsunk  zseb
kendőt.

Az influenza megelőzésére aján lo tták  a  chinin profilaxist am ely kis adag 
(napi 0.05—0.15 gr) chininnek rendszeres szedéséből áll. Az eljárásnak ered
ménye m ég nem bizonyítóit. A gyakori kézmosás, toroköblögetés desinfien- 
sekkel ajánlatos. Járványos időben kerülni kell a szokatlan m egerőltetéssel 
járó  testmozgást, az időjárás káros behatásait megfelelő ruházattal el kell 
hárítani.

A betegeket m ár az első tünetek  megjelenésétől kezdve a szövődmények 
megelőzése végett ágyban kell tartan i. Az otthon ápolt influenzás, vagy arra 
gyanús beteget, hacsak lehet, el kell különíteni. Ha a beteggel egy szobában 
mások is tartózkodnak, a beteg ágyát kerítsük el spanyolfallal, függönnyel, 
lepedővel, stb. A beteget és a környezetében élő személyeket fel kell világosí
tani a fertőzés elkerülésének m ódjá ról. A beteg ápolója hordjon o rr- és száj
maszkot. gyakran mosson kezet. A beteg részére külön törülközőt, evőeszközt, 
edényeket kell biztosítani. Köpetét fertőtlenítő oldatot (neomagnol, clorogén) 
tartalm azó köpcsészébe ürítse.

Tüsszentéskor, köhögéskor tartson  zsebkendőt orra  és szája elé, a zseb
kendőt gyakran kell váltan i és használat u tán  k i kell főzni. A betegszobát 
nedvesen kell k itakarítan i lehetőleg fertőtlenítő oldatot (neomagnol, clorogén) 
tartalm azó folyadékkal. A betegszobát gyakran szellőztessük. A szövődményes 
eseteket be kell jelenteni. Ha a beteg  állapota indokolja, kórházba kell szállí
tani.

A hatósági intézkedések a járvány  kiterjedéséhez és súlyosságához alkal
mazkodnak és főképpen a  zsúfoltság m egszüntetésére irányulnak. E célból 
csökkenteni kell a munkahelyek, a szórakozóhelyek, tömeglakások, a közle
kedési eszközök zsúfoltságát. K erülni kell azokat a körülm ényeket és alkal
makat, ahol sok em ber érintkezhet egymással. Az étkezőhelyeken, étterm ekben 
fokozottan ellenőrizendő az edények tisztántartása. Az iskolák bezárása a  já r 
vány terjedése szempontjából közömbös, de zárt intézetek, internátusok lakói
nak szigorú elkülönítése, látogatók eltiltása csökkenti, vagy megakadályozza 
a fertőzés behurcoilását. Kórházak, különösen csecsemőosztályok személyzete 
hordjon álarcot. M inden olyan csoportot, amely könnyen ellenőrzés a la tt ta r t
ható (iskola, internátus, laktanya, hivatal, stb.) naponta meg kell vizsgálni:, a 
toroktüneteket m utató vagy lázas személyeket el kell különíteni. A kórházak
ban a zsúfoltság elkerülése a szövődmények megelőzése végett különösen fontos.
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Az egészségügyi felvilágosítás elvei 
és azok alkalmazása a honvédségnél

í r f a : dr. Losonczy György
orvos ör naffU

Az em ber egészsége nem  csatk a környezet anyagi feltételeitől, hanem 
az em bernek az anyagi feltételekhez való viszonyától, vagyis életmódjában, 
m unkájában tan ú síto tt viselkedésétől is függ. Az em ber m agatartása előnyös 
befolyást gyakorolhat sa já t fejlődésére, jelentékenyen hozzájárulhat a beteg
ségek megelőzéséhez és elősegítheti a gyógyítás hatásosságát. A kulturálat- 
lanság, az ism eretek és elemi kultúrszokások hiánya gyakran válhat egészség- 
ügyi ártalm ak okozójává, a belőlük folyó összes kellem etlen következm ények
kel. Éppen ezért az em ber viselkedése a tárgyát, befolyásolása pedig tartalm át 
képezi az egészségügyi tevékenységnek, mégpedig egyik legfontosabb ágának, 
az egészségügyi felvilágosításnak.

Az eü. felvilágosítás a Szovjet Hadsereg egészségügyi szolgálatának 
kipróbált fegyvere. Nem egyszer bizonyult az eü. felvilágosítás és tömegmunka 
annak a hatékony eszköznek, am ely kitöltötte azokat a súlyos hiányokat, 
amelyek nehéz időkben az egészségügyi intézm ényeknél és szervezeteknél 
felm erültek és lehetővé te tte  a Szovjet Hadsereg eü. szolgálata számára, hogy 
végrehajtsa a ráb ízo tt felelősségteljes feladatokat a járványok megelőzése és 
felszámolása terén . így  volt ez a polgárháború idején, a külföldi intervenciók 
korszakában, am ikor a fiatal Vöröshadseregnek szám talan külső és belső 
ellenség ellen kellett harcolnia, és így volt ez a Nagy Honvédő H áború évei
ben is, midőn a  ném et fasiszta tám adók elleni súlyos harcokban védte meg 
a Szovjet Hadsereg hazája szabadságát és függetlenségét.

Az egészségügyi felvilágosítás a Szovjet Hadseregben elválaszthatatlanul 
összefügg az általános kulturális építéssel, m indazon politikai-nevelő intézke
dések általános rendszerével, am elyek a P á rt irányítása m ellett valósulnak 
meg, és a kom m unista társadalm at építő em ber nevelésének alap já t képezik. 
Ez a tény  m eghatározza a szovjet egészségügyi felvilágosítás kapcsolatát az 
általános politikai nevelő m unkával, ez szabja m eg politikai irányzatát és 

m agas eszmeiségét.
Az egészségügyi felvilágosításnak a  honvédségnél három  alapvető fel

adata van: 1. M inden egyes honvédbe beoltani az egyéni és a közegészség 
védelm ét szolgáló ism ereteket. 2. Ránevelni a honvédeket az egészségügyi 
kultúrszokásokra. 3. A honvédek töm egeinek aktív  bevonása az egészségügyi 
m unkába.

Nézzük most meg, hogy m elyek azok a módszerek, am elyekkel ezeket 
a feladatokat m egvalósíthatjuk. Elsősorban kell i t t  megemlíteni az egészség- 
ügyi agitációt, am elynek az a célja, hogy a figyelm et olyan m eghatározott 
m om entum okra összpontosítja, am elyek m ár fennforgó, vagy ham arosan 
bekövetkezhető egészségügyi árta lm akkal kapcsolatosak. Ezt azáltal éri el, 
hogy népszerű tudom ányos módon m egm agyarázza az intézkedések értelm ét 
és jelentőségét.
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így például, ha járványveszély fenyeget, vagy éppen m ár van is néhány 
fertőző beteg az alakulatnál, úgy az eü. agitáció feladata abban áll, hogy nép
szerű tudományos módon ism ertesse a fenyegető, vagy m ár jelenlévő fertőző 
betegség lényegét, keletkezésének, terjedésének módját, a megelőzés m ód
szereit. Rámutasson azokra a személyi-higiénes tennivalókra, am elyek gátol
ják ai fertőzés tovaterjedését, és m egm agyarázza azoknak az intézkedéseknek 
a jelentőségét, értelm ét és szükségességét, am elyet a parancsnokság hozott 
a járvány  megelőzésére vagy leküzdésére. E rre  m inálunk a közelm últban jó- 
néhány alkalom ny ílo tt skarlátos és bélhurutos megbetegedések előfordulása 
következtében. Sajnos, igen sok helyen egyáltalán nem  használták ki az el
különítés, a naponkénti orvosi vizsgálatok adta kitűnő lehetőségeket az in ten 
zív felvilágosító m unkára. Előfordult olyan eset, hogy az elkülönített b a jtá r
sak még az elkülönítés harm adik napján sem tud tak  többet a karantenizáció 
okáról, m int annyit, hogy ,.valamilyen fertőző betegség“ fordult elő az ala
kulatnál. Arról, hogy m ilyen fertőző betegségről volt szó, mi okozta, hogyan 
terjed t el a járvány, hogyan lehet ellene védekezni, m iért tö rtén t az elkülö
nítés és mennyi időre, mi a m egtett járványellenes intézkedések értelm e, 
stb., fogalma sem volt a honvédeknek. Nagyon természetes, hogy ilyenkor a 
baj társak  nyugtalanok, elégedetlenek és az intézkedéseket lazán, vagy egy
általán  nem ta rtják  be. Csak a járványok lényegével és az intézkedések 
értelm ével tisztában lévő, megfelelőképpen felvilágosított honvédektől Vár
hatunk öntudatos, fegyelm ezett viselkedést.

Egy másik igen fontos területe az egészségügyi agitációs m unkának a 
balesetek elleni küzdelem. Nálunk különösen az újoncbevonulások után, vala
m int a nyári és a téli kihelyezések idején szokott erősen felugrani a balesetek 
száma. Ilyenkor az. egészségügyi agitáció feladata  abban áll, hogy m egism er
tesse a honvédeket a fegyvernem  különleges viszonyai között előadódható 
ártalm akkal, a biztonsági intézkedésekkel, a védőberendezések használatával, 
az elsősegélynyújtás módszereivel, stb. Az első lőgyakorlatok még ma is igen 
gyakran produkálnak néhány könnyebb, vagy súlyosabb sérülést. E lőtte tehát 
az egészségügyi agitációnak a rra  kell irányulnia, hogy tudatosítsa a baljtár- 
sakkal a lőgyakorlat veszélyeit, rám utasson az óvórendszabályok be lartásá- 
nak feltétlen szükségességére, és a lövési sérüléseknél alkalm azandó legegy
szerűbb elsősegélynyujtási módszerekre. Tág te re  van i t t  az agitációnak a 
páncélos, a repülő, a műszaki fegyvernem eknél. Az ilyen alakulatoknál dol
gozó orvosoknak tanulm ányozniok kell a. fegyvernemnél leggyakrabban elő
forduló ártalm akat, baleseteket, valam int azok okait, hogy ezeknek az isme
retében megfelelő agitációs m unkával szám ukat m inim álisra szállíthassák le.

Az egészségügyi agitációnak közre kell m űködnie abban, hogy a leg
fontosabb preventív  módszerek, a betegségek elleni küzdelem  módszerei 
minél tömegesebben és minél gyorsabban terjedjenek el. Ilyen jellegű pél
dául az az agitáció, amely ,a testnevelésre, az edzettség fokozására, az ész
szerű táplálkozásra, a körlet tisztaság, a vízfegyelem betartására, stb. irányul.

Az egészségügyi agitáció egyik legjellem zőbb vonása teh á t a töm eg
szerűség kell hogy legyen. Ez határozza m eg az agitáció form áját és m ód
szereit, am elyeknek könnyen hozzáférhetőeknek, igen meggyőzőeknek kell 
lenniük, fel kell kelteniük a figyelmet, szemléletességnek és töm ör kifejezési 
mód m ellett érdekességnek kell jellem eznie őket. Az egészségügyi agitáció 
minden olyan technikai eszközt fel kell hogy használjon, am ely alkalm as arra ,



hogy az agitáció a szükséges időpontban a lehető leggyorsabban eljussák a 
lakosság széles tömegeihez.

Az eü. agitáció form ái és módszerei sokban hasonlítanak az általános 
politikai népnevelés agitációs form áihoz és módszereihez, amilyenek az élő
szó, a nyom tato tt anyag, a szemléltető módszerek, a film, a rádió és a drama- 
tizálás. A legkönnyebben megvalósítható és a legelterjedtebb az élőszó mód
szere. Az élőszó felhasználási formái igen különbözőek. Ide tartoznak az orvos 
higiénére vonatkozó tanácsai, egyéni és csoportos beszélgetések a ba jtá rsak 
kal, az orvos tanácsai a betegágynál, valam int az előadások és a felszólalások. 
Vigyáznunk kell, hogy az élőszó ne változzék a füzetek, röplapok, brosúrák 
szószerinti elism étlésévé. „Élővé akkor lesz a szó — írja  Molykov szovjet 
szerző —, ha a beszélő közvetlen alkotó tevékenységével függ össze, azzal az 
alkotó tevékenységgel, amely szoros és bensőséges kapcsolatot terem t a beszélő 
és a hallgatóság között. Ezen alkotás folyam atában m indig két fél vesz részt, 
a beszélő és a hallgató. A hallgató félnek nem  szabad passzívnak m aradni. 
Az előadó fe ladata  abban áll, hogy aktív  figyelm et és aktív  érdeklődést kelt
sen  hallgatóságában, közös m unkába vonva be azt. Ezért az előadónak köz
vetlen benyom ást kell nyernie a hallgatóságtól és idejében, helyesen reagálnia 
kell ezekre a benyom ásokra azáltal, hogy előadásm ódját megfelelően változ
ta tja .“

Ez lényegében nem jelen t mást, m in t hogy m inden egyes csapatorvos
nak jó előadóvá és agitátorrá kell válnia. A csoportfőnökség gondoskodni fog 
arról, hogy a vezető orvosok m inden hónapban m egkapják egy-egy előadás
nak a bő vázlatát, amely a kiképzés és az időszak követelm ényeinek meg
felelően a legaktuálisabb tém ával fog foglalkozni. Tehát például novem ber
ben a fagyások és m eghűléses betegségek megelőzésével, decemberben a téli 
kihelyezések eü. előkészítésével, januárban  a kiütéses typhussal, februárban  
a hiánybetegiségekkel, m árciusban a  védoltások kérdésével, áprilisban a láb
ápolás jelentőségével, m ájusban a nyári kihelyezések legfontosabb eü. k ihatá
saival, stb. foglalkozó előadásokat kell tartan i. Természetesen a központ csak 
vázlatot, sillabuszt fog adni, konkrétum okkal, helyi problém ákkal és ak tuali
tásokkal m ár csak a csapatorvosok ügyessége teheti érdekessé az előadást.

Az előadásokon kívül azonban m eg kell ragadnia a csapatorvosnak 
m inden lehető alkalm at a legénységgel való elbeszélgetésre. Közvetlen és 
jó  viszonyt kell kiépíteni a bajtársaikkal, úgy hogy ne csak a csapatorvos 
közeledjék fe lé jük  felvilágosító m unkájával, hanem  minél előbb ők m aguk is 
forduljanak hozzá problém ájukkal és érdeklődésükkel. A tapasztalat azt bizo
ny ítja , hogy az eü. kérdések érdeklik a bajtársakat, és szívesen is hallanak 
azokról. Érdekes, gyakorlati, tudom ányosan tá rgya lt és m agyarázott problém a 
erősen m egragadja a figyelm üket és igen jó eredm ényhez vezet. Természetesen 
nagyon kell v igyázni az előadás m ódszerében a népszerűséggel. Tudományos 
kérdéseket népszerűén előadni nem  könnyű, de meg kell találni a megfelelő 
módszert, m ert am ilyen kitűnő hatású  az okos, tudományos-népszerű előadás, 
o lyan  unalmas és érdektelen  a népszerűsködő és tudom ánytalan.

Tág tere  n y ílik  az eü. agitációnak a sajtó  ú tján  is. A „Honvéd“, a fegy
vernem ek különböző lapjai, egyes seregtestek sajtóterm ékei, és nem  utolsó 
sorban  a napilappá lett, óriási példányszám ban megjelenő Néphadsereg ha
sáb ja i mind k ihasználatlan  lehetőségek az eü. felvilágosító m unka szem pont
jából. Ezek a lapok nem  önálló tudom ányos kutatáson  alapuló tanulm ányokat 
közölnek, hanem  egyszerű, okos, gyakorlati cikkeket, am ilyeneket bárm elyik
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csapatorvos bajtárs minden különösebb nehézség nélkül el tud  készíteni. Ilyen 
cikkeket közzétenni, és ilyen ú ton  is hozzájárulni honvédségünk egészségügyi 
ku ltúrájának emeléséhez m inden honvédorvosnak kötelessége.

Az egészségügyi agitációt szolgálják azok a központi kiadványok is, 
amelyek folyamatosan kerülnek le  az alakulatokhoz. Nem elegendő azonban 
a propagandaanyagot kiadni, hanem  feltétlenül gondoskodni kell arról is, 
hogy azok a legszélesebb körben el is terjedjenek. Feltétlenül szükséges, hogy 
az eü. szolgálat népszerűsítse ezeket a kiadványokat, felhívja, rá juk  az egész 
legénység figyelmét.

Nem elhanyagolható m ódszere az egészségügyi agitációnak a faliújság 
felhasználása' az egészségügyi felvilágosító m unkára. Ne történhessék egyet
len  eü. szempontból em lítésre m éltó esemény vagy intézkedés sem az alaku
latnál, amelyet meg ne előzne vagy ne követne egy-egy érdekesen megírt, 
rövid faliújság-cikk. A Szovjet Hadseregben az orvosi rendelőkben, kórházi 
folyosókon hatalm as képes faliújságot helyeznek el, am elyre a figyelmet m ár 
maga a faliújság nagysága is felhívja. A faliújság tartalm a m indig az aktuális 
problémák felé kell, hogy fordulják.

A plakát ugyanúgy, m int a faliújság az eü. agitáció célját szolgálja. Az a 
rendeltetése, hogy valam ilyen fontos jelenséggel, vagy fe ladattal kapcsolatban 
m agára vonja a széles tömegek figyelmét, hasson az érzelm ekre, és a töm eget 
egy bizonyos egészségügyi rendszabály végrehajtására serkentse Ilyen volt 
a legutóbb kiadott edzéssel foglalkozó plakátunk, és ilyen a személyi tiszta
sággal, valam int a konyhatisztasággal kapcsolatban kiadott plakátunk is. 
Kész, jó és különösen a hel^i egészségügyi tém ákkal foglalkozó plakát azon

ban nem  mindig van kéznél. Ilyenkor a plakát-m ontázs módszeréhez lehet 
folyamodni. Más plakátokból, vagy képeslapokból kivágjuk a szám unkra 
szükséges figurákat (embereket, épületeket, stb.) és úgy ragasztjuk föl azo
kat színes papírra, hogy végül is a kívánt gondolatot kifejező plakátot kap
juk. Az ilyen m ontírozott plakáthoz azután megfelelő feliratot, készítünk.

U toljára em lítjük meg, de elsőrendű fontossága van  az eü. agitáció 
területén  a saját m unkával történő példaadásnak. Saját m unkánkat kell oda
állítani m intául arra, hogy m it lehet elérni az eü. ku ltú ra  terén. Újoncoknál 
például rendkívüli szerepet játszik a higiénikus szokások elsajátításában, 

hogy m it látnak m aguk körül, hogyan viszonylanak az eü. szolgálat tagjai, a 
kiképzők, a továbbszolgálók," stb. a különböző eü. feladatokhoz. Természetesen 
ugyanez vonatkozik teljes m értékben m inden eü. intézm ényre is. Semmi sem 
okozhat nagyobb kárt az eü. felvilágosítás szempontjából, m int az orvosi ren 
delőben, a kórházakban uralkodó egészségügyileg kifogásolható állapotok, az 
eü. szolgálat tagjainak és m éginkább az orvosnak elhanyagoltsága,' lompos- 
sága. A fekete körömaljú, borotválatlan, rendetlen eü. tiszthelyettes, vagy eü. 
katona m agatartásával nem nevel, hanem rombol.

Ezek voltak tehát az eü. agitáció különböző módszerei. Á ttérve m ost 
m ár a felvilágosító m unka másik form ájára, az egészségügyi propagandára, 
meg kell állapítani, hogy nehéz megvonni a határvonalat az egészségügyi 
agitáció és propaganda között. Á ltalában elfogadott értelmezés szerint az eü. 
propaganda olyan eü. felvilágosító tevékenységet foglal magában, am elyet 
a tömegek eü. ku ltú rá ján ak  további emelésére és ilyen irányú  ism ereteinek 
elmélyítésére irányuló rendszeres m unka jellemez. Az eü. propaganda, m int 
a népművelő intézkedések általános rendszerébe beilleszkedő tudományos 
propaganda egy ága, közvetlen kapcsolatban áll a m odern orvostudom ány és
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a term észettudom ány eredm ényeinek népszerűsítésével. Az eü. propaganda 
form ájában és m ódszereiben annyiban különbözik az eü. agitációtól, hogy 
elm élyültebb és hosszabb behatást igényel.

Nem rég a honvédségnél oktatás tá rg y á t képezte a babonák elleni harc. 
Az eü. propagandában jelentős részt kell elfoglalnia az ilyen irányú  előadá
soknak. Az orvosok komoly term észettudom ányos műveltséggel rendelkeznek, 
akiknek h ivatása az, hogy tudom ányos term észet-szem léletüket érthető és 
egyszerű form ában átad ják  a honvédek tömegeinek, am elyet így a bennük 
m ég meglévő babonák és előítéletek helyére ü ltetnek  át. A honvédség úgy 
fogható fel, m in t egy óriási iskola, ahol sok ezer fia ta l em ber hosszú időt 
tö lt el. Ebben az iskolában nem  az utolsó cél az, hogy a legénységet m inden 
szempontból átneveljük, és ideológiailag is a szocialista társadalom  megalapo
zott tudású harcosává képezzük. Ehhez pedig elengedhetetlen az előítéletek 
és babonák k iirtása a bajtársak  fejéből, illetőleg az alapvető term észettudo
mányos ism eretek elsajátíttatása. Ezen a  vonalon tehá t az egyik legnagy
szerűbb m unkaterü le t nyílik  m eg a csapatorvosok előtt.

Az egészségügyi felvilágosítás nem  szorítkozhat csupán a betegségek 
megelőzésére, hanem  kétség kívül helye van  a gyógyászatban is. Az eü. fel
világosítás elemei m egtalálhatók m ár az orvosnak a beteghez való közvetlen 
viszonyában is. A gyógyítás folyam án az orvos jelentős m értékben kihasználja 
a beteg egyéniségét, viselkedését; a betegséghez, az orvoshoz és a kezeléshez 
Való viszonyát. Am ikor a csapatorvos például lábfeltörést, lábizzadást kezel, 
és tanácsot ad a kezelés további m ódjára, illetőleg a  kiújulás elkerülésére 
vonatkozóan, lényegében eü. felvilágosító m ynkát folytat. Ezt azonban nem 
elegendő szervezetlenül, csak mintegy kötelességszerűen végezni, hanem  úgy 
a csapatgyengélkedőben, m in t kórházainkban szervezetten az egész eü. sze
mélyzet bevonásával meg kell indítani.

A gyengélkedőben, illetőleg a kórházakban napokig, sőt hetekig tartóz
kodnak a bajtársak . Szám talan mód kínálkozik arra, hogy kihasználatlan, 
ü res idejük egy részét hasznos ism eretek elsajátítására fordíthassák. Az eü. 
nevelő m unka alapvető típusát itt is, m in t k in t a csapatoknál az élőszó mód
szere, illetőleg a beszélgetés képezi. Ez lehet egyes betegekkel és csoportok
k a l folytatott beszélgetés. Az ilyen beszélgetések tém ájáu l nem a betegség 
egészét kell választani, hanem  csak egyes részletkérdéseket. Ez kevés időt 
vesz igénybe, nem  fárasztja  ki a beteget, és könnyen elsajátítható. Például 
skarlátos beteggel fo lytato tt beszélgetés tém ája a következő lehet: M ilyen 
ú to n  terjed  a skarlá t, hogy vigyázzunk a fertőzés továbbvitelének m eggátlá- 
sára? Vagy: M iért van  szükség elkülönítésre skarlátos betegnél? Vagy: Miért 
veszélyes a skarlá tos beteget látogatni? Stb.

Kórházakban és az orvosi rendelők várószobájában „egészségügyi sa r
k o t“ szervezhetünk. I tt  helyezhetjük el az eü. vonatkozású plakátokat, az 
asztalom a felvilágosító füzeteket, b rosúrákat, term észettudom ányos ismeret- 
terjesztő  kiadványokat, i t t  bonyolíthatjuk le a  betegekkel való megbeszélé
seket, kisebb előadásokat és felolvasásokat. Helyes, ha időnként az orvos kon
zultációt ta r t  i t t  a  betegek szám ára, am ikor is fe lte tt kérdéseikre válaszolva, 
fe leletet kapnak m indarra, ami betegségükkel kapcsolatban érdekli őket, 
ugyanakkor ebből a többiek is tanulhatnak . Természetesen a tisztán orvosi 
je llegű  kérdések tag lalását el kell kerülni. A szóbeli konzultáción kívül írás
beli konzultációt is  lehet szervezni. Ehhez úgynevezett „kérdés-ládát“ kell 
felállítani, ahová az érdekeltek bedobhatják a kérdéseiket, am elyekre az orvo-
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sok m ásnap az erre a célra k ijelölt táb lán  válaszolnak. Bizalmas term észetű 
kérdésekre a  kérdező nevének megjelölése nélkül válaszoljunk.

A honvéd kórházaknak és a Központi Rendelő Intézetnek a  helyes eü. 
fogalmak és higiénés szokások melegágyává kell válniok, amelyek nem  csak 
példát kell, hogy m utassanak abszolút tisztaságukkal, ragyogó rendjükkel, 
példás gyógyító m unkájukkal, hanem  m eg kell szervezniük az eü. öntevé
kenységet a betegek és a kiszolgáló személyzet között. Az i t t  dolgozó orvosok
nak cikkeket kell elhelyezniük újságjainkba, előadásokat kell tartan iok  a k ü 
lönböző honvédségi klubokban és a csapatoknál.

Em lítettük már, hogy a  csapatorvosok igen gyakran elhanyagolták az 
eü. felvilágosító m unkát fertőző betegségek fellépése esetén. Pedig a já rv á 
nyok leküzdése érdekében folytatott nevelő munka, tulajdonképpen a sú ly 
pontja kell, hogy legyen egész felvilágosító tevékenységültnek. A fertőző 
betegségek elleni küzdelem ben az eü. nevelő m unka fe ladata  a következő:

1. A honvédeket tudom ányos szempontból helyes fogalm akra oktatn i 
a fertőzések elleni küzdelemmel, valam int a fertőző betegségek megelőzésével 
kapcsolatban.

2. E lterjeszteni a honvédek között a megfelelő higiénikus szokásokat 
a- fertőző betegségek megelőzése céljából.

3. A honvédek minél nagyobb töm egét bevonni a fertőző betegségek 
elleni küzdelembe.

A járványok elleni propagandatevékenységünkben vigyáznunk kell 
arra, hogy előadásaink, vagy cikkeink ne  legyenek ijesztő hatásúak. Ne ke lt
sék például azt az érzést, hogy a baktérium ok m indenütt jelen vannak, a fér* 
tőződés előbb-utóbb úgyis elkerülhetetlen, tehát nem érdem es ellenük véde
kezni. Ellenkezőleg, azt kell tudatosítani, hogy az egyéni és társadalm i élet 
megfelelő magasszínvonalú eü. ku ltú rá ja  m ellett a kórokozó m ikrobák nem  
találnak kedvező talajra, kifejlődésük számára.

A fertőző betegségekkel kapcsolatos nevelő m unkában komoly figyel
met érdemlő kérdések, am elyekkel tehát bővebben kell foglalkozni, a követ
kezők:

1. A mikroorganizmusok fogalma és azok sajátosságai.
2. Szerepük a  term észetben és az em ber életében (a m ikrobák m int 

az em ber barátai).
3. A kórokozó m ikrobák (a m ikrobák m int az em ber ellenségei).
4. Az emberi szervezetbe való ju tásuk  útjai, a fertőzés terjedésének 

módjai. (Különös tek in tettel a  férgek, állatok, valam int a bacillusgazdák 
ezirányú szerepére.)

5. Fertőtlenítés, féregtelenítés, aseptika, antiseptika, valam int a fertőző 
betegek elkülönítésének, valam int kórházi ápolásának alapfogalmai.

6. Az im m unitás és immunizálás fogalma (különös tek in tettel a véd- 
oltások jelentőségére).

_ 7. A honvédségnél leggyakrabban előforduló fertőző m egbetegedések 
és az ellenük való harc alapvető rendszabályai.

8. Az egyéni és kollektív  higiéniai ku ltú ra jelen őségé a fertőző meg
betegedések elleni harcban.

9. Az eü. öntevékenység és töm egm unka jelentősége a fertőző meg
betegedések elleni küzdelemben, stb.

A fertőzésekre vonatkozó kérdések taglalását szoros kapcsolatba kell 
hoznunk a m indennapi életkörülm ényekkel és m agyarázatainknál konkrét
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példákat kell felhasználnunk. Hangsúlyozni kell a m unka- és életkörülm ények 
eü. kultúrájának, m in t a fertőző betegségek elterjedése elleni harc legfonto
sabb rendszabályának a jelentőségét.

Törekednünk kell a rra  is, hogy a honvédek között olyan eü. szokásokat 
honosítsunk meg, am elyek alkalmasak a fertőző betegségek elterjedésének 
megakadályozására. Ide tartozik a kézmosás (különösen evés előtt), a rend- 
szerés tisztálkodás, fehérnem űváltás, az élősdiek elleni harc, az étel- és ital- 
nem űek m egvédése a legyektől, stb.

Ugyanígy ki kell dolgozni az egyes fertőző betegségek elleni pro
pagandam unka program m ját. Ma nálunk legfontosabb gyomor- és bélfertő- 
zések, a skarlá t és a kiütéses tífusz megelőzését célzó felvilágosító tevékeny
ség. Éppen ezért ilyen  tarta lm ú előadásvázlatokkal mielőbb el fogjuk lá tn i a 
csapatorvosokat.

Az eü. felvilágosító m unka term észetesen m indenki felé irányul. Van
nak  azonban olyan m unkakörben foglalkoztatottak, akiknél az eü. nevelő- 
m unkának különös jelentősége van. Ilyenek például az élelm iszerekkel dol
gozó honvédek. A  higiénés szabályokat nem  ismerő, vagy azokat be nem  tartó  
szakácsok százak és százak m egbetegedését idézhetik elő. Forduljanak tehát 
az orvos baj társak  különös súllyal az élelm iszereket szállítók, előkészítők', 
szakácsok és egyéb élelmiszerekkel foglalkozók felé eü. felvilágosító m unká
jukban.

Ezt a felvilágosító m unkát legelőnyösebben rövid tanfolyamok segítsé
gével végezhetjük el, például a következő program m al:

1. Alapvető ism eretek az em ber anatóm iájáról és fiziológiájáról.
2. A m ikroorganizm usok fogalma.
3. A heveny gyomor-bélfertőzések, am elyeket ételek és az élvezeti cik

kek  terjesztenek.
4. A táplálékkészítés egészségtana.
5. Az étel és az élelm iszerkészítm ények tartósításának és eltevésének 

módszerei.
6. Az élelm iszerek szállításának szabályai.
7. Az élelm iszerek raktározásának higiénéje.
8. A tej kezelés egészségtana.
9. Az élelm ezési blokk beosztása, használata, tisztántartása.

10. Az élelm iszerekkel dolgozók személyes higiénéje, orvosi felügyelete, 
a baktérium gazdaság elleni harc, védoltások.

Az ilyen alapon  kiképzett élelmezőszemélyzet m unkájában azután szi
g o rúan  m egkövetelhetjük az eü. rendszabályok betartását, m ert most m ár 
m indegyik pontosan tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen higiénés szem
pontból. Ellenőrzések alkalm ával sohasem szabad elfeledkezni arról, hogy az 
m indig  oktató jellegű legyen. Ha jó t és helyeset látunk, m utassunk arra  rá 
és m ondjuk meg, hogy m iért jó. valam int a h ibáknál is ne csak a figyelmet 
h ív ju k  fel, hanem ism ét mondjuk el, hogy m iért hiba az, m ilyen következmé
nyekkel járhat és hogyan kell kiküszöbölni.

Az eü. felvilágosítás terü le tén  — am in t annyi egyéb területen  is — 
a Horthy-rendszer te ljesen  passzív volt és jóform án semmit sem te tt a töm e
gek egészségének és életének ilyen úton való m egvédésére és m egjavítására. 
Különösen m egm utatkozott ez a honvédségnél, ahol néhány gyenge, a nem i
betegségek elleni védekezést szolgáló előadáson kívül semmi egyéb nem tö r
té n t ezen a vonalon. A mi eü. szolgálatunk, bár m egtette m ár az első kezdő
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lépéseket, lényegében azonban még előtte állunk m indazoknak a feladatok
nak, amelyek az eü. felvilágosítás terü le tén  m egoldásra várnak. Am int m ár 
em lítettük, a Szovjet Hadseregben az eü. szolgálat igen magas fokra fejlesz
te tte  az eü felvilágosítást, és állandó, intenzív fo lytatására nagy súlyt helyez
nek. Most a mi eü. szolgálatunk is napirendre kell, hogy tűzze az eü. felv ilá
gosító munka szervezett m egindítását.

Ahhoz azonban, hogy ez a m unka elég széleskörű legyen, hogy az isme
retek minden egyes honvédig eljussanak, hogy ezekből az ismeretekből tény
leg ki is nőjenek azok az eü. kultúrszokások, am elyek a fertőző betegségek 
megelőzésének és a hygiénikus életnek előfeltételei, nem  elegendő egyedül az 
orvos és m a még az eü. szolgálat m inden egyes tagjának a m unkája sem. 
Elengedhetetlen, hogy a felvilágosítás óriási m unkájába bevonjuk az állo
mány eü. szempontból legöntudatosabb egyéneit, akik a csapatorvos ú tm uta
tása szerint viszik át a legénység tömegeire, m indennapi életükbe az eü. is
m ereteket. Az /egészségőrök m ár csak azért is jó m unkát tudnak végezni, 
m ert a honvédek között élnek, résztvesznek m inden m unkájukban, velük 
laknak, velük étkeznek, gyakorlatoznak, szórakoznak és sportolnak. Mindig 
és m indenütt jelen vannak, teh á t bárm ikor és bárm ilyen helyzetben vetődik 
is fel egy-egy probléma, az egészségőrökön keresztül mindig alátám asztást 
kaphatunk intézkedéseink tudatosításában, a végrehajtásban és az ellenőr
zésben.

Az egészségőri szervezet kiépítéséről nem  most esik először szó. A gya
korlat azonban azt m utatja , hogy még m indig igen kevés alakulatnál m űkö
dik életképesen ez az organizáció. Ma m ár rendelet szabályozza az egészségőri 
rendszer megszervezésének a módját. Eszerint először is ki kell válogatni 
azokat a legértelmesebb, eü. szempontból legöntudatosabb honvédeket, akik 
maguk is szívesen és önként foglalkoznak ilyen kérdésekkel. Az egészségőrök 
létszámát úgy helyes m egállapítani, hogy m inden ra jnak  meglegyen az egész
ségőre. így  meglesz m inden lehetőség arra, hogy agitációnkat levigyük a had
sereg legkisebb szervezeti egységéig, ahol az egészségőr felvilágosító m unká
jával és példam utatásával elöljár az eü. rendszabályok tudatosításában és 
betartásában.

A kiválogatás u tán  megszervezzük az egészségőrök rövid tanfolyam át, 
amely például a következő kérdések tárgyalását tűzheti programrrijára:

1. Az ember anatóm iájának és élettanának alapjai.
2. A m ikrobákra, fertőzésekre, azok terjedésére vonatkozó alapfogalmak.
3. Fertőtlenítés, féregtelenítés, sterilitás és antiseptika alapjai, az egész

ségőrök feladatai a környezet-higiéne területén .
4. Az egészségőrök feladatai a személyi-higiéne területén.
5. Élelmezés-hygiéne alapfogalmai, vízfegyelem.
6. A legfontosabb fertőző betegségek és az ellenük való harc alapvető 

rendszabályai.
7. Az egyéni és társadalm i higiéniai ku ltú ra jelentősége a fertőző 

megbetegedések elleni harcban.
8. A honvédségnél elsőrendű szerepet játszó higiénés feladatok (láb

ápolás, élelmezés, egészségügyi felvilágosítás, stb).
9. Egészségügyi szemlék a laktanyákban, illetőleg táborban.
Az előadások folyamatosan, napró l-napra történjenek, hogy a hallga

tók lássák és értsék a kapcsolatot az egyes tém ák között.
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Term észetesen az előadások m ódszerére nagyon kell vigyázni. Az okta
tás tudom ányosan precíz, a lehető legegyszerűbb stílusú és olyan kell, hogy 
legyen, am elynek eredm ényeképpen a hallgatók m inden egyes tém akör lénye
gét elm életileg és gyakorlatilag tökéletesen átértsék, és azt tovább is tudják 
adni. Ez nem  könnyű feladat, de nem  is olyan nehéz, hogy a  kiadott előadás 
vázlatok a lap ján  m inden egyes csapatorvos el ne tudná végezni. Az így k i
képzett egészségőröket folyam atosan tovább kell képezni. M inden héten  hív
junk  össze gyűlést, am elyen k iad juk  a  következő hét fe ladatait az egyes 
egészségőröknek. A m unka k iadását tegyük nyom atékosabbá azáltal, hogy 
azt bevezetjük az „Egészségőri Könyvecskébe“. A kiadott m unka legyen egy
szerű és konkrét, olyan, am elynek végrehajtását feltétlenül m egkövetelhetjük, 
és jól lellenőrizhetjük.

A lkalm azzuk gyakran, különösen eleinte a dicséretet, m int a további 
jó  m unkára serkentés módszerét, és gyakoroljunk k ritikát a m unkájukat el
hanyagolok fe le tt. Például igen helyes módszer az, am it az egyik alakulat
nál bevezettek, tudniillik, hogy a jó m unkát végző, és eredm ényt produkáló 
egészségőröket a vezetőorvos egészségügyi tárg y ú  előadásának m egtartása 
elő tt nyilvánosan megdicsérte, é s  u tána m aga m ellé ü lte tte  őket az előadó
asztalhoz. A k iado tt m unka elvégzését, vagy el nem  végzését ugyancsak
jegyezzük be az „Egészségőri Könyvecskébe“, és n e  feledkezzünk meg ugyanitt 
írásban  rögzíteni a dicséretet vagy m egrovást. A heti gyűléseken 10—15 perces 
előadásban ism ertessük a következő h é t legfontosabb tennivalóinak okát és 
értelm ét, am ely u tán  konzultáció- vagy szem inárium szerűen beszéljük á t a 
felm erülő kérdéseket.

Az egészségőrök jó m unkájához elengedhetetlen, hogy bizonyos tek in 
té lyük  legyen tá rsa ik  előtt. Ezt term észetesen elsősorban saját jó m unkáju 
kon és példam utató m agatartásukon keresztül szerezhetik meg. Feltétlenül 
szükséges azonban em ellett az is, hogy az egészségőrök m unkáját az összes 
tiszt bajtársak  jó indu latú  segítőkészsége kísérje. Ez pedig csak úgy érhető el, 
ha  a  csapatorvos elsősorban m agukat a tiszt ba jtársakat győzik .meg az 
egészségügyi felvilágosító m unka és az egészségőri rendszer nagy jelentő
ségéről.

Sorrendben utolsóként, sú lyában és jelentőségében azonban elsősorban 
kell m egem lítenünk a P árto t és a po litikai tiszteket, m int az egészségügyi fel- 
világosító munka, valam int az egészségőri intézm ény segítőit és alátám asztóit. 
A zokat a nehézségeket és esetleges m eg nem értést, amelyet egyes tisztek 
vagy honvédek tanúsítanak  az egészségügyi problém ák iránt, ezen a, vonalon 
bizonyosan legyőzhetjük. Tám aszkodjanak teh á t a  csapatorvosok egészségügyi 
felvilágosító m únkájukban  is a P ártra .

Minél intenzívebben és jobban folyik az eü. felvilágosító m unka a hon
védségen belül, an n á l több m unkatársa lesz az orvosnak és az egész egész
ségügyi szolgálatnak, m ert ez mozgósítja és szervezi a bajtársakat az egész
ségügyi gyakorlati m unkák  keresztülvitelére. A Nagy Honvédő Háborúban 
a Szovjet Hadsereg m illió és millió katonája  v e tt részt aktívan az egészség- 
ügyi rendszabályok betartásában  és betartatásában . Enélkül nyilvánvalóan 
nem  tu d ták  volna elérni, hogy a négy hosszú esztendeig tartó , sokezer kilo
m éteres kiterjedésű te rü le ten  lefolyó háborúban  em lítésre méltó járvány  elő 
ne fordulják.



Álljon, előttünk példaképként ezen a  terü le ten  is a Szovjet Hadsereg, 
harcoljanak és dolgozzanak úgy csapa'torvcsaink a  szervezett egészségügyi 
felvilágosító m unka m egindításáért és eredményes folytatásáért, hogy Nép
hadseregünk ütőképességét minél inkább fokozzák honvédeink egészségügyi 
ku ltú rá jának  a  növelése ú tjá n  is.

Irodalom
Krotkov: Katonai egészségtan.
A. M Marzejev: A Szovjetunió egészségügyi szervezete.
Dr. Vadas Sára: Az egészségügyi felvilágosítás szervezési kérdései

Az „Egészséges Néphadseregért44 
mozgalom a Honvéd Központi kórházban

ír ták :
dr. Loványi István dr. Vészi Imre,

orvosőrnagy orvosalezredes

A  Honvéd K özponti Kórházban  az ,,Egészséges Néphadseregért“-moz
galom 1950. augusztusában' indu lt meg és célul a kollektív szellem  k ifej
lesztését, a fegyelem m egszilárdítását, a tisztaság növelését és a kórházi 
m unka javítását a gyógyszertakarékosság és újítások bevezetése által, tűzte ki. 
Továbbá a szovjet orvostudom ánnyal való foglalkozást, az orvosok és ápolónők 
szakmai továbbképzésének megszervezését, végül a takarítónőkkel lés a beteg 
bajtársakkal való foglalkozást. Mozgalmunk mindezzel a kórház betegellátá
sát akarja  m agasabb nívóra emelni. Ezeken a feladatokon belül mindig 
igyekeztünk súlypontokat képezni. M unkánk politikai alátám asztására a 
pártszervezet és a  politikai tiszt vezetésével mozgósítjuk elsősorban a nép
nevelőket és a D ISZ-aktivákat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek a 
fontosságát, e nélkül eredményes m unka el sem képzelhető. Feladatuk az 
„Egészséges Néphadseregért“-mozgalom  ism ertetésé a dolgozók között és 
minél nagyobb töm egek bevonása m unkánkba.

Felhasználjuk erre  a célra a pártnapokat, DISZ-gyűléseket, osztály
értekezleteket, „Gyógyíts Jobban“-megbeszéléseket. Sajnos, alig alkalm az
tuk  eddig kórházunk dolgozóival és a beteg bajtársakkal való egyéni fog
lalkozást. Ezt a nagy h ibát sürgősen k i ke ll javítani. A  jövőben fokozottabb 
m értékben igyekszik kihasználni a faliújságokat és az „Egészséges N ép
hadsereg ért“-mozgalom  célkitűzéseit ism ertető jelm ondatokat.

Cikkünket nem  az önelégültséig diktálja és célja 'nem  iái dicsekvés, 
hiszen tudjuk, hogy eddig m unkánknak még csak kis részét végeztük el. 
Ism erjük fő h ibáinkat, m int például a kam pányszerűséget, am it külső körü l
m ények ha m eg is m agyaráznak, de nem  mentenek. Nem tagadjuk azt a 
m egtorpanást sem, am i december óta m ozgalm unkban bekövetkezett. De 
van még sok m ás hiba is.
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Cikkünk célja, hogy legalább egy hibán segítsen: a tapasztalatcsere 
és a tapasztalatátadás teljes hiányán. Eddig szinte légüres térben mozogtunk. 
Ezek a sorok azt a célt szolgálják, hogy a bajtársak  megismerjék eddigi 
m unkánkat és hozzászólásaikkal, k ritikájukkal segitsenek nekünk hibáink 
kiküszöbölésében. Viszont rem éljük, hogy tapasztalataink ism ertetése érde
kelni fogja és ta lán  hasznára lesz baj társainknak. Reméljük, hogy sorainkkal 
hozzájárulunk a honvéd egészségügyi intézm ények közötti kapcsolat szo
rosabbá fűzéséhez-

Különféle szervezeti form ák közül nálunk a következő bizonyult a leg
jobbnak: a kórházparancsnok és a politikai tiszt ellenőrzése a la tt az osztály- 
orvosfőnökök vezetik  osztályukon mozgalmunkat. Egy felelős fogja össze 
a m inim um ra redukált adminisztrációt. M inden hónapra m egállapítjuk m un
kánk irányelveit és kijelöljük a súlypontokat. Ezek alapján m inden osztály 
elkészíti konkrét m unkatervét: m it m ikor csinál, ki felelős érte. Elvünk, ha 
nem is tud tuk  még százszázalékban végrehajtani, m inél szélesebb tömegek 
bevonása m ozgalm unk m unkájába a teljes önkéntesség alapján. M egköve
teljük  azonban: és ellenőrizzük is, hogy az önként vállalt m unkál mindenki 
el is végezze.

Nézzük most m eg részleteiben is eddig végzett m unkánkat.
K ollektív szellem , brigádmozgalom. Első fe ladatunk  a kollektív szellem 

m egjavítása és a kasztrendszer, a fizikai dolgozók, középkáderek és orvosok 
között még fennálló válaszfalak lerom bolása volt, m ert enélkül hozzá sem 
kezdhettünk volna egyéb feladataink megoldásához. Ha vannak is még egyik
m ásik osztályon hiányosságok ezen a térén, mégis elm ondhatjuk, hogy 
ezen a vonalon eredm ényesen dolgoztunk. r-

Dolgozóink ham ar m eglátták, hogy minél jobb valam ely osztályon a 
kollektív szellem, an n á l jobbak az eredm ények m inden más téren  is. A b ri
gádmozgalom kórházunkban  szépen fejlődik. Dolgozóink túlnyom ó többsége, 
fizikai dolgozók, középkáderek és orvosok egyaránt, brigádokba szervezve 
végzik m unkájukat. Ez emelte a m unka minőségét és lehetővé te tte  a 
nagyobb tisztaságért, az anyagtakarékosságért, a gyógyszerfelhasználás ellen
őrzéséért és az élelm iszerpazarlás ellen fo lytato tt küzdelem hatékonyabbá 
tételét.

Ha az ezen a té ren  elért eredm ényeket nem is lehet statisztikailag 
megfogni, a szemlék eredm ényei azt m utatják , hogy haladást értünk el, 
noha nem  tagadjuk, hogy sok még a tennivalónk.

Beteg bajtársakkal való foglalkozás. Célunk, hogy a kórházunkba kerülő 
beteg bajtársakkal m egism ertessük a higiénia alapelemeit. Ezt szolgálja egy 
három  hétig tartó  előadás-ciklus, amely állandóan ismétlődik. Ilyenform án 
az a beteg bajtárs, aki hosszabb ideig tartózkodik kórházunkban, m eg
ism erkedik ia higiénia alapelemeivel. Ezeknek az előadásoknak tém ája és 
ideje m inden betegosztályon azonos. Ezek:

1. A test, ruházat, környezet tisztasága, fog- és szájápolás.
2. Fertőző betegségek ellen való védekezés, különös tek in tettel a Tbc-re 

és a nem i betegségekre, és azok szociális jelentőségére.
3. A táplálkozás.
4. Egyes katonai szempontból fontos ártalm ak (lábfeltörés, fagyás. hő

guta, menethigienia).
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Azt tapasztaltuk, hogy a beteg baj társak nagy érdeklődéssel fordulnak 
ezek felé az előadások felé és a politikai alátám asztásnak főleg arra  kell 
iián y t vennie, hogy a ba jtá rsak  a kórházból kikerülve, a tanultakat alkalm az
zák és továbbadják alakulatukban és otthonukban.

Igen fontos feladat a beteg bajtársakkal való egyéni foglalkozás. Ezen a 
téren  sajnos még nagyon kevés történt, szükséges volna ezt a feladatot súly
pontkérdésként kezelni.

Káderképzés. Ezt a következőképpen igyekszünk elérni: a legfejlettebb 
középkáderekkel az orvosok foglalkoznak. A kevésbbé fejlett középkáderek
kel és a tanulónővérekkel a fejlettebbek. A tanulás leginkább egyénileg, 
vagy kisebb csoportokban történik. Tárgyuk: az osztályos nővér adminisz
trációja, transfusio, in travénás- és subcutaninjektio, ápolástan, kötözés, stb. 
Az eredmények jók. Sok kiváló középkáder em elkedett ki. A tanulónővé
reket azonfelül korrepetáltuk  és a vizsgákra előkészítettük.

A takarítónő-baj társakkal m egism ertetjük az egyéni higiéné, a kcrház- 
tisztaság és az élelmezés őket érdeklő problémáit.

A konyhaszemélyzetnek rendszeres előadásokat tartunk  a higiéné őket 
érdeklő kérdéseiről. >

Ha a fentiek terén  minőségileg igen jó eredm ényeket is értünk  el, de 
ebbe a m unkába m ég nem  tudtuk  belevonni kórházunk minden dolgozó
ját. Az 1951. évi m unkánk egyik súlypontja ez kell, hogy legyen.

Tanfolyamok. Az egyéni káderképzés m ellett nagy súlyt fek te ttünk  
általános fontosságú, kórházi viszonylatban megszervezett tanfolyamok m eg
tartására. Ilyeneket állandóan tartunk  kórházunkban. 1950-ben a következő 
tanfolyamokat tarto ttuk :

1. Transfusios tanfolyam .
2. EKG-tanfolyam.
3. Laboratórium i tanfolyam.
4. Physikotherapiai tanfolyam.
5. Trachoma-tanfolyam.
6. Középkáder narkotizőr-tanfolyam .
M indezeket m egiartjuk  1951-ben is. Azonfelül szervezés a la tt áll egy 

tábori röntgen és egy sebészeti m anipulációkkal foglalkozó tanfolyam , 
amelynek az a célja, hogy szükség esetén minden ápolónő a sebészeti 
osztály szolgálatát is el tudja látni.

Ha sikerül anyagi tám ogatást kapni, tervbevettük  két keskenyfilm  
elkészítését (fogszúvasodás, sebészeti manipulációk). E lkészítettünk egy, a 
transfusios tanfolyam  céljait szolgáló rövid tankönyvet.

Összefoglalva tapasztalatainkat, a főnehézség a nagyobb lemorzsolódás 
elkerülése. Ennek érdekében tervbevettük a tanfolyam ot elvégzők szám ára 
oklevelek kiállítását és azok ünnepélyes átadását, például pártnapon.

K ádereink kórházon kívül is folyam atosan tan íto ttak  ápolónői és vörös
keresztes tanfolyamokon.

Orvosok szakm ai továbbképzése. Dolgozatok. Kutatóm unka. Az orvosok 
szakmai továbbképzését szolgálták a sebészeti, belgyógyászati, stb. tan 
folyamok, az idevezényelt fiatal orvosbajtársak számára. Az egyes osztályo
kon rendszeresen m egtartott referáló üléseken megbeszéltük az osztály 
orvosi problém áit és ism ertettük g: szakma szovjet szakirodalmát.



H avonta tudom ányos ülést tarto ttunk . Ezek igen jó látogatottságnak 
örvendtek, nem csak kórházunk orvosai részéről, hanem  számos vendéget is 
üdvözölhettünk üléseinken. Az előadások, bem utatások és az elsősorban a 
szovjet orvosi irodalom m al foglalkozó összefoglaló referátum ok igien magas 
nívójúak voltak-

1950-ben kórházunk orvosai 76 dolgozatot közöltek, illetve előadást ta r
to ttak  különféle tudom ányos üléseken. K órházunk tudományos ülésein ta r
to tt bem utatások és referátum ok nem  foglaltatnak benne ebben a számban.

K órházunkban jelenleg folyam atban levő kutatóm unkák száma 12 
Róluk beszám olni még korai volna. H aladást jelent, hogy egyes tém ák fel
dolgozására több orvosi szakm a képviselőiből kom plexbrigádok kezdenek 
alakulni.

Űjítások. Az elm últ évben kórházunkban 79 olyan diagnosztikai, illetve 
gyógy el járást vezettünk be, m elyek o tt eddig ism eretlenek voltak. Egy- 
részük azonfelül, hogy jav ítja  a betegellátást, jelentős anyagm egtakarítást 
is jelent. Term észetesen többségük csak kórházunkban új és m ásutt, ha 
nem  is m indenütt, ismert, de van  köztük eredeti és több olyan eljárás is, 
am elyet M agyarországon először kórházunkban alkalmaztak.

Cikkünk végén felsoroljuk az 1950-es évben kórházunkban bevezetett 
diagnosztikai és therápiás újításokat. Néhányukról szerzett tapasztalatokat 
az alábbiakban közöljük, míg a többiről bárm ikor szívesen beszámolunk 
esetleges érdeklődőknek.

1. Az I. sebészet,- az orr-, fül-, gégeosztály és a szájsebészet kiváló ered
m énnyel használja a Szpaszokukockij—Kocsergin-féle bemosakodást.

2. Az I. sebészeti osztály jó eredm énnyel használja nagy kiterjedésű 
roncsolt, rossz vérellátásu  sebek, gyulladásos folyam atok fagyasztásos keze
lését 'é s  faigyaszltásos anesztéziában végzett végtagcsonkolásrt. Jó l bevált 
egy új m űtéti e ljárás lenőtt, hátracsapo tt féregnyúlványok eltávolítására.

3. A sebészeti-urológiai osztály jó eredm énnyel használta a thiomícidet, 
valam int a streptom ycint localisan és parenteralisan  urogenitalis Tbc-k keze
lésére.

4. A bőrgyógyászati osztály jó eredm énnyeket lá to tt a lupus thiomiciddel 
való kezelésében, a transfusio szélesebb alkalm azásától a bőrbetegségek keze
lésében és a trikom binált antilueses kúráktól.

5- Az idegosztályon  a tartós alta tás kiváló eredm ényeket m utatott. 
Segítségével a súlyosabb kimerüléses ideggyengeségben a betegek jelenté
keny százalékánál te ljes gyógyulást lehe te tt elérni. Temporalis arteriekto- 
m iával évek óta fennálló  fejfájásokat sikerü lt megszüntetni. Jó  eredm ényt 
m u ta to tt az ülőidegzsábák m űtéti kezelése.

6. A belgyógyászat kitűnő eredm ényeket ért el polyserositisek localis 
Streptomycin kezelésével éis a salycil-therápiának Peters-oldattal való keresztül
v itelével.

7. A II. sebészeti osztály  jó eredm énnyel használt egy ú jtípusú eljárást 
oesopliagus-plastikánál. Jó  eredm ényt m u ta ttak  a Füaíoo-lebennyel végzett 
plasztikák is.

M indkét, sebészeti osztály tapasztalatai azt m utatják , hogy a velőür- 
szögezés jó  eredm énnyel kecsegtet, de  alkalm azását a puha anyagból 
készült, nem  megfelelő minőségű szeg h á trá lta tja .
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t .  A szájsebészeti osztály jó eredm énnyel használja a gyulladt szövetek 
y isnyevszkij szerinti érzéstelenítését. K itűnő eredm ényt m u tat a fekélyes 
szájgyulladás penicillin-sulfamid kenőcsös kezelése. Néhány esetben jól 
bevált torpid szájnyálkahártyagyulladások kezelése Filatov-féle p acenta 
kivonattal. Jó eredm énnyel használható fertőzött gyökércsatornájú fogak 
gyógyítására az ózongázkezelés.

9. Az orr-, fül-, gégeosztály sikerrel alkalmazza a csecsnyúlvány és 
nom lóküreggyulladások kezelésére a  Visnyevszkij-féíle novocain blokádot. 
A bűzös o rrhu ru t kezelését m űgyanta im plantációval és a gyökeres fü lm űtét 
endauralis technikával való végrehajtását.

10. A konzervvérrel való transfusiós szolgálat megszervezése és tran s- 
fusiók számára káderek kiképzése lehetővé tette nem csak a trasfusiok szá
m ának nagym értékű emelését, hanem  a javallatok széleskörű bővítését. Az 
eredményék kiválóak.

11. A szemészeti osztály jó eredm énnyel használt egy lengyel szerző 
által ism ertetett trachoma-vizsgáló kanalat. Tbc-s szembajok localis strep to- 
mycin-kezelését és a polytricint localisun gennyes kötőhártyagy.ulladások 
kezelésére.

Statisztikai kiértékelés. Befejezésül vizsgáljuk meg m unkánkat a s ta 
tisztikai adatok tükrében, összehasonlítva az 1949-es és az 1950-es 
év adatait.

1. Az 1949-es évvel összehasonlítva, 1950-ben jelentékenyen em elkedett 
a betegforgalom kórházunkban. Ezzel szemben az egy b :teg re  eső ápolási 
napok száma 1950. január és december között kb. 25%-kal csökkent. Tehát 
jelentősen javult az ágykihasználás.

2. Kórházunkban 1950-ben az összmortaliltás 1.4 ezrelék volt. A két sebé
szeti osztályon a m űtéti m ortalitás nulla volt.

3. A két sebészeti osztályon 1949-hez viszonyítva 1950-ben a m űtétek  
száma 57%-kal emelkedett. De megváltozott a  m űtétek  minősége is- A nagy 
m űtétek száma sokkal nagyobb százalékban nőtt, m in t az összműtéteké. 
Például a gyom orm űtétek száma 300%-kai, az epekőm űtéteké kb. 200%-kai. 
Kb. 200 strum am űtétet végeztünk anélkül, hogy közülük egyet is elvesztet
tünk volna, vagy recurrens-lézio, illetve tetania lépett volna fel.

4. A beteg-kivizsgálás javulását m utatja  az, hogy 1950-ben az elvégzett 
röntgen-, EKG- és anyagcserevizsgálatok száma 40—50%-kai nagyobb m ér
tékben emelkedett, m in t kórházunk betegforgalma.

Ugyanakkor a rontgen-láboratórium  statisztikája m utatja, hogy a jobb 
kivizsgálást össze lehet kapcsolni az anyagtakarékossággal. Ugyanis a Rönt
gen filmfogyasztása sokkal kisebb m értékben nőtt, m int a betegforgalom .

Összehasonlítva a . film-, papírfelvételek és átvilágítások százalékos 
arányszám át 1949-ben és 1950-ben, azt látjuk, hogy a film felvételek száza
lékos arányszám a erősen csökkent, ezzel szemben az olcsóbb papírfelvételek 
és. az átvilágítások százalékos arányszáma növekedett. Többek között a 
gerinc- és oldalsó koponyafelvételeknél áttértek  a film ről a papírra, az orr- 
m elléküregeknél pedig az átvilágításra. Viszont új minőségi rön tgeneljáráso
kat vezettek be.

Az anyagtakarékosságot szolgálja még számos újításunk, am elyek közü1 
m egem lítjük az eleetrocardioskopia bevezetését, fogfilmek házi készítését, 
illetve papír alkalm azását film helyett fogfelvételeknél. A m egtakarítás it t
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forintban 40— 80%. A laboratórium  szám ára házilag használt röntgenfilmből 
fedőlemezt készítünk és ezzel különféle behozatalt teszünk feleslegessé. 
A kipróbálás a la tt álló tábori altatókészülék, m elyet kórházunk dolgozói 
konstruáltak, nemcsak lehetővé teszi, hogy középkádereink is végezhessék 
az altatást, hanem  40—50%-os aetherm egtakarítást is eredményez.

5. Míg 1949 végén a belgyógyászati osztály betegeinek 25%-a távozott 
szolgálatképesen, 1950 végére ez a szám 50—60%-ra em elkedett.

A Honvéd Központi Kórházban 1950-ben bevezetett újítások:
1. Velőür szögez és. 2. Novocain blokád. 3- Sim patikus idegrendszer m ű

tétéi. 4. Új m űtéti eljárás lenőtt, hátracsapott féregnyulványok eltávolítá
sára. 5. Fagyasztásos érzéstelenítés. 6. Ischemiás végtagok hűtéssel való 
kezelése. 7. Id ü lt csontvelőgyulladások, penicillin-throm bin plombbal való 
zárt m űtéti kezelése. 8. K onzervvérrel való transfúsios szolgálat megszerve
zése. egy ú jonnan  felállítandó transfúsios állomás előkészítéseképpen.
9. Térdizületi elváltozások, meniscus sérülések perahrodilos feltöltése.
10. Varicographiai. 11. Oesophagus-plasztika újabb eljárása. 12. Reverdin 
plasztika. 13. Csőplasztika. 14. A varixok vértelen  sclerotizálása. 15. Thiomi- 
cid alkalmazása urogenitalis tbc esetében. 16. Streptom ycin alkalmazása uro- 
genitalis és csont tibc esetében (localis és parenteralis). 17. Üj m űtéti meg
oldás (Palm o-féle m űtét) a hereviszérsérv eseteiben. 18. Gümős mellék- 
herék  eltávolítása sebészeti elektromos iégetéssel. 19. Elektrocardioscopia. 
20. Mellkasi EKG elvezetések. 21. Szívhang-felvétel. 22. Vénás nyomás
m érések. 23. C old-Pressor-test vizsgálatok. 24. N atrium  nitrosum  próba a 
vérnyom áslabilitás megítélésére. 25. C uttler-próba a mellékvesekéreg func- 
tió jának  megítélésére. 26. Prostigm in terhelési próba a hasnyálm irigy külső 
elválasztási functió jának m egítélésére. 27. Peters-oldat bevezetése. 28. Fe
h é r jedús táplálás hepatitisek kezelésében. 29. R öntgentherápia a chronikus 
arte ritisek  kezelésében. 30. Pyridoxin alkalm azása a röntgenbesugárzás mel
lékhatásainak csökkentésére. 31. Novocain-blokád alkalm azása a fájdalom- 
csökkentés és perifériás keringés javítása céljából. 32. Streptom ycin helyi 
alkalm azása a polyserositis tbc esetében. 33. Pneumoencephalographia- 
34. Vegetatív idegrendszeri m egterheléses vizsgálatok. 35. Elektroencephalo- 
graph iás vizsgálatok kiszélesítése- 36. Therapiás levegőbefúvások alkalm a
zása. 37. Tartós alta tás rendszeresítése. 38. Arteriektom iák. 39. Discoprthiák 
m ű té ti kezelése. 40. Űj szovjet eljárás függő-csepp gomba ku ltú rák  készí
tésére. 41. A N eurath-fé le verificatios próba felhasználása kétes serologiai 
eredm ényekben. 42. Tricom binalt (penicillin +  arsenobensol -j- bism uth) anti- 
lueses kúrák bevezetése. 43. Podophyllin bevezetése a condyloma ac. Ur
ban. 44. A ntiallergicum ok használata. 45. A fogszabályozás bevezetése. 
46. Visnyevszkij-féle érzéstelenítés. 47. Penicillin-suifam id kenőcs bevezetése. 
48. Ivlerfen-oldat használa ta  éles m űszerek sterilen  tartására. 49. Filatov-féle 
p lacenta-ex tractum  használata. 50. Ózongáz gyökérkezelés. 51. Teljes fog
pótlás a Kemény-féle rendszer szerint. 52. M űgyanta destillálása fogtech
nikai célra. 53. Diaphanoscopia. 54. A llergiás betegekkel való intenzívebb 
foglalkozás, desensibilálás keresztülvitele. 55. Helyi antibiotikus kezelés 
id ü lt középfül- és m éllé k ü r  eg gy ul 1 a d á s o k nyálkahártya megbetegedések 
form áinál, Proetz m ethodus alkalm azásával. 56. Csecsnyúlvány- és homlok- 
üreggyulladás kezelése Visnyevszkij-féle novocain blokáddal. 57. Bűzös orr
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huru t (ozaena) m űtéti gyógykezelése m űgyanta implantációval. 58. Gyöke
res fülm űtét operatív gyógyítása endauralis technikával a középfül képletei
nek minél k iterjedtebb konzerválásával. 59. Szem m űtétek u tán  röntgen- 
filmből készített kagylók bevezetése óraüveg helyett. 60. Com berg-féle ide
gentest lokalizáció. 61. S tabilizált szemcseppek. 62. Egyes szembetegségek 
kontakt röntgen-kezelése. 63. Tomograpihiás felvételek készítése. 64. Fül- 
felvételek készítése discopathiák diagnostizálása céljából. 66. R öntgenfilm ek
ről diapositivek készítése a kórház tudományos ülésén való bem utatás 
céljából. 67.' Vér-kálium, nátrium , magnesium, cholesterin összfehérje m eg
határozása. 69. M ájfunctios próba bensoe próbával. 70. Diastase görbe vizs
gálat. 71. Békavizsgálat a terhesség kim utatására. 72. M űtőköpenynél steril 
cserélhető karvédő. 73. Jav íto tt colorimeter. 74. B aktérium kultúrák therm o
stat nélkül tenyésztve. 75. Fogászati röntgenfilm ek házi készítése. 76. Fedő- 
lemezkészítés használt röntgenfilmből. 77. Fogfelvételek papíron. 78. T ra
chomavizsgáló kanál. 79- Tábori altatókészülék.

Tüzér ezred eü. szolgálatának vezetése 
hadműveleti területen

I r ta : dr. Csonka István
orvosszázados

Dr. Szígyártó őrgy. bajtárs cikkét olvasva, vetődött fel bennem  a gon
dolat, hogy foglalkozzam azokkal a problémákkal, am elyeket a támogató 
nagyobb egységek vez. o.-inak kell megoldaniok akár csapatgyakorlatok alkal
m ával akár pedig hadm űveleti területen. Nem akarok k ité rn i m indazokra 
a feladatokra és kötelességekre, am elyeket minden ezred-vezetőorvosnak 
(e. vez. o.) el kell lá tn i és meg kell oldani hadm űveleti terü le ten , csupán 
foglalkozni szeretnék azokkal a szervezési és ellátási kérdésekkel, melyek bár 
nagy vonalakban megegyeznek, mégis sokban eltérnek egy lövészezred eü. 
szolgálatának ellátásától.

A támogató alakulatok közül a hadosztály közvetlen tü. ezredet emelem 
ki,' am ely létszáma, valam int harcban való felhasználásának különböző sa já t
ságai folytán a gyakorlatok alatt is, de komoly helyzet esetén szükséges és 
iól működő eü. szolgálattal kell, hogy rendelkezzék. A ho. gyakorlatok tapasz
talatai, valam int a rendelkezésre álló irodalom alapján szeretném  rendszerbe 
foglalni mindazokat a feladatokat, amelyeket egy tü. ezred eü. szolgálatának 
meg kell oldania.

Elöljáróban néhány szempontra szükséges rávilágítani, amelyek meg
határozzák egy tüzérezred (tü. e.) eü. szolgálatának feladatait.

Az önálló tü. e. m int közvetlen támogató alakulat az esetek legnagyobb 
részében teljes egészében (nem részeire bontva) kerül felhasználásra, azonban
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a harci helyzetnek megfelelően a védelm i vagy támadó körletben hol itt, 
hol o tt kerü lhe t súllyal bevetésre. M egtörténhet az is, hogy egyes részeit 
kikülönítik, ahogy azt a  p illanatnyi helyzet megköveteli. A tü. e. eü. szol
gálatának teh á t m ozgékonynak kell lennie, hogy az egységeket követni és 
ellátni tudja. T ekin tettel arra, hogy a m ár em lített kikülönítés m egtörtén
het, az egyes osztályoknál rendszeresített eü. személyzet jó kiképzésére, 
anyagi elláto ttságára és önállóságra való nevelésére súlyt kell fektetni. Egy 
másik szempont, am it szintén figyelembe kell venni az, hogy a tü.e.-nél a 
különböző eü. intézm ények települése nem  azokhoz az általános törvényszerű
ségekhez igazodik, m int azt a lövészezrednél (löv. e.) látjuk , hanem települése 
olyan, hogy a  széjjelszórt tüzelőállások harcosait könnyen meg tu d ja  közelí
teni. Figyelembe k e ll venni azt a tén y t is, hogy a tü. e. kisebb létszámmal 
rendelkezve eü. szolgálata sem  nagy és ez h a tá r t szab tevékenységének is. 
Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy a személyi állom ány egy 
része híradó, bem érő, felderítő és figyelő egységekből áll és ezek kiesnek az 
eü. szolgálat hatásköréből.

M indezeket figyelem be véve, az alábbiak szerint osztályoznám a fel
adatokat:

Eü. szolgálat szervezése

Ütegeknél: Sebesültvivők (a 'gyakorlatokon e. őröket állítunk be) a 
lövegállásban tartózkodnak, harcban részt nem  vesznek, az osztály egészség- 
ügyi rajparancsnok (o. eü. ra j pk.) alá vannak rendelve. Feladatuk ugyanaz, 
m int a löv. század seb. vivőinek.

Osztálynál: Osztály segélyhely (o. sgh.), m elyet az ú. n. „osztály eü. 
ra j“ telepít, parancsnoka aiz osztály eü. raj parancsnok (o. eü. ra j pk). Tele
pülési helye az osztály középső ütegének mozdonyállás (gépkocsi telephely) 
környéke, ahonnan a terepet á t tud ja  tekinteni. Az osztály pk-nak van  a lá
rendelve.

Ezred segélyhely (e. sgh.). Telepíti az eü. szakasz. Parancsnoka az eü. 
szakasz parancsnok, aki az e. vez. o.-nak van alárendelve. Települési helye 
a középső osztály körletének a hátsó határa, olyan helyen, ahol a tüzelő
állások felől könnyen m egközelíthető. Az ezred pk-kal, illetve annak törzsé
vel vezetékes összeköttetése van.

Ami a feladatokat illeti, az o. sgh.-en a megelőző eü. szolgálaton kívül 
ku ra tiv  m űködést csak olyan m értékben végeznek, m in t egy század eü. ra j
nál, ezt egyébként m egszabja az o. sgh. pk. képzettsége is. A preventiós 
működés azonban éppen olyan m értékű, m int azt a löv. zlj. eü. szakaszánál 
látjuk. '

Az e. sgh. eü. szakasszal rendelkezik, nem  végezhet tehá t olyan k u ra 
tiv  m unkát, m int egy löv. e. sgh.-e, de azért i t t  m ár lehet és kell végesmi 
kisebb életm entő m űtéteket, külön kiürítő és elkülönítő résszel kell rendel
keznie és képesítve kell lenn ie arra , hogy az öt napon belül gyógyulókat 
visszatartsa. Nagy általánosságban főfeladata: a tüzérek harci készségének 
fokozása, eü. téren való ellátás, a preventív  intézkedések m egtétele és az egy
ségek teherm entesítése a  sebesültektől és a betegektől. Feladata még a kony
hák  ellenőrzése, m elyek pl. a gyakorlatokon az osztályokhoz voltak elosztva
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és így elszakadtak az illetékes hadtáp közegektől, ellenőrzésük és települési 
helyük szemrevételezése és kijelölése az eü. szolgálatra hárult. Komoly hely
zet esetén is valószínűleg ez így lenne.

A sgh-ek településénél m int főszempont a jó álcázás és rejtőzés jön 
számításba, m ert a sgh. leginkább a  repülőtám adásoknak lehet kitéve. A m á
sik főszempont a mozgási képességnek a  legmagasabb fokra való emelése, 
melyhez já ru l a betegek és sebesültek kiürítésének lehető leggyorsabb 
megszervezése is. Ezt követeli m eg a gépesített egységek gyors ide-oda tolo
gatása a támadó- vagy védőkörleten belül. Ezeket a mozgásokat a tü . sgh.-ek- 
nek állandóan követniük kell, hogy feladatukat végre tud ják  hajtani.

Ez u tán  az általános rész u tán  rá térek  az egyes hadm űveleti szakaszok 
szerint a  tü . e. vez. ö. működésére, kiemelve azokat a szempontokat, am elyek 
eltérnek a löv. e. eü. szolgálatának a működésétől.

Menetelőkészítési szak

Ez időszakban végzett m unka általános érvényű m inden alaku la t eü. 
szolgálatára és magába foglalja m indazokat a, ténykedéseket, am elyeket m ár 
Szígyártó őrgy bajtárs áttekintően és m inden részletre kiterjedően le írt köz
leményében. A tü. e. vez. o.-nak ebben az időben, eltekintve az általános 
ténykedéstől, nagy gondot kell fordítania a rra  is, hogy megfelelő víztároló 
edényeket biztosítson úgy a konyhák, m int az e. sgh. részére. E nnek  fontos
ságát bizonyították a gyakorlatok tapasztalatai is, am ikor az előre haladó 
löv. alakulatok a ku tak  vizeit oly nagy m értékben használták el, hogy az u tá 
nuk jövő támogató alakulatok víznehézségekkel küzdöttek. Ebben az idő
szakban kell biztosítania az e. vez. o.-nak az eü. szolgálat részére a megfelelő 
járm űveket is és tapasztalat szerint az is szükséges, hogy -a  gépjárm űvek 
iókarbantartottságáról is meggyőződjék, m ielőtt a járm űveket átvenné.

Menet eü- ellátás megszervezése

A  vez. o. indulás előtt egy m enet ala tti eü. ellátási terve t készít. Meg
határozza az osztály eü. ra jok  m en etb en ' való elhelyezkedését: az osztály 
menetoszlop utolsó ütege u tán  haladnak. A m enet a la tt a betegellátás módo
zatait megszabja. T ekintettel arra, hogy gépesített alakulat m eneténél nincse
nek hosszú és rövid  pihenők, melyek ideje a la tt betegellátást lehet végezni, 
a vez. o. a rendelkezésre álló gépjárm űvek egyikét mozgó sgh.-lyé alakítsa 
át, amelyben ak á r menetközben is tu d  betegellátást végezni. Ism ernie kell 
a ho. vez. o. á lta l k ijelölt betegleaúó állomásokat. A m enet a la tt a rövid 
m űszaki pihenőket használja fel a vez. o. arra, hogy a menetoszlopot végig
já rja  és gyors ellenőrzést végezzen. De fel kell vennie ellátási tervébe azokat 
az óvóintézkedéseket is, amelyeket az időjárás viszontagságaival kapcsolat
ban  a személyi állom ány megvédésére tenn i kíván. Az ellátási tervben  a 
vez. o.-nak gondoskodnia kell annak az egységnek eü. szem élyzettel és anyag
gal való ellátásáról, amelyet m int páncélelhárító elővédet a menetvonalon 
belül előre rendelnek. A m enet a la tt a vez. o. a törzzsel halad, az összekötte
tés t a sgh. járm űveivel, valam int az o. sgh. pk-kal a törzs motoros küldön
cén keresztül ta rtja .
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V édelm i szak

Védelemben a tüzérség leküzdi az ellenséges tüzérséget és aknavetőket, 
a gyalogság tűzrendszerével együttm űködve, megsemmisíti az ellenséges 
gyalogságot és a harckocsikat még a védelem  első vonala előtt és az ehhez 
vezető utakon.

Az e. vez. o. a védelem szakára ellátási és hátraszállítási terve t dolgoz 
ki. Ebben k itér az előretolt egységek, továbbá az e. törzs eü. ellátására is. 
Az e. törzs részére, am ely maga is egy nagyobb egységet képez, híradó be
mérő, felderítő részlegeivel, külön eü. szem élyzetet rendel ki, egyébként a 
törzs eü. ellátásában maga is résztvesz. Az előretolt egységek eü. ellátását 
a közelükben lévő alakulatok eü. intézményei lá tják  el (löv. e. sgh. zlj. sgh.). 
A  védelem szaikában az eü. szolgálat vezető ellenőrzi az osztály sgh.-ek m un
káját. Az ellenőrzést feszesen megszervezi m inden vonalon. Ő m aga is kimegy 
a tüzelőállásokba. Ellenőrzi a konyhák m űködését, az étel minőségét és a 
védelm i körletek higiénés [helyzetét. Tartózkodási helye megoszlik a pság 
törzse és a sgh. között, m elynek m unkájában maga is tevékeny részt vesz. 
A továbbiakban fe ladatai megegyeznek a löv. e. vez. o.-éval.

Támadás

Az előkészítő szakaszibiain, m iként a löv. e.-néi a  vez. o. gondoskodik 
sgh.-einek eü. anyaggal való feltöltöttségéről, a sebesültek és betegek k iü rí
téséről. A sgh-ek előre mozgatása nem m inden esetben történ ik  meg. Ha 
azonban az ellátása alá tartozó egységek m egm ozdulnak és súlypontot ké
peznek a támadó körlet valam elyik részén, akkor az e. sgh. is előre mozog. 
Az o. sgh.-ek egységük legkisebb mozgását is követik.

G yakran m egtörténik, hogy akár védelemben, vagy a tüzérségi tám a
dás előkészítésénél az alakulato t m egerősíthetik bizonyos erejű tüzéregysé
gekkel, úgy ezeknek a vezényelt alakulatoknak az eü. ellátását is azonnal 
meg kell szervezni. Am ennyiben a tü. e. valam elyik osztályát az em lített had 
m űveleti szakaszokban különleges feladattal ellátva kikülönítik, úgy az illető 
o. sgh. pk. a legközelebb eső eü. intézm énnyel összeköttetést keres és a beteg
leadást megszervezi.

Tám adás előrehaladása esetén a tü. e. sgh. követi ezrede középső egy
ségének m ozgását és szükség szerint sgh.-et telepít, ez a mozgás azonban 
csak akkor indul meg, m ikor a gyalogság az ellenséges gyalogság védelmi 
állásaiba betör. Ez időszak alatt az e. vez. o. a középső osztály hírhálózatán 
keresztül ta rtja  az összeköttetést a psággal és a többi o. sgh.-lyel. Előre moz
gáskor pedig járm űvét a m ár em lített ,,mozgó sgh.“-szerűen rendezi be és 
így m enet közben is tud  betegellátást végezni. Az e. vez. o. ebben az idő
szakban a sgh.-lyel halad előre, annak m unkájában tevékeny részt vesz és 
csak időnként keresi fel a pság-ot, hogy a harci helyzetről felvilágosítást 
nyerjen. Feladatai egyébként a továbbiakban azonosak.

Üldözés

Az egész ezred lövegeivel együtt mozgásban van. A vez. o. főfeladata 
ilyenkor az összeköttetést m indenáron m egterem teni és tartaná az osztály 
sgh.-ekkel, hogy a betegkiürítés egy pillanatig  se szenvedjen zavart. A gyakor-
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latok tapasztalatai azt m utatták , hogy a  leghelyesebb az, ha a vez. o. ilyenkor 
állandóan a törzzsel halad és annak vezetékes összeköttetésén terem ti m eg a 
kapcsolatot intézményeivel. Az e. sgh. az üldözés szakaszában az e. törzs 
harcálláspontja mögött nem  messze állandóan mozog vagy mozgásra készen 
áll, ugyanis a tü. e. sgh.-nek lépcsőzetes áttelepítése kis létszám nál és nem  
nagy m éreténél fogva nem  igen lehetséges. Az üldözés ideje a la tt a vez. o. 
sgh.-ével hírvivő, vagy motoros küldönc ú tján  érintkezik.

Tanulm ányom  végén ki szeretném  hangsúlyozni azt, hogy ezzel a dol
gozattal célom nem  az volt, hogy m inden részletre kiterjedően tárgyaljam  
én is általában egy vez. o. ténykedéseit, hanem  hogy nagy vonalakban p á r
huzamot vonjak a két fegyvernemhez tartozó eü. szolgálat között és kiem el
jem azokat a körülm ényeket és különbségeket, valam int az ezek á lta l lé tre
hozott helyzeteket, am elyeknek nem  ismerése gátolná egy tü. e.-hez beosz
to tt vezetőorvos m unkáját.

Természetesen a tü. e. eü. szolgálatának ellátásánál is rendk ívü l sok 
problém a van, melyeket dolgozatomban nem  vetettem  fel, d e  egy cikk kere
tén belül nem lehet m inden részletre kitérni. Éppen ezért nagyon helyes 
Volna, ha  a továbbiakban a honvédorvos bájtársak  a kim aradt problém ákhoz 
hozzászólnának és azt kiegészítenék. .

A repüléssel kapcsolatos fül-orr-gégészeti
problémák

ír ta:  dr. Halm Tibor
orvosőrnagy

Azon különleges élettani megterhelések, melyek repüléskor a szerveze
te t érik, bizonyos m értékben érdekesek a fül-orr-gége szakorvos szempont
jából is. Ezen élettani megterhelések részben a fel- és leszállással kapcsolatos 
gyors légnyomás-változásokból adódnak, m ásrészt a nagy magassággal járó 
oxygén-szegénységből. Egészen sajátos m egterhelés a fül szám ára a repülés
sel járó nagy zaj. A ves'tibuláris apparátus folytán szakmai szempontból érde
kes a repülőgép mozgása, ezen mozgással kapcsolatos érzékcsaiódások, a 
gyorsulások érzékelése és végül a légibetegség.

Ezek u tán  m áris nyilvánvaló előttünk, hogy a repüléssel kapcsolatosan 
olyan problémák m erülnek fel, melyek más foglalkozásnál nem  jönnek szá
mításba. Ezért a szakmánk körébe tartozó szerveknek nem csak norm álisak
nak kell lenniök, hanem  bizonyos olyan előnyös tulajdonságokkal kell ren 
delkezniük, melyek biztosítják a repüléssel kapcsolatos nehézségek elkerü
lését.

A füllel elsősorban m int a sziklacsontban elzárt lég tarta lm ú üreggel 
kell foglalkoznunk. A magassággal járó  barom etriás nyomáscsökkenés a szer
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vezet egyensúlyát nemcsak a chemiai m echanizm uson át (oxygen-niány), 
hanem fizikailag is zavarja. M ár az első nagyobb magasságokba történő bal
lon-felszálláskor a kísérletezők komoly fü lfájdalm akról panaszkodtak és való
jában ekkor jö tték  rá  arra, hogy a repülés káros hatású  is lehet a szerve
zetre. Az első világháború a la tt a repülés é lettanával foglalkozó fülszakorvo
sok filgyelme túlságosan a labyrin th re tere lődö tt és a középfület teljesen 
elhanyagolták. Lassan azonban kialakult a tapasztalat, hogy azok a pilóták, 
kiknek a középfül széllőzésével kapcsolatosan zavaraik voltak, hátrányban  
voltak azokkal szemben, akiknek fü lkürtje  kifogástalanul működött.

Hogy a gyors légnyomás változásokkor tám adó panaszokat m egérthes
sük, tudnunk kell, hogy a magasságban a nyom ás kisebb, m int lent, minek 
következtében m inden gáz kiterjed. Ha a m agasságból lefelé jövünk, úgy 
ennek fordítottja következik be. A szervezet m inden gáz- vagy levegőtartalm ú 
ü regét érinti ez a barom etriás légnyomás változás. így  többek között a gyom or
ban  és a belekben lévő gázok nagy magasságban kitágulnak.

Ha felfelé em elkedünk, a légnyomás csökkenése eleinte gyorsabban, 
később lassabban következik be. (1. sz. ábra.) Ennek oka az alacsonyabb levegő-
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rétegeknek az összenyomottsága. A magasságegységekre vonatkoztatott lég
nyomásváltozás mértéke tehát nem  lineáris, hanem  görbe,, m ég pedig alacso
nyabb magasságokban nagyobb, m int nagyobb magasságokban. Az ábrán  még 
azt is láthatjuk , hogy egy bizonyos gáztérfogat m iként terjed  a m agasság
gal. A Ilégnyomás-görbe baloldalán lévő törtek  a légnyom ást atm oszférában 
kifejezve, a gömb jobb oldalán ír t  számok pedig a gáz térfogatváltozásának 
többszörösét jelzik

A középfüllel, m int a  sziklacsontban lévő légtartalm ú üreggel, ép viszo
nyok és rendes életkörülm ények között nincs gondunk. Tengerszinten a  dob
üreg levegőjének nyomása egyezik a külső levegő nyomásával. Ha az egyen
súly valam ely oknál fogva, pl. a külső légnyomás megváltozása vagy a dob
üregben elzárt levegő felszívódása folytán felborul, akkor ez különféle tüne
teket és panaszokat okoz. Nyilvánvaló tehát, hogy kiegyenlítő mechanizm usra 
- - a  fü lkürt működésére — van szükség, mely szabályozza a középfülben elzárt 
levegő nyomását. Megszokott életünkben ez a kiegyenlítődés észrevétlenül 
vörténik nyelések alkalmával. Adódik olyan foglalkozás és helyzet az életben, 
amikor ez nem  következik be ilyen könnyen és ekkor súlyosabb következ
ményekkel jár, m int pl. a repülőknél éppen a  legnagyobb testi és szellemi 
igénybevételkor, a  leszálláskor, vagy a zuhanórepüléskor. A kiegyenlítő 
mechanizmus az igen finom  felépítésű szelepmüködésű Eustach-kürt. Az Eus- 
tach-kürt vagy tuba segítségével közlekedik a középfül az orr-garatűrön  át a 
szabad levegővel. A tuba 36 mm hosszú, vékony cső, a középfül felé eső része 
csontos, belseje finom hám m al borított, m íg porcos része vaskos, vérbő és 
m irigyekkel ellátott nyálkahártyával van bélelve. Legkeskenyebb része ; az 
isthmus, ahonnan m indkét irányban tölcsérszerűen tágul. A dobüreg mellső 
falától húzódik előre és lefelé mediális irányban. Legszélesebb része a verti
kálisan haladó résszerű pharyngeális szájadéka, m elyet nagyobb tömegű ade
noid szövet vesz körül. H átulról a torus tubarius határolja. Rendes körülm é
nyek között a porcos része zárt és csak nyelés, ásítás és hasonló physiológiás 
aktusoknál nyilik. A középfül szellőzése term észetesen csak ny ito tt tubán át 
lehetséges.

Felszálláskor a középfülben túlnyom ás létesül a külső levegőhöz képest. 
A dobhártya elődomborodik, nyom ásérzés tám ad a fülben. M ár 5 Hg/m m  tú l
nyomás teltségérzéssel és hallásrom lással jár. Bizonyos túlnyom ás nyitja a 
fülkürtöt és a nyomás kiegyenlítődik. A tuba kinyílni kényszrül a dobüreg
ben lévő túlnyomás folytán anélkül, hogy nyelő mozgásokat végeznénk- Ha a 
túlnyomás 15 Hg/mm, úgy ez m ár ny itja  á tubát és addig m arad nyitva, míg 
a túlnyom ás 3.6 Hg/mm-re csökken, ekkor záródik és 3.6 H g/m m  túlnyomás 
m arad vissza.

Az egyenletes emelkedés alkalm ával egyénenként ném i eltéréssel, 
hozzávetőlegesen egyforma időközökben kattanást hallunk, riiely jelzi, hogy 
a középfül és a küllevegő között a légnyomás kiegyenlítődött. Az 1. sz. ábra 
alapján nyilvánvaló, hogy a m agassággal a nyomás eleinte gyorsabban, később 
lassabban csökken. Azt várnánk, hogy mindig ugyanazon nyomáskülönbség 
nyitja a tubát (tehát alacsonyabb régiókban gyakrabban), de nagyobb magas
ságban a ritkább levegő könnyebben áram lik ki a középfülből, úgyhogy á tla 
gosan kb. egyenlő magassági intervallum okban (150—200 m) történ ik  a nyo
más-kiegyenlítődés (tehát nagyobb magasságokban m ár 15 H g/m m -nél kisebb 
nyomáskülönbség is ny itja  a tubát).
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Zuhanáskor a légnyom ásváltozás (növekedés) sokkal gyorsabban követ* 
kezik be, m in t em elkedéskor a  légnyomás csökkenése. Ilyenkor a légcserét 
illetően kedvezőtlenebbek a viszonyok. A zuhanás óránkénti 7—800 km-es 
sebességgel tö rtén ik , igen m eredek szögben és így a nyom ás-kiegyenlítődés
nek  is gyorsabban kell bekövetkeznie. A levegő azonban nehezebben ju t be a 
középfülbe, m int ahogy kifelé áram lik, éppen a tuba szelepszerű működése 
folytán. Leszálláskor teh á t negatív  nyomás keletkezik a  dobüregben, mely 
m ég normális á tjá rh a tó ság é  tuba esetében sem  képes m agától kiegyenlítődni, 
vagy esetleg csak nagyon lassan. Rendesen elegendő nyelőmozgásokat végezni, 
hogy a m. tensor véli palatin i nyissa a fülkürtöt. H a ez nem  elegendő, úgy a 
Valsalva eljárással (befogott o rr m ellett, csukott szájjal erőteljesen kilég- 
zünk) igyekszünk segíteni. Ha a nyom áskülönbség tú l nagy, pl.: 80—90 
Hg/m m , akkor az izmok képtelenek nyitn i a te ljesen  kollabált és szorosan 
összetapadt tubát.

Az elm ondottakból nyilvánvaló, hogy a repülőket a fü lkürt átjárható
sága szempontjából alapos vizsgálat a lá  kell vetnünk. A  fü lkürt á tjárható 
ságáról m ár a fü l tükrözésekor is értékes tám pontokat kapunk. Catarrhalis, 
jelenségek, behúzódott dobhártya, m ár fe lh ívhatják  figyelm ünket a fü lkürt 
elégtelen működésére, bár a dobhártya behúzódását a középfül izmának feszü
lése is előidézheti. E m ellett fontos a fü lkü rtö t m űködésben  is vizsgálni. Leg
helyesebb, ha a v izsgálatát úgy kezdjük, hogy befogott orh m ellett nyeletünk, 
m ajd  befogott o rr m ellett pozi.lív nyom ást lé tesítünk  az orr-garatürben 
(Toynbee és Valsalva eljárás). Ha a tubán  levegő átju to tt, úgy halk  zörej kísé
re tében  enyhe nyom ásérzés keletkezik a fülben. A lkalm azhatjuk a Vojacsek- 
fé le tu b a  m anom etert, m elyet herm etikusan a külső halló jára tba illesztünk 
és a m anom eterben lévő feste tt alkoholcsepp kitéréséből vonhatunk következ
te té s t a tuba átjárhatóságára. A  szerint, hogy az alkoholcsepp légzéskor vagy 
csak nyeléskor, esetleg csak a V alsalva-eljárásra té r  ki, még különböző tuba- 
átjárhatósági fokozatokat is fe lállíthatunk. Az esetek egy részében azonban 
m eg kell jegyeznünk, hogy ép tuba esetében is negatív eredm ényt kapunk. 
A Politzer-ballonnal történő átfúvás és a tuba-katheterezés auscultatioval 
egybekapcsolva a leggyakrabban használt eljárás átjárhatóság  vizsgálatára. 
Ezek m int therápiás eljárások kétségtelenül jók, de m int diagnosztikus eljá
rások  nem állják m eg teljesen a helyüket. A Politzer-hefúvás, bár fiziológiás 
tu b an y itás t eszközöl, m ég sem alkalm as vizsgálati eljárás, m ert hatását nehéz 
ellenőrizni és a vizsgált sokszor ügyetlenül és csak félve nyel. Mindezek a 
nehézségek fennállianak a katheterezéskor is, de ez m ár egyébként sem felel 
m eg  a fiziológiás tubanyitásnak, m ert a katheter bizonyos fokban bevezető
d ik  a tubába és így a tuba garati szájadékát k izárja a vizsgálatból. Ilyenkor 
ugyanis a nyomás valójában a tuba belsejéből jön  és nem  az orr-garatürből, 
m iá lta l a tuba szelep-hatása nem  érvényesül.

Intézetünkben a tu b a  á tjárhatóság i vizsgálatokat alacsonynyomású kam 
rá b a n  végezzük. Ez m ondható a  legideálisabb vizsgáló eljárásnak, m ert leg
inkább  felel m eg az élettan i viszonyoknak. Előnye, hogy egyszerű és egyidő- 
b en  több legyénen is végezhető. H átránya, hogy m aga a berendezés költséges 
és csak egyébként egészséges egyéneken ajánlatos végezni. A vizsgálat elve az, 
hogy a  vizsgálathoz szükséges alacsonynyomású te re t kam rában állítjuk  elő 
lég ritk ító  szivattyú segítségével. G yakorlati okokból a légritk ítás fokát az 
e lé r t névleges m agassággal, a légnyom ás változását pedig a m ásodpercenkinti
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magasság változtatásával m érjük (variometer). H a a  kam rából a levegőt 
kiszívjuk, azaz emelkedünk, azt először a fülünkön érzékeljük, m ert jól érezzük 
a csaknem szabályos időközökben bekövetkezett légcserét. Az emelkedés álta
lában 30— 40 m/sec sebességgel történik. A lég ritk ítást a  legtöbben m inden 
különösebb panasz nélkül viselik el, m ert a középfülben lévő túlnyom ás köny- 
nyen kiegyenlítődik. Ha a  tuba szellőzés terén  komoly akadály áll fenn, 
úgy 30 Hg/m m  túlnyom ás m ár kellem etlen érzést v á lt ki, néha fá jdalm at is 
okoz, fülzúgás, szédülés tám adhat.

Repülés szempontjából a tulajdonképeni vizsgálat az alacsonynyomás 
hirtelen  m egszüntetésével kezdődik, azaz zuhanással. Ez különféle fokozatok
ban történhetik . Egészséges tuba esetében nyelőmozgásokat végezve, minden 
panasz nélkül 20—25 m /sec sebességgel jöhetünk lefelé. Ha kellem etlen szúró 
fájdalom  tám adna a fü lb en ,. akkor enyhébb esetben fokozott nyeléssel, Val- 
salva-eljárással, de néha csak Politzer-ballonnal történő befúvással, vagy 
újabb légritk ítás létesítésével (emelkedés) szün tethetjük  meg. Ha a  nyomás- 
különbség 100 Hg/mm feletti, akkor nyeléssel nem  segíthetünk, m ert a te jle
sen összeesett és szorosan összetapadt tubának  ny itására  az izmok m ár elég
telenek. Tudjuk, hogy a magasság csökkenésével a nyomás eleinte lassabban, 
később gyorsabban nő (1. ábra). E m iatt laz állandó sebességű magasság-vesztés 
jobban igénybe veszi a  fü let földközelben,, m in t nagyobb m agasságban. Zuha
nórepülők vizsgálatakor felem elkedünk 7000 m éterre  (300/Hg/mm) és a lég- 
ritk ítást jóval gyorsabban csökkentjük, akár 200 m /sec variom eterrel zuha
nunk lefelé, ami megfelel kb. 7—800 km /óra zuhanási sebességnek (teljesen 
m eredek szög ala tti zuhanás). Ekkor term észetesen a középfülben a légnyo
másváltozás kiegyenlítődésének jóval rövidebb idő a la tt kell bekövetkeznie, 
holott a tuba em líte tt szelepszerű működése fo lytán  a nyom ás-kiegyenlítő
désre most sokkal kedvezőtlenebbek a viszonyok. A legtöbb vizsgálatnál te lje 
sen ép tuba esetében megfelelő nyelőmozgások, vagy többszöri Valsalva-eljá- 
rás m ellet a vizsgálat m inden fájdalom  nélkül elvégezhető. T ehát míg a külső, 
alacsony-nyomás könnyen, addig a külső túlnyom ás csak nehezen egyenlítődik 
ki nyelés nélkül. Igen gyors külső alacsony-nyomás keletkezhetik túlnyomásos 
kabinnal történő repüléskor, ha az igen nagy m agasságban m egsérült. Ilyenkor a 
középfülben lévő positiv nyomás aránylag gyorsan kiegyenlítődik és a rövid 
ideig elődomborodó dobhártya különösebb panaszt nem  okoz, hacsak igen 
h irte len  nem kell kiegyenlítődnie a nyomásnak, vagy a fü lk ü rt működésével 
valam i zavar áll fenn.

A helyes középfül-szellőzés terén  nagy jelentősége van a gyakorlat
nak. A tréning lehetőségét bizonyítja a  gyakorlott repülő, aki ak ár nyeléssel, 
ak á r Valsalva-eljárással, m indig eredm ényesen képes kiegyenlíteni a nyomás- 
különbséget. Nyugalom ban a fü lkü rt az izmok tónusa folytán zárt. Gyakor
lo tt repülők úgy szabályozzák a tubgt nyitó izmok tónusát, hogy azokat köny- 
nyen m űködtethessék. A kam rai vizsgálatokkor magam is ben t vagyok a 
vizsgálandókkal a kam rában, így a gyakorlat folytán több száz vizsgálat u tán  
a garatizm ok feszítésével is nyitva tudom  ta rta n i a  tubám at. Zuhanó-repü
lésre  nem  alkalmas az, akinek tu b á t nyitó mechanizm usa elégtelen. Természe
tesen a vizsgálandókkal gyakorolni kell az akaratlagos középfül-szellőzést. 
H a alacsony-nyomású kam rában á tjá rha ta tlan  a tuba, akkor m egkísérelhetjük 
katheterre l átfújni. Néhány kam rai vizsgálatot végeztem száraz dobhártya 
átfú ródás mellett m inden panasz nélkül, ami könnyen érthető, m ert a perfo-
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rációs nyíláson á t könnyen és akadálytalanul kiegyenlítődik a nyom áskü
lönbség.

Repülőkön végzett kam rai vizsgálatok, gyakorlati repülések és légiharcok 
alkalm ával a légnyom ás gyors változása fo lytán  az elégtelen tubam űködés 
következtében bekövetkezett középfül-bántalm akról, azok objektív  tüneteiről, 
kezelésükről és m egelőzésükről kell még beszélnünk. Ezek az elváltozások 
a dobhártya behúzódo'ttsága, ca ta rrha lis jelenségek a középfülben, bevérzések, 
dobhártyarepedés, aero-otitis m edia acuta és chronica.

Ha zuhanás u tán  panaszok jelentkeztek az esetek legnagyobb részében 
erősen behúzódott, belövelt és bevérze tt dobhártya látható, nem  ritk án  vér- 
hólyagocskákkal. Ha a középfülben negatív a nyomás, azaz a külső légnyomás 
a dobhártyát befelé nyomja, úgy a dobhártyán lá tható  reflex-kúp megkiseb
bedik, fényessége csökken, kóros reflexek jelentkeznek. A kalapács rövid 
nyúlványa fokozottan promineál, csőrszerűen ugrik  elő, a kalapács hosszú 
nyúlványa perspektívásan m egrövidül, horizontálisabban helyezkedik el és 
kifejezetten láthatók  a dobhártyán a redők. A dobhártya belövelt, színe hal
ványrózsaszínű, esetleg sötétpiros. A zuhanások u tán  rendesen a dobhártya 
injiciált, főképpen a nagyobb erek vérteltek, m elyek a kalapács nyelét köve
tik  és a dobhártya perifériája k ö rü l elhelyezkedő erek. Súlyosabb esetben 
teljesen hasonló a kép az acut m fectiosus otitis képéhez és vele könnyen el is 
cserélhető, ha nem  vagyunk tek in te tte l a sajátos anamnezisre. E lőfordul ilyen 
esetekben, hogy a vizsgáltak orvoshoz fordultak, aki — helytelenül - heveny 
középfül-gyulladásnak tarto tta  a folyam atot és piairacentezist végzett. Az ilyen 
fokban traum atizált fü l az esetek legnagyobb részében minden beavatkozás 
nélkül néhány nap a la tt rendbejön. A panaszok nagyrésze könnyebb esetben 
néhány óra, súlyosabb esetben néhány  nap a la tt megszűnik. Ha néhány perc 
u tán  m ég fennállanak a panaszok, úgy Politzer-befúvással nyom ban megszün- 
tethetők. A ránylag ritkán  fordul elő, hogy a dobüreg nyálkahártyájának  vér
bősége folytán transsudatum  (hydrops e vacuo) keletkezik, mely szabálysze
rűen  középfülgyulladáshoz vezet (aero-otitis m edia acuta), m int azt két eset
ben m agunk is észleltük. Ezeket szabályszerű klinikai kezelésben kell részesí
teni. A nyilvánvaló anamnezis és a dobhártyán át is látható  levegő buborékok 
a középfülben rendesen biztosítják a helyes diagnózist.

Meg kell em lítenem  az acut ajero-oti'tis media egyik form áját, m ely nem 
tartozik  a  magasság változásokhoz, teh á t nem baro traum a következménye, 
hanem  az okozza, hogy tiszta oxigén van  a középfülben. Az oxigén a közép
fülbe úgy ju t, hogy nagyobb m agasságokban tiszta oxigént lélegeznek be a 
repülők- Ha elégtelen a tuba-ventilláció, akkor az oxigén a középfülből fel
szívódik és így keletkeznek a fen tem líte tt tünetek. E zért szabály az, hogy 
nagy magasságokból történő leszállások esetében, am int lehetséges, el kell 
hagynunk az oxigén szívását, hogy helyébe a középfülbe, am ilyen gyorsan 
lehet, levegő juthasson.

A nagy nyom áskülönbség folytán nyálkahártya alatti haem atom ák kelet
kezhetnek, sőt az egész középfül bevérződhetik (haem atotympanum ). Ilyen
kor a dobhártya kékes feketén á ttünő  és a kontraszt m iatt sokszor erősen 
fénylő reflexkúpot látunk. A dobhártya lehet elődomborodó, vagy behúzó
dott és a hallás gyorsan és nagyfokban romlik. Kezelése teljesen tartózkodó. 
Jó prognózisú, m ert a vér legtöbbször m agától felszívódik, vagy a fü lkürtön  
á t k iürül. Paracentezist vagy punctiót nem  végzünk a fertőzés veszélye m iatt.
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Melegítés, izzasztás, rövidhullám  iái helyes kezelése. Természetesen, ha fá j
dalom vagy láz állana be, akkor azonnal be kell avatkoznunk.

Dobhártyarepedéssel m ár gyakrabban találkozunk. K özvetett (indirekt) 
úton következik be és, noha m int repülés okozta ártalom, ezelőtt nem volt 
túl gyakori, ma a nagy sebességű katonai gépek (melyek a hangsebességet 
is túlszárnyalják) gyors magasság változtatásakor igen elő térbe került. 
Repülőkön leginkább akkor fordul elő, ha hurutos állapotban végezzük a 
kam rai vizsgálatokat, továbbá zuhanórepülések alkalm ával is, ha nagyfokú 
tuba-szellőzési akadály áll fenn. G yakran a dobhártya ellenálló ereje csök
kent a sorvadt heges elváltozások miatt. Ilyenkor a norm ális dobhártya 
Vz— 1 atmoszférás szakítási szilárdsága kisebb és így m ár kisebb nyomás- 
különbségeknél is (100 Hg/mm) bekövetkezhetik a rup tura , különösen akko"r, 
ha az illető nem végezte az akaratlagos középfül-szellőzést. Természetesen 
a repüléssel kapcsolatban egyéb okok m iatt is létrejöhet dobhártyasérülés. 
Járm űvekkel gyorsan haladva a tovaáram ló légáram lat is nyomó vagy . szívó 
hatást fe jt ki a dobhártyára a fejtartástó l függően és a vékony, heges 
dobhártyán .szakadást is okozhat (torlónyomás). A repüléssel kapcsolatos egyes 
robbanások helyén nagytérfogatú gáz keletkezik, amely a környező levegő
ben egy nagy am plitúdójú, a távolsággal csökkenő nyom ás-szívás hullám ot 
létesít. Ez a távolság ,és az iránytól függően, hol szívással, hol nyomással 
— a szerint, hogy m elyiknek nagyobb a fizikai im pulzusa — szakítja el a 
dobhártyát. Ugyancsak m egsérülhet a dobhártya, ha lövedék á lta l létrehozott 
fejhullám  éri, m elyet csattanás form ájában mindig előbb érzékelünk, m int 
a robbanási hangot.

A dobhártyasérülés oka tehát mindig a külső halló jára tban  létesült 
pozitív vagy negatív nyomás. A sérülést nem nehéz m egállapítani, ha frissen 
kapjuk. Leginkább a dobhártya alsó része sérül meg, m ert ezt éri legjobban 
a behatás. A sérülés nem m indig áthatoló, néha csak a külső felszine sérül. 
A szakadás rendesen szegletes, sarkos, orsós, vagy csillag alakú, esetleg 
lebenyes a rostoknak sugaras, vagy körkörös volta miaitt. Néha az egész 
dobhártya kiszakad. "Lehet egyszerre több sérülés is ra jta . Előfordul, hogy 
a ru p tu ra  elzáródik, kis vérrög fedi és e g y é k é n t úgy fest, m int a haema- 
totym panum . A szakadás szélei élesek, vérzés .látható a dobhártya rétegei 
közt a repedés szélén, a résen keresztül pedig néha látható a sárgás-fehér ép 
prom ontorium . A külső halló jára t alján  gyakran vért látunk. A rup tu ra  
pillanatában a sérült hangos roppanást hall és átható  fájdalm at érez. 
Szédülés, shock, nausea, subjectív zörejek és hallásrom lás tá rsu l gyakran. 
A sérülés szövődhetik is, pl. egyik oldalon ruptura, a m ásik oldalon haema- 
totym panum  lehet, m int az egyik esetünkben zuhanó-repüléskor észleltük.

A gyógyulási hajlam  nagy még akkor is, ,ha cafatos a szakadás. Rendesen 
hallásrom lás nélkül gyógyul egy-két hét alatt. Legfontosabb teendő távol
ta rtan i az ártalm akat, elkerülni a fertőzési lehetőségeket. Ezért tilos az 
átfuj ta tás még a diagnózis szemponjából is, úgyszintén az öblítés és a fül- 
csepp rendelés. A hallójáratból még a vért sem töröljük ki. Egyáltalán el 
kell kerülni m inden helyi beavatkozást. Figyelm eztetjük a sérültet, hogy 
fürdéskor és mosakodáskor ügyeljen, nehogy víz jusson be a fülébe és o rrá t 
óvatosan fújja, nehogy a levegő az orr felől fertőzést okozzon, vagy hogy a 
kiáram ló levegő gátolja a dobhártya széleinek összetapadását. Amíg a dob
hártya nem gyógyul, addig steril vatta-elzárás vagy kötés ajánlatos. Ha 
gennyedés támad, úgy kezelendő m int a gennyes középfülgyulladás.



4

A kam rai magassági vizsgálatokat rendesen 5 em berrel végezzük egy
szerre. Ennek célja, hogy kiválasszuk azokat az egyéneket, akiken a magas
sági betegség tünete i kom olyabb form ában m anifesztálódnak, akiken az 
oxigénhiány szellemi vagy som atikus téren  zavarokat, vagy kieséseket vált 
ki. Ha a magassági betegség tünetei komolyabb form ában jelentkeznek 
valakin, úgy oxigénnel e lhárítjuk  azokat. Előfordul, hogy a magassági 
betegség súlyos form ában, görcsökben, collapsusban jelentkezik  és a légző
központ ingerlékenysége anny ira  csökkent, hogy oxigénre nem  reagál az 
illető, m ikor is fontos az azonnali zuhanás. Ekkor nem  lehetünk tekintettel 
a többi vizsgált esetleges fü lfájására. Ilyen alkalm akkor öt esetben észleltem 
dobhártya rup tu rá t. K ét esetben a  vérzés olyan erős jvolt, hogy a vér a  külső 
halló járaton  át a vizsgált ru h á já ra  folyt. Hogy a zuhanás nagyon igénybe
veszi a fület, azt bizonyítja az, hogy kiadósabb zuhanások u tán  m indig behú
zódott, belövelt és gyakran bevérzett a dobhártya.

Van az aero-otitisnek chronikus form ája is, m elynek tünettanában  a telt- 
ségérzés, eldugulás érzése, szédülés és fájdalm ak szerepelnek. A dobhártya 
m egvastagodott, fénytelen  és a  reflexkúp eltűnt. Rendesen kom binált típusú 
hallásrom lás is társu l hozzá. Ezen jellegű fülpanaszok közvetlen repülés után, 
vagy a felső légutak m egbetegedése alkalmából, időpárás változásakor vagy 
fárad tságkor súlyosbodnak. Okai az ism ételt repülő inzultusok.

A füllel kapcsolatosan észlelt barotraum ás elváltozásokhoz hasonlít 
pathológiai és keletkezési m echanizm us szempontjából is az orr-m elléküregek 
baro traum ája. A baro traum a következtében az első és legkönnyebb elvál
tozása a m elléküregek nyálkahártyá jának  passiv hyperaem iája éppenúgy, 
m in t azt a középfül vagy a tu b a  esetében is észleltük negatív  nyomás eseté
ben. Ha a nyom ás a m elléküregben pozitív, úgy ischaem iás lesz a nyálka
h ártya . A zután aktív  hyperaem ia következik be m indkét esetben és az 
ártalom  nagyságától és ta rtam átó l függően savós exsudatum  jöhet létre. 
A nyálkahártya vérbő és duzzadt lesz és a m elléküregek kivezető ' nyílásai 
éppenúgy eldugulnak m in t a fü lkü rt.

A m elléküregek sérülését ^a külső és a sinusban uralkodó légnyomás- 
különbség okozza. A m elléküregekkel kapcsolatban is acut és az ismétlődő 
repülő inzultusok á lta l okozott chronicus ,aero-sinusitist különböztetünk meg. 
Teljesen ép viszonyok között a m elléküregek részéről zavarokat nem észle
lünk, m ert a levegő szabadon já r  k i es be a fel- és leszálláskor és így meg
van az állandó egyensúly. Felszállás alkalm ával igen ritk án  észlelünk tüne
teket. I tt  is inkább a. leszálláskor tám adnak panaszok, éppen úgy m int azt a 
fü l esetében láttuk . A keletkező elváltozások term észetesen függnek a baro
trau m a nagyságától és tarta lm átó l. A sinust bélelő nyálkahártya  dúzzadása, 
mucosus és submucosus vérzések alkotják a klinikai képet. Subjective heves 
fájdalom  tám ad leszálláskor, vagy röviddel a leszállás u tán  a megfelelő 
sinus felett. Leszálláskor az o rr nyálkahártyájának  gyulladásából eredő vála
dék vagy valam ely törm elék sodródhatik  be a sinusba és komoly gyul
ladásnak  válik okozójává. Ez aránylag  ritkán  fordul elő, m ert a sinusok 
nyálkahártyájának  hám ja eléggé ellenálló. Lokálisan duzzadt nyálkahártya 
vagy a m elléküregek szájadéka m entén fekvő polip e lzárhatja  a levegő útját 
és így itt  is valósággal szelepszerű módon jön létre a károsodás. Az elzáródás 
lehet csak részleges, de ha a kivezetőnyílás záródik el, rendesen teljes elzá
ródást okoz. Ha ennek ellenére fo ly ta tjuk  a leszállást, úgy a sinusokban
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keletkezett vacuum  fokozódik és bizonyos nyomáskülönbség esetében aero- 
sinusitis keletkezhet. Főképen a frontális sinusok érzékenyek, m ert re la tive 
nagyok, a  kivezető nyílásuk szűk és igen hosszú, környékükön cavernosus, 
duzzadásra hajlam os nyálkahártya van. G yakorlati szempontból sorrendben 
ezután a sinus m axillárisok következnek és legritkábban van baj a többi 
sinussal. Teljesen ép m elléküreg is fájhat, ha véletlenül ventilszerű elzá
ródás támad- Ilyenkor tű rhete tlen  fájdalm ak tám adnak (e vacuo), és a 
sinust bélelő nyálkahártya nagyobb területen  is leválhatik  és alatta  bevérzés 
(submucosus haematoma) képződik (3. ábra). Massiv m elléküreg gennyedés 
esetében zuhanáskor nem  képződhetnek negatív nyom ású helyek, m ert a 
váladék gyakorlatilag összenyomhatatlan. Néha differenciálnunk kell az aero- 
sinusitistől a catarrhalis és gennyes sinusitist. A jellegzetes anam nezis és 
esetleg az utóbbiaknál gyakrabban jelentkező orrvérzések alapján könnyen

bentlakóból

arcó 'bö /

3. ábra.
tehetünk  különbséget közöttük. A prognózis álta lában  jó, ha a traum atizáit 
sinus nem  fertőződik, úgy ham arosan gyógyul. Enyhe esetben spontán 
gyógyulás is bekövetkezhetik. Komolyabb esetekben néhány nap, vagy esetleg 
egy hét is kell a gyógyuláshoz, de előfordulnak súlyos esetek is —  mint 
egyik esetünkben— am ikor radikális m elléküreg-m űtétet kellett elvégezni. 
I tt  kell m egemlékeznünk a fogak részéről jelentkező fájdalm akról, m elyeket 
könnyen összecserélhetünk a sinus-fájdalm akkal. Ha egy töm ött fogban



levegő vagy bom lásból eredő gázok vannak (tályogos fogak), úgy ezekre is 
vonatkoznak a gázok k iterjedéséről szóló törvényszerűségek és ezek a fog
gyökér környékén (apexen át) feszülést okoznak, ami néha igen heves fá j
dalm akkal jár. Ha a lég ritk ítást csökkentjük (azaz lejjebb jövünk), úgy a 
panaszok nyom ban m egszűnnek. D ifferenciáldiagnosztikai szempontból ilyen
k o r fog- és m elléküreg röntgen-felvételt készítünk.

Az elm ondottakból nyilvánvaló, hogy a m ai gyors magasság változással 
já ró  katonai repülések, főképen a zuhanóbombázó repülések m iatt a repülő 
hajózó személyzet kiválasztásakor igen nagy gondot kell fo rdítanunk a fül-, 
o rr-, torok-, gégevizsgálatokra.

A repülő-orvostudom ány legtöbb fejezetét a hajózóknak is ismernlök 
kell bizonyos fokban. A repü lőket ki kell oktatnunk tu b á ju k a t illetően. 
T udják  meg m i a középfül és m i a tuba szerepe, valam int azt, hogyan kell 
a középfület ven tillá ln i. G yakorlattal a tuba ellenállása csökkenthető. Nem 
m inden kattogás a fülben je len t tubanyitást. Ismeretes, hogy a musculus 
tenso r tym pani m űködése is kattogással jár. E zt az izmot kivételesen sokan 
akaratlagosan is tu d ják  m űködtetni, de ennek semmi szerepe nincs a tuba 
nyitásánál. F igyelm eztetnünk kell a magassági repülőket és zuhanóbombázó
kat, hogy állandó nyelési mozgások által ven tillá lják  a középfület. Perforált 
dobhártya esetében nem  lépnek fel az em líte tt komplikációk, ezeket azonban 
a repülő felvételi vizsgálatokkor elu tasítjuk , m ert ta rtu n k  a fülfolyam at 
esetleges fellobbanásától és esetleges nagyobb perforációk vagy destrukciók 
esetén a levegő áram lása kalóriás hatásokat válthat ki a labyrinthusban 
(radikálisan operált fülek). M ivel az orr m elléküregeiben is hasonló jelen
ségek támadnak, ezek épségére is nagy gonddal vagyunk. V izsgálatunk meg
felel teljes k lin ikai vizsgálatnak. Rhinoáfcopia an teriornál különösen a szabad 
orrlégzésre ügyelünk, hiszen az erő lte te tt orrlégzés az előidézett respira- 
to rikus hyperaem ia folytán a tu b a  nyálkahártyájának  vérbőségét is okoz
h a tja . A levegővel te lt orrm elléküregek d irek t az orrüregbe nyílnak és 
fontos, hogy m agasságváltoztatáskor a levegő szabadon hagyhassa el vagy 
ju thasson be a m elléküregekbe, hogy elkerü ljük  a re la tív  túlnyom ás  vagy 
vacuum  kifejlődését. Az o rr-g a ra t tükrözésekor pedig vizsgáljuk a garat
m andulát, a tuba tonsillá já t és ügyelünk esetleges adenotomia u tán i vagy 
egyéb  betegségekből eredő heges elváltozásokra, m elyek akadályai lehetnek 
a szabad középfül-szellőzésnek. Olyfokú adenoid vegetatio, m ely szájlégzést 
okoz, alkalm atlansági ok. Túltengő vagy fertőzö tt m andulák eltávolítását 
javasoljuk. Egyik repülőnk fe ltűnő  érzékeny volt a fülére a légnyom ás
változásokkal szemben. M ár a gépnek aránylag csekély emelkedésekor, de 
főkén t süllyedésekor fá jdalm akat érzett m ind a két fülében. Rhinoskopia 
posterior kiderítette, hogy m indkét alsó kagyló hátsó pólusa polypszerűen 
hatalm asan  m egduzzadt és ez akadályozta a tuba-passeget. M űtéti megoldás 
u tá n  (mucotomia) te ljes  értékű repülő lett. A g ara t vizsgálatakor ügyelünk 
a g a ra t nyálkahártyájának  épségére, m ert ennek gyulladása rá te rjed h et a 
tu b a  nyálkahártyájára  is. Esetleges garat-bénulások is zavarhatják  a középfül 
szellőzését. A m andibula hely telen  állása, m ely ak ár foghiány, ak ár rend
ellenes fogazat m ia tt fennáll, a tuba körüli lágyrészek vongálása m iatt 
okozhat tuba elzáródást.

M int m indenütt, a repülő fü l-, orrgégészetben is igen fontos a p rophy
laxis. Ha valaki felső légutak m egbetegedésében szedved, helyesen teszi, ha
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nem repül. Az orrból a váladékot leszállás elő tt ajánlatos kifújni (a helyes 
orrfúvás az, am ikor csak az egyik orrfelet nyom juk össze és így nem  létesí
tünk túlnyom ást az orrban) és a leszállást heveny gyulladás esetében csak 
nagyon óvatosan eszközöljük. Látjuk, hogy a fü l és a m elléküregek problé
m ája óriási a repülésben és m ár az utasszállító forgalomban is a legtöbb 
kellemetlenség okozója lehet. M ár a forgalm i repülésben gondot ford ítanak  
az utasok fülére, m ert k iok tatják  őket tu b á ju k at illetően (nyelés, ásítás, alsó 
állkapocsnak oldalról-oldalra való mozgatása), az alvó utasokat leszállás előtt 
felébresztik és m egszabják a leszállási, illetve a magasságvesztési sebességet 
(a legóvatosabb a percenkénti 100 m magasságvesztés). Rágógumit adnak az 
utasoknak, vagy leszálláskor ételt-ita lt szolgáltatnak fel, gyerm ekekkel 
szörpöt itatnak, hogy nyelésre késztessék őket. Heveny felsőlégutak beteg
ségeinél meleg szódabikarbónás öblítéseket végeznek, vagy a gyógyszert köz
vetlenül az orrba spray alakjában ju tta tják . V annak akik ephedrin, benzedrin 
készítményeket, különféle orrcseppeket használnak, melyek az E ustach-kürt 
körüli duzzadt nyálkahártya részeket lohasztják. Betegszállításkor különösen 
a comatosus betegek okoznak problém át az em líte ttek  miatt. Jegesedés vagy 
egyéb veszély esetében term észetesen nem lehetünk  tekintettel a fü l-o rr- 
gégészeti problém ákra és a lassú leszállás h elyett gyorsan kell lejönni. 
Zuhanó-repüléskor szokásos a1 kiabálás, de ez nem  fülészeti meggondolások 
alapján történik, m int azt a legtöbben hiszik, hanem  a gépnek zuhanásból 
való kivételekor fellépő fej-láb  irányú centrifugális erőt igyekszik ellen
súlyozni (hasprés, fejvérbőség). Súlyosabb elváltozások és komolyabb pana
szok esetében feltétlenül aktíve kell az orvosnak beavatkoznia. Ilyenkor 
enyhe Polit^er-befúvásokat és nyálkahártyát - zsugorító spray-ket alkalm a
zunk két óránként, esetleg, néhány napon át, m íg a ventilláció rendbe nem 
jött. Igen jó szolgálatot tesz a lokálisan alkalm azott meleg és a fájdalom - 
csillapító gyógyszer. Ha a fül-elváltozások komolyak, úgy száraz meleget 
alkalm azunk a fü lre  és igen eredményes, m ind a gyógyítás, m ind pedig a 
fájdalom csillapítás szempontjából is, ha fülfecskendővel lassan, folyam atosan 
háromszor egym ásután 45° C melegvízzel fülfecskendezést csinálunk. U tána 
a fület vattával elzárjuk.

Gondos intézkedések és kellő óvatosság esetében sok kellem etlenségtől 
és károsodástól tud juk  megóvni hajózó szem élyzetünket, ami által kím éljük 
em ber-anyagunkat és hozzásegítjük őket a teljesítm ényük fokozásához. Szem- 
előtt kell azonban tartanunk  azt, hogy nehéz a fü let adaptálni a repüléshez 
és ezért inkább a repülést kell megfelelő rendszabályokkal a fülhöz 
alkalmazni.

Á ttérve a repülésnél a hallás szerepére, m ár az elmondottak alapján is 
várható, hogy a m agasságváltozás a hallást is befolyásolja. Hiszen a dob
hártya a légnyomásváltozások folytán helyzetét is változtatja és így m eg
változik a dobhártya akusztikai im pedanciája is, ami hallásrom lással jár. 
A dobhártya rezgése optimális, ha m indkét oldalán egyforma a nyomás.

A hallás a m otor „működésének és a repülési sebességnek ellenőrzésénél 
játszik fontos szerepet. Ha rosszabbul hall a repülő, úgy sebességét is kisebb
nek értékelheti, ami különösen leszálláskor okozhat balesetet. Ezért ajánlatos 
a pilótának leszállás előtt Valsalva-eljárással a dobüri nyom áskülönbséget 
kiegyenlíteni.
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A hallásnak  a repülésben a rád ió  alkalm azása óta derült ki különleges 
jelentősége. A rádió segítségével váló összeköttetés fenntartása és a rádiónak 
iránym érő-készülékként való alkalm azása ráv ilág ít a hallás fontos szerepére- 
Az iránym érő- és repülőgéptávirászoknak többször olyan forgalm i körökben 
kell dolgozniok, ahol egyszerre több különböző hangerejű és hangszínezetü 
távíróállom ás dolgozik. A távirásznak a sok hang  közül ki kell tu d n ia  válasz
tani azt az adót, am elyre éppen szüksége van. Az iránym érő készülék segít
ségével — m ely lényegében nem  más, m int keretantennás rádió — bárm ely 
állom ásnak, m ely m űsort sugároz ki, m eghatározhatjuk az irán y á t a hang
minim um  segítségével. Ha a rádióhullám ok merőlegesen érnek a keret
antenna sík jára, akkor kapjuk a hangm inim um ot, mely jelzi az illető  állomás 
irányát. A nagyobb katonai gépeken rendesen van  ilyen keretan tennás irán y 
vevő készülék. A hangm inimum  fe lé  repülve, irány t tud ta rtan i a  repülő. 
A repülő tájékozódhatik  úgy is, hogy egy földi iránym érő állom ástól kéri a 
bem érését. Ilyenkor az állomás társállom ásaival a repülő hívój elének hang
m inim um a alap ján  meghatározza a repülő helyét és azt bem ondja neki. 
Fontos továbbá a hallás szerepe a vakrepülésnél való leszálláskor. Ugyanis 
a B ake-berendezéssel történő leszálláskor — m elynek lényege a repü lő térre  
sugárzott elektrom os sáv, — am elyen h a  repül a gép, a pilóta összefüggő jelet 
kap, míg h a  ettől jobbra vagy balra  eltér, úgy szaggatott vonal vagy pont
jelzést hall — is igen fontos a jó hallás.

Az elm ondottakból nyilvánvaló, hogy a repülőtávirásznak nem csak 
kitűnő hallással és hangm inim um  irá n ti érzékenységgel, hanem  kifogástalan 
hangszínérzékkel is  kell rendelkeznie, hogy egyes hangforrások hang já t ki 
tu d ja  választani, ille tve m egkülönböztetni.

A jelö ltek  hallásá t részben súgóbeszéddel, részben hangvillával vizs
gáljuk. M indkét eljárásnak közism erten hátrányai vannak. Legnagyobb nehéz
ség az, hogy nincs pontosan m érhető hangerősségünk és így hiányzik a hal
lásélesség pontos m értéke. Nagy h a lad ást je le n te t t ' hallásvizsgálataink pon
tossága szem pontjából az elektroakusztikai hallásvizsgálatok bevezetése. 
Az audiom eter olyan készülék, m ellyel változtatható erősségű és különféle 
rezgésszámú váltóáram ot lehet előállítani, m elyet egy hangszóró hangener
giává alak ít át. A frekvenciát kondenzátor segítségével, az in tenzitást pedig 
egy technikailag pontosan beállíto tt potenciom eter segítségével olvassuk le. 
Az egész vizsgálat akusztikailag tökéletesen izolált kam rában, az úgynevezett 
camera silen tában  történik. így m inden vizsgált rádiótávirász hallásáról 
hallásképet, audiogram m ot szerkeszthetünk, am ely pontosan felvilágosít ben
nünket az egész hangterjedelem ben a vizsgált hallásáról és így m egrajzol
hatjuk  a hallásküszöbét az összes hallható  frekvenciára vonatkozóan. L ehet
nek halláskiesések bizonyos frekvenciák körzetében, így vannak akik k itű 
nően hallják  a társalgó és suttogóbeszédet egyaránt, de a rádió jelzésekre süketek- 
Ezért fontos, hogy a mély-, közép- és m agashangokat egyaránt vizsgáljuk.

A repülés és hallás egyik fontos problém ája „a hallás a zajban .“ Köz
tudom ású, hogy a repülőgép a földön észlelhető egyik legnagyobb zajt 
csinálja, m ely  kb. 110—120 phon erősségű. A zaj, mely tartozéka az erőnek 
és a sebességnek, a repülőgép mozgó és rezgő részeitől ered (légcsavar zúgása, 
robbanó m otor, a légáram latoknak k ite tt huzalok, a motor kipuffogója, a 
gép vibráló részei). A zaj a hallásküszöböt em elni fogja takarási effektusa 
révén. A zörej m elletti hallásküszöb vizsgálata is jelentős, m ert így kapjuk
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meg i» hallás praktikus teljesítőképességét, a beszéd- és hanghallást a zajban. 
A hallás és a zaj közötti összefüggés nem  egyszerű, m ert egyrészt függ a  
beszéd, illetve a hang karakterétő l, másrészt ugyanazon erősség esetében a 
zaj kvalitásától. A m ély jellegű zaj fe jti k i a legerősebb takarást. A  zaj 
erősségét zajtm érő apparátussal határozzuk meg, m elynek alapja a zaj erős
ségének összehasonlítása egy ism ert erősségű hanggal és nagyságát pilonok
ban fejezzük ki. Ilyen vizsgálatokkal értékes irány ítást adhatunk a repülő
konstruktőröknek is a kabinok, illetve a rádiónak a repülőgépben való cél
szerű elhelyezésére vonatkozóan.

A zaj csökkentése igen nehéz probléma. T ekintettel arra , hogy a phon- 
skála logarithm ikus, ha két azonos erősségű za jfo rrást összeadunk, úgy az 
eredő zaj mindig csak 3 phonnal lesz nagyobb. G yakorlatilag azért fontos 
ezt a szám ítást ism ernünk, m ert ha több zajforrás szerepel együttesen, úgy 
mindig a legerősebb zajforrást kell m egszüntetnünk, m ert így több phonnal 
csökken a zaj, m intha több kisebb zajforrást szüntetnénk meg. Ha pl. a 
kipuffogó és légcsavar együttesen 120 phon zajt csinál, úgy a kipuffogó zaj 
teljes kikapcsolása esetében is a megmaradó zaj 117 phon erősségű. Mivel 
ezek alapján nem  sikerül a zajt komoly form ában csökkentenünk, ezért za j
mentes kabinok konstruálását ta rtju k  az egyetlen lehetőségnek. Egy modern, 
akusztikailag jól izolált kabin a repülőgépen kb. 60—70 decibelt csillapit, 
szemben egy közönséges lakószoba 30—40 decibeles csillapításával. A repülő
gépek zajának analízise azt m utatja, hogy a repülő zaja főképen m élyebb 
jellegű (főkomponensek 1000 frekvenciáig). Maga a rádió is komoly zajfor
rásnak számít, hiszen elég nagy intenzitással kell szólnia, hogy a repülőgép 
által okozott takarózaj fölé jusson erősségben.

Audiom eter b irtokában egy másik érdekes vizsgálatunk volt, a hallás 
küszöbének vizsgálata a különböző magasságokban. A szervezet csökkent 
oxigén-ellátása emeli a hallás küszöbét azáltal, hogy csökkenti a hallás 
centrális analyzátorának m űködését és így ron tja  a hallást. Ism eretes, hogy 
az összes érzékszervi észrevevések csökkennek oxigénhiány esetében. Nagy 
magasságokban az oxigén partiális-nyom ásának csökkenése következtében 
főképen a magashangok hallása romlik. A ritkább  levegő m int gyengébb 
hangvezető közeg i t t  nem  játszik még szerepet. Nem szabad i t t  m egfeled
keznünk arról, hogy a dobhártya esetleges helyzetváltoztatása is ron tja  a 
hallást, m ely főképen a m élyhangok hallásának csökkenését eredm ényezi. 
A kengyel, — a hallócsont láncolat emelő hatása folytán — a foram en ovalen 
át befelé nyomódik és ;a kerek ablak hártyá ja  elődomborodik. Ezen zavaró 
momentumok elkerülése végett Békésy-vel ú. n. gázkeverő készülék seg ít
ségével (különböző % oxigén adagolás) végeztük kísérleteinket a hallásnak 
oxigénhiánytól bekövetkező rom lására vonatkozóan. Vizsgálataink azt bizo
nyítják, hogy az egész hallásküszöb emelkedik bizonyos m értékben, de leg- 
kifejezettebb a hallásrom lás a magashangokra vonatkozóan (20—30 decibel). 
Alkalmas vizsgálati egyéneken, akiken veszély nélkül tu d tu k  a m agassági 
elváltozásokat tartósítani, e z 'a  csökkent hallásállapot fenntartható  volt és 
reprodukálható más alkalommal.

Egy másik nem kevésbbé fontos problém a a repülés által, m int foglal
kozás által okozott hallászavar problémája. Kétségtelen, hogy a tartó s és 
erős zaj (már 80—90 phon) csökkenti a hallást, főképen a m agashangok
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iránt. Hosszabb ideig ta rtó  repülések u tán  szubjektív zörejekkel egybekötött 
múló nagyothallás észlelhető. A hallás teljes visszanyeréséhez szükséges idő 
függ a  zaj erősségétől és attól, hogy m ennyi ideig volt a hajózó a zajnak, 
kitéve (kb. az expozíciós idő négyzetével arányos a restitúcióhoz szükséges 
idő, tehát k é t órai repülés u tán  négy órai pihenés, négy órai repülés u tán  
tizenhatóra pihenés szükséges). Évtizedes repülések u tán i m aradandó hallás- 
bántalom fennállása m ég vitás, d e , vannak  szerzők, akik a C orti-szervben és 
az idegben is degenerációkat találtak. A károsodás legnagyobb a m otorszere
lőknél, m ert ők vannak k itéve leginkább a  ta rtó s  zajnak. A rádiósok 25%-ánál 
szintén ta lá ltak  elég kom oly hallásrom lást a 4096 frekvencia területében. 
M indenesetre élesen meg kell különböztetnünk a korral amúgyis bekövet
kező hallásrom lást a foglalkozási károsodástól. A kérdést teljesen tisztázni 
csak gondos és sorozatos audiom eteres vizsgálatokkal lehetne, m ert gyakor
latilag esetleg nem  is vehető észre a hallásrom lás, hiszen tudjuk, hogy a 
hallásnak legalább 20—30 decibellel kell csökkennie ahhoz, hogy gyakorla
tilag is jelentősége legyen. De előfordulhat áz is, hogy a károsodás csak egyes 
frekvenciákra lokalizálódik, ami a m indennapos gyakorlati életben nem  oly 
nagy jelentőségű, de pl. a rádiótávirászoknál fontos. A legtöbb esetben a hal
lásküszöb görbéjének ez a csipkézettsége áltálában jellegzetes a zajártalom ra 
és a m ellett szól, hogy a károsodás hallóidegeredetű.

Lehetséges, hogy a hallásrom lásban a gép által okozott vibrációknak is 
van némi szerepük. Több szerző (W ittmack, Popoff) állatkísérletei azt bizo
nyítják, hogy a hallószervre á tv itt vibrációk sokkal inkább károsítják  a 
hallást, m int a halló jára ton  á t beju to tt zaj. Kétségtelen, hogy a hallásrom lás 
a repülésben m indkét tényező á lta l létrejöhet. Sok függ a vibrációk frsk- 
venciájától is, m ert ülő em ber fejére 120 frekvencia fe le tt alig számbajöhető 
am plitúdóval Vivődnek csak á t  a  rezgések. T udjuk pl., hogy a vibrációk által 
a látás élessége is csökken, m ég pedig különösen a 25—30 és a 60—70 frek- 
veciájú rezgések esetében, m ert éppen ezek a frekvenciák felelnek meg a 
szem saját rezgésének. A pilóta bizonyára nincs olyan rezgéseknek kitéve, 
m in t a fenti szerzők kísérleteiben az állatok. A pilóta párnán ül, am i szintén 
erősen csökkenti a m echanikai rezgéseknek a gerincoszlopon keresztül a fejre 
való vitelét.

Nem szabad m egfeledkeznünk a zaj egyéb károsító hatásáról sem. Vizs
gálatok azt m utatják , hogy a zaj 1—20%-ig csökkenti a m unkaképességet, a 
zaj erősségétől és minem űségétől függően. Folytonos állandó jellegű zaj 
kevésbbé kellem etlen, m int egy szabálytalan, állandóan váltakozó jellegű. 
A magas zaj kellem etlenebb m int a m élyebb színezetű. A repülő által okozott 
zaj kevésbbé irregu láris  és inkább m élyebb színezetű. A m otornak és a lég
csavarnak állandó zsongító hangja, ha nem  túlságosan erős, úgy inkább 
álmosító hatású. Ezzel nem  azt akarjuk  m ondani, hogy szellemileg és fizi
kailag nem fárasztó. Többmotoros gépeknél, ha a légcsavarok nincsenek 
teljesen szinkronizálva, úgy igen kellem etlen és nyugtalanító  lebegések kele t
kezhetnek. Ism eretes előttünk, hogy vára tlan  zaj pulzus-szaporulatot, irregu. 
lá ris  szívm űködést okoz. Hogy ezek a jelenségek folytonos foglalkozási zajnál 
létrejönnek-e, m ég nincs teljesen tisztázva. Az emésztő apparátusra is káros 
a zaj, m ert csökkenti a gyom or perisz ta ltikájá t és csökkenti az emésztőnedvek 
elválasztását. így  a zaj a repüléssel kapcsolatos gyomorpanaszoknál mint 
aethiologiás tényező is szóba jöhet.
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A repüléssel kapcsolatos zaj problém ája kétségtelenül fennáll, ha nem 
is olyan mértékben, m in t azt ném elyek hirdetik . Kétségtelen, hogy mind a 
katonai, m ind a kereskedelm i repülésben a zaj ál al okozott hallóiedgkáro- 
sodás rohamosan csökkenni fog és veszít a jelentőségéből a zajm entes kabi
nok (és alkalmas zaj ellen védő füldugók által. A repülő személyzet elég 
tekintélyes része v a ttá t használ a zaj ellen (ez 3 decibelt véd, teh á t kb. felére 
csökkenti az erősségét). A gumival párnázott fejhallgató a rádiótávirászok t 
eléggé megvédi a zaj ellen. Többféle zajvédő füldugót is konstruáltak, de 
ezeknek nagyrésze kényelm etlen és így a repülők nem szívesen használják.

A repülésnél szakmák szempontjából fellépő élettani m egterhelések 
ism erete nélkülözhetetlen azon szakorvosok számára, akik szakmai szem
pontból a repülő szem élyzetet kiválogatják és ellenőrzik, a repüléssel kap 
csolatos szakmai problém ákhoz hozzászólnak és azokat szakmai szempontból 
elbírálják.

.4 szovjet orvostudomány tapasztalatai a nagy Honvédő Háborúban

A has lőtt sérülései
(3. sz. k ö z lem én y )

I r t a : dr János György
orvosőrnagy

n i .
Áthatoló hasi sérülések 

A parenchym ás szervek sérülései 

Általános adatok
N. I. P irogov „Az általános tábori sebészet a lap ja i“ című főm űvében 

m ár m egállapította, hogy a máj sérülései a m odern háborúban gyakoribbak, 
m int a gyomor vagy a lép sérülései. A N. H. H. előtt a tábori sebészek mégis 
alig foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A N. H. H. igazolta Pirogov állításait.

o lá lt sérü lések  T öbbszörös ö sszesen  
sérülések

1, áb ra .
A parenchimás szervek sérüléseinek gyakorisága (az operáit áthatoló 

hasd sérültek számához viszonyított százalékban).
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A gyűjtem ényes statisztika szerint a m áj és lép sérüléseinek arányszám a a 
következőképpen alakul: (1. sz. ábra). A pancreas izolált sérülése sohasem 
fordul elő.

A károsító tényező szem pontjából — a szilánkos sérülések, különösen a 'lép 
esetében kb. kétszer olyan gyakoriak, m in t a hüvelyes lövedékek okozta sérü
lések.

A sérü lés jellege szem pontjából — leggyakoribbak a bennrekedő lövések 
(máj 691), lép 73.3%), am i azzal m agyarázható, hogy az átlövéseknél rendesen a  
nagy erek  is sérülnek, így a sebesült nem  kerü l m ár m űtétre, m ásrészt a  benn
rekedő sérüléseket szilánkok okozzák, am elyeknek viszonylag kisebb az átütő 
ereje.

A behatolási nyílás leggyakrabban a has felső részén vagy a m ellkas alsó 
részén található.

A hasi parenehymás szervek lőtt sérüléseinek kórbonctana

M ájsérülések. A hasi parenchym as szervek közül legtöbbször a máj sérü lé
seit észleljük. Ennek oka a máj anatóm iai helyzete, nagyfelületű érintkezése 
a hasfallal. A sokféle és m élyreható m orphológiai elváltozások a máj fizikai sa-

2. áb ra . A m ájsérü lések  bem eneti nyílásainak- typus-ai.

3. ábra.
A máj beli 16- 
csatoma és a 
fő hasadási 
irányok térbeli 
vázlata.
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játságaival függenek össze: a máj szövetében kevés a kollagén rost, belsejében 
a kötőszöveti vázat finom reticulum ok kevéssé ellenálló hálózata alko tja, ehhez 
járu l még a m áj-capillarisok vékony fala és a máj hatalm as vérta rtalm a.

A m ájsérülések jellege főleg a károsító lövedék m éreteitől, mozgási, be
hatolási sebességétől és irányátó l függ. A  bemeneti nyílások főbb típusait és 
a lőcsatorna sajátságait a 2. és 3. ábrákon látjuk.

A sebszélek roncsolása és a sugárirányú repedések kialakulásában azonban 
nem csak a lövedék kinetikai energiája játszik szerepet, hanem  az is, hogy a 
lövés m ilyen fiziológiai állapotban érte  a m ájat. M inél nagyobb a m áj feszülése 
a sérülés pillanatában, azaz minél több vért tárol magában, annál több repe
dés képződik és annál m élyrehatóbbak a lőcsatorna falának elváltozásai.

Nem részletezzük a m ájseb gyógyulásának kórbonctanát. A gyógyulás fo
lyam án — akár elsődlegesen, akár másodlagosan, gennyedéssel történik, — 
m indenképpen heg képződik. Ha a sebüreg nem nagy — sarjszövettel telődik, 
de a máj felszínén heges behúzódás m arad. Ha a sebüreg jelentős, falai tömött, 
rigid gyűrűvé alakulnak, a további satrjadzás m egáll és heges, k ivágo tt fészek 
m arad vissza, esetleg traum ás cysta képződik az elhalt gócok beolvadása és 
betokolódása révén. Az üreget áttetsző sárgás folyadék tö lti ki. N éha az üreget 
később belülről hám borítja. Ha az üreg közlekedik az epeutakkal, benne meg
indulhat az epekeringés. M ájszövet vagy ú. n. ál-epeutak a heges részben nin
csenek.

Az irodalom ban le írnak  sebesülések utáni heveny sárga m ájsorvadást is. 
Ennek oka azonban a sepsis is lehet.

A környező izmokról az anaerob fertőzés rá te rjedhet a m ájra . Izoláltan 
anaerob fertőzés a m ájban nem  fordul elő-

A lépsérülések is azért gyakoriak, m ert a lép közvetlenül a hasfal alatt 
odafekszik a fali pleurához. Ez teszi lehetővé a szerv lövési kontuzióit nem 
mély, hasürbe hatoló és nem  áthatoló hasi sérüléseknél. A lép erős sérülé
kenységét szerkezete és fikizai tulajdonságai határozzák meg: nagy vér
tartalm a, vékony tokja és laza sejtközi kötőszövete a parenchym ában. (Isme
retes, hogy a lép vénás rendszere 150 ccm vért tárói, a felnő t  hulla lépének 
összsúlya pedig vérrel együtt 120— 150 gr.) M indennek következtében a 
lövedék robbantó ereje a lépben fokozottabban érvényesül, m in t a májban.

A lép lő tt sérüléseinek következő form áit észleljük:
1. A lép haetomái.
2. Szakadások: a) felületesek, b) széliek, c) mélyek.
3. K ialakult lőcsatom ák.
4. A lép darabokra-szakadása.
5. A lép leszakadása hilusáról.
A lép kórbonctani vizsgálatát hátrá lta tják  a  gyorsan kifejlődő postmortális 

elváltozások. A véres infractusokról azt jegyezzük meg, hogy ezek egyenetlen, 
— nem élesszélűek. Az infractusok után kialakult nagyobb necrosisok rész
ben szervülnek, részben asepticusan beolvadnak. A k ia laku lt üreget se jttö r
melék tölti ki. Gennyedés esetén tályog képződik, jelentősebb gennyedések- 
nél gennyes throm bophlebitisek. A tályogok,— előzetes összenövések kialaku
lása után, a rekeszen át a bal pleuraüregbe, vagy a gyom or és vastagbél felé 
ürülhetnek.

Hasnyálmirigy sérüléseket boncolásnál ritkán  észlelünk, m ert ezek a 
sérültek  meghalnak, m ielőtt kórházba kerülnének. A sérülések súlyosságát
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meghatározza, hogy a pancreas közel fekszik az aortához és a nagy artériás 
és vénás törzsekhez. A h irte len  halál oka, a súlyos vérzés, 'tehát elsősorban a 
pancreas tájbonctani helyzetével függ össze.

A hasnyálm irigy sérülései lehetnek: zúzódások, felületes és mély szakadá
sok, a szerv teljes átszakadása. A további elváltozások: k iterjed t necrosisok és 
thrombophlebitisek. A necrosisok oka nem m aga a traum a, hanem  a pancreas- 
nedv emésztő hatása. Jellem zőek a cseplesz, a m esenterium  zsír-elhalásai. A 
szöveti beolvadás gennyedés esetén még fokozottabb, m ert a baktérium ok a 
tripsin  legjobb aktivatorai (Rufanov). A gennyes beolvadás tályog- és sequester- 
képződéshez vezet. A gyógyulás sclerotikus elváltozásokkal történik és a pe- 
renchym a kiválasztó része izoláltan sorvad. A vénás pangást, amely ezt az 
izolált atrophiát előidézi, a trau m át követő többszörös vénás thrombozisok 
okozzák (Pozsarijszkij).

Tünetek és kórisme

A parenchym ás szervek sérü ltjeinek  76%-a 12 órán  és 95.9%-a 24 órán 
belül ju to tt el a  hadosztály-segélyhelyre, illetve a tábori sebészi mozgó kór
házba.

A tünetek és az egész k linikai kép súlyosságára befolyást gyakorolnak:
3. kísérő vérér-sérülések, 2. a kísérő rekesz- és m ellhártyasérülések, 3. és a kí
sérő egyéb sérülések, valam int a sérülés jellege és lokalizációja.

A tüneteket még Pirogov óta általános és helyi tünetekre osztjuk fel. A 
tünetek  gyakoriságáról a 4. sz. áb ra  tájékoztat I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

I. — Puisusváltpzás
II. — Fájdalom

III. — Tompulat
IV. — Székletretentio
V. — Scsotkin-Blumberg tünet

VI. — Nyomásérzékenység
VII. — Hasfali izomvédekezés

VIII. — Puffadás

IX. — Shock
X. — Hányás

XI. — Peris tál t Ica-kiesés 
XII. — Hányinger

XIII. — Vizelet-retentio 
XVI. — Gáz-retentio 
XV. — Véres vizelet

4. ábra: A klinikai tünetek gyakorisága (százalékban).
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Általános tünetek

Shockot a  parenchym as szervek sérülésénél 62.8%-ban észleltek. A  pulzus 
mindig szapora. A  hasban 96.1%-ban észleltek vérzést. Különösen a m áj sé
rüléseinél igen kifejezett autointoxicatio fejlődik ki, meglehetősen gyorsan. 
A m ájsérültek állapotát Pirogov klasszikusan írja  le: „A beteg arc
vonásainak hirtelen elváltozása, ami elviselhetetlen fájdalm at és szen
vedést fejez ki, a test lehűlése, a pulzus romlása, a heves csuklás és hányás — 
mindez a rra  m utat, hogy a m ájsérülésnél a  szervezet minden m egnyilvánulá
sában zavart szenved.“

A lép sérülései is k ihatnak annak funkció-változásaira és ezeken át az 
egész szervezetre.

Helyi tünetek

Előfordulásuk gyakoriságát a táblázatból láthatjuk . M egállapíthatjuk, hogy 
legtöbbjük analóg az áthatoló hasi sérüléseknél előforduló jellemző tünetekkel 
általában. Ezek részleteit a 2. fejezetben m ár em lítettük. Ez az analógia a 
diagnózis felállításában nehézségeket okoz. Mégis gondos anamnezisfelvétellel 
és vizsgálattal m egállapíthatjuk a  parenchym ás szervek sérülését. Pl. ha azt 
látjuk , hogiy a hasi seben át a parenchym ás szerv zúzott darabjai ürülnek, vagy 
ha a sérültnél belső vérzést és shockot észlelünk az üreges szervek sérüléseire 
jellemző tünetek nélkül — ez megerősíti a parenchym ás szervek sérülésének 
diagnózisát. Az alapos szakszerű röntgen-vizsgálat, klinikai vizsgálattal fel
állíto tt diagnózisunkat alátámasztja.

Összefoglalva m egállapíthatjuk, hogy a parenchym ás szervek sérüléseinek 
klinikai képét a  k ifejezett shock, a. hashártyaizgalom  és a belső vérzés vagy 
vérveszteség tünetei uralják. Ezekhez társulnak fokozatosan a  parenchym ás 
szervek funkció-zavarával kapcsolatos helyi és általános jellegű zavarok. A to
vábbiakban a klinikai kép aszerint változik, am int a vérzés folytatódik vagy 
fertőzés fejlődik ki a sebcsatornában és a hasüregben.

Műtéti javaslatok, műtéti előkészítés, műtéti behatolás .

A vérzés és a  vérveszteség megkövetelik a parenchym ás szervek sérülé
seinél a m űtéti kezelést, — esetleg m ég a shocktalanítás előtt vagy azzal egy
idejűleg. A N. H. H. tapasztalata azt m utatta, hogy a  parenchym ás szervek sé
rüléseinél a m űtéttel várni nem  szabad, a várakozás veszélyes és a  m űtét még 
súlyos shock állapotában is, a  megfelelő shocktalanítással egyidejűleg, ered
ményesen elvégezhető.

E llenjavallat csak a sebesült agóniás állapota vagy a  késői beszállítás le
het, de a 2.—3. napon a m űtét elvégzését m ég m érlegelhetjük. Természetesen 
nem  operálunk olyan későn érkezett sebesülteket, akiknél a peritonitis elhatá
rolódott és a vérzés megállt.

A ho. sgh. osztályozó jából a parenchym ás szervek sérü ltje i a  shock-sátorba, 
m ajd  innen a műtőbe kerülnek- A shocktalanítás általános kom plex rendszabá
lyaihoz máj sérüléseknél célszerű a glykose- és insulin-injekciókat csatolni.

A N. H. H .-ban a parenchym ás szervek sérültjei közül az első 12 órában 
65%, az első 24 órában pedig 88.5% kerü lt m űtétre.
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Az érzéstelenítés módja itt is túlnyom órészt az aether-narcosis. Az érzés
telenítés tekin tetében  a fejlődés irányvonala ugyanaz volt, m int általában az 
áthatoló hasi sérüléseknél, azaz a narcosis jav ára  tolódott el. Míg a háború első 
évében iái parenchym ás szervek sérülései esetén 31.9%-ban operáltak helyi é r
zéstelenítésben, a háború utolsó évében ez 5.2 % -ra csökkent. Tábori viszonyok, 
között, am int látjuk , a helyi érzéstelenítés a parenchym ás szervek sérülései, 
m iatt végzett m űtéteknél kevéssé alkalm asnak bizonyult.

A behatolás szem pontjából a m áj- és lépsérülések diagnosztizált eseteiben 
alkalm asabb lenne a ferde- vagy harántm etszés. Mivel azonban a diagnosist 
nem  m indig lehet eldönteni, a N. H. H. gyakorlatában sokkal többször hatoltak 
be a középvonalból (45.8%). R itkán alkalm azták a pararectális, sebtágítás 
típusú és egyéb metszéseket.

A parenchym ás szervek sérülése esetén végzett m űtétek alkalm ával a has 
m egnyitásakor ebben m indig vért találunk, az esetek csaknem felében nagy- 
m ennyiségű vért. A lépsérüléseknél a vérzés rendszerint kiterjedtebb, m int a 
m ájsérüléseknél.

A m űtétnél észlelt m áj- és lépsérüléseket küllem ük szerint különböző cso
portokra oszthatjuk.

1. Beszakadások vagy zúzódások, amelyek az egész szervre vagy a szerv 
egy részére terjednek  ki és leggyakrabban szilánktól vagy közelről jövő defor
m ált lövedéktől szárm aznak. A szervet néha m integy felrobbantják.

2. A  szerv egy részének leszakadása. Ezt nagy erővel behatoló szilánkok 
vagy hüvelyes tö lte tek  okozzák.

3. Átlövések, a be- és kim eneteli nyílások körü l csillagalakú repedésekkel 
és egyenetlen ferde lőcsatornával. Súlyos shockal és vérzéssel járnak, gyakran 
halálozáshoz vezetnek.

4. Bennrekedő sérülések. Ez a leggyakoribb típus. Kisebb, bennrekedő szi
lánkok m ájban késői hepatitiseket okozhatnak.

5. Érintő sérülések , A N. H. H. tapasztalatai igazolták, hogy ezek gyako
ribbak, m int azelőtt 'hitték.

6. Széli sérülések a májon, annak jobb vagy bal lebenyének éles szélén. 

A parenchymás szervek sérülései esetén végzett műtétek

A  májsérülések m űtéti ellátásának módjai igen változatosak. Ennek m a
gyarázata  főleg a vérzés-csillapítás szükségszerűsége. Leggyakoribb eljárások 
a m ájseb varrata, a tam ponálás és a kettő kombinálása. A következő főbb 
m ódszerekkel kell m egism erkednünk.

1. A vérző ér lefogásának, m ajd lekötésének m ódszerét Kuznyecov és Pen- 
szkij aján lo tták  először.

2. A m ájseb v a rra ta  sebellátás és vérzés-csillapítás után. Éles-szélű sebek
nél alkalmazható. A v a rra tn á l a tű t a sebszéltől 1.5-—2 cm-re szúrjuk be, cso
m ózáskor a sebszéleket közelítjük. Parenchym ás vérzést biztosan csillapít. 
A v a rra to t előzetesen meleg folyadékkal nedvesített ca t-gu t fonalakkal végez
zük. A N. H- H.-ban 12.2%-ban  alkalm azták, a háború végén gyakrabban,

3. A m ájseb tam ponálását gaze-zal k iterjedt defektusoknál használták. 
A tam ponálás előtt a sebszéleket m egtisztítjuk, u tána a sebet részben vagy 
egészben nyitva hagyjuk. A tam ponade ne legyen feszes. 1— A N . H. H.-ban 
7.8%-ban  alkalmazták. Helyesen elvégezve nagy sérüléseknél jó megoldás, de
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mégis csak a szükség diktálja és vannak árnyoldalai: a hosszas sebgiyógyulás, 
másodlagos vérzés, összenövések, májnecrosis, sipolyok, esetleg ileus.

4. A cseplesszel történő tam ponálást B'oljarszkij1 vezette be. A m ájsebbe a. 
csepleszt vagy szabadon, vagy nyelesen varrjuk  be. Az eljárás értéke, hogy jó 
vérzéscsillapító. Girgolav klasszikus m unkái igazolták, hogy a  szabadon á tü lte 
te tt cseplesz-darab a  m ájsebben életképes marad. Mégis a nyeles cseplesz- 
lebeny biológiai szempon ból aktívabb, m ert nem csak m echanikusan hat vér- 
zéscsillapítóan, hanem sejtes elemei révén is, amelyek úgy működnek, m int a 
máj Kupfer-sejtjei. A cseplesz szabad végéből vett nyeles lebenyt néhány cso
mós cat-gut öltéssel v a rrju k  a májsebhez. Ha az egész lőcsatom  án á t behúzzuk 
a csepleszlebenyt, úgy azt hátulról előrefelé tegyük (ellenkező esetben a kife
szülő csepleszhíd alá bélkacsok szorulhatnak). A különböző szerzők szerint 
cseplesszel történő m ájsebtam ponálást a m ájsérülések 52—61 % -ában alkalm az
lak, a háború utolsó éveiben egyre gyakrabban, nyeles csepleszlebeny segítsé
gével.

5. Izomtamponade. A N. H. H.-ban a m ájsérülésék 1.4%-át a hasfali izom- 
zatból készített lebennyel lá tták  el. Az izomlebeny előnye a jó vérzéscsillapító 
hatás és a varratok erősítése. H átránya, hogy nagy sérüléseknél nem  alkalm az
ható és az izomlebeny esetleg elhal.

Izolált m ájsérüléseknél leggyakrabban (26%-ban) a fentism ertetett e ljárá
sokat egymással kom binálva alkalmazták.

Ezeken kívül, lényegesen ritkábban, egyes szerzők egyéb eljárásokat is 
alkalmaztak. Ilyen volt a m áj resekciója félig leszakadt m ájdaraboknál vagy 
lebenynél- Alferov a m áj elülső és felső felszínének sérüléseinél a máj szabad 
szélét a fali hashártyához ölti. Rubanov a vérzés csillapítására a ligam entum  
falciforme hepatist rögzíti a  máj felszínéhez. Egyes sebészek súlyos állapotban 
lévő m ájsérülteknél a m ájsebet a hasfal sebéhez öltötték. Epehólyagisérülések- 
nél ne kísérletezzünk a sérülés elvarrásával, hanem  az epehólyagot távolítsuk el.

Ha a  k iterjedt vérzés m iatt a  m űtéte t az áttek in tés hiánya folytán nem  
tudjuk  megkezdeni, gondoskodni kell a vérzés ideiglenes csillapításáról. E rre 
a célra több eljárást dolgoztak ki. Idetartoznak a m áj u jja l történő leszorítása 
közvetlenül a rekesz a latt, esetleg a m ájlebeny alap jának  esmarchozása, a liga
m entum  hepatoduodenale leszorítása (legfeljebb 5— 10 percig), throm binos 
gaze-lapok, stb.

Á ltalában eljárásaink legyenek egyszerűek, a m ű tét végén a  hasüreget 
gondosan tisztítsuk m eg a vértől, így kerü ljük  k i a legbiztosabban a későbbi 
fertőzéseket.

A  lépsérülések m űtéti ellátásának szükségességét a fertőzés megelőzése h a
tározza meg. Az ellátás módjai lehetnek a  lépkiirtáson, a  lépseb elvarrásán 
és a  cseplesszel történő tam ponáláson kívül egyéb eljárások is.

A lép alsó pólusának resectióját végezhetjük, ha ez a rész izoláltan sérült. 
Széli sérüléseknél részleges resectióhoz folyam odhatunk. A resectio u tán  cat- 
g u t öltéseket helyezünk be, m ajd a m űtéti sebet cseplesszel fedjük.

A lépet cseplesszel göngyöljük be, ha a  lép  sérülése kicsi, de a sebesült 
állapota (egyéb sérülései m iatt) a hosszabb, konzervatív jellegű m űtét elvég
zését ellenjavalja.

Kisebb hilus-sérüléseknél veszélytelenül keresztülvihető a lép-artéria  
lekötése.
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A gaze-tamponade nem  v á lt be. Valamivel eredm ényesebb a cseplesz- 
szel tö rténő tamponálás.

A lépm űtéteknél a főkérdés, hogy m ikor végezzünk lépkiirtást. Le kell 
szögezni, hogy elterjedtsége ellenére a  lépkiirtásnak vannak hátrányai. 
A sebesült szervezete a lép h ián y á t fokozottan megérzi. A N. H. H. tapasz
ta la ta i a lapján a lépkiirtás java lla ta it a  következőkben foglalhatjuk össze:

1. k iterjed t roncsolásoknál, szakadásoknál,
* 2. k ite rjed t vérző átlövéseknél,

3. ha a lép  pulpájában későbbi lép rup tu ra veszélyét fenntartó  vér
öm leny van,

4. hilus felé irányuló repedéseknél,
5. ha a  m egkísérelt su tu rán á l az  öltések átvágnak.
A konzervatívabb m űtéti e ljárásoknál m indig m egvan a veszély, hogy 

a m ű tét után, m ikor a  beteg állapota javul, vérnyom ása emelkedik, másod
lagos vérzés lép fel. A  m űtéti technika fejlődésével ez a  veszély csökken, 
ezért a N. H. H. utolsó éveiben ezeket gyakrabban alkalm azták. A gyűjtem é
nyes statisztika szerin t a szovjet sebészek .47.8% -ban végeztek splenectomiát, 
24.8%-ban  v arra to t és 24.5%-b an  egyéb m űtéteket.

A  hasnyálm irigy sérülései esetén elsősorban a  m űtéti behatolást kéll 
eldönteni. A legalkalm asabb — a későbbi tam ponade szem pontjából is, a liga
m ent um  gastrocolicumon á t tö rténő  behatolás.

A pancreas-seb v arra tá t végezzük kisebb szakadásoknál vagy vonal
alakú repedéseknél. A pancreas szövet a legkisebb traum ával, m ég a sebészi 
tű szúrásával szemben is érzékeny. E zért a parenchym át v arrn i tilos! A seb 
m egtisztítása u tán  a  tokot v a rrju k  puha cat-gut fonalakkal, azu tán  a sebet 
peritonizáljuk, esetleg még cseplesszel is fedjük. M inden pancreas-m űtét u tán  
fe lté tlenü l tam ponálunk!

R esectiót főkép a hasnyálm irigy farkának  részleges leszakadásánál vég
zünk. A resectio u tán i további ellátás olyan, m int a pancreas-varratnál.

Műtét utáni kezelés, szövődmények •

A m űtét u tán i kezelésre a  sebesültek külön, a hasi sérü ltek  részére 
fen n ta rto tt kórterm ekbe (sátrakba) kerülnek. A szokásos shocktalanító eljárá
sokat fo lytatjuk, ügyeljünk a  pneum oniák megelőzésére, a  sebesült diétát 
kap. Az első napon a  beteg nem  kap enni, a  másodikon édes teá t iszik, a h a r
m adik-negyedik napon a  Szpaszokukockij-féle keveréket a ján lják  (6U0 gr 
kondenz-tej, 30 g r tojáspor, 30 g r vaj és 100 g r vörös bor, vagy 40°-os szesz).

A szövődmények közül a  leggyakoribbak a  (shock és vérzés, a  perito
nitis és a  pneum oniák. A m ájsérülések u tán  a  m ájm űködés kiesése és az 
elhaló m ájszövetből történő különleges toxinfelszívódás m iatt autointoxicatio 
léphet fel. Ilyenkor a  szervezetet te lítsü k  szénhydrátokkal és fehérjékkel 
(3—5%-os glykosa insulinmal, plazm a vagy  vértransfuzió), ad junk  a betegnek 
oxygén-belégzést.

Kimenetel

A tapasztalat azt m utatja, hogy a  parenchym ás szervek sérülései u tán 
a halálozás akkor a  legkisebb, ha  a  m ű té te t az első 6 órában végeztük el. 
A m ortalitás függ a m űtét jellegétől. (Ha a m ortalitást lépkiirtásnál 100-nak
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vesszük, a cseplesszel való tam ponálásnál a halálozás csak 77—78. A m áj- 
varratnál 5% -kai nagyobb a  m ájseb-tam ponade u tán i mortalitás).

A  halál oka az első napokban a shock és a  vérzés (40.7%), az első hét 
közepétől kezdve főleg a peritonitis (39.5%), m ajd a pneum onia (9.9%), 
sepsis (3.8%) és egyéb szövődmények (6.1%).

* *
*

Nem térünk k i részleteiben az áthatoló hasi sérüléseknél az üreges és 
parenchym ás szervek kom binált sérüléseire. A  sebesülteknek ez a  csoportja 
az áthatoló hasi sérülésekkel m űtétre  kerülők 6.8%-át alkotta. Lefolyásuk 
nyilván súlyosabb, m int az üreges vagy parenchym ás szervek izolált sérülései 
esetén. A  tünetek a sérülések társulásának megfelelően változnak. Az ellátás- 
nál a sebészi tak tika alapelve: lássuk el először a  vérzést! Ezért a  hasüreg 
m egnyitásánál a tájékozódást a  m ájnál kezdjük, m ert ennek a sérülései leg
gyakoribbak, azután fo ly tatjuk  a  vizsgálatot a lép, pancreas, vesék, mesen- 
teriurn, üreges szervek és cseplesz felé! A N. H. H .-ban ezeknél a súlyos 
sérüléseknél is állandóan javu ltak  az eredm ények és ez, a  m űtéti technika 
fejlődésén kívül elsősorban a shock, a  vérzés és a peritonitis-kezelés hatal
mas fejlődésének köszönhető.

A hasi sérülésekhez társu ló  vese, u re te r és hólyagsérülésekről akkor 
fogunk megemlékezni, am ikor — más alkalommal, a szovjet orvostudom ány
nak a  hugyivarszervi lő tt sérülések terén szerzett tapasztalatait fogjuk a 
„Honvédorvos“-ban ism ertetni.

*  *

&
(„A has lőtt sérülései" befejező közleményét következő számunkban 

hozzuk.)

Eötvös Lóránd Tudom ányegyetem  I I I .  sz. Sebészeti K lin ik a  közleménye 
Igazgató: Petrovszkij Borisz egyet. ny . r. tanár

Complex functionalis kezelés 
Filatov-hengerlebeny plasztikánál

írták: dr. Érczy Miklós, dr. Zoltán János és dr. Wald Béláné
kórli. főorvos,  kiin. tanársegéd orvosszázados gyógytorna tanárnő

A Filatov-féle hengerlebenyplasztika a lebenyes pótlás egyik legjobb mód
szere, amely szám talan előnye m iatt jelentékenyen há tté rbe  szorította a többi 
eljárásokat. Az eljárás egyarán t alkalmas a  felső és alsó ajak, száj pad k iter
je d t hiányának, valam int a  felső és alsó állcsont h iányának  pótlására, m ind 
pedig a  végtagok lágyrészhiányainak, vagy contracturát fenntartó , mozgás- 
korlátozást okozó hegesedéseinek m egszüntetésére és pótlására. Nélkülözhe
tetlen  ez az eljárás a  lábfej és ta lp  lágyrészdefectusainak pótlásánál.
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1. sz. ábra. 2. ábra.

3. ábra . 4. ábra.

A henger lebeny eket az általánosan ism ert eljárás szerint alkalm as helye
ken elkészítve, közvetlenül a plasztikázandó terü le tre  visszük át, pl. a felső 
végtagra (12—13. ábra), vagy pedig valam elyik testrész felhasználásával (rend
szerin t a kézhát, fossa tabatiére, a lk a r vagy felkar közvetítésével) vándorol- 
ta tju k  á t több ülésben a pótlásra váró  területre.
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7. ábra. 8. ábra,

9. ábra. 10. ábra.
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A vándoroltatás idején  egyik, vagy egyidőben kiélt végtag Ízületeit bizonyos 
kényszerhelyzetben rögzítjük. A  hengerlebenyplasztika nagy előnyei közé ta r
tozik az, hogy a hengerlebeny kitűnően  b írja  a csavarást, hajlítást és húzást, 
teh á t a végtagok rögzítése sokkal kényelm esebben végezhető el, m int az egy
szerű nyeles lebenyeknél. U gyanakkoí jó  vérellátása m iatt a  szövetek vitali
tása nem  szenved és ezért m ár aránylag  rövid idő a la tt jó l vándorolta tható. 
Mindezek ellenére számolnunk kell — főleg idősebb egyéneknél — a rögzítés 
okozta károsodásokkal. H a egy szerv nem  működik, vagy működése csökken, 
sorvad és degeneratios folyam atoknak esik áldozatul. A mozgásszervek rögzí
tésekor a csontokban m észtelenedési folyam at indul meg, a porc kötőszövete- 
sen degenerálódik, az izületi tasakok, bursak, inak letapadnak, az izmok sor
vadnak, a szalagok zsugorodnak. M egváltozik az izmok coordinatioja is: a 
rövidült helyzetben rögzített izmok zsugorodnak, tónusuk fokozódik, míg 
n y ú jto tt helyzetben fixált izmok atrophizálnák és tónusuk csökken.

11. ábra.
Ehhez még azt is hozzá kell szám ítanunk, hogy a  Filiaitov-féle hengerle- 

benyplasztikát legtöbbször roncsolás vagy égés u tán i hegek m iatt végezzük, 
amelyek rövidebb-hosszabb idő óta contracturát, m űködési zavart ta rtan ak  
fent, s így m indig számolnunk kell a  végtag bizonyos fokú károsodásával 

Mindezek m iatt m indent m eg k e ll tennünk, hogy a  rögzítés okozta á rta l
m akat megelőzzük vagy legalábbis m inim álisra csökkentsük. M|ég egy szem
pont van. am ely  feltétlenül szükségessé teszi a rögzítés idején  a beavatkozást. 
Ezt a következő példával v ilág ítjuk  meg. Ha a lábfej járásképtelenséget okozó 
lágyrészdefectusát akarjuk  m egszüntetni, a hasfalon készített hengerlebenyt 
a kézfej közvetítésével vándorol ta tju k  a lábfejre. A felső végtagot teh á t né
hány h é tre  kényszerhelyzetben rögzítenünk kell, t. i. addig, m íg a  hasfali 
lebeny egyik vége hozzá van varrva. H a ezalatt nem  végzünk erőteljes func- 
tionális kezelést, a rögzítés okozta árta lm ak  bekövetkeznek. Következő m ű
tétünknél. am ikor a  hasfalon tapadó lebeny nyelét vág juk  é t  és vándorol ta t
juk  a lábfejre, a  felső végtagot term észetesem ki kell nyújtanunk, hogy a  láb
fejhez közelíthessük. Ez azonban vagy nem  kivihető, vagy anny ira  fájdalm as, 
hogy a beteget el kell hódítanunk, s  a  m ű té t u tán i napokban erős fájdalm ai 
m iatt állandóan analgeticum okat kell adnunk. M indezt m egelőzhetjük az ú. n. 
complex functionalis kezeléssel, am elyet klinikánkon a szovjet eljárások alap
ján  bevezettünk s az alábbiakban ism ertetünk.

*  '
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A. rögzítés okozta árta lm ak megelőzésére, illetőleg csökkentésére több 
módszer áll rendelkezésünkre. Ezek a  következők-

1. pontos m űtéti te rv  készítése,
2. a rögzítési idő megrövidítése.
3. a rögzítő kötés megfelelő elkészítése,
4. gyógyszeres, physicotherápiás beavatkozások és
5. rendszeres aktív  tornáztatás.
1. Pontos műtéti terv készítése ala tt azt értjük, hogy előre pontosan el

gondoljuk és k im érjük, hogy a lebenyt hol kell elkészíteni és hogyan kell 
vándoioltatni, hogy a  végtagokat minél kényelmesebb (helyzetben lehessen 
rögzíteni. Tehát a  feltétlenül rögzítendő ízületek középállásbam legyenek és 
m inél több ízület mozgását lehessen megtartatni a lebenyek gyógyulásának, ép
ségének veszélyeztetése nélkül. A m űtéti terve t úgy készítjük, hogy először is 
kim ér jük, m ekkora lebeny szükséges a defectus vagy a heg pótlására, hozzászá-

12. ábra. 13. ábra.

m ítva a vándoroltatásnál szükséges nyél hosszát és nagyságát is.(Ezután m eg
nézzük azt, hogy hogyan lehet legkevesebb ülésben és m elyik testrész közve
títésével vándorolhatni, az em lített szempontok szerint. A  fenti tervnek  m eg
felelő helyen és irányban készítjük el a hengerlebenyt és m űtéti tervünket rög
zítjük, hogy a későbbiekben betarthassuk. Ha pűi. a jobb  lábfejen defectust 
kell pótolnunk, akkor a lebenyt a  hasfal baloldalán, fe rde irányban (kívülről- 
felülről lefelé-befelé) készítjük  el, m ajd medialis nyelét vágjuk á t  és vándo- 
rö ltatjuk a jobb kézfejre (3.—4. ábra). Így rögzíthető ugyanis legkényelmt. 
sebb helyzetben a felső végtag. Következő alkalom m al a  lebeny la terális  — 
még a hasfalon tapadó — nyelét vágjuk á t és ezt v a rr ju k  rá  a ,jobb lábfe jre  
(26.-29. ábra).

Adódnak term észetesen olyan kényszenkörülmények, amelyek nem  en
gedik meg, hogy & legmegfelelőbb helyzetet válasszuk, hanem  kénytelenek 
vagyunk a lehetőségekhez alkalmazkodni. Egyik esetünkben egy 18 éves nő
betegnél kellett Filatov-lebennyel pótolni a bal lábfej roncsolása és a 
III—IV—V. lábujj traum ás ampuí&tioja okozta defectust, am ely a beteg já rá 
sát igen nagym értékben akadályozta'. A baleset következtében azonban a bal
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plexus brachialis m egszakadt és a bal felső végtag teljesen béna volt. Em iatt 
nem  használhattuk fel vándoroltatásra a bal kézfejet. Kénytelenek voltunk 
teh á t a  hasfal baloldalán készítem  el a  lebenyt,, m ajd  azt a  jobb kézfejre 
vándoroltatni (1—2. ábra) és a  jobb kézfej segítségével a  bal láb fe jre  {33—34. 
ábra). Közben azonban ideggyógyászati indikációra é l kelle tt végezni a bal 
felső végtagon ia neurorhaphiát. Ez akkor v á lt szükségessé, jamikor a lebeny 
éppen a jobb kézfejet és a  bal hasfalat k ö tö tte  össze. Ezért teh á t nem  foly
ta ttu k  a vándoroltatást, hanem  a lelbeny hasfali végét is iái bézhátra varrtuk, 
azaz a kézen állíto ttuk  hely re  a hídlebeny alakot, vagyis ai lebenyt „pihenr 
te ttü k “. (2./a. ábra.) Ilyenform án a beteg jobbkezét ism ét használni tudta, az 
idegm űtétet el leh e te tt végezni, miaijd gyógyulás u tán  folytatni lehe te tt a 
plasztikát, anélkül, hogy a  lebeny bárm i károsodást szenvedett volna. -Itt m u
tatkozott ism ét a hengertebeny-plssztika azon nagy  előnye, 'hogy a m űtétet 
bárm ikor félbe lehet szakítani, h a  a rra  szükség van, anélkül, hogy/la lebeny 
a legkisebb károsodást is szenvedné.

2. A rögzítési idő megrövidítése gyakorlatilag  alig jöhet számításba, 
m ert egyéni különbségektől eltekintve, bizonyos m inim ális idő (átlagban
2.5— 4 hét) szükséges ahhoz, hogy a  vámdoroltato'tt lebeny megtapadjon, meg
felelő vérellátásáról a szervezet új helyén gondoskodjék és megszokja azt, 
hogy csak egy oldalról, egy nyélen á t kapja a táplálta'tásához szükséges v é r
mennyiséget. Ezt a  folyam atot mégis befolyásolni és siettetni tud juk  bizo
nyos m értékig úgy, hogy fokozatosan hozzászoktatjuk a  lebenyt az egyoldali 
tápláláshoz. E zért frissen operált lebenynyél begyógyulása után, tehát a m ű
té t u táni második hé ten  m egkezdjük a legközelebb m űtétre kerülő lebenyvég 
elszorítását E rre  a  célra elhasznált gum ikesztyűk vaístagított perem ét hasz
náljuk . A kesztyűről levágott gum iabroncsot átvágjuk , a leszorítandó le|beny- 
vég  köré vezietjük, m ajd  húzás a la t t  megcsomózzuk úgy, hogy minél köze
lebb  visszük a lebeny  nyeléhez (2./lb ábra). A leszorítást napi 5—10 perccel 
kezdjük  és naponta növekvő ideig ta r tju k  fenn. Természetesen, ha a  lebeny 
liv id  elszíneződése vagy elsápadása jelezné, hogy a  lebeny keringése egy oldal 
felő l nem kielégítő, akkor a leszorítást azonnali'm egszüntetjük. Ha a lebeny 
két-három . órás leszorítást keringési zavar jele nélkü l kibír, akkor elvégezhet
jü k  a vándoroltatást.

3. A rögzítő kötés helyes elkészítése igen fontos tényező a rögzítés 
okozta ártalm ak elleni küzdelem ben. A hengerlebenyplasztika egyik nagy 
e lőnye a többi l'ebenyes m ódszerrel szemben, m int m ár m ondottuk az, hogy 
a  hengerlebeny jól b ir ja  a  csavarást, hajlítást és húzást, teh á t sokkal kényel
m esebben rögzíthetők a végtagok, minit m ás lebenyes plasztikánál. A gyógyu
lás érdekében mégis bizonyos kényszerhelyzetben rögzítenünk kell e g y  vagy 
k é t végtag néhány Ízületét. Ezt a rögzítést azonban úgy kell elvégeznünk, hogy 
m inél kevesebb ízü le tre  terjed jen  k i és minél több mozgást tegyen lehetsé
gessé, anélkül, hogy a lebeny épségét veszélyeztetné.

Nagy m űtéti anyagon pontosan kidolgoztuk azokat a  kötéstypusokat, 
am elyek: a) a k íván t helyzetet biztosan m egtartják , — b) a  lebeny gyógyulá
sához szükséges fe lté teleket biztosítják, — és c) m égis meglehetősen sok moz
gást engedélyeznek s egyben a tes te t ápolás, tisztálkodás, kezelések (physico- 
th e rap ia  stb.) szám ára hozzáférhetővé teszik. Régebben a betegeknél >— m int 
az mlé'g m a is több helyen történik —  m eglehetősen bonyolult, nehéz, nagy 
gipszkötéseket alkalm aztunk, am elyek a mozgást csaknem  lehetetlenné, a bete
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gek ápolását, kezelését pedig igen nehézzé tették. Ma a  felsorolt követelm ények 
szerint, a következő kötéstypusokat alkalmazzuk:

a) Ha a hengerlebeny a törzs és felsővégtag között van:
!3> hónalj alá kis v a ttap ám á t teszünk, az  a lkart 15 cm széles gazekantár- 

ra l felkötjük a nyakba, m ajd  a  könyöktáj mastisolozása u tán  m ódosított Dt> 
saul't-kötést alkalmazunk. I t t  az ia fontos, hogy a m eneteket a könyöktől a 
kézfej irányába vezessük m indig s nem  ellenkező irányban* m ert (ez b iztosítja  
a jó ta rtást. Természetesen egy pólyam enet sem keresztezheti a hengerle
benyt, m ert ereit elszorítja  és a  lebeny elhal. A pólyázást úgy végezzük, 
hogy a kézfej szabadon m aradjon, teh á t a beteg u jja it az első naptól kezdve 
mozgatni tud ja (1—2. ábra). Ezt &\ kötést kb. 5—6 napig ta r tju k  fent, akkoi 
(varratszedés után) eltávolítjuk és megelégszünk egy m itellával. A k a r  (oldal
irányú rögzítésére a ruházat elégséges (3—4—5. ábra).

28. ábra. 29. ábra.
b) Ha a hengerlebeny a felső végtag és a fej között van, 
akkor aszerint, hogy m ilyen m agasságban kell rögzítenünk a  kart, gipsz 

vagy gazepólyaköté9t lalkalmazunk. Ha a felkar közvetítésével vándoroltatunk 
(s legtöbbnyire ezt végezzük, m ert ez ja legkelfltemesebb helyzet (a beteg  szá
m ára) akkor gipszkötést alkalm azunk. A gipszpólyával 8-as á lakban  vesszük 
körül a fejet és ai fe lkart s így könnyű és sok mozgást biztosító kötést ka
punk (17—22. ábra). I tt  em lítjük meg, hogy a henger leben y -p l aszti k áná 1 rend
szerint párnázott gipszkötést alkalmazunk. Ha a  hengerlebeny aránylag rövid 
(felkaron képzett) és pll. az o rr pótlására használjuk fel, akkor nagyobb, a
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vállakra is rá té rjedő  gipszkötést kell alkalm aznunk. Azonban ezt is úgy ké
szítjük, hogy a könyököt és a lk art teljesen szabadon hagyja, korlátlan m oz
gást biztosítva ízületeik számára. A fülek helyén ezeken a gipszeken ablakot 
kell vágni (14— 16. ábra).

Ha a k a r t  nem  kell m agasra vinni (pl. kézfej közvetítésével vándorol- 
ta tju k  a lebenyt az álltájékra, nyakra) akkor i t t  is megfelel !a gazepólyakö- 
tés, amelyet esetleg egy kem ényítős pólyával erősítünk meg. Á kötés i t t  is 
m indig a helyzethez alkalmazkodik. Lényeges azonban itt is; hogy m indig 
a könyöktől a kélzfej felé vezetjük a pólyam eneteket

c) Felső végtag és alsó végtag közötti lebenynél
igen egyszierű rögzítési e ljárást dolgoztunk ki az eddigi hatalm as m e

dence-gipszek helyett. Rögzítő kötésünk 1—2 gipszpólyából készül úgy,, hogy 
a lebeny tapadási helyénél 8-as m enetekkel összekötjük a két végtagot, ú. n. 
„bilincskotést“ alkalm azunk. Ez egy ízület m ozgását sem akadályozza meg 
teljesen (ha nem  szükséges), csak kism értékben csökkenti. Az egész test hoz
záférhető az ápolás, tisztálkodás céljára, m inden Ízület, végtagrész tornáztat
ható  és a beteg  is tetszés szerint változta thatja  a helyzetét. Hozzáte
h e tjü k  még azt is, hogy gazdasági szempontból is igen lényeges ez ez általunk 
bevezetett gipszkötés, m ert kötésenként legalább 10-—15 gipszpólyával keve
sebbet használunk el, m int ez eddigi kötéseknél, ami tetem es m egtakarítást 
jelent, (L. 26—29. és 33—34. ábrát.)

d) Ha a ké t alsó végtag  (egyik oldali comb — m ásik oldali lábszár)
között húzódik a hengerlebeny, akkor m ár rendszerin t nagyobb gipszkö

tésre  van szükség. Ezt a m űtéti megoldást azonban igen ritk án  alkalmazzuk, 
egyrészt, m ert a comb nem annyira alkalm as hengerlebenyképzésre, másrészt, 
m ivel a kézfejen á t történő vándoroltatás gyorsabb és sokkal (türhetőbb, m int 
az a megoldás, am ikor a hengerlebenyt az ellenkező végtag segítségével ván- 
doroltatjuk az operálandó lábra (37. ábra).

4. Gyógyszeres kezelést akkor végzünk, ha  a beteg valam ely keringési 
zavarban  szenved. Ilyenkor belgyógyászati ellenőrzés m ellett megfelelően elő
készítjük a m űtétre, értág itókat adagolunk (Priscol, N-vitamin), javítani igyek
szünk a keringést és a keringési szervek működését. O lyan esetben azonban, 
am ikor a betegnél kom oly keringési zavart, organicus szívlaesiot, érfalbeteg- 
séget (arteriosclerosis, endarteritis, varicositas gravis) észlelünk, m ű téte t nem  
végzünk. Tapasztalataink szerint az ilyen betegeken végzett Filatov-henger- 
lebenyplasztika prognosisa m eglehetősen rossz, m ind a lebeny gyógyulása 
szempontjából, m ind pedig a rögzítéssel járó izületi és izomkárosodások m iatt.

M űtét előtt, ha az operálandó végtag keringése rossz, a gyógyszere» 
kezelés m ellett ak tívabb  beavatkozásokhoz is folyam odunk. Ez meglehetősen 
g y ak ran  történik, h iszen balesetet, égést szenvedett betegeinknél,, akiknél a 
k ite rjed t hegesedés co n tractu rát ta r t  fenn, nyom ja az  ereket stb., a functio 
hosszas kiesése és a localis árta lm ak mialtt igen nagy  százalékban találunk 
localis keringési zav art Ilyen esetekben jó  eredm énnyel alkalmiatzizuk a pe- 
r ia rte riá lis  novocain blokádot, am elyet m űtét elő tt többször is elvégezhetünk 
1— 2 naponként. A ndina  nyaki-, illetőleg thoradalis lebenynél, ía keringés 
jav ításá ra  a ganglion stellatum , femoralis lebenynél a lum balis határköteg 
novocain blokádját alkalmazzia.

Jó  hatású a V isnyevszkij-féle harántm etszet érzjéstelenítés (vagy tok
b lo k ád “) am ely jó anaesthesiá t is ad s egyben a keringési viszonyokat is
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javítja, m ivel vasodilatiot hoz létre a trophikus idegekre gyakorolt 
hatása által. Kivitele. 2—3 beszúrási pontból tűnket a> csontig vezetjük — 
közben a rétegeket infilltrálva — m ajd a felkaron 100—150, combon 3—-400 
ccm % % -os, tonogenmer.tes novocaint ju tta tu n k  elég nagy nyomással (az izmo
kat borító fasciák közötti résekbe. Ezt végezhetjük úgy, hogy ai beszúrás helye 
alatt és fölött, vagy csak fölötte Esm arch-pólyát alkalmazunk, de elvégezhet
jük enélkül is.

Igen jó hatást lá ttunk  a niegyed százalékos novocain alkalm azásától 
helyi érzéstelenítés céljára is, V isnyevszkij eljárása szerint. A 14%-os tono- 
genmentes novocain jó  hatást gyakorol a trophikus idegekre és egyrészt loca
lis keringési viszonyok javításával kedvezően befolyásolja a sebgyógyulást, 
másrészt pedig pontosabb vérzéscsillapítást tesz lehetségessé — mivel az oldat

30. ábra. 31. ábra.

32. ábra, 33. ábra.
tonogenmentes — és nem fenyeget esetleges kis, de a lebeny életére igen 
veszélyes utóvérzés.

M űtét után gyakran alkalm azunk melegítést," ak á r therm ophor, akár 
elektromos hősugárzó útján, főleg olyankor, am ikor látjuk, hogy a  lebeny 
keringése nem  kielégítő.

Jó eredm énnyel alkalm aztuk több esetben a  rövidhullám ú besugárzást 
is olyan esetekben, am ikor valam ilyen keringési zavar veszélyeztette a lebeny 
gyógyulását. Egyik esetünkben a könyöktájra beü ltetett lebenyvégen véres- 
savás bennékü bulla keletkezett, amely néhány rövidhullám ú besugárzásra 
ham arosan visszafejlődött anélkül, hogy a lebeny felhasználhatóságát zavarta, 
vagy a m űtéti időt lényegesen elhúzta volna.
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5. A rendszeres aktiv to rnáztatást éppen úgy végezzük, m int a balesetet 
szenvedett betegek kezeléséinek A plasztikai kórterm ekben a betegek m ind a 
m űtét előtt, m ind u tána reggelenként 20 perces (higiénikus tornát végeznek 
szakem ber irányításával, ny ito tt ablak m ellett. Célja a  légcsere serkentése, 
a szervezet oxygénellátásának, keringésének javítása, a tes t összes izmainak 
m űködtetése, jó  állapotban tartása . Ezután következnek a speciális gyakor
latok, amelyek esetenként változnak a lebeny helyzete szerint. Ezeket naponta 
egyszer, gyógytornász irányítása m ellett végzik a betegek, majd a m egtaní

to tt  gyakorlatokat, mozgásokat naponta többször is elvégzik. A speciális gya
korlatokkal küzdünk elsősorban a rögzítés káros következményei ellen. Az 
ak tív  mozgás á lta l serken tett vérkeringés, valam int az aktív mozgás egyéb 
idegi, hormonális és keringési hatása előnyösen befolyásolja a frissen operált 
lebeny  gyógyulását, -a lebeny vascuiarisatioját és a kifejlődő vasodilatiot.

Speciális gyakorlatok.

1. Thoracalis, abdominalis lebenynél ia m ű té t u táni első napokban, kb. 
a fesztelenítő v arra to k  eltávolításáig ai beteget fek te tjük , főleg ha nagy a kép
ze tt lebeny. Ilyenkor a hasi légzést gyakoroltatjuk., felütéssel kom
b in á lt légzőgyakorlatokat végeztetünk és a végtagok tornáztatását.

2. Hasról kézfe jre  vándoroltatott lebenynél
a) m űtét u tán  kb. egy hétig  ta rtju k  fenn  a rögzítő gazepólya kötést. 

E zalatt az u jjak  és a csukló eleinte kis kitérésű, m ajd  egyre intenzivebb gya
ko rla ta it végeztetjük: kéz ökölbe szorítását, k inyujtását, közelítést, távo
lítást,, gumilabda nyom ogatását. A  rögzített vállizülett emelését, süllyesztését 
és vállkörzést végeztetünk m inden irányban. Ilyenkor ügyelni kell arra , hogy 
a beteg  vállizülete kimozgatás ára csak a trapesiust m űködtesse (váll felhúzás), 
m ert a  felkar abductio ja (deltoideus) veszélyezteti a lebeny gyógyulását és 
épségét. A deltoideusszal és a felső végtag izm aival a  rögzítés idején isomet- 
riás mozgásokat végeztetünk, azaz mozgáseffectus kiváltása nélkül innervál- 
tá tju k  az izmokat (1—2. ábra).

b) A rögzítés m egszüntetése u tán  a le írt gyakorlatokon! k ívü l fe lkar
m ozgásokat és a vállizület ro tatioját, a könyökizület mozgatását, pro- és supa- 
na tio já t ik tatjuk be a lebeny hossza á lta l m egengedett határok között (3—4—1>. 
ábra). Extrem  hosszú (30 cm-es) lebeny esetén a beteg bonyolult mozgásokat 
is el tud  végezni. Ilyenkor az összes szabad Ízületek mozgásait term észete
sen teljes m értékben kihasználjuk (6— 7-—8 ábrák).

3. Hasról fe lkarra vándor oltatott lebenynél a rögzítés idején az előbbi 
a) ppntban leírt gyakorlatokat végeztetjük. A rögzítés m egszüntetése után 
az a lk ar minden mozgása szabad s ezt szorító és húzógyakorüatokkal ki is hasz
náljuk  a felkar izm ainak erősítésére. Ilyenkor m ár különböző erőgyakorlato
kat (expander, csiga s tb ./ is végeztetünk (11. ábra). Fokozott m értékben kell 
a vállizület mozgatásával törődnünk. Az előbbi pontban leírtakon kívül a váll

izület nagyobbfokú ro tá lásá t is végezhetjük az a lk ar egyidejű pro- és supina- 
tiojával. Bordásfalnál végzett gyakorlatokat ik ta tunk  be: a bordásfalnál meg
tám aszto tt kéz nagyobb kitérésű rotafios mozgásokat biztosít a vállbán (9—10. 
ábra).

4. Felső végtag segítségével a fe jre  vándoroltatott lebenynél a tomáz- 
ta tás m ódja függ a lebeny  helyzetétől, a gipszkötéstől stb. Ha a rögzítő kötés
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a vállra is terjed, különös gondot, kell fordítanunk a h.jít izomzatúnak állapo
tára, amely az állandó m egterheléstől fájdalmassá válik. Ilyenkor, k ivételkép
pen. másságét is alkalmazhatunk. Itt a vállak m ozgatására helyezünk súlyt 
(előre-, hátrafeszítés). Természetesen a szabad végtagrész (kézfej, alkar, kö
nyök) intenzív gyakorlatait végeztetjük minden irányban (14—15— 16. ábra).

A felkar közvetítésével végzett vándoroltatásnál a gipszkötés a könyök- 
izületet és az síitől distalis Ízületeket szabadon hagyja. Ezek mozgásait ki is.

36. ábra. 37. ábra.

használjuk változatos gyakorlatokkal. A vállizület mozgásai korlátozottak, 
tehát elsősorban annak m inden irányú  kimozgatását kell szorgalmaznunk. A 
hátizom zatot sem szabad elhanyagolnunk, teh á t lapockag y a k or 1 a toka t végez
tetünk a beteggel és am ennyire kötése megengedi, törzshajlí'tásokat légzőgya
korlatokkal egybekapcsolva. Fontos a stemocleidomastoideus és a többi nyak
izom működtetése, a nyak és fej mozgatása (17—22. ábra).

Ha az arc alsó részére vagy a  nyakra vándoroltatjuk a lebenyt, akkor 
előnyösebb a kézfejet használni vándoroltatásra. Ilyenkor a vállizület mozgása 
szabaddá válik — a  rögzítő kötés levétele u tán  — viszont a könyökizület moz
gáslehetőségei csökkennek. Tekintettel arra, hogy az a lkar hajlítás-feszítés 
erősen korlátozott, ebben a helyzetben fokozottan fenyeget a biceps és triceps, 
brachialis atrophiája. Ezért a m egengedett határokon belül ezen izmok moz
gásait erőteljesen végeztetjük s ezenfelül ellenállásos húzásokat (gumihuzallal), 
expanderral) erőgyakorlatokat is végeztetünk. Ugyancsak jó hatású  az alkar- 
és felkarizom zat ritm ikusan történő innerváltiatása, kis in tenzitású  mozgások
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form ájában. E zeket a mozgásokat az egyes izomcsoportokkal hosszabb gya
korlatok form ájában  végeztetjük (23—25. ábra).

5. Kézről lábra vándoroltatott lebenynél új rögzítőkötésünkkel még 
akkor is m eglehetősen sok m ozgást végezhet a beteg, ha a  lebenyt a lábfejre 
varrtuk . Ebben a helyzetben iá beteg a  nap legnagyobb részét ülő helyzetben 
tö lti ágyában, rögzítésié m iatt kissé előregörnyedt háttal. Gondolnunk kell az
elégtelen légzési viszonyokra és ezért it t  speciális gyakorlatokként, külön is 

végeztetünk légző to rnát a beteggel. Célunk a beesett m ellkast, előregörnyedt 
h á ta t corrigálni: lapocka-gyakorlatok, vállkörzlés stb. A tornázta tás idején a 
beteget laposan fek tetjük, s így törzsi eszi lést, hom orítást, ai szabad végtagok 
m inden irányú kim ozgatását végeztetjük, m ajd  a rögzített ízületek lehetőség 
szerinti mozgatását. Fokozott m értékben kell m ozgattatnunk ia csípőizületet, 
m ert a  mozgása m plitudó itt  a legkisebb és fenyeget az adductios contraotura 
veszélye. Nem szabad elhanyagolnunk a kis Ízületeket sem: a kéz és lábfej 
összes Ízületeit is rendszeresen tornáztatnunk kell. A combizomaat atrophiájá- 
nak  elkerülésére quadriceps beidtegző gyakorlatokat végeztetünk. Ez egyúttal 
a térdizületi letapadásokat is m egakadályozza (26—29. ábra).

Ha a lebeny helyzete nagyobb gipszkötést igényel, ugyanazt a gyakorlat- 
sorozatot végeztetjük és ha egyes mozgásokat nem  tud  elvégezni a beteg vágj 
csak igen kisfokban, akkor fokozott m értékben végeztetjük a beidegző gya
korlatokat (30—32. ábra).

Ha ellenkező végtaggal kényszerülünk vándoroltaitni a lebenyt (pl. jobb 
kézfejről bal lábfejre , m int a m ár em lített esetünkben) ülő helyzetben végez
te tjü k  a beteggel a gyakorlatokat (33—34. ábra).

6, Ha egyik combról vándorol tatjuk az o tt képzett lebenyt á másik ol
dali lábszárra, a beteg  medencegipszben fekszik, m indkét csípőizülete rögzí
te tt, egyik extendálva, másik kiro tálva és abdukálva) m indkét iérd izü let rög
zített hegyik extensioban, másik több m int 90 fokos flexióban). Ez igen ked
vezőtlen helyzet s a beteg  általános állapotát és tűrőképességét erősen igénybe
veszi. Ezért csak igen kivételes esetekben választjuk ezt a megoldást.

I t t  elsősorban a légzőgyakorlatoknak van igen fontos szerepe s i t t  is 
speciális gyakorlatoknak tek in tjük  ezeket. A légzőgyakorlgtokat a beteg segít
séggel végzi, m ivel egyedül nem  tud  felemelkedni. A beteggel ú. n. ,,önkiszol
gálási gyakorlatokat“- végeztetünk, azaz m egtanítjuk, hogyan tud  gipszköté
sével megfordulni, mozogni annyira, hogy pl. éjjeliszekrényét elérje. így 
mozgékonyabbá válik  a beteg s jobban tű ri eléggé kellem etlen helyzetét. A 
comb izomzatút beidegző gyakorlatokkal erősítjük. A  szabadon hagyotlt té rd 
del kis mozgásokat végeztetünk úgy, hogy a gipszkötésben: ide-oda csúsztathat
juk. A szabadon levő patellát passive m obilizáljuk, letapadások felkerülésére. 
M indkét lábfej és bokaizület m inden irányban végzett kimozgatása egészíti 
ki a tornát. K ivételesen itt is alkalm azhatunk m ásságét (35—37. ábra).

összefoglalás: A  Filatov-féle hengerlebenyes plasztikánál, m int minden 
olyan m űtéti eljárásnál,, amelynél a  lebeny vándoro ltatására van szükség, b i
zonyos ízületeket m eghatározott időre rögzítenünk kell. A mozgásszervek rög
zítés okozta károsodásai nagy problém át jelentenek. Ezen károsodások elke
rülésére, illetve csökkentésére dolgoztunk ki új rögizítőkötéses eljárásokat és 
bevezettük az élenjáró  szovjet orvostudom ány tapasztalatai alapján a plasz
tikai operáltak com plex functionalis kezelését.
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Fagyasztásos érzéstelenítésben végzett
csonkolás

í i l a : dr. Lovámji István
orvosom agy

Ha a végtagcsonkolások statisztikáit, nézzük, látjuk, m ily en 'n ag y  még 
a csonkolás m ortalitása. Peters pl. 185 am putációról számol be 14% m ortali
tással. Még nagyobb 8l halálozási arányszám, ha külön vizsgáljuk az ampu- 
táció indikációs területének egyes fontos csoportjait, m in t például a diabétikus 
gaingrénát, a magasabb korosztályúakon végzett am putációkat, vagy azt a: gya
kori esetet, am ikor ez a két tényező együtt hat. Nem felesleges teh á t olyan 
eljárásokat keresni, m elyeknek segítségével csökkenthetjük az am putációval 
járó  veszélyeket. Még sokkal nagyobb a jelentősége minden veszélycsökkentő 
eljárásnak a tábori sebészetben, hiszen itt az elvégzendő amputációk száma 
ugrásszerűen emelkedik, a külső körülm ények kedvezőtlenebbek, a fertőzés és 
a sokk veszélye is sokkal nagyobb.

Ilyen, aiz am putációval járó veszélyeket csökkentő eljárásnak látszik 
a. (csonkolásnak fagyasztásos érzéstelenítésben való elvégzése. A fagyasztásos 
érzéstelenítés elméleti alapjaira vonatkozólag utalok a „Honvédorvos“ 1950/7. 

^számában m egjelent referátum ra, a Sklifokovski-intézetben fagyasztásos érzés
telenítésben végzett csonkolásokról és a magam, a „Honvédorvos“-nak ugyan
abban a számában közölt „A hűtés alkalm azásáról a végtagok sebészetében“ 
című cikkemre.

Ez a referátum  a fagyasztásos érzéstelenítés előnyeit a következőkben 
foglalja össze: „Először is a fagyasztásos érzéstelenítés előnye, hogy semmi
féle m éregként ható anyagot nem visz a szervezetbe. Másodszor az érzéstele
nítés olyan tökéletes, hogy kikapcsolja m inden fájdalom  vezetését a spinális 
és sym pathicus idegpályák útján. Az érzéstelenítés teljessége m egakadályozza 
a m űtéti sokk kifejlődését. Harmadszor úgy látszik, hogy a lassú átm elegedés 
csak fokozatosan állítja  helyre az idegek vezetőképességét. Ebben az egyéb 
érzéstelenítő eljárásokkal szemben fölénye van.“

Továbbá: „Negyedik haszna az, hogy megnehezíti a toxikus anyagok 
felszívódását.“ Majd: „Minél magasabb a csonk hőmérséklete, annál gyorsabb 
a szövetek szétesése és a baktérium ok elszaporodása.“ A sebek általában  fel
tűnően jól, szövődmény nélkül gyógyulnak, a sokk hiányzik. A bban is m eg
egyezik m ajdnem  m inden szerző, hogy a m űtéti halálozás erősen csökken és, 
hogy a localis hűtésnek kóros általános szövődménye, m int 'p l. pneum onia 
nincsen.

Osztályunkon fagyasztásos érzéstelenítésre a következő eljárást hasz
náljuk: A leszorítás helyét, annak feltevése előtt húsz percig jégtöm lőkkel 
hű tjük  és csak azután tesszük fel az Esmarch-pólykl. Az Esm arch-pólya helyes 
feltevése döntő az érzéstelenítés sikerére. Ha túlságosan szorosan tesszük fel, 
erős fájdalm at okozunk, ha pedig túlságos lazán, nem sikerül jól az érzéste
lenítés. A balsiker oka majdnem  m indig :a túlságosan laza Esmarch. A fa 
gyasztandó végtagot apróra tö rt jéggel te lt gumilepedőbe ágyazzuk, és gon
doskodunk m ind a keletkező víz levezetéséről, “m ind az elolvadó jég pótlásáról.

A lkar érzéstelenítése esetében a felső végtag fürdetésére szolgáló fém- 
edényt használjunk. Alszár csonkolásnál helyezzük a csonkolandó végtagot 
jéggel te lt vödörbe.
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Ha a bőr hőm érséklete +  5— +  10 fok között van, az érzéstelenség 
teljes. Ha a beteg jelzi, hogy a  hű tö tt végtagja m ár teljesen elzsibbadt és 
az érzéstelenségröl próbákkal is meggyőződtünk, még várunk 15—20 percet, 
jól leszárítjuk  a h ű tö tt végtagot és a beteget azonnal a m ár teljesen előké
szített m űtőbe visszük. Célszerű az érzéstelenítést közvetlenül a m űtő m ellett 
végezni, 'hogy a m ár előre bem osakodott operatőr azonnal elvégezhesse a 
csonkolást.

Az anesztézia beállása a végtag vastagságától függ és 1—-3 órai hűtés 
u tán  lép fel. Inkább kissé hosszabb, m int rövidebb ideig hűtsünk.

Az anesztézia tartam a 30—45 perc, a csonkolás elvégzésére tehát bőven 
van idő. Ha meg akarjuk  gátolni a toxinok felszívódását, a fertőzést, és 
csökkentem  akarjuk  a sokkot, a m űtét u tán  néhány napig még h ű tjü k  a 
csonkot, term észetesen leszorítás alkalm azása nélkül, m ert rendes körülm é
nyek között erre  szükség nincs. A m űtét előtt morphiumo-t adunk.

Egy osztályunkon fagyasztásos érzéstelenítésben végzett csonkolás az 
alábbiakban:

K. M. 22 éves. Sérülése m iatt egy vidéki kórházban a  balkéz II—V. 
ujját, a megfelelő kézközépcsontokat és az ulna egy darab ját csonkolták. Mivel 
az I. u jj gangrénás és a csonk prothesis szám ára is alkalm atlan volt, ream pu- 
táció vált szükségessé. A beteg a három  héttel előbb végzett első csonkolás 
psychikai hatása a la tt term észetesen nem  a legkedvezőbb eset volt a fagyasz
tásos érzéstelenítés számára.

A fen t le írt módon végeztük az érzéstelenítést és egy óra tizenöt perces, 
kissé túlságosan rövid  hűtés u tán  csonkoltuk. A beteg a m űtét alatt, saját 
bevallása szerint, nem  érzett fájdalm at, csak az utolsó bőröltéseket érezte. Az 
érzéstelenítés külső okok m iatt kissé rövid volt. A m űtét u tán a beteg teljesen 
jól érezte magát.

A kór-lefolyás teljesen sim a volt, láz nem  lépett fel, a sokk legkisebb 
jelét sem lá ttuk  és a seb per prím ám  gyógyult.

A beteg sa já t észleletéiből a következőket m ondja: ,„.Az első m űtét
nél az altatás dacára fájdalm at éreztem. U tána két hétig erős fájdalm aim  vol
tak  úgy, hogy injekciózni kellett. A  m ásodik m űtétnél csak az utolsó bőröl- 
téseket éreztem, a csont átfűrészelését nem. A m űtét után nem  voltak fá j
dalm aim , csak este lépett fel nem  túlságosan erős fájdalom. Egy injekciót 
kaptam  és attó l reggelig aludtam . M ásnap este m ég voltak gyengébb fá jda l
maim, de harm adnapra azok is m egszűntek.“

A beteg vélem énye szerint a második m űtét sokkal könnyebben elvi
selhető volt, m int az első.

Nem akarok végleges ítéletet m ondani még a fagyasztásos érzéstelení
tésről, de az eddigi tapasztalatok igen biztatóak és az eljárás megérdemli, 
hogy szélesebb körben elterjedjen, különösen a diabetikus gangréna m iatt 
végzett csonkolásoknál és a tábori sebészetben.

Judin: Végtagcsonkulás fagyasztással elért érzéstelenségben. (Referátum.)
Honvédorvos 1950/7.
Judin: Am. Archiv of Sovjet Medicinia. 1949/X.
Allen: Lancet. 1943 1/723.
Sicard: Le Semaine des Hp. de Paris. 1949 25/76. i
Alien: Clinics. 1946 4/6.

Peters: Am. Journ. of Surg. 1949. 78/2. y
Loványi: Honvédorvos. 1950/7.



Beszédvázlat a februárban megtartandó felvilágosító előadáshoz !

Amit a járványokról tudni kell
írta: dr. Fiam Béla

orvosszázados

A járványok évszázadokon keresztül tizedelték meg a föld lakosságát és 
pusztítják ma is a gyarm ati sorban élő népeket. Egyiptom, India, a csendes

tengeri szigetvilág lakói között óriási járványok dúltak és dúlnak napjaink
ban is. A kapitalizmus uralm a ala tt K ína m inden évben átszenvedett egy-egy 
himlő-, pestis- vagy kolerajárványt.

De azt is figyelembe kell vennünk, hogy a háborúnak állandó kísérőjelen
sége a járványos betegségek felszaporodása, m ely akár a katonaság, akár a pol
gári lakosság között felü theti a fejét. Sokat hallunk napjainkban a baktérium - 
háborúról, mely semmi más, m int a járványokat okozó baktérium fajták  
harcbavetése. Nagyon fontos tehát az, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel ■ 
is. hogy megism erjük a járványok milyenségét, az ellenük való védekezést 
és így a szabályokat betartva kiirtsuk, vagy csökkentsük a járvány veszélyt.

A járványt okozó baktérium ok általános tulajdonságaival, a szervezet és 
az ember védekezésével m ár egy előző előadásban megism erkedtünk, most 
nézzük meg a járvány tan  ismereteit.

Járványnak nevezzük azt, ha egy kisebb, vagy nagyobb terü le ten  lép fel, 
melynek okozója ugyanaz a baktérium . így  beszélheünk pl. tífusz-, vérhas-, 
influenza-, kolera-, pestis- stb. járványokról. Természetesen ez az elnevezés 
csak fogalom, m ert m a m ár ism erjük 3Z egyes járványokat és m ár egy-két 
megbetegedést is járványnak  nevezünk, csak ilyenkor azt m ondhatjuk, hogy 
a járványtani viszonyok kedvezők, m ert ezt az egy-két. esetet elég könnyen 
lehet izolálni. A járvány  tehát területileg kisebb-nagyobb területen  léphet fel, 
de kiterjedhet egy országra, földrészre, sőt esetleg az egész világra is.

Vannak területek, ahol egyes járványos megbetegedések, bár nem  nagy 
számmal, de állandóan előfordulnak. Ilyen például a mocsaras vidékeken 
állandóan jelenlévő m alária, vagy az egyes területeken fennálló kiütéses tífusz. 
A járványos m egbetegedések másik csoportja évszak szerint fordul elő. Pl. a 
hastífusz a nyári-őszi, a vérhas a tavaszi-nyári, a kiütéses tífusz a téli-tavaszi 
hónapokban. Természetesen ez az évszakonkénti előfordulás nem  a véletlen 
eredménye, ennek kézzelfogható okai vannak, melyeket a fertőzés tova
terjedésében, annak m ódjában találunk meg.

Hogyan terjedhetnek a kórokozók, illetve a járványok. A terjedés egyik 
legegyszerűbb módja a köhögéssel, tüsszentéssel való terjedés. Az em ber 
még normális beszéd közben is apró, finom nyálcseppeket szór ki a szájából. 
Ha az ember beteg, vagy a szájában betegségokozó baktérium ok élnek, 
akkor a nyálcseppekkel együtt ezek a baktérium ok is kikerülnek, s ha a 
levegő nedves, hosszú ideig, órákig lebegnek a levegőben, am ennyiben a 
levegő száraz, úgy ezek a nyálcseppek elpárolognak és a baktérium ok lehulla
nak a földre. M iután a levegő főleg az őszi-téli hónapokban nedves, ezért 
lép fel ilyenkor nagyobb számban az influenza, tüdőgyulladás, stb. U gyan
ilyen okai vannak a nyári járványoknak is. Ezek viszont legnagyobb rész-
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ben vízzel- nyers gyümölcsökkel, könnyen romló ételneműekkel terjednek. 
Télen ilyenek vagy nincsenek, vagy a rom lás a hideg m iatt lecsökken, tehát 
a kedvező feltételek hiányoznak.

T erjedhet még a járvány érintkezés ú tján  is. A székelés u tán  az em ber 
kezén m aradnak, vagy m aradhatnak  apró székletrészecskék, s így a kézfogás
sal, vagy étkezésnél könnyen á to lthatja  a kórokozót egy másik em berre, 
illetve beviheti azt saját szervezetébe.

Összefoglalva a já rv án y 'te rjed és i módjait, az lehet:
1. nyálcseppek ú tján  terjedő (tüsszentés, köhögés, beszéd, stb.), m int 

az influenza, tüdőgyulladás, szamárköhögés, stb.;
2. élelm iszerek ú tján  (tej, tejnem űek, konzervek, hús, máj, gyorsan romló 

ételek), ilyen a tífusz, paratífusz, vérhas, kolera, stb.;
3. víz ú tján  (fertőzött ivóvíz, kutak, patakok, folyók) terjed  a tifusz. 

kolera, vérhas, stb.;
4. férgek, rovarok útján  (poloska, ruhatetű , fej'tetű, kullancsok, stb.) 

terjed  a pestis-, kiütéses tífusz, tularém ia, s tb .;^
5. rágcsálók ú tján  (patkány, mezei egér, nyulak, stb.) terjed  a pestis, 

tularém ia, stb.
L átjuk  tehát, hogy a járvány  tovaterjedésének szám talan ú tja  van. m ely

hez még hozzátartozik az em beri tisztátalanság is. Sokkal könnyebben 
szaporodnak fel m ind a járványokozó baktérium ok, m ind a járványt közve
títő élősdiek a tisztátalan  környezetben és a tisztátalan egyéneken. Ezért 
fontos tehá t az egyén személyi tisztálkodása, ezért fontos a környezet 
tisztán tartása is- Ügyelni kell a klozétek, WC-k, szemétdombok tisz tán tartá 
sára, m ert az ezekben a közegekben felszaporodó legyek és rovarok tovább- 
hureolhatják a járványt. Ezért kell az összes hulladéknem űeket vagy elégetni, 
vagy elásni, nehogy rothadásukkal a csírák felszaporodásának tápot adjanak. 
Ezért kell a ku tak  tisztaságát, környékük rend jét 'biztosítani, az élelm i
szereket megvizsgálni, helyesen raktározni és helyesen megfőzni.

A já rv án y t term észetesen maga az em ber is terjesztheti. Ennek a ter
jedésnek is a fen ti cseppfertőzések érintkezéses m ódjai vannak. Az em ber 
a járványt okozó kórokozó m egkapása u tán  nem  betegszik meg azonnal. 
A betegség megjelenéséig bizonyos idő telik  el, m elyet lappangási időnek 
hívunk, s am ely a la tt a ’ kórokozó felszaporodik a szervezetben. Ez az idő 
a legveszélyesebb, m ert nem. tudhatjuk, hogy beteg em berrel állunk szem
ben, aki könnyen továbbítja észrevétlenül az egészséges em berre a fertőzést. 
A m ár m egbetegedett em ber is terjesztheti a járványt, elsősorban a körü
lö tte élő, vagy a kezelésével, gyógyításával foglalkozó em bertársai útján. 
Különös gondot kell tehát ezekre a beteg emberekre)' fordítani, hogy beteg
séget okozó nyáluk, székletük, vizeletük ki ne kerüljön és meg ne fertőzze 
az egészségeseket. Ezért különítik el a járványos beteget, ezért tiltják  meg 
ezek látogatását, a vele való közvetlen érintkezést. A mi viszonyaink között 
ez az elkülönítés nem csak a betegre vonatkozik, hanem  a betegség kitörése 
előtt vele együttélő tá rsa ira  is. Ezek m indaddig az elkülönítőben m arad
nak, míg a betegség lappangási ideje le nem  já r  s ha ez a la tt nem  lép 
fel közöttük megbetegedés, úgy kikerülnek az elkülönitőből. Ezért is szük
séges azt tudnunk, hogy m ennyi egy betegség lappangási ideje.

Az, hogy a betegség a beteg váladékai által is tovaterjedhet, a beteg 
körüli intézkedések megszigorítását vonja maga után. A fertőző betegnek
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m inden 'tárgyát (étkészlet, tányérok, ágytál, stb.) fertő tlen íten i kell, de 
fertőtleníteni kell a tőle eltávozó székletet és vizeletet is- A fertő tlenítésre 
számtalan módunk van.

Fertőtleníthetünk hővel. A baktérium ok átlag 100 C°-on elpusztulnak, 
ezért egyszerű eszközök kifőz,ésével baktérium m entesíteni tudunk. , A k i
főzés a forrás beálltától 20—30 percig tart- Ugyanezt az elvet érvényesítik 
a száraz bővel való fertőtlenítésnél, am ikor egy hőszigetelt kamrán, belül 
a levegő hőm érsékletét 150—160 fokra em eljük fel. Fel lehet ezt használni 
féregm entesítésre is, am ikor a tetves ruhát tesszük ki a fertőtlenítő állo
máson ilyen fertőtlenítési módnak.

Fertőtleníthetünk kém iai szerekkel is- Ilyen pl. a klórmész, oltatlan  
mész, szublimát, hiperm angán, formalin, stb., m elyeket 5—-10%-os oldatban 
használunk. Az egyik legjobb kémiai fertőtlenítő a karból. Ezzel végezzük 
az ágytálak, 'edények, szállítóeszközök, Stb- fertőtlenítését.

A rovarok (légy, poloska, tetű, szúnyog) k iirtására a DDT-t használják, 
mely megmérgezi ezeket az élőlényeket, s azok négy-öt nap  alatt elpusz
tulnak. H atását egy-két hónapig fenntartja, ezért mészbe keverve falfes
tésre, elsősorban a konyhák, rak tárak  festésére lehet felhasználni.

Különösen vigyázru kell a kiütéses tífusz kórokozójára. I tt  a fertőzést 
a tetű, illetve a tetű  széklete köztvetíti. A tetű  székletében lévő kórokozók 
egy-két évig is életben m aradhatnak, és fertőzőképességüket m egtartják. 
Ezért a székletgyanús fehérnem űt, ruhát, stb. m indig hővel kell fertő tlen í
teni, ugyanis a DDT a baktérium okat nem  öli meg.

Ezeknek az általánosságoknak a figyelembevételével a következőket kell 
elvégeznünk:

1. a saját személyünk lehetőség szerinti tisztálkodását, különösen a vég
zett munka, székelés stb- után;

2. a ruházatunk tisztántartását. Ha abban tetű, poloska stb- fészkel, úgy 
kériük annak azonnali tetvetlenítését;

3. a környezetünk (szoba, ágy, klozet, vízcsap, kút, konyha, szeméttároló, 
stb.) rendjét és tisztaságát, m eg tartásá t, és m egtartatását;

4. ism eretlen ételt, rom lott ételt, nyáron mosatlan gyümölcsöt ne együnk, 
(patak, tó, folyó, stb.) és ism eretlen kutakból ne  igyunk;

5. környezetünkből és körletünkből a rovarokat (poloska, bolha, tetű, 
stb.) és rágcsálókat (egér, patkány, nyúl, stb.) irtsuk  ki. Ugyancsak gondot 
kell fordítani a szúnyog- és légyirtásra is;

6. a kiadott egészségvédelmi intézkedéseket (elkülönítés, a betegség
gyanúsak megfigyelése, kútletiltás, stb.) betartása és betartatása;

7. vessük alá m agunkat a kötelező védőoltásoknak, m ert ezek csök
kentik, a fertőzés tovaterjedését;

8. a m egbetegedetteket ne látogassuk, hozzájuk vagy tőlük semilyen 
személyi tárgyat ne csempésszünk;

9- fokozzuk ism ereteinket, hogy ezzel az egészségügyi szolgálat m unká
já t megkönnyítsük és segítségére tud junk lenni a já rvány  védelmi intézke
dések betartásában és érvényesítésében.

Ezek azok a lényeges pontok, m elyekkel a megbetegedések szám át 
magunk is csökkenteni tudjuk, amelyekkel honvédségünk ütőképességét igen 
nagy m értékben fokozhatjuk.
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Elektromos jelzőkészülék  
ágybavizelés azonnali észrevételére

írta : Gróf István

Éjszakai ágybavizelés helyes diagnosisának biztosítására vált szüksé
gessé egy olyan elektromos készülék szerkesztése, m ely az ágybavizelés m eg
indulásának pillanatában lehetővé teszi a beteg vizsgálatát. Ennek a feladat
nak az orvosokkal tö rtén t részletesebb átbeszélése u tán  a  m ellékelt rajzon 
bem utatott készüléket szerkesztettem.

A vezető párna (A) vizelet hatására a relé két zseblám paelem  által szol
gáltatott tekercs áram körét zárja, ugyanakkor záródik a  villanycsengő áram 
köre s a csengő megszólal (lám pa kigyullad). Relének jól lehet használni egy 
ócska, telefonközpontból kiszerelt relét. A vezető p árn a  egymásbanyíló fésű 
alakban kiképzett vezetékrendszer két vászonlap közé olymódon van bevarrva, 
hogy egymással ne érintkezzék. A vezeték anyaga nem  rozsdásodó fémszalag, 
vagy huzal. Az elkészült m intadarab vezető párnájá t huzalokból raktam  ösz-

sze, de a későbbiekben célszerűbb fémszalagot használni, m ely szükség esetén 
bárm ikor a párnából kiszerelhető és a megfelelő módon összevarrt vászonla
pok kimosása u tán  visszahelyezhető. Több ágyas szobában beik tatható  még egy 
számjelző készülék, mely pontosan m utatja , hogy melyik ágyban történ t a 
bevizelés

A fenti diagnosticai feladaton kívül a készülék igen alkalm as csecse
m ők tisztántartására, alvó vagy öntudatlan  betegek ápolásának tökéletesíté
sére. Az elkészített m intadarabot az osztályon üzembe helyeztük. Az elért
eredm ényeket később orvosi beszámolóban teszik közzé-♦
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K Ö N Y V -  ES L A P S Z E M L E
Graszmik T. A.

A shock terápiája a nervizmus tanának 
megvilágításában

K linicseszkája M edicina 1950. 9. 70 pp.

A traumás shock neuroreflektorikus ere
detét még Pirogov állapította meg. A  
szovjet orvostudomány a shock kérdését 
a neurohumorális reguláció megzavará
sának szemszögéből tette vizsgálat tár
gyává. Sokan azt tartják még, hogy lé
tezik traumás, toxémiás, anafilaktikus, 
hemoiitikus égési shock. Jelenleg mind
azonáltal nem lehet vitatni azt, hogy 
mindezekben az esetekben stádiumonként 
kifejlődő egységes folyamattal van dol
gunk, amelynek lényege az idegrecep
torok túlerős izgalma, ami az idegrend
szer leglabilisabb részein — a központ
ban parabiotikus gátláshoz vezet.

I. P. Pavlov iskolája tanítja, hogy 
mindenekelőtt sok' betegség patogenezi- 
Sében feltétlenül figyelembe kell venni 
a szervezet eredeti állapotát, azt az ala 
pót,' amelyen az ingerlés és gátlás folya
matai kifejlődnek. Mindenki előtt isme
retes a kifáradás, lehűlés, a pszihikus 
állapot szerepe a sokk kifejlődésében. 
Elég erős izgalom esetén bármely Szer
vezet a shock állapotába esik. A shock ki
fejlődése Vvedenszkij szerint, az ideg- 
rendszer labilitásától függ.

Vvedenszkij tanítása szerint az ideg- 
rendszer különböző részei nem rendel
keznek azonos funkcionális mozgékony
sággal, ingerlékenységi küszöbük1" igen 
különböző.

Ha az inger ereje és ritmusa mégha 
ladja az idegrendszer valamelyik ré
szének ingerlékenységét, úgy ezen a he
lyen gátlás-parabiózis jön létre. Az ideg 
nagyszámú ingerületet képes elvezetni, 
kevésbbé labilis, mint a központok, ő 
maga nem szenved gátlást. Az ingert az 
ideg továbbadja és. az .eljut a labilisabb 
részig, túlerős ingerületbe hozza és gá
tolja azt. Érdekesek azok a tények, ame
lyek Vvedenszkij „inger, gátlás és narkó
zis“ című munkájában találhatók. A pa- 
rabizos, amelyet narkotizáló, ártalmas 
ágensek váltanak ki — átmeneti álla
potnak tekinthető élet éis halál között. 
A parabiózis, amelyet az ideginpulzu- 
sok rendkívül gyakori ritmusa vált ki, 
— ez a gátlás. A parabiózis egyik és má

sik esetben egyaránt az izgalom külön
leges faja. Ha az idegrendszer egyes ré
szei fizikai ágensek, nem teljes narkózis 
következtében részleges károsodást 
szenvednek, úgy ezeken a helyeken a 
vezetőképesség a közönséges ingerek 
számára megromlik: csak g gyengébb 
és alacsonyabb ritmusú impulzusok fog
nak továbbvezetődni. Intenzívebb izga
lom esetén ezen a részeken gátlás jön 
létre. Embernél ártalmas tényezőkként 
szerepelhetnek: vérveszteség, túlerőlte- 
tefés, lehűlés, túlmelegés, neuro-pszi- 
hikus trauma. Ennek következtében ért 
hető, hogy shoék — a parabiotikus gát
lás — ezen járulékos izgalmak közre- 
játszása esetén jelentékenyen könnyeb
ben fejlődik kL

Ez a teória egyezik a gyakorlattal: tel
jes mértékben beleilleszthető az általá
nos patológiába és a sockról vallott fel
fogásba.

Vvedenszkij rámutatott arra, hogy az 
idegrendszer bármely részének izgatása 
kiválthat izgalmat, azaz jelen esetben 
bizonyos patológiás folyamatot, shockot 
Például shock váltható ki hosszadalmas 
csiklandozással, véletlenül a mellhár
tyára jutott alkohollal, a vékonybél me 
zentériumának(?) a megsértésével, a me- 
zentérium hosszadalmas vongálásávap 
az agyhártyák izgatásával, oldatok in- 
jiciálásával, idegen csoportba tartozó 
vérnek, vagy izgató oldatnak intravénás 
injiciálásával stb., véigül mindenki előtt 
ismeretes az anafilaxiás shock. Az ideg- 
rendszer bármely részén és bármilyen 
túlerős izgalom shockhoz vezet. Az izga
lom a periféria felől eljut a leglabilisabb 
részekig, az idegközpontokig, ahol kifej
lődik a parabiotikus gátlás. A shock ere- 
tikus. fázisa «tán, ahol az izgalom igen 
kifejezett, következik a gátlás — a shock 
torpid fázisa. A folyamatba belekapcso
lódnak a többi központok és az egész 
szervezet. Kifejlődik ugyanaz a ciklus: 
izgalom, gátlás. Először a szív-érrend
szer klinikai elváltozásai észlelhetők. A 
vérnyomás kezdetben emelkedik, azután 
esik: egyidejűleg biokémiai változások 
is játszódnak le a szervezetben, az 
anyagcsere károsodik: kifejlődik a shock 
teljes képe. A shock különböző válfajai 
(traumás, égési, hemoiitikus) a trauma 
lokalizációjától, a szétesési termékek 
okozta járulékos ingerléstől és a párén-



*

chimás szervekben bekövetkező fckális 
elváltozások kifejlődésétől függnek Trau- 
más shock esetén a perifériás fájdalom- 
érző receptorok ingerlékenysége csök
kent. A főfolyamat a centrumban ját
szódik le. Az érrendszernek, az agy
hártyák receptorainak és az idegrend
szer más, nem károsult részeinek az in
gerlékenysége kezdetben shock esetén 
nem zavart.

Azon shockok esetén, amelyek más re
ceptorok ingerlése következtében fejlőd
nek ki —• anafilaxiás, hemolitikus shock- 
nál, elsősorban az érrendszer károsodik: 
az egyéb részek érintetlenek maradnak. 
Ügylátszik, hogy a parabiotikus gátlás 
góca azon rendszer és centrumok hatá
rain belül van, amelyek a shockot kiváltó 
izgalmat felvették.

A teoretikus szempontból fontos kér
dés, hogy hol van a parabiotikus gátlás 
góca, megoldhatatlan. Csak egy világos, 
hogy ez néni paralizis, nem halál, ha
nem gátlás — az idegműködés egyik 
formája: shock esetén a központi ideg- 

. rendszernek az ingerlékenysége megtar
tott, azonban csak gyengébb vagy más- 
jellegű ingerlés esetén, mint az, amely 
a sihockot kiváltotta A shockkogén 
zóna szférájában bekövetkező második, 
járulékos ingerlés mindig rosszabbodást 
vált ki. Az idegrendszer nem károsult 
részén a receptoroknak dozirozott in
gerlése eljuthat a központokig, amelyek 
a parabiotikus gátlás stádiumában van
nak és a beteget kihozhatják a shock 
állapotából.

Amennyiben shock kifejlődhetik, az 
idegrendszer bármelyik részének túlerős 
-ingerlése következtében, úgy le kell 
vonnunk azt a következtetést, hogy 
megfelelő ingert alkalmazva, bármelyik 
érintetlen perifériás részről gyógyító 
hatást, a shock megszüntetését érhetjük 
el. Mivel terápiás beavatkozásaink több
sége ingerlésből áll, ezért többször meg 
kell találnunk a megfelelő részt, ahol 
az ingert alkalmazni fogjuk és másod
szor olyan ingert kell alkalmaznunk, 
amelyik hatni fog az idegrendszer-cep- 
torokra és a szervezetre; harmadszor, 
helyesen kell kiválasztanunk beavatko
zásunk idejét, azaz a shock parabiotikus 
gátlás stádiumát, mert egy és ugyanazon 
inger használhat és árthat a különböző 
stádiumokban.

A shock gyógyításának az elve a kö
vetkező elemekből tevődik össze:

1. A shockot kiváltó ok megszünte
tése.

2. A shockkogén izgalmat felvevő peri- 
fériás idegkészülék ingerlékenységének 
a csökkentése (elengedhetetlenül szük
séges annak a meggátlása, hogy a ká- 

• rosult központokhoz új ingerek juthas
sanak).

3 A centrális felvevőapparátus in
szervezetet kivezeti a shock állapotából.

4- Járulékos inger alkalmazása, ami a' 
szervezetet kivezeti a sock állapotából;

5, A  shock megszűntéig olyan tónus
fokozó beavatkozások, amelyek megaka
dályozzák a shock recividálását.

Megmagyarázzuk ezeket az elveket.
Mindenekelőtt való a shock okának a 

megszüntetése, az inger kiküszöbölése 
(csonttöréseknél a végtag sinezése stb.). 
A perifériás felvevőkészüléknek az in
gerlékenységét anesztéziával szállítjuk 
alá. A központok ingerlékenységét anesz
téziával szállítjuk alá. Védekező gát
lással — morfinnal, alkohollal, altatók
kal csökkentjük. A'járulékos ingerek al
kalmazását illetően shock esetén a kö
vetkezőket kell számbavenni: a perifé
riás receptoroknak, többek között a va- 
zoreceptoroknak és az agyhártyarecep- 
toroknak bármilynemű ingerlése kezdet
ben a vérnyomás emelkedését váltja: ló: 
intenzívebb ingerlés esetén a vérnyomás- 
emelkedés vérnyomássüllyedésbe megy át 
és végük shock következhetik be. A vazo- 
receptorok ingerlése következtében beálló 
vérnyomásemelkedés erősebben kifeje
zett a különböző fajtájú hipotóniák 
esetén és még shock esetén -is megtar
tott. Kísérletileg bebizonyított (Konrádi, 
saját megfigyeléseink), hogy néhány 
hipertóniás oldat befecskendezésére be
következő vórnyomásemelkedés az ideg
receptorok izgalmától függ. Ezen olda
toknak izolált vénába v a ló . befecsken
dezésekor észlelhető, hogy viszont el
marad abban az esetben akkor, ha 
ugyanabba a vénába előzőleg novokain- 
oldatof fecskendeztünk.

A vérátömlesztés, a shock megszűnésé
nek mechanizmusa alapján ítélve a shock 
kezdeti stádiumában kisdózisú hideg 
vér, a shock súlyosabb formája esetében 
pedig a niaigydózisok hatása következtéd 
ben, ahol a minőséget, — gyenge izga
tás a mennyiség helyettesíti, /részben 
szintén függ az éren belüli izgalomtól- 
A shock ellen ható oldatok intravénás 
hatásmechanizmusa igen bonyolult. Ana
lizáljuk egy egyszerű tényezőnek, e
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* fiziológiás oldatban oldott alkoholnak a 
hatását.

Alkohol intravénás bevitele mindenek
előtt éren belüli /ingert jelent, s mint 
ilyen, vémyomásemelkedést vált ki. Az 
alkohol narkotikum és az alkalmazása
kor elért kedvező hatás a központi ideg- 
rendszer ingerlékenységének csökkentéi 
-seben rejlik. Az alkoholt a szervezet 
tápanyagként felhasználja. Végül az in
travénásán alkalmazott alkohol denatu
rálja a vér fehérjeit és ezzel speci
fikus fehérjereakciót vált ki, ami bizo
nyos ideig eltart. Ezen tényezőknek .a 
shock terápiájában való szerepre föntebb 
történt, utalás. Shock megszüntetése cél
jából mi a fentemlített elvekhez tart
juk magunkat. Minden shockban szen
vedő betegnek nagy adag morfint adunk, 
valamint forró édes teát alkoho’lal, vér- 
veszteséggel járó shock esetén a vérpá- 
lyát vérátömlesztéssel, fiziológiás oldat
tal, 4%o s  glukozeoldattal töltjük fel. 
Műtétet, szükségessége esetén azonnal 
elvégezzük, vagy anasztéziában, vagy 
narkózisban, egyidejűleg megtesszük a 
shock ellen irányuló szükséges intézke
déseket.

Amennyiben a vérnyomás a morfintól, 
a teával adott alkoholtól és a vér- 
veszteség esetén adott vérátömlesztéstől 
nem emelkedik, úgy egyéb kiegészítő 
szerekhez folyamodtunk. Traumás shock 
esetén, ha a vérzést megállítottuk, intra
vénás hipertóniás 20%-os konyhasó ol
datot adunk 20 ccmnél nem nagyobb 
mennyiségben: vérátömlesztés esetén kö
rülbelül 30 ccm vért is, 40%-os glukoze- 
oldatot vagy pedig 20 cc hipertóniás 
konyhasóoldatot keverünk össze, Ez 
utóbbi hatása erősebb. A transzfuziót a 
vérnyomás állandó ellenőrzése mellett 
végezzük, annak érzékelhető emelkedé
séig. Üjabb vérnyomásesés esetén a 
transzfuziót azonnal megszüntetjük, kü
lönben nem kívánatos aspecifikus reak
ció keletkezik-

Súlyos shock, vérveszteség következté
ben beálló klinikai halál esetében szünet 
nélküli mesterséges légzéskor nagy- 
mennyiségű vért és vérthelyeltesítő in- 
differens oldatot vihetünk be anélkül, 
hogy elérnénk a kívánt eredményt. Az 
éren beiül kifejtett inger szükséges ah
hoz, hogy a vérnyomás emelkedjék és 
megjelenjen a pulzus. A vérnyomás emel
kedésekor és a shock szűnésekor a ka

pott. eredményt vérnek és nem izgató 
hatású oldatoknak (fiziológiás oldat és 
4%-os glukózé fiziológiás oldatban) 
cseppinfúziójával tesszük teljesebbé.

Amennyiben a parenchimás vérzés 
nem szűnit teljesen meg és azt nem is 
lehet teljesen. megszüntetni, úgy a vér
nyomás emelése nem engedhető meg. 
mert ez fokozza a vérzést. Ilyen alka
lomkor mi azonnal tartós cseppiufúziót 
alkalmazunk, valamint a szükséges ol
datoknak Kzubkután bevitelét.

Toxémiás shock esetén a  vérátöm
lesztésen kívül nagymennyiségű folya
dékot viszünk be a szervezetbe intra
vénásán és szubkután egyaránt. A shock 
egyéb formái esetén ugyanúgy járunk 
el, mint a traumás shocknál. A járulé
kos (gyógyító ingereket más úton nem 
károsult részeken kell alkalmaznunk. 
Igen jellemző a pepton-shock: kísérlet, 
ahol .az inger a vázreceptorokra hat. 
Hipertóniás sóoldatok, valamint ezeknek 
nátriumklorid, glikoze, szulfidánoldat 
(Plánelesz szerint) vérrel való keveréké
nek hatásosságát intravénás alkalma
zása mellett túladagolás esetén aspeci
fikus reakció fejlődik ki: a szabály sze
rint ekkor a vérnyomás süllyedése kö
vetkezik he. Az aspecifikus reakció ki
fejlődésekor néha a betegek, a vérnyo
más ideiglenesen jelentkező süllyedése 
dacára klinikai szempontból túljutnak a 
súlyos gátlás állapotán, a torpid shookon.

A 21 éves beteg, aki ' autókarambol 
következtében a szternum tájékán sé
rült. 1950. III. 4-én szállították be sú
lyos torpid shock állapotában egy órá
val a sérülés bekövetkezése után. Pulzus 
nem tapintható: két ccm 1%-os mor
fiumoldatot és forró teát adtunk. 16 perc 
múlva a pulzus tapinthatóvá vált 150 
ccm O csoportba tartozó vért transzfun- 
dáltunk. A  150 ccm vérhez 15 ccm 
40%-os glukózé oldatot -tettünk. A vér
nyomása keverék transzfundálása előtt 
80/30 mm volt a transzfúzió befejezése
kor 90/60 mm volt.

Négy óra múlva a vérnyomás ismét 
kezdett süllyedni a shock állapotán a be
teg teljes mértékben még nem jutott túl, 
a kérdésekre egyszótagú csendes vála
szokat ad. Belső szervi sérülésé nincs. 
Vérkép a shock idején Hb. 60%, fvs: 
41,200: pálcika 10%, karélyos 78, lim- 
focita 7%, monocita 5%, vörösvérsejt- 
süllyedés. 13 mm/óra. Csepptranszfúzió 
a transzfúzió elején 18 vem. 20%-os só



oldatot vittünk be, ami rögtön erős re
akciót váltott ki. A beteg megszólalt: 
forróságot érzett, arca kipirosodott szá
jában édes ízt érzett. Azután rázóhideg 
fejlődött ki (a hipertóniás sóoldat a 
túladagolás következtében). A vérnyo
más ismét leesett (a 96/32 mm-ig való 
emelkedés után, 60/32 mm-re. A transz
fúziót abbahagytuk. Az igen erősen ki
fejezett specifikus reakció és vérnyomás- 
esés dacára a beteg túljutott a shock 
állapotán. Az aspedifikus reakció el
múltával eufória lépett fel, a beteg 
megnyugodott, elszúnyókált: vérnyomás 
90/60 mm, 24 óra múlva a vérnyomás 
105/70 mm-re 48 óra múlva pedig 120/80 
mm-re emelkedett. A leukocitózis 
16.000-re, egy nap múlva 11.400-ra csök
kent, A beteget 16 nap múlva írtuk ki 
egészséges állapotba 

A leírt esetben a klasszikus pirogovi 
shock súlyos formájával álltunk szem
ben, vér és belszervi sérülések nélkül 

A shock kezelésében mi munkánk kez
detén intravénásán különböző gyógysze
reket (strofantin, adrenalin, ditoton, lo- 
belin) adtunk; az utóbbi években el
ánunk ettől és  intravénásán csak mor
fint és ingerkeltőket alkalmaztunk.

D. 36 éves beteg 1949 január hó 31-én 
nyert felvételt súlyos sérüléssel, 6 mé
teres magasságból gerenda esett a há
tára és derekára. Kiterjedt horzsolás és 
hematoma a háton. Belső vérzés: kiter
jedt hematoma, bal deréktájon többszö
rös bordatörés, hemotorax, hematuria, 
úgy látszott, hogy a hasüregben is van 
vér. Pulzus nem tapintható. A szívhan
gok igen tompák, csak füllel ^hallhatók, 
percenként 40. Súlyos shock állapotában 
lévő beteg, rosszul reagált: vérnyomás 
0. Műtét éternarkózisban,: vese eltávolí
tás. A hasi Szerveken hatalmas hema

toma. Kézzel az aorta mögött be lehet 
jutni a vénakávába. A has középvona
lába ejtett második metszéssel megnyi
tottuk a hasüreget. Belsőszervi sérülések 
nem voltak észlelhetők. A mezenté- 
riumban csak a belekig hatoló hatalmas 

hematoma volt látható. Az A csoportba 
tartozó beteg az operációs asztalon las
san 300 ccm vért, 0 csoportba tartozót 

és 2 0 0  cm fiziológiás oldatot kapott, 
Hipertóniás oldat alkalmazása a retro- 
peritoniális hematoma miatt nem volt 
indikált. Tekintettel a nagy vérvesztesé
gekre, a betegnek a betegágyon csepp- 
infúzió formáiéban folytattuk vérnek és 
fiziológiás oldatnak az adását. Pulzus 
nem tapintható, a beteg továbbra is shock 
állapotában van. 6 V2 óra múlva a be

tegnek intravénásán 2 0  ccm 2 0 %-os 
konyhasóoldatot adunk. A pulzus jól 
tapinthatóvá vált. A beteg beszélni kez
dett, a deréktájon ejtett metszésből 
erősödött a vérzés. A pulzus eltűnt. 
7 órával az első operáció után a beteg 
ismét az operációs asztalra került. A 
deréktáji sebet feltártuk: artériáiig vér
zést rém találtunk, géztampónokat vit
tünk be. A kórteremben ismét a beteg
nek vért és fiziológiás' oldatot adtunk 
cseppinfúzió formájában. A beteg túlju
tott a ishodk állapotán, de még 15 órán ke
resztül volt pulzus nélkül, azaz mestersé
gesen a vérnyomást sem kardiotoni'kum- 
mal, sem egyéb injekciókkal nem emel
tük.

1949. évben osztályunkon 14 beteget 
figyeltünk meg harmadfokú shock álla
potában. Közülük 6 -O't sikerült a shock 
állapotából kihozni, s életben tar'ani. A 
nyolc meghalt, közülük négyen ko
ponyaalapi törés, az agy állományának 
sérülése következtében haltak még-: . az 
ötödik beteg többszörös csonttöréssel, a 
hasnyálmirigy fejének belső vérzése 
következtében az operációs asztalon halt 
meg: shock következtében három beteg 
halt meg- A vérnyomást átmenetileg 
mind a nyolcnál sikerült felemelni.

P. 17 éves nőbeteg, mindkét combceonit 
többszörös törésével, medencecsonttörés
sel. a húgyhólyag és a medenceerek sza
kadásával, a végtagok amputáiásával és a 
vérnyomásnak 80/50 mm-re való feleme
lése után a medence ereiből való elvér
zés következtében halt meg.

O. 69 éves jóltáplált nőbeteg me- 
deneecsonriöréssel. a j-obb comb szöve
teinek és csontjának szétzúzásával egé
szen a medence-combcsont Ízületig, a 
medence-ccmbcsont exartikulációját vé
geztük. A vérnyomást a műtét idején 
sikerült 80/50 mm-re felemelni: a beteg 
a shock és trauma súlyossága következ
tében halt meg.

T. 41 éves beteg, az állkapocs, alkar, 
comb számos nyilt törésével a medence- 
combcsonti Ízület nyílt roncsolásával: a 
sérülés megtörténte után két órával 
szállították be sinézés nélkül. A, végta
gok időleges sinezése után a vérnyomást 
sikerült 80/65 mm-re felemelni. Meg
kíséreltük az időleges fixálást állandóval 
helyettesíteni és megfelelő s°bke7e1ést 
megadni: a beteg azonban 3 órával be
szállítása után shock következtében meg
halt.

Jellemzőek eredményeink heveny 
bélelzáródás eseteiben. Heveny bé’elzá
ródás amnesztézia nélkül végzett műtét
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" esetén toxémiás a megsértett bélkacsok 
kisimítása esetén. A szervezet általános 
intoxikációja és az infekció ezekben az 
esetekben másodlagos szerepet játsza
nak. Ezért heveny bélelzáródás esetén 
mi az általános shockellenes beavatkozá
sokat alkalmazzuk. Ismertetünk egy 
kortörténetet.

Sz. 11 éves kisleány, egy hónap óta 
panaszkodik hasi fájdalmakra. 1949 IV. 
hó 13-tól IV. hó 18-ig gyermekkórház
ban kezelték. A sebész IV. hó , 15-én 
konzultálta: aszkariázis következtében 
fellépő kólika diagnózissal a kórházban 
hagyták. A sebészi osztályra IV. hó 
18-án 22 órakor szállították súlyos álla
potban, bélsárhányással. Gyengín ta
pintható 120-as pulzus. Sürgős műtét 
éternarkózisban,, Elhanyagolt ingaviná- 
ció gyulladásos infiltrátummal. Ileoce- 
kális rezekciót végeztünk. A mobilizált 
végbélen keresztül 3 liter híg szék etet 
távolítottunk el a vékonybélből. A mű
tét. idején lassú tempóban transzfúziót 
végeztünk, 100 ccm-es mennyislégben, 
többet nem lehetett a vénafal összeesése 
miatt. Az, operáció után a beteg pulzusa 
nem volt tapintható, cianózis, a szívhan
gok alig voltak hallhatók. A lábszár
csontba bevittünk még 150 cm vért és 
750 ccm fiziológiás oldatot. A beteg 
állapota változatlan, pulzus nem volt ta
pintható. Az egyedül alkalmas nyaki 
vénába 12 ccm 10%-cs konyhascoldatot 
vittünk be. A pulzus jól tapinthatóvá 
vált. A beteg reagálni kezdett, beadtunk 
még 25 ccm glikoze-oldatot. Pulzus jól 
tapintható. A továbbiakban 24 órán ke
resztül a szokásos shockellenes intézke
déseket alkalmaztuk. A beteg 2 és fél 
nap alatt összesen 250.000 egység peni
cillint kapott. Szövődmény keletkezett: 
hemaoma elgennyesedés a transzfúzió 
helyén és osteomielitisz a lábszárcsont 
felső harmadában a beteget 3 hónap 
múlva írtuk ki egészségesen.

Ileusz komplex gyógyításánál a kö
vetkező eredményeket értük el: 62 be
teg közül (6 hónapos kortól 76 éves ko
rig), akiket akut ileusz miatt operálunk, 
csak egy beteg halit meg 20 nappal az 
operáció után: ebben az esetben a ha
lált az ügyeletes sebész operálás! tech
nikájának hibás volta okozta. Közönsé
ges ileusz esetek voltak. Az összes fel
vett betegek körülbelül egyharmad ré
szét nem operáltuk meg, hanem konzer
vatív kezeléssel értünk célt. Kifejezett 
shockot 8 betegnél észleltünk.

Összefoglalás

1. A shock stádiumonként kifejlődő, 
egységes idegfolyamat, ami reflektor ikus. 
úton az idegrendszer perifériás recepto
rainak túlerős izgalma folytán keletke
zik.

2. A shockot az idegrendszer parabito- 
tikus gátlásának kell tekinteni (Vve- 
denszkij—Uhtomszkij).

3. A nervizmus tanának alapján a 
shock gyógyításánál a perifériás ideg
receptorok ingerlékenységének és érzé
kenységét kell leszállítani és járulékos 
ingereket kell alkalmazni, melyek vagy 
gyengék és hoisszantartóak legyenek, 
hogy a parabiózus stádiumában lévő 
centrumok fel tudják venni azokat, 
vagy pedig erős, rövid ideig tartó kon
traszt ingerek, amelyek likvidálni képe
sek a dominánst a központi idegrendszer
ben.

4. Ha a műtét nem kerülhető el, ■ úgy 
azt azonnal megfelelő anesztéziában ús 
narkózisban kell elvégezni: a narkózis 
és anesztézia shockellenes beavatkozá
sok.

5. A shockellenes kezelés sikere úgy 
biztosítható, hogyha a shockellenes be
avatkozások egész komplexumát ideje
korán alkalmazzuk.

Peíkun T. Js.

A toxaemia szerepéről 
traumás shockban

13—16.
Szerző Petrovval együtt végzett előző 

kísérleteiben megállapította, hegy ha 
nyulak traumatizált izmaiba fecsken
deztek halálos mennyiségű stryehin-t, az 
nemcsak, hogy nem pusztította el az 
állatokat, de még görcsöket sem vál
tott ki.

Ezúttal 6, 12 és 24 órával a sérülés 
után fecskendezte a nyulak sérült iz
maiba a halálos dosisú stryehint, míg a 
controli állatok — melyeknél nem zúz
ták az izmokat — /elpusztultak. A  6. 12 
órával a sérülés után befecskendezett 
állatokon. — egy kivételével — még gör
csök sem mutatkoztak.

A i24 órával a sérülés után mérgezett 
állatok fele elpusztult, vagy kifejezett 
görcsök mutatkoztak rajtuk.

Tehát a méreg felszívódása az izom- 
zúzódás helyéről az első 6—-24 órában 
gyengült, ez különösen az első 12 órában 
kifejezett.

15b
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Ezek a kísérletek amellett szólnak, 

hogy a toxaemiának nem lehet döntő 
szerepe traumás shock létrejöttében, de 
még az első órában sem befolyásolhatja 
azt lényegesen. Csak 12 óra eltelte után 
hatnak a széles és i termékek toxicusan 
a szervezetre.

V. Sz. Gumói)

A köuyökizületi sebesülések miatt 
végzett reakciók megítélése

Vesztnik Chirurgiji 1949. 69. 5. 42—47.
A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai 

sok sebésizt nagy tevékenységre sarkal
tak az Ízületek lövési sérüléseinél. Az 
alsó végtagon az izületi reakciók csök
kentették a halálozást és megjavították 
a gyógykezelés működési eredményeit. 
A felső végtagon az izületi Sérüléseknél 
a sebészéti beavatkozás a flegmonék 
tályogok megnyitására a levált csont- 
darabok és a fémszilánkok, valamint 
egyéb idegen testek eltávolítására korlá
tozódott általában, de mégis elég sok 
sebész vállalkozott a felső végtag izületi 
rezekcióira is. Az összegyűjtött 775 kö
nyökizületi sebesülés kapcsán 36 rezek- 
ció (5,9%) történt és ezek közül 18 eset
ről sikerült beszerezni a  2 V2—5 év utáni 
eredmény adatait is. Elsődleges javalla
tot szolgáltatott a beavatkozásra a lövés 
által okozott nagyon súlyos bonctani el
változás, mely a sebesültnek életét fe
nyegethette a nagy valószínűséggel be
következő fertőzés folytán. A másodla
gos javallatot a helyi és enyhébb általá
nos fertőzés képezte. Teljes rezekció tör
tént 23 esetben, ezek közül 9-nél elsődle
ges javallat alapján. Ugyancsak elsődle
ges javallat alapján 5 részleges rezekció 
történt. 1-nél a javallat minéműségét

nem lehet tisztázni, végül részleges re
zekció történt 18 esetben, teljes rezekció 
13 esetben, másodlagos javallat alap
ján. A 23 teljes rezekció bonctanüag sú
lyos, darabos törés volt 12 esetben, egy
szerű törés 11 esetben. Az eredményeket 
tekintve, a 23 teljes rezekció után 16 eset
ben lötyögő Ízület, 3 esetben ankilozis 
2 esetben korlátolt mozgathatóság, a 23 
részleges rezekció után 5 lötyögő Ízület, 
11 ankilozis, 5  korlátolt mozgathatóság 
volt megállapítható, a többi eredmény 
(3 eset) ismeretlen. A 18 esetben, ahol a 
távoli eredményt sikerült ellenőrizni, a 
11 teljes rezekció után 8 lötyögő Ízület, 
2 ankilozis és 1 korlátolt mozgathatóság 
alakult ki, míg a  7 részleges rezekció 
után 2 lötyögő ízület, 3 ankilozis és —- 
korlátolt mozgathatóság. Tehát általá
ban legtöbbször a legrosszabb ered
mény a lötyögő ízület volt, késői ered
mény (10 eset), 5 esetben a kedvezőbb 
ankilozis és csak 3 esetben részleges 
mozgathatóság. Ezért szerző a követ
kező végső megállapításokat szögezi le: 
1. a könyökizületi rezekció jelentékeny 
számú esetben kedvezőtlen működési 
eredménnyel jár. vagyis lötyögő Ízület
tel. !2. Ez a kimenetele maradandó és a 
betegeket megfosztja munkaképességük
től. 3. Az elsődleges javallat alapján 
végzett rezekciót el lehet fogadni, min? 
szükségműtétet, de bizonyos fenntartás
sal. mert sok esetben nem lett röntgen 
útján pontosan megállapítva a bonntani 
rencsolás foka.

A másodlagos javallat alapján végzett 
íezekciókat kevéssé indokoltnak kell 
tekinteni, mert a könyökizületi sebesülő- 
sek általában kedvező lefolyásnak és 
azt. hogy a működési eredmények a leg
jobbak a kevésbbé kiterjedt beavatkozá
soknál.

A „H o n v éd o rv o s“  előfizetési á r a :  80.— F t ,  in tézm én y ek , v á lla la to k  részére 130. — 
L apengedély  sz á m a : 9031/1948. T . M.

Felelős k iadó: a  H o n v éd  S a jtó -  és L ap k iad ó  V álla la t vezető je 
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HONVÉDORVOS
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E :  F E L K A I  D É N E S  D R.  O  R V O  S E Z R E D E S

Az első Magyar Tanácsköztársaság  
évfordulójára

Irta: Dr. V adász G yu la  
orvosőrnagy.

A küzdelmes m agyar m últ legdicsőségesebb korszaka az első Tanács
köztársaság történelm e.

1919 m árcius 21-én, a dolgozó töm egek ujjongása közepette kiáltották 
ki a Tanácsköztársaságot és ezzel m egindult a m agyar pro letariátus hősies 
harca a hatalom  m egszilárdításáért és a Tanácsállam  m egvédéséért.

A magyar dolgozó nép hatalm as megmozdulása elsősorban a fiatal 
Szovjet Köztársaság példája nyom án haladt.

A munkásosztály az egész világon m egtanulta a Nagy O któberi Forrada
lom sikeres harcaiból, hogy m ilyen úton kell haladnia; hogyan kell és 
hogyan lehet összezúzni a burzsoázia hatalm át, hogyan kell m egterem teni a 
saját hatalm át és megvédeni azt. M egtanulta a m unkásosztály a  P á rt döntő 
szerepét az osztályharc sikeres megvívásában.

A m agyar munkásosztály a fiatal Kom m unista P á rt vezetésével vál
lalta a történelem  által rá  kiszabott hivatást. Vállalta a csődbejutott ország 
vezetését, vállalta az ország védelm ét és a szocialista építés ezernyi nehéz
ségét.

Az a harc, am it a munkásosztály m agára vállalt, nem  volt könnyű 
feladat. Az európai forradalm akat az áruló szociáldem okraták segítségével 
—• úgy Németországban, m int A usztriában — m ár nagyrészt elnyomták. 
A fiatal Szovjetunió pedig ezer sebtől vérezve 14 állam  dühödt intervenció
saival harcolt. Országunkon belül a helyzet igen kedvezőtlen volt.

Az ország a győztes im perialisták és szövetségeseik vasgyűrűjébe volt 
beleékelve, — m int egy tüske, —• .a szovjetellenes intervenció hátába.

A szociáldemokraták és a burzsoázia szövetségére támaszkodó K á
rolyi-féle burzsoá korm ány teljesen szétzüllesztette az ország gazdasági, — 
politikai, —■ és katonai erejét. Ilyen körülm ények között a feladat rendkívül 
nehéz volt. Ezekhez a nehézségekhez m ég hozzá kell szám ítanunk azt a. 11
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tényt, hogy a  két m unkáspárt megfelelő elvi alapok nélküli egyesülése a  
P á rt élcsapat jellegét —- teh á t vezetőképességét — nagym értékben lecsök
kentette, sőt, bekerültek a P á rtb a  a m unkásosztály kipróbált ellenségei is*

Ezekkel a kedvezőtlen körülm ényekkel szemben állt az, hogy a ma
gyar m unkásmozgalom olyan kiváló em bereket term elt ki magából, m int 
Rákosi elvtárs, az első M agyar Tanácsköztársaság dicsőséges népbiztosa és 
hadvezére, aki magával hozta a fiatal Szovjetállam  tapasztalatait és többen 
mások, m in t Révai, Landler.

K iterm elt olyan katonai szervezőt és vezetőt, m int Strom feld, aki a 
P á rt segítségével hihetetlen röv id  idő alatt ütőképes Vörös Hadsereget szer
vezett.

A M agyar Tanácsköztársaság fennállásának néhány hónapja a la tt ha
talm as dolgokat művelt. Ezen rövid cikk keretében term észetesen nem  vál
lalkozhatok arra, hogy részletesen m egtárgyaljam  azokat a nagyszabású te r
veket és kezdeményezéseket, m elyeket a M agyar Tanácsköztársaság véghez
vitt. Célom elsősorban az, hogy rávilágítsak a Tanácsköztársaság harcainak 
jelentőségére, arra  a harcra-, am elyre minden becsületes m agyar dolgozó a 
legnagyobb büszkeséggel tek in t és am elyet a reakció 25 esztendeje minden 
eszközzel igyekezett bemocskolni. Rákosi elvtárs azt mondta, hogy a M agyar 
Népköztársaság becsületbeli kötelessége az első M agyar Tanácsköztársaság 
harcait, dicsőséges tö rténetét fe ltárn i, hagyom ányait és tanulságait m egism er
tetni a m agyar dolgozókkal.

A m agyar m unkásosztály a hatalom  átvételét követő időben azonnal 
hozzáfogott a p ro le tá rd ik ta tú ra  legfontosabb feladatainak az elvégzéséhez. 
Határozott kézzel ragadta meg a term elés és elosztás nehéz problém áját. Az 
üzemeket a nép vette a tu lajdonába és a szocializált üzemek m egkezdték 
a term elést. A  legelső rendeletek m utatják  azt az elhatározottságot, amely- 
lyel a m unkásosztály fellépett a kizsákm ányolok ellen. A term elés biztosítá
sára m egvalósítják a népi ellenőrzést és megkezdik a harcot a szabotálok, a 
pazarlók ellen. Néhány hét a la tt m egteszik a kezdő lépéseket az üzemek 
m unkás-igazgatására. Felveszik a harcot a finánctőke ellen, állam osítják a 
bankokat. A term elés m egjavítása érdekében a Tanácsköztársaság megteszi 
a kezdő lépéseket a szocialista bérezés terén.

A fiata l Tanácsállaim egyik döntő fontosságú és nagyjelentőségű ren
deleté volt a m unkához való jog biztosítása.

A m agyar proletár-állam  döntő lépéseket te tt  a feudalizmus felszámo
lására. A parasztpolitika terén  azonban — elsősorban a Párton  belül m ű
ködő ellenséges elemek hatására — eltértek  a lenini úttól, am inek következ
tében a m unkás-paraszt szövetség nem  szilárdult meg.

A Tanácsköztársaság fennállásának néhány hónapjai a la tt a dolgozók
ról való szociális gondoskodás terén  olyan eredm ényt ért el, m elyet a b u r
zsoázia uralm a a la tt soha nem rem élhetett a munkásosztály. Ez a terü le t 
m inket, —• akik egészségügyi szolgálatban dolgozunk — különösen érdekel. 
A forradalm i korm ány a gyökerénél fogta meg a kérdést. Egyformán volt 
gondja a dolgozók lakásviszonyainak m egjavítására, az egészségügy: kórhá
zak, intézmények, gyógyfürdők, szanatórium ok állam osítására, a feltétel nél
kü li ingyenes betegkezelésre, az egészségvédelemre, a gyerm ek- és nővéde
lem re, végül a m unkaképtelenek ellátására. A proletárállam  arra  is gondolt, 
hogy az egészségügynek megfelelő propagandát biztosítson. P lakátjai közül 
több ,a tisztaságért való harcra buzdíto tta a dolgozókat.
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A Budapesti Központi M unkástanács a dolgozók kezére adta a gazda
gok elzárt fürdőhelyeit, a M átyásföld, Svábhegy, Budakeszi, a Balaton 
üdülői a dolgozók kezére kerültek. A főváros elzárt parkjai, a M argitsziget 
m egnyíltak a dolgozók gyermekei előtt, amelyek eddig csak a kiváltságosok 
szám ára voltak nyitva. A proletárállam  gondoskodott a gyerm ekek ingyenes 
fürdetéséről is.

A proletárállam  hozzáfogott a kultúrforradalom  megvívásához is. 
Szétzúzta a burzsoázia kultúrm onopólium át. Iskolák, egyetemek,, könyvtárak, 
színházak, mozik lezárt kapui m egnyíltak a dolgozók előtt. A könyvkiadás 
ugrásszerűen em elkedett

A szocializmus építésének ezt a pezsgő lendületét kezdettől fogva 
beárnyékolta az im perialista intervenció veszélye, akik szövetkezve a  belső 
árulókkal a fiatal Tanácsállam létére törtek.

A M agyar Tanácsköztársaságnak elsőrendű fe la d a ta ' volt, ütőképes, 
Vörös Hadsereg létrehozása és a belső ellenség elleni kíméletlen harc m eg
indítása. Lenin elvtárs történelm i fontosságú levelében figyelm ezteti e rre  a 
m agyar munkásosztályt:

„ . . .  Most az a nemes és igen nehéz feladat áll előttetek, hogy meg
álljátok a sara t az antant elleni súlyos háborúban. Legyetek szilárdak. És 
ha ingadozás ü ti fel a fe jé t a szocialisták között, akik tegnap csatlakoztak 
hozzátok, a proletárdiktatúrához, vagy a kispolgárság körében, nyom játok el 
könyörtelenül ezeket az ingadozásokat. Agyonlövetés — ez a gyáva méltó 
jutalm a a háborúban.“

Vagy ugyanebben a levélben m ásutt: . . . „ E z  a d ik tatúra szigorú, 
gyors és határozott erőszak alkalm azását tételezi fel a kizsákmányolok, a 
kapitalisták, a földbirtokosok és uszályhordozóik ellenállásának elnyom á
sára. Aki ezt nem érte tte  meg. az nem forradalm ár, azt el kell távolítani 
a  proletariátus Vezéreinek vagy tanácsadóinak tisz tségétő l. . . “

A m unkásosztály áldozatkészségéből hat nap a la tt 40.000 önkéntes je
lentkezett ,a Hadseregbe. A fiatal Vörös Hadsereg néhány napos szervezés 
u tán  ellentám adásra vállalkozott és kiverte az im perialisták csapatait Mis
kolcról. A m agyar Vörös Hadsereg örök dicsősége az, hogy a dolgozók új 
hazáját i'-yen bátor harcokkal igyekezett m egvédeni és ugyanakkor tám oga
tást nyú jto tt a Szovjet Vörös Hadseregnek is, am ikor északi előretörésével 
rem ényt n y ú jto tt a két Vörös Hadsereg találkozására.

A m agyar m unkásosztály azonban nem  fogadta meg kellőképpen 
Lenin elv társ tanácsát. Nem volt eléggé erélyes a belső árulókkal, a jobb
oldali szociáldemokratákkal és a nép egyéb ellenségeivel szemben. Nem vet
ték fel a harcot kellőképpen a Hadseregen belüli reakcióval szemben sem.

A m agyar p ro letariátus dicső próbálkozása elbukott. B ukásának okai
val csak röviden akarok foglalkozni. Ezek két csoportra oszthatók: 1. a kül
politikai általános helyzet, 2. a proletárd ik ta túra belső gyengesége és elkö
vetett hibái.

A külpolitikai helyzetnél döntő tényező volt az intervenciós túlerő.
Végzetes hiba volt a két párt egyesülésének módja', m elynek követ

keztében a fiatal Kom m unista P á rt felolvadt a nagyobbtömegű szociál
dem okrata pártban. H ozzájárult még a Tanácsköztársaság bukásához a  P a_ 
rasztpolitikában elkövetett hibák és a belső harc elégtelensége.

A bukás ellenére a m unkásosztálynak dicsőséges kísérlete igen nagy 
jelentőségű a m agyar dolgozó nép történelm ében. A tapasztalatok bőséges 
tárházát jelentette és je len ti ma is P ártunknak  és m unkásosztályunknak.
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Ma alapvetően különböznek a feltételek. Rákosi e lv társ nem  egy be
szédében leszögezte, hogy a m ai nemzetközi helyzet kedvező. Elsősorban 
azért, m ert a fiatal Szovjetunió helyén ma ott áll a győzedelmes Szovjet
unió, a v ilág  legerősebb hatalm a. A Szovjetunión kívül is b a rá ti népek 
vesznek k ö rü l bennünket és az egész világ dolgozói harcban állnak a 
békéért, közös ellenségeink, az im perialisták ellen. Szocialista építésünket 
m a harcokban edzett, szilárd m arx i-len in i alapon álló P á rtu n k  vezeti. Építé
sünk védelm ére pedig itt  á ll egyre izmosodó Néphadseregünk, m ely hatal
mas gátat je len t azok szám ára, akik békés életünkre törnének.

A dicsőséges első M agyar Tanácsköztársaság történetéből meg kell 
tanulnunk azt, hogy a szocializmus építéséért és m egvédéséért nem  szabad 
visszariadnunk az áldozatoktól, m agas követelm ényeket kell m agunk elé 
tűzni a győzelem érdekében.

Am ikor napi m unkánkban a fokozott feladatok közben elfáradunk, 
gondoljunk a 19-es m agyar Vörös Hadsereg megszervezésének körülm é
nyeire. G ondoljunk azoknak a harcosoknak az áldozataira, akik napok alatt 
ütőképes hadsereget szerveztek.

Meg kell tanulnunk azt, hogy alapvető fontosságú a  m arxi-lenini 
elm élet helyes alkalmazása az élet m inden területén. L átnunk  kell az elvi 
és gyakorlati éberség óriási fontosságát, az ellenség elleni mély gyűlöletnek 
és kím életlen harcnak a szükségességét.

A Tanácsköztársaság h arca it tanulm ányozva elm élyül bennünk az az 
érzés, hogy a m ostani történelm i helyzetben P ártunk  vezetésével és a hatal
m as Szovjetunió tám ogatásával a szocializmus biztos győzelme felé hala
dunk.

Az I9 4 S-as szabadságharc orvosi emléhci

ír tá k : E ch ter T ib o r  és M elisc G yörgy  
honvéd kollégisták.

■ 1848—49, a m agyar szabadságharc dicsőséges két esztendeje. M int 
ahogyan az egész világon m indenütt, a polgári társadalm i rend uralom ra 
ju tá sa  egyet je len te tt a nem zeti állam  megalakulásával, hazánkban is 
egybekapcsolódott a  feudális k irály i M agyarország megdöntésének polgári 
forradalm a, a gyűlölt H absburg-háztól való elszakadás nem zeti független
ségi harcával. E bben a hatalm as forradalom ban resztvettek 1848—49 orvosi 
társadalm ának  legjobbjai is.

1848 m árcius 15-én, am ikor Petőfi, Jókai, Vasvári, Bujovszki meg
je len tek  az orvostudom ányi egyetem  H atvani-utcai oldalán, felszólításukra a 
professzorok abbahagyták az ok tatást, s  az orvosok és orvostanhallgatók 
csatlakoztak ahhoz a csoporthoz, m ely  a pesti forradalm i töm eg élén ki
v ív ta  a sajtószabadságot, kikényszerítette a 12 pont elfogadását, és diadal
m enetben  hozta ki Táncsicsot és társa it, a  m agyar szabadsággondolat vezé
re it börtönükből.

1848 forradalm i eszméi b e ju to ttak  a „M agyar K irályi Orvos Egyesü
l e t i b e  is, mely add ig  egy kínai fa lla l körülvett, zárt te rü le t volt, ahová
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csak a kiváltságosok ju th a ttak  be. Abban az időben az orvosok és sebészek 
külön kategóriát képeztek, s  a sebészek csak m ásodrangú szerepet töltö ttek  
be. A m árciusi eszmék hatására az Orvos Egyesület m egnyitotta kapuit 
minden okleveles orvos és „sebésztudor’ előtt, s az egyesületbe való belé
pésre h ív ta  fel mindazokat, akik a haza érdekében tenni és áldozni akartak .

Az „Orvosi T ár“ című hetilap, m elyet Pr. B ugát és dr. F lór • szerkesz
tettek, 1848 március 26-i számában nagy lelkesedéssel üdvözli a budapesti 
kir. Orvos Egyesület nevében a forradalm at: „örvendjünk  teh á t uraim! 
m ert édes hazánk felvirágzásával mi is b á tran  szebb jövőnek nézhetünk 
elibe ! I“ *

Orvosaink tehát felism erték azt a döntő jelentőségű kérdést, hogy a 
nemzeti és egyéni érdekek szoros összefüggésben varrnak egymással.

A forradalom  eszméinek hatását a Kir. Orvosegyesületre mutatjai az 
Orvosi T ár április 9-i vezércikke, m elyben „Paulo Maróra Canam us“ jelszó 
alatt a következőket írja  Pr. Bugát. „És mi, uraim , ily időpontoknak 
valánk tanúi, és részesei, m ert a folyó év március 15-ike tö rténe tünk  több 
más napjai közt Á rpád foglalási napja u tán  íhásodik napja le e n d . . .  M ert 
nem messze látom azon időket, midőn a  m unkátalanok jobbadán bűnnek 
élő, nem  kis here serege elenyészvén; a status legmagasabb céljait eléri:

a) dologtalanok . . .  halálra éheztessenek,
b) a m unkások m unkásságuk illendő s arányos részét vegyék. Az 

apa gyermekének ne domíniumokat, hanem  munkásságot adjon örökségül; a, 
statusnak nincs nagyobb fenéje a nagyon meggazdagodott polgároknál, m ert 
minél többen vannak ilyek, annál nagyobb az éhenhalók száma.“

Az orvosi kar azoban kész volt a forradalom  ügyeiért v é rt is áldozni. 
„ . . .  még eddig, noha erre is készen állunk, egyetlenegy cseppecske vért 
sem vesztettünk.“

Az ú jjászületett orvostársaság tag ja i követelik az orvosok állam i fize
tését, hogy anyagi gondoktól mentesen, minden a rra  rászorulónak, tehát a 
szegénysorsú néposztálynak is szakszerű orvosi ellátást lehessen nyújtani, 
hogy az állam e cél érdekében kórházakat, szanatórium okat, falusi rendelő- 
intézeteket állítson fel. Az orvosképzés m egjavítására orvoskari reform ot dol
goznak ki, mely lehetővé teszi a jó szakmai felkészültséggel rendelkező 
orvosok kiképzését. A hozzászólási v itában  Huszár Károly, miskolci főorvos 
javasolja, hogy „ . . .  Pesten . . .  szükség lenne egy katonai egészségi osztály 
felállítására is (az egyetemen) . . .  m inden graduált orvos, ha nem  is kíván 
a katonaságnál alkalm azást nyerni, egy pár évet a katonai kórházban tö lt
sön, hogy szükség esetén a haza számolhasson reá.“

Rövidesen elkövetkezett az ideje, hogy a szavakat te ttek re  váltsák, 
A császári reakció m egindította csapatait a m agyar forradalom  vívm ányai, 
a m agyar nemzeti függetlenség ellen.

Kossuth lángoló szavakkal h ív ja  fegyverbe az országot: „M entsék meg 
a hazát!“

A klinikákból a szabadságharc ideje a la tt hadikórházak lettek , a tan í
tás szünetelt, a professzorok katonaorvosoknak álltak, a diákok fegyverrel 
a kezükben harcoltak. Schoepf, Lum nitzer Sándor, Boch (Bókád) János, Ko
rányi Frigyes, Markusovszky, F lór Ferenc, Kovách Sebestyén, Semmelweis 
Ignác Fülöp, valam ennyien honvédorvosok voltak, hogy csak azon idők 
orvostársadalm ának legkiválóbbjait említsük.
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Schoepf felveszi a M érei nevet és elsőnek áll be katonának. Schoepf- 
M érei a m agyar gyerm ekgyógyászat m egalapítója. 1848-ban belép a nemzeti 
hadseregbe, végigküzdi a szabadságharcot. A világosi fegyverletétel u tán  
K ossuth-tal együtt m enekül Törökországba, m ajd az angliai M anchesterben 
alap íto tt gyerm ekkórházat, s A ngliában is ha lt m eg 1859 m árcius 12-én.

Lum nitzer Sándor sebész, aki 1880—92-ig nyilvános rendes tan ár volt 
a  pesti egyetemen, a szabadságharcban, m int honvédorvos v e tt részt. A 
honvédség igazgatófőorvosa volt, m ajd a H adügym inisztérium  egészségügyi 
osztályát vezette.

Korányi Frigyes, a szegedi 104-es zászlóaljban harcolt, m int ennek 
főorvosa.

F lór Ferenc, a  Rókus-kórház főorvosa, lem ondott állásáról és katona- 
orvosnak ment.

Boch (Bókái) János, Buda felszabaditását végző honvédsereggel harcolt.
A rányi Lajos (1812—1882) M agyarországon a kórbonctan m egalapí

tója. Német anyanyelvű, de lángoló m agyarérzésű volt, szenvedélyesen gyű
lölte az osztrákokat. A szabadságharc alatt m int sebész a „Ludoviceumi kór
házban“ dolgozott. A szabadságharc bukása u tán  emigráció gondolatával 
foglalkozott, de betegsége ebben m egakadályozta. Állásából elbocsátották.

A szabadságharc a la tt a budapesti klinika, m in t m ár írtuk, hadikór
házzá alakult át. Balassa János volt az igazgatója. Balassát a szabadságharc 
bukása u tán  börtönbe vetették. Vele dolgozott Markusovszky, aki az ácsi 
csatában a megsebesült Görgeyt is kezelte, s akinek nevéhez fűződik az 
„Orvosi Hetilap“ m egalapítása is.

1849 m ájusában, Budavár ostrom ánál a János-kórház komoly segítsé
get n y ú jto tt a szabadságharcosoknak.

1849 m ájus 21-én, Buda visszafoglalása alkalm ából az Orvos Egyesület 
rendkívüli ülést ta rto tt, m elyen m élta tták  a nap nagy jelentőségét. A Sorok- 
sári-ú ton  1848—49-b'en tábori kórház volt: Kovách Sebestyén vezetése alatt.

A felsoroltak csak kis részét teszik ki a szabadságharcban résztvett 
m agyar orvosoknak. Nem térhe ttünk  ki és nem foglalkoztunk mindazokkal, 
akik vérükkel bizonyították be hazaszeretetüket, a  forradalom  ügye irán ti 
elszántságukat.

1945-ben a dicsőséges szovjet hadsereg felszabadította hazánkat. Népi 
dem okratikus állam unk, P ártu n k  vezetése alatt egymás után  valósította meg 
1848—49 nagy eszményeit. A közegészségügy te rén  is csak most váltak 
valóra a 48-as követelések, az egyetemleges betegellátás, az orvosoknak 
anyagi gondoktól való függe'tlenítése. 48 orvosai, am ikor a haza érdeke úgy 
kívánta, abbahagyták polgári foglalkozásukat és katonaorvosnak mentek. 
Ahogyan A rányi Lajos naplójában olvashatjuk 1849 július 5-én: „Énnekem 
elhatározott szándékom a hazám nak kitelhetőleg szolgálni, s m iután most a 
katonai pályán több szolgálatot tehetek, m int a pusztán egyetemi polgárin, 
lemondok tanszékem rő l. . .  és m egyek ,a katonasághoz.“

Ezt >a lángoló hazaszeretetei kell m agunkévá tennünk 48 örökségéből. A 
haza. érdeke most úgy kívánja, hogy dolgozó népünk szabadságának, függet
lenségének biztos őre legyen Néphadseregünk, hogy biztosíthassuk a  48-as 
eszmék valóra váltásának eredm ényét, a Szovjetuniótól kapott szabadságun
kat, népünk békés, szocializmust építő m unkáját. Ezért követtük Pártunk , 
hazánk hívó szavát, s vállaltuk  hivatásunkká, a katonaorvosi p á ly á t. . .
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A z  első Országos Vérátömlesztést Antiét 
a Magyar Népköztársaságban

1951. jan. 25—26.-án ta rto tták  meg Magyarországon az első országos 
vérátöm lesztési ankétot. Ennek az ankétnak rendkívül nagy jelentősége van 
a vérátömlesztés ügye további fejlődése szempontjából. Az ankét m egm utatta, 
hogy a felszabadulás u táni években az orvosi tudom ánynak és a gyakorlatnak 
ez a hazánkban szinte új ága m ennyit fejlődött és m a m ár komoly eredm énye
ket tudnak felm utatni, különösen a vérkonzerválás és a konzervált vér transz- 
fúziója területén. Rávilágított az ankét azonban a komoly hiányosságokra és 
az ezekkel kapcsolatos feladatokra is, amelyek teljesítésével a m últ rendszer* 
évtizedes m ulasztásait kell rövid idő alatt behozni.

A vérátömlesztés elm életét és gyakorlatát minden honvédorvosnák köte- 
lességszerűen ismernie kell. Ennek elősegítésére törekszik a  „Honvédorvos“, 
amikor az ankéton elhangzott előadások közül a számunkra legfontosabbakat 
közli és ezekhez még két, a  vérátömlesztéssel kapcsolatos re ferá tum ot csatol.

A  vérátömlesztési ankét teljes anyaga (előadások, hozzászólások, határo
zatok) a közeljövőben, az Egészségügyi M inisztérium kiadásában jelenik  meg.

A  Szerkesztőbizottság.

A vérátöm lesztés  fökérdései
Irta : P rof. B . V . P e tro vszk ij

A  vérátömlesztés gyógyító eljárás; tömeges alkalm azásának lehetőségé
ről sok század tudom ányának legjobb képviselői álmodoztak.

A vérátömlesztés tö rténe te  azt m utatja, hogy az isohaemaggluti- 
natio  és vérstabilizáció terén  te tt felfedezések, valam int a transfusió mechaniz
m usát vizsgáló kísérletek ellenére igazi fellendülését és elterjedését ez az eljá
rás csak a Szovjetunióban érte  el, a vérátömlesztés elm életi és gyakorlati alap- 
iainak gondos tanulm ányozása következtében.

A Szovjet korm ány nagy jelenlőséget tulajdonított és tu la jdon ít a vér
átömlesztés kérdésének. E rről tanúskodik a vértransfusiós intézetek és állomá
sok kiterjed t állami hálózata. 1941-ben a Szovjetunióban a transfusiós intéze
tek  és állomások száma 170, a transfusiós rendelők száma pedig 1778 volt. Bur
denko akadémikus mondta, hogy a vérátöm lesztés terén elért vívm ányok a 
szovjet orvostudomány büszkeségei — s ez kétségtelenül így is van.

Hangsúlyozni kell, hogy a vértransfusio számos elm életi és gyakorlati 
kérdésében a prioritás orosz és szovjet tudósoké.

Elsősorban hangsúlyozni kell, A. A. Bogomoljec és iskolájának nagy ér
dem ét a colloidoclasia eredeti elméletének kidolgozásában, ami az átöm lesztett 
vér hatásm echanizm usát magyarázza meg. Nem foglalkozva részletesen magá- 
vál az elmélettel, annak túlbecsülése nélkül állíthatjuk, hogy az egész világ tu 
dósai elismerték. Ezt meg is erősítették az I. és II. nemzetközi Transfusiós 
Kongresszusok határozatai. Ez, a  nagyszámú kísérleti és klinikai észlelés által
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m egerősített elm élet, lehetővé te tte  a gyakorló orvosoknak, hogy világos ké
pük  legyen a transfusiós hatás lényegéről, s ezzel a vérátömlesztés javallatai
nak kiszélesítése v á lt lehetővé.

A szovjet tudósok m ásik kétségtelen vívm ánya a vérkonzerválás te rén  
végzett m unkájuk. A huszas évektől kezdve m ár 1935-ben arra, a gyakorlat 
szempontjából igán fontos következtetésre ju to ttak , hogy kombinált kon- 
zervánsak alkalm azása célszerű, s új konzerváló anyagok, stabilizátorok re
ceptjét dolgozták ki (Balachovszkij, Bagdasearov, Szpaszokukockij, F ilatov stb).

Ezzel párhuzam osan haladt az úgynevezett vérpótlók tanulmányozása, s  
ennek als.pján le írtak  jól tárolható  és igen hasznos shockellenes és vérpótló 
oldatokat.

A vér hatásm echanizm usa terén te tt elm életi kutatások vezették Samovot 
a hullavér e ry th rocy tái életképességének felfedezéséhez, más tudósokat 
(Szkundina stb.) a h u llavér alvadásának és ú jra  folyékonnyá válása sajátossá
gainak kiderítéséhez. Ez te tte  lehetővé, hogy a  világon elsőként hu llavért trans- 
fundáljanak.

A vérátöm lesztés elm életével egyidőben kidolgoztak gyakorlati kérdé
seket is, így a készüléket, a vércsoport meghatározás, a konzervált vér alkal
m asságának m egállapítása, a transfusió u táni szövődmények megelőzése és ke
zelése kérdéseit.

A transfusiós eljárás elterjedésében és egyszerűsítésében, a transfusió 
kockázatának elhárításában  kiemelkedő szerepet já tszik  a Központi Transfusiós 
Intézet készüléke (CIPK standard-készülék), valam int a legújabb CIPK 
■•'mpulla.

Épen ezeknek az igen egyszerű transfusiós készülékeknek a segítségével 
s ikerü lt a transfusiót a betegek és a sebesültek széles tömegeinek vívm ányává 
tenni mind békében, m ind háborúban.

Nem kevésbbé nagy a szovjet orvosok érdem e a transfusió lehetséges hi
báinak, veszélyeinek és szövődményeinek kérdésében. Az e téren  te tt fontos 
felfedezések közül ki kell em elni Filatov kitűnő eljárását, valam int Vis- 
nyevszkij vesekörüli novocainblokádjiát a post transfusiós shock leküzdésére.

Szovjet sebészek dolgozták ki kiválóan és v itték  általános gyakorlatba 
a csepptrans'fusió e ljárását, az in traarterialis  transfusiót, a placentavér tran s
fusiót, heterogen és idegencsoportú vér transfusióját. Az utóbbi időben k iterjed
ten  a vér egyes fractió inak  transfusióját (erylhrocyták, plasma), valam int szá
ríto tt vér és plasm a transfusió ját.

Végül hatalm as m unkát végeztek a véradó-ügy helyes szervezése terén. 
Ennek a kérdésnek a Szovjetunióban nagy politikai jelentőséget tu lajdon íta
nak. Ez az igen hum ánus ügy az egész nép ügye és ism eretes, hogy az 1941— 45 
évi Nagy Honvédő H áború alatt, am ikor a fron tnak  hatalm as donor-szükség
lete volt, nem  m utatkozott nehézség a vér-szolgáltatásban, m ert azt nagy
többségben a hős szovjet asszonyok adták.

M indezeket a v ívm ányokat és sikereket a Szovjetunióban a tudósok, 
orvosok, ápolónők, véradó káderek és társadalm i szervezetek kollektívájának 
b ará ti m unkája eredm ényeképen értük  el.

Nekik köszönhető, hogy a Szovjetunióban még soha nem  láto tt fellen
dülés é r t el a vértransfusió ügye, s hogy ennek következtében a Nagy Honvédő
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Háború a la tt  és békében az orvosok százezrek életét m entették és m en tik  
meg.

Teljes felelőséggel állítjuk, hogy épen a transfusió fejlődése következ
tében vagyunk jelenleg tanú i és résztvevői az orvostudom ány számos ága és 
elsősorban a sebészet fejlődésének.

A transfusió szervezési alapjai.

A  vérátöm lesztés eljárásának k iterjed t gyakorlati alkalm azása elképzel
hetetlen pontos, szigorúan m egszervezett system a nélkül. A  burzsoá állam ok 
hasonló transfusiós állomásai egyes nagy kórházakban, valam int a véradó hiva
talok és állomások érthető okokból nem  elégíthetik ki a nagym ennyiségű v ért 
igénylő egészségügyi intézm ények igényét. E m iatt a kórházak többsége u. n. 
„alkalmi“ donorokat használ fel, azaz a betegek rokonait és ismerőseit, ak ik tő l 
igen korláto lt mennyiségű v ért vesznek.

Világos, hogy a véradó ügynek ez a rendszere, helyesebben a rendszer 
hiánya, megakadályozza a transfusiós eljárás hatalm as kifejlődését, s az ezáltal 
a burzsoá országokban egyes orvosok és kórházak magánügye marad.

Érthető az is, hogy egységes, kötelező transfusiós módszer és apparatura , 
valam int vértároló (konzerváló) eljárás h íjján  ez az értékes eljárás nem ritkán  
veszélyessé-válik m ind a véradóra, m ind a betegre.

Ezenkívül az ilyen nem szabályos módon (általában pénzért) levett és 
adott vér nem  teszi lehetővé, hogy mindig, m inden esetben konzervált v é r-ta r
talék álljon a kórházban rendelkezésre, ami feltétlenül szükséges vérzés és 
shock esetén, ami számos betegen lép fel, akik tranfusió nélkül m enthetetle
nül pusztulásra vannak ítélve.

A szociálisa állam ban egészen más feltételek vannak, m elyek a transfusió 
ügyének helyes szervezését biztosítják. A  nagy centrum okban elhelyezett 
transfusiós tudományos intézetek hálózata, a vérgyüjtő és konzerváló állom á
sok biztosítják az egészségügyi intézm ények m inden vérszükségletét.

A vérvétel és konzerválás m etodikája egységes, s ez biztosít h ibák ellen, 
valam int jelentős m értékben m egkönnyíti az ügy szervezését.

A Szovjetunióban az egész metodikai m unkát, a tudományos kutatóm un
kát és értékelését a Lenin-rendes Központi Haematológiai és Transfusiós In 
tézetben (Moszkva) összpontosították- Ennsk az intézetnek az osztályai: 1. vér
adó, 2. vérelkészítő és konzerváló, 3. vértároló és kiadó, 4. laboratórium i, 5. kí
sérleti, 6. klinikai, 7. szervezés-metodikai osztály.

Transfusiós intézetek vannak Moszkván kívül Leningrádban, C harkov- 
ban, Minszkben és a nagy centrum okban (összesen 7). Hasonlóan vannak fel
építve, m in t a moszkvai intézet

Az intézetek feladata:

1. A donorok toborzásának szervezési m unkája (a Vörös K ereszttel k a r
öltve). __ _

2. A vérvétel, konzerválás és a vér, savó, plasma, erythrocyta-em ulsió 
elkészítése.

3. S tandard isohaemagglutinatios savók elkészítése.
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4. Az egészségügyi intézm ények ellátása vérrel és készítményeivel, vala
m int standard savóval, az Egészségügyi M inisztérium  terve alapján.

5. A vérátöm lesztés m etodikájának standardizálása, valam int az egész
ségügyi intézm ények ellátása standard  készülékekkel.

6. A fiókok, transfusiós állomások és rendelők vezetése.
7. Orvosok és egészségügyi középkáderek kiképzése a transfusió meto- 

'dikájár'a.
8 A transfusiós tudom ányos-kutató m unka tervezése és vezetése.

M indezeket a functiókat a Vértransfusiós Intézet csak az intézm ény 
jó  szervezésével, az Egészségügyi M inisztérium  irányítása alatt és a társadalm i 
szervezetek, elsősorban a Vörös Kereszt segítségével tud ja betölteni.

A V értransfusiós Intézetek az Egészségügyi M inisztérium gyógyítási 
korm ányzatának irányítása a la tt állnak, m elyek összehangolják az Intézetek 
tevékenységét, figyelem be véve az egészségügy szükségleteit és feladatait.

A transfusió eszméjének propagálásában és ai donorok toborzásában 
nagy  segítséget n y ú jt az Intézetnek a Vörös Kereszt szervezete.

A Vörös K ereszt társaság az üzemekben, intézm ényekben és kolhozok
ban  kifejlesztett sejthálózata segítségével széles felvilágosító agitációs m unkát 
végez, az egészségügyi felvilágositó osztállyal közösen, brosúrákat, plakátokat 
ad  ki, előadásokat, v itákat ta rt, k iállításokat rendez stb..

A V értransfusiós Állomások bizonyos m értékig más m unkát végeznek, 
m in t az Intézetek. M inden állomás naponta átlag  25 lite r vért tud elkészí
ten i. Az állom ásnak, épen úgy m int az In tézetnek legalább 180—200 m2 te rü 
le tű  külön helyiségre van szüksége.

Általában a következő részekből áll: 1. véradó osztály, külön helyiséggel 
-a véradók orvosi vizsgálatára, regisztrálásukra és pihenésükre; 2. laboratórium , 
m ely  a klinikai laboratórium i vizsgálatokat, serum reactiót, valam int a  véreső 
p o rt meghatározást végzi; 3. műtőblokk, itt történ ik  a vérvétel; 4. montirözó- 
elkészítő blokk (a konzerválószerek edényeinek előkészítése, sterilizálása, a 
készülék elkészítése); 5. vértároló  helyiség (jégszekrénnyel); 6. adm inisztratív- 
gazdasági osztály.

Az állomás m unkája  alapjában a vér gyűjtéséből és konzerválásából, 
valam int az egyes intézetek közötti elosztásából áll.

M indemellett az állomás szervezi ezenkívül a transfusiós szobá
k a t a kórházakban, e llá tja  ezeket készülékkel; orvos- és nővérkádereket képez.

Transfusiós szobákat valam ennyi gyógyító intézm ényben szerveznek. 
E gy  orvost (álta lában sebészt) bíznak meg a vér őrzésének és transfusiójának 
felügyeletével. Az Állomásról, vagy Intézetből küldött viálrt oly szobában táro l
ják , melyben elektrom os, vagy egyszerű jégszekrény van, m elynek hőm érsék
le te  állandóan + 4 — + 8  fok között van.

Rendkívül fontos a kabinet m unkájának ellenőrzésében a gondos szer
vezés. Két napló szükséges — egy a m egérkezett vér nyilvántartására, m ásik 
az elvégzett transfusiók  bejegyzésére.

A transfusiós szoba vezetője e llá tja  a kórház valam ennyi osztályát a 
szükséges készülékkel, tűkkel, csövekkel, valam int vérrel. Különös gondot kell 
fo rd ítan i inspectió esetén a kórház vérrel való ellátására.
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Úgy vélem, hogy M agyarországon is pontosabban kell megszervezni a 
•vérátömlesztés ügyét.

Kétségtelen az is, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat budapesti in té
zetét. mely m ár most is nagy m unkát végez a vérkonzerválás és a kórházi vér
e llátó  szolgálatok terén, — m eg kell erősíteni.

Nézetem szerint M agyarországon, am elynek viszonylag nem  nagy a te
rü le te  és jók a közlekedési ú tjai, nem szükséges sok vérkészítő állomást fel
állítani. Meg kell szervezni m ég egy néhány ilyen állomást és közöttük és a 
budapesti intézet között kell elosztani a gyógyintézetek vérre l való ellátását.

Annak érdekében azonban, hogy minden kórházban bárm ely betegnek, 
különösen pedig sürgős javallatok esetén vért lehessen adni, — vértrgnsfusiós 
központokra van szükség. Ilyen  központokat elsősorban a nagyobb vidéki vá 
rosokban kell felállítani.

E központok szervezése nagyobb anyagi befektetéseket nem- igényel, leg
jobb, ha a sebészeti klinikák, vagy sebészeti osztályok m ellett működnek. Nem 
kell hozzájuk más, mint egy kis szoba és egy jégszekrény. K ijelölünk egy or
vost, aki elvégezte a vérátöm lesztési tanfolyam ét és egy ápoló nővért, aki 
Budapesten, vagy más vérellátó  állomáson felvételezi a konzervált vért. majd 
pedig szükség esetén kiadja a vért a kórházakban szervezett vérellátó szolgá
latokhoz. Ezekben a központokban bizonyos pontos szabályok betartása mel
lett megengedhető a donoroktól a vérvétel és a friss citrásot vér stabilizálása 
24 órán belüli- transfusióhoz.

Vérellátó szolgálati helyiséget m inden kórházban és klinikán meg kell 
szervezni. É lén orvos áll, ak i elvégezte a  vérátöm lesztési tanfolyam ot. M un
kájáról m ár megemlékeztem.

K linikai problémák.

A vérátömlesztés módszerének fejlődése és széleskörű elterjedése az or
szág gyógyintézeteinek gyakorlatában megköveteli tőlünk, hogy számos elmé
leti, klinikai és technikai kérdést tanulmányozzunk. Közülük elsősorban a 
vérátömlesztés hatásmechanizmusa felderítésének feladata m erül fel. Jelenleg 
e problém ának már több oldalát tanulm ányozták és így többek között jelentős 
m értékben m egváltozott az a felfogás, m intha a vérátöm lesztés csupán az elve
szett vérmennyiség pó tlását szolgálná. Ezenkívül tanulm ányozták a különféle 
vérátöm lesztési eljárások hatását és ez lehetővé tette, hogy a gyakorló orvos 
ezt a m ódszert és az adagolást individuálisan, a betegség sajátságainak tek in 
tetbevételével alkalmazza.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a vérátöm lesztés a beteg  em ber szerveze
té re  ható bonyolult tényezők komplexuma. A vérátöm lesztésnél az elvesztett 
vérelem ek pótlásán kívül a beteg szervezet hatalm as értékű  serkentő ágenseket 
kap, amelyek elősegítik a különféle szervek és szervrendszerek életműködését.

Kétségtelen, hogy a vérátöm lesztés aktív befolyást gyakorol a központi 
idegrendszerre. Különösen feltűnő ez akkor, -ha a vérátöm lesztést heveny vagy 
chronicus aenemiáknál alkalmazzuk. Petrov, Nyegovszkij és mások számos kí
sérletes és klinikai k u ta tás t végeztek annak érdekében, hogy felderítsék a vér
átömlesztés hatásm echanizm usát a központi idegrendszerre .

Igen érdekesek azok a megfigyelések, am elyeket az arté ria  carotis 
•communisba történő vérátöm lesztéseknél tettek. Ezek a vérátöm lesztések
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helyreállítják  a központi idegrendszer m űködését a vérkeringés és a légzés m eg
állása után (Kuljabko, Virillo, Petrovszkij, F rank  és mások).

A vérátöm lesztés hatása a központi idegrendszerre m egnyilvánul m ér
gezéseknél, különféle psychés és egyéb betegségeknél.

Burdenko adatai szerin t a vérátöm lesztés befolyást gyakorol a sym pa
t h i e s  idegrendszer tónusára, am it a központi idegrendszer vérellátásának ja
vulásával és az értonus fokozódásával m agyarázhatunk.

Nem foglalkozom a vérátöm lesztés hatásm echanizm usa kérdéseinek m in
den  oldalával, — erről egy m ásik előadásban fognak hallani.

Á ttérek egy m ásik igen fontos problém ára — a vérátöm lesztés javallataira..
A vérátöm lesztés olyan gyógyeljárás, am ely általános hatást gyakorol a be

teg  szervezetre és rendkívül hatásos, számos súlyos életveszélyes betegségnél — 
vérzésnél, shbcknál, m érgezéseknél. Azonban az általános orvosi gyakorlatban 
is számos betegség gyógykezelésénél egyéb gyógy élj órásokkal kombinálva, a 
vérátöm lesztés igen jó hatású. Figyelem be kell vennünk azonban a következő 
feltételeket: 1. Meg kell á llap ítan i a vérátöm lesztés jav a lla tá t és pontosan kell 
ism ern i hatásm echanizm usát az adott konkrét esetben. 2. Meg kell határozni 
a vérátöm lesztés legészszerűbb módszerét, a vér minőségét, adagját, a vérátöm 
lesztés sebességét és a vérátöm lesztés kom binálásának lehetőségét egyéb folya
dékok bevitelével. 3. T udnunk -kell, hogy fennáll-e az ado tt betegnél a  v érá t
öm lesztés ellenjavallata.

Jelentős heveny vérveszteségnél friss citrásos vér masszív transfusióját 
a d ju k  — legalább 1—2 lite rt, szokásos módszerrel, m ajd u tána különféle olda
to k a t. Vérző gyom orfekélynél és általában m inden tartós nem  csillapodó belső 
vérzésnél más m ethodikára van  szükség.

Utóbbi esetekben semmi esetre sem szabad hirtelen nagym ennyiségű vért 
adn i. A vérátöm lesztést lassan, csepptransfusio form ájában alkalmazzuk szin- 
té n  nagy mennyiségben és így számos esetben sikerül a vérzést csillapítani, 
m ás esetekben pedig lehetőség nyílik  a m űtét elvégzésére. Semmi esetre sem  
szabad  azonban a vérátöm lesztést m egszakítani, m ajd folytatni, nem szabad a 
v érh ez  adni, vagy külön in travénásán  bevinni különféle oldatokat, m ert 
m indez a vérzés fokozódásához vezet.

Ezt a példát azért hoztam  fel, hogy rám utassak a vérátöm lesztés ada
golásának  és m ethodikájának jelentőségére.

Jelenleg alkalm azzuk az egyszerű és a csepptransfusiót, az in traarteriális  
és a  csontvelőbe történő transfusiót, a vörösvérsejtek, a plasm a és a savó át- 
öm lesztését. Mindezen eljárásoknak m egvannak a javallatai és ellenjavallatai.

A vérátömlesztés gyakorlatában rendkívüli jelentőségű a pontos me- 
thod ika.

Feltétlenül szükséges, hogy m inden orvos részleteiben tökéletesen is
m e rje  ezt a kérdést, de ne csak ism erje, hanem  tartsa  is be a vérátömlesztés, 
szabályait. A vérátöm lesztés szabályainak taglalása, valam int az az utasítás, 
am e ly e t szovjet anyag alapján az Országos Vérellátó Szolgálat dolgozott ki, — 
leh e tő v é  teszik, hogy a módszer h ibáit és veszélyeit kiküszöböljük. Mégis ta lá 
lu n k  h ibákat éppen a szabályok be nem  ta rtá sa  m iatt. Igazolják ezt a m agyar 
g y ak o rla tb an  előfordult tények.
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így  pl. 1950-ben regisztráltak  néhány helytelen vércsoport m eghatáro
zást, egy esetben pedig posttransfusios shockot észleltek. K iderült, hogy a vér
csoportot nem három, hanem  két standard  savóval határozták meg, nem  adtak 
hozzá fiziológiás konyhasót, nem  végezték el a Clemens próbát, a biológiai 
próbát, stb. Azon kívül a szövődményt az is fokozta, hogy az orvosok nem al- 
kalmaztaik hatásos gy ógyei járásokat, ezért csaknem elveszítették a beteget. 
M indezek a tények azt m utatják , hogy nálunk még hiányosságok vannak a 
vérátömlesztés szervezetében, a káderképzésben stb.

Határozottan vissza kell utasítanunk a vérátömlesztés m ethodikája te rü 
letén  m inden olyan leegyszerűsítési kísérletet, am elyekre néhány kórházban 
és klinikán hajlandóság m utatkozik (helytelen eljárás a vércsoport m eghatáro
zásánál, kézmosás és steril-köpeny nélkül végzett vérátöm lesztések, a fecsken
dős vérátömlesztés archaikus módszere, a helyiség nem teljes tisztasága, ahol a 
vérátöm lesztést végzik, stb.).

A vérátömlesztést komolyan kell felfognunk egyrészt, m int olyan mód
szert, amelynek bonyolúlt biológiai hatása van a beteg szervezetére, másrészt, 
m int m űtétet, amely m eghatározott feltételeket kíván. Csak ilyen körülm ények 
között küszöbölhetjük ki teljesen ennek az értékes eljárásnak a kockázatait 
és tehetjük  a vérátöm lesztést teljesen veszélytelenné.

Előadásomat befejezve, a masryar orvostársadalom  és az egészségügyi 
szervek felé a vérátöm lesztés területéről a következő feladatok megoldásának 
szükségességére hívom fel a figyelmet.

1. Ki kell dolgozni a vértransfusiós intézetek pontos szervezeti struk
tú rá já t: — intézet — állomások (fiók intézet), központ, — kórházi vérellátó 
szoba.

2. Ki kell bővíteni az Országos Vérellátó Szolgálat in téze té t és újabb 
állom ásokat kell szervezni úgy, hogy Magyarország minden kórházát el lehes
sen látn i konzervált vérrel, hogy ezáltal a vérátöm lesztést a  Magyar' Népköz- 
társaság minden dolgozója számára hozzáférhetővé tegyük.

3. Az eddiginél is gondosabb és rendszeresebb m unkát kell folytat
nunk a donorokkal, em elni kell a szám ukat és m^g kell terem ten i az állandó 
donor kádereket.

4. Az összes orvosokat ki kell oktatni a vérátöm lesztés módszerére.
5. Vérátömlesztési u tasítást és tankönyvet kell kiadni.

Az Országos Vérellátó Szolgálat  
feladatai és működése

írta: Dr. Frank György 
igazg. főorvos.

A korszerű beteggyógyítás érdekében a Szovjetunióhoz hasonló fejlő
désen kell keresztül mennünk. A ttól a színvonaltól ma még messze vagyunk, 
de azon az úton járunk . Ezt az u ta t szeretném  vázolni, am elyen haladunk. Mi
u tán  — különösen a  szovjet tapasztalatok alap ján  — a vérátöm lesztés javalla
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ta it  lényegesen ki lehete tt terjeszteni és ezzel jobb gyógyeredm ényeket elérni» 
nagyobb vérszükséglet m utatkozik, m int annak előtte. A fokozódó szükséglet 
m ár nálunk is elavulttá te tte  a régi rendszerű friss vérátöm lesztést, — kivéte
les esetektől eltekintve, — m ert ennek a feladatnak megfelelni nem  tudott. A 
nagym ennyiségű vérfeLhasználásnak nálunk is csak az intézményesen biztosí
to tt stabilizált-konzervált vér felel meg. A friss v é rt csak alkalmi, vagy h i
vatásos, fizetett donoroktól nyerték . Éppen ezért, a fokozott vérszükséglet
hez képest, ma m ár ilyen körülm ények között kevés a donor. Az alacsony és 
nehezen hozzáférhető donorlétszám  csak súlyos esetben biztosíthatja és akkor 
sem megfelelő m ennyiségben a vérszükségletet és nem  m ind g van sürgősen 
kéznél vér, am ikor pedig életm entő lehetne. Ism erétes a régebbi időben a sza
ladgálás a donorok után, am ikor egy nagyfokú vérveszteségnél tr - t  akartak  al
kalm azni. Ugyanez vezetett ahhoz is, hogy a betegek nemcsak nehezen jutottak 
a vérhez, hanem  még kevésbbé kapták  meg a m egfelelő mennyiséget. Innen 
ered az a tévhit sokakban még m a is, hogy vérvesztés u tán  vagy súlyos trau - 
m ás vagy m űtéti shockban 300— 600 cm3 vér átöm lesztése elegendő, m ert egy
két donornál több, akiktől ezt a m ennyiséget nyerhették , nem állott rendel
kezésre. Egy m ásik jelentős h á trán y a  az alkalm i friss vértransfusiónak az, 
hogy a donorok alapos kivizsgálására és rendszeres ellenőrzésére éppen a 
sürgősség m iatt n 'ncs idő és így m egvan a lehetősége, hogy a betegbe más 
betegséget oltunk vagy ártalm as anyagot is átv ihetünk. Nem utolsósorban az 
is hátrányos, hogy a donorok egészségi állapotát tek in te tbe  sem vették, pedig 
nem  egy esetben a donornak m agának káros a vérvesztés. Vonatkozik ez 
utóbbi a fizetett donorokra, akiknek a' véradás sokszor egyedüli kereseti for
rásu k  volt, m ert ezeknek nem volt érdeke, hogy a betegségüket fe ltá rják  és 
a keresetük érdekében, egészségükre ártalm as módon tú l gyakran adtak vért- 
A szervezett véradás önkéntes véradáson alapszik. Csak szocialista vagy a szo
cializm us felé haladó állam fejlesztheti a dolgozók ön tu d atá t olyan m értékben, 
hogy felebaráti kötelességnek tek in t a véradást. Ez biztosítja, hogy van idő 
a donorok alapos kivizsgálására, am ikor a beteg és donor egészségi szempont
ja it  egyaránt tekintetbe vesszük és véradásra alkalm asnak csak a valóban, 
m egfelelőket ny ilvánítjuk. így  biztosítható csak a v ér ártalm atlansága. A sta
bilizált-konzervált vérnek tovább' hatalm as előnye a friss vértransfusióval 
szemben, hogy megfelelő m ennyiségben tárolható és így azonnal m inden eset
ben kéznél van és felhasználható. Ezzel a m ódszerrel lehet csak elérni a tr. 
javallatainak  széles kiterjesztését.

Mindezek a körülm ények te tték  szükségessé az Országos Vérellátó 
Szolgálat m egterem tését, m elyet Népi K orm ányzatunk 1948-ban rendeletileg 
létesíte tt. Az Országos Vérellátó Szolgálat feladata konzervált vért készíteni, 
az egészségügyi 'intézm ényeket stabilizált-konzervált vérrel ellátni és e fel
adatához az önkéntes donorok ezreit és tízezreit ny ilván tartan i. Feladata to
vábbá a vérátöm lesztés alkalm azását központilag ellenőrizni, irányítani és 
ebben a vonatkozásban az egyes pgészségügyi intézm ényeket az ÓVSZ felé 
adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Kötelessége az O. V. Sz.-nak a korszerű 
tr. módszereit és jav a lla ta it tan ítan i és a vérátöm lesztéssel kapcsolatos tudom á
nyos problém ákat ku tatn i és a tudom ányt ezirányban fejleszteni. Az 
O. V. Sz. a Központi V érellátó és K utató  Intézeten felü l szervezetét országos 
viszonylatban is kibővíti, konzervált v é rt készítő fiókállom ásokat, elosztóállo
m ásokat létesít és ezeken keresztül is biztosítja a kórházi egységek vérellá
tását.
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Az Országos Vérellátó Szolgálatnak a donorok szervezésében a  M agyar 
Vöröskereszt n y ú jt segítséget. A M agyar Vöröskereszt toborozza az önkéntes 
donorokat, ütemezi és hívja be kivizsgálásra. E cél eléréséhez és a megfelelő 
doncrlélszám  biztosításához az Országos Vérellátó Szolgálattal karöltve a M a
gyar Vöröskereszt igénybe veszi a felvilágosító, propaganda m unka m inden esz
közét. Számos népszerű ismertető előadást ta rt, sajtó, rádió, ünnepségek, kiad
ványok, plakátok, donor-beteg találkozók rendezése, módszerei közétartoznak. 
Lehetőséget adnak, hogy a beteg megtudhassa annak a donornak a nevét és 
lakcímét, akitől felgyógyulásához a vért kap ta  és azt neki megköszönhesse. 
A vértadó igazolvány és jelvény m  nden donort m egillet és m egilleti a tá r
sadalmi megbecsülés különböző form ája (üdülés). Mindezen felül a véradás
ban való áldozatkészségben kitűnt donorokat tiszteletbeli donor jelvénnyel fog
juk  kitüntetni. Hivatásos donorokat ki kell zárnunk a donorok sorából, m ert 
alapelv az önkéntesség. A m unkából véradásra senkit nem veszünk igénybe, 
ezért az Országos Vérellátó Szolgálatban reggel fél 9-től este 8-ig állandó üzem 
van, m ind a kivizsgálás, mind a vérvételek tekintetében. A M agyar Vörös- 
kereszttel a legszorosabb az együttm űködés, egymás m unkáját a  közös cél 
érdekében a legmesszebbmenően tám ogatjuk. Ennek köszönhető, hogy a dono
rok jelentkezése ma m ár komoly tömegmozgalommá vált és a kivizsgálásokat 
decentralizálnunk kellett.

Ahhoz, hogy az Országos Vérellátó Szolgálat feladatait te ljesíteni tudja, 
osztályokra tagozódással profilírozni kellett:

Az egyes osztályok közötti összműködésnek sokkal szorosabbnak kell 
lenni m int bárhol, m ert egyik működése szorosan kapcsolódik a m ásikhoz a 
minőségi és számszerű m unkában egyaránt.

Irány ító  szerepet visz a Vérvételi és Konzerválást osztály. I tt  bocsájtják 
le a szükséges vérmennyiséget a stabilizátorba, táro lják  és szolgálják ki az. 
egészségügyi intézetek részéről jelentkező igényeket.

A z Üzemi osztály tulajdonképpen a vérvételi osztálynak alosztálya, m ert 
részükre itt mossák az edényzetet és szerelékeket, tisztogatják, sterilizálják  és 
betöltik  a stabilizátort. Az Üzemi osztály állítja  elő a megfelelő előírások betar
tása m ellett a plazm át és szérumot, vörösvérsejt suspensiót stb.

A  Poliklinikán  történik a kivizsgálás. Szakrendelései között belgyógyá
szat, venerológia, nőgyógyászat, röntgen és klinikai laboratórium i m unkák 
szerepelnek. A donorok várakoztatási idejének megrövidítésére, különösen bel
gyógyászatban párhuzamos rendeléseket állíto ttunk  be. A Poliklinika vezetője 
m inősíti véradásra alkalmasnak- vagy alkalm atlannak a donort.

A Laboratóriumi osztály végzi az összes folyamatos vércsoport m eghatá
rozásokat, W assermann vizsgálatokat és mindazon serológiai, bakterológiai és 
egyéb természetű vizsgálatokat, am elyek a folyam atos m unkálathoz szüksége
sek. Minden vércsoport meghatározás és lues reakciók vizsgálata kétszer tö r
ténik. Első alkalommal a , kivizsgálás során levett vérből, m ásodízben a vér
vétel alkalm ával felküldött vérm intából. A két eredm énynek egyeznie kellr 
csak akkor kerülhet sor a vér k adásra. Az alapos ellenőrzés eredm ényezte azt, 
hogy több mint 40.000 vércsoport m eghatározásból egy év a la tt hibás ered
m ény az intézetet nem hagyta el.

Minden donor vérében m eghatározzuk az agglutinin-titert is, és így ki tu d 
juk  választani a magas tite rü  egyéneket standard-savó készítés céljára. Leg-
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túj abban á tv e ttü k  azt a funkciót is, hogy az ország standard-savó szükségletét 
az O. V. Sz. á llítja  elő, a Phylax ia ellenőrzi, szétosztja, csomagolja és keres
kedelmi forgalom ba hozza. L egújabban irán y t veszünk arra, hogy donorvér- 
m egtakarítás céljából a standard-savót hullából nyerjük. Retroplacentáris vért 
számos esetben hasonló céllal p róbáltunk ki, de nem  m utatkozott gazdaságos
nak  a standard-savó nyerése céljából.

A Szervezési és M ódszertani osztály rendszeres kapcsolatot ta r t  fenn az 
egyes kórházi osztályokkal, ille tve azok transzfúziós felelőseivel. K iépítettük 
a transzf űzi ófelelős hálózatot. A  Szervezési osztály értékeli ki és gyűjti össze 

.a transzfúziós jelentőlapokat és ebből állandóan képet nyerhetünk, hogy az 
általunk term elt stabilizált vér m ilyen hatással já r  és milyen esetleges reakció 
kíséri. A Szervezési és M ódszertani osztálynak jelentős szerepe van a medi
kusoknak a transzfuzióra való kiképzésében és az orvosok ezirányú tovább
képzésében. A  m edikusokkal való rendszeres foglalkozáson kívül ezért időn
ként tanfolyam okat rendezünk orvosok és középkáderek részére. Egy év alatt 
5 tanfolyamot rendeztünk.

Az intézet tudományos m unkatervvel dolgozik és a tudom ányos m unka 
egyik központi kérdés. A tudom ányos m unka azonban nemcsak a laboratórium  
fa la i között történ ik , hanem rövidesen meg fog indulni az a 30 ágyas klinikai 
fekvőbeteg osztály is, m elynek belgyógyászati és sebészeti tagozata a tudo
m ányos és gyakorlati problém ákat a betegágynál is tanulm ányozni fogja. Mind
ebben az a cél vezet, hogy — a szovjet transzfúziós intézetek m in tá jára — a 

.szokványos kórházi feladatoktól eltérő célkitűzésű egészségügyi intézeíünk 
kapcsolatát a gyakorla ti élettel n e  veszítse el, hanem  közvetlenül szerezhessen 
tapasztalatokat.

Az intézet tudom ányos m unkájának  és m indennem ű gyakorlati m unka 
irányításában is je len tős szerepet kap az O. V. Sz.-beU Tudományos Tanács, 
m elynek intézeten belüli osztályvezető tagjain  k ívül különböző szakem berek
ből álló külső tag ja i is vannak. Az intézet problém áit rendszeresen a Tudom á
nyos Tanács tárgya lja  le és vélem ényezi m ielőtt m egvalósításra kerülnének.

Az intézetnek az osztályokon belüli folyam atos és tudományos m unkán 
k ivü l egyéb feladatai is vannak. M iután intézm ényünk működése kb. egy évre 
tek in th e t csak vissza, ki kellett dolgoznunk a standard  vértároló edényzet, 
standard  vérvételi és beadó szerelékek pontos és legcélszerűbb modelljét. Ki 
kell dolgoznunk a szállítás problém áit, különös tek in te tte l az isotherm  ládákra, 
am elyek 24—36 óráig b 'z tosítják  a + 4 —6 C°-ig m enő hőm érsékletet. A szál
lítás kérdéseinek a tanulm ányozása, próbaszállításokkal meg kellett, hogy előz
zék a közeljövőben m eginduló rendszeres vérellátást. E célra a  lehető
ség szerin t repülőgépet veszünk igénybe.

Hogy feladatainkat, a jóminőségű vérrel való ellátást teljesíthessük, 
nagy fejlődési folyam aton kellett keresztülm ennünk. Vonatkozik ez konkrétan 
az edényzet és szerelékek mosogatásának technikájára, a sterilizáláson, a stabi- 
lizátor összetételén és pyrogen m entesítésen keresztül a vérvétel és tárolás 
pontos technikai keresztülvitelén és az ezekkel kapcsolatos minden adminisz
tra tív  ténykedésig. A fejlődés term észetesen még m a sem  lehet lezárva.

A stabilizátort a közeljövőben a következő recept alapján készítjük el: 
N átr. citr. 5% dextroze 0.5%. Ennek bevezetésével kapcsolatban rövidesen 
v isszatérünk a 10 napos tárolásról a 2— 3 hetes táro lásra. Számos apróságon
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kívül, jelentős szerepe volt a, vér m inőségének javításában, a leggondosabb 
asepsisnek, m elyet keresztül v ittünk  az előkészítésben, vérlebocsajtásban, a 
vérkezelésben és a pyrogen anyagok kiküszöbölésének és távoltartásának cél
jából.

A vér minőségének a m egjavítása u tán  irány t veszünk a stabilizált
konzervált vér mennyiségének az emelésére. Fejlődésünk egyenes vonalú, sőt 
időnként m eredeken felfelé ívelt. Jellem ző adat, hogy az egy évvel ezelőttihez 
képest term elésünk 24-szeresét értük  el és ma ott tartunk , hogy Budapest vér
ellátását m ár bizonyos m értékig fokozott igények m ellett biztosítani tudjuk. 
A vérfelhasználás a term elésünk növekedésével szinte párhuzam osan haladt, 
ezt a term elési számok és az igénylések szám ának a növekedése bizonyítja.

Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes kórházakban a tr. alkalmazása nem 
egyformán fejlődik. Vannak elm aradt, konzervatív kórházi osztályok és olya
nok, melyek a tr.-t nem végzik korszerű eszközökkel.

Jelenleg már abban a helyzetben vagyunk, hogy elkezdhetjük a vidéki 
szállítást: a közeli napokban Szegedre, m ajd Pécsre és nagyobb kórházi köz
pontokba. A vidéki kórházak vérellátásának biztosításához gondoskodunk 
arról, hogy a kórházak hűtőszekrényekkel legyenek ellátva és a szállítást 
minél gördülékenyebben bonyolíthassuk le.

Rövidesen ú jra  m egindulunk a plazma gyártással és gondoskodni fo
gunk bizonyos mennyiségű gyógysavó előállításáról is.

Az 1950 IX. 6.-i m iniszteri rendeletén felül m ár nyom dában van az új 
transzfúziós instrukció a vérátöm lesztés technikai kiviteléhez.

M indazt az eredményt, am it m ind szervezeti téren, mind a vér minő
ségének m egjavítása, mind a m ennyiség emelése és az ezzel szorosan kapcso
lódó donor-propaganda eredményessége tekintetében elértünk, nagym értékben 
köszönhetjük a rendelkezésünkre álló bőséges szovjet tapasztalatoknak, hiszen 
a világ első tudományos transzfúziós intézete m ár 1926-ban Moszkvában léte
sült és ezeket a tapasztalatokat Petrovszkij professzor elvtárs közvetítette hoz
zánk és adta át nekünk, am iért a m agyar egészségügy neki és ra jta  .keresztül 
a nagy Szovjetuniónak a számos egyéb érdem eitől függetlenül is a  legmélyebb 
hálával tartozik. ,

Vérátömlesztés a tábori  sebészetben

Irta: Dr. János György
orvosőmagy

A vérátömlesztés a korszerű tábori sebészet nélkülözhetetlen eljárása. 
Jelentőségének, módszereinek tárgyalásánál főleg a N. H. H. tábori tapaszta
lataira  támaszkodunk, annál is inkább, m ert a szovjet hadsereg eü. szolgálata 
a vérátöm lesztést k iterjed ten  és a legszervezettebb form ában alkalmazta. 
Messze elm arad emögött a nyugati hadseregek vérellátása. A Horthy-hadse- 
regnek vérellátó szolgálata egyáltalán nem  volt.

Az első vérátömlesztési próbálkozásokról háborús körülm ények között 
az 1866-os osztrák-porosz háborúban olvashatunk. Az 1870—71-es francia-
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porosz háborúban 37 sikeres és 18 sikertelen vérátöm lesztést végeztek. Az 
1877—78-as orosz-török háborúban Kolomnyin orosz sebész 22 vérátöm lesztést 
végzett. Mindezek a kísérletek a vérátöm lesztés II. korszakában, az isohaem- 
agglutinatio felfedezése előtt történtek.

Az első világháború idején  a vércsoportok tana és a nátrium éi trat, 
m in t alvadást gátló szer m ár ism eretesek voltak, mégis a vérátöm lesztés 
csak szórványos jelenség volt.

A spanyol polgárháborúban a köztársasági csapatok eü. szolgálata m ár 
felhasználta a Szovjetunió tapasztalatait és megszervezte az első tábori „vér
ellátó  szolgálatot“, Madrid, Valencia és Barcelona vérközpontokkal. 300 ccm-es 
am pullákban 2 atm . nyomás a la tt táro lt konzervált vért használtak.

Kétségtelen, hogy tábori körülm ények között a legalkalm asabb a kon
zervált vér transfuziója. A szovjetuniói fejle tt vérellátó szolgálat rendszere 
az első háborús erőnróbákat az 1938—39-es távolkeleti éi az 1939—1940-es 
finn  hadm űveletek idején állotta ki — teljes sikerrel. Ezek a háborús tapasz
ta la tok  fejlesztették a vérkonzerválás gyakorlatát és elm életét, egyben u tat 
m u ta ttak  a vérpótló szerek, a plazm a- és serum-konzerválás, a tökéletesebb 
készülékek kidolgozása irányában  is.

A szovjet-finn háborúban a sebesültek 4%-a kapott, vérátöm lesztést. 
Jelen tősen  em elkedett ez a szám a N. H. H. folyam án — 11— 13%-ra. Lénye
ges i t t  az is, hogy a vérellátó szolgálat szervezete a vért e lju tta tta  egészen 
az ezredsegélyhelyekig. Achutyin adatai szerint az egyes k iürítési szakaszokon 
a  következő arányban  adtak vérátöm lesztést.

E. sgh. — 
eü. zlj.

(ho. sgh.) — 
tábori mozgó

kórház —c
kórházalap  —

7% (az összes e. sgh.-re érkezett sebesültekre vonatkoztatva)

16%

13%
23%

k iü rítő  kór
h ázak  — 25—27%

A vérátömlesztés ügyét a Szovjet Hadsereg vértransfuziós szolgálata 
in tézte. A vérrel való ellátás az eü. m inisztérium  vérellátó osztályának fel
adata . Ez az osztály meghatározza a polgári vértransfuziós intézetek és állo
m ások számára az előállítandó havi vérmennyiséget. Az intézetek és állom á
sok a seregcsoport és a hadsereg vértransfuziós osztály vezetőjének bocsátják 
rendelkezésére a vérkonzerveket. A N. H. H. folyamán seregcsoport - és had
sereg vértransfuziós állom ásokat is szerveztek a település helyén. Ezeknek 
főleg tám adó hadm űveletek idején volt jelentősége, am ikor a hátországi vér
transfuziós állomásokról az ellátás nehézségekbe ütközött. A seregcsoport, 
ille tve hadsereg vértransfuziós osztály vezetője intézi a káderek ellenőrzését, 
k iképzését, a nyilvántartást, az illetékessége alá tartozó gyógyintézetek és 
segélyhelyek vérrel való ellátását, szükség esetén a donorok toborzását. Vezeti 
a tudom ányos munkát. Beosztottja © v érrak tá r kezelője, rendeletéinek tech
n ikai kivitelezője a vérkonzervek elosztása, szállítása terén. Minden gyógy
in tézetben  vagy segélyhelyen, ahol rendszeresen végeznek vérátöm lesztést, a
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helyi vérellátó  szolgálatot egy ezzel megbízott orvos (sebész) vezeti, ö  gon
doskodik a vér-utánpótlásról, tárolásról, a nyilvántartásról, kiképzésről, emel
le tt ő szervezi meg a helyi donor kádereket.

A vérforrás túlnyomórészben a donorok vére volt, konzervált állapot
ban. A donorok részben hátországiak (főleg nők), részben az eü. gyógy- és 
egyéb intézetek személyzete voltak. Ha a konzervált vér kifogyott, ezekre az 
esetekre tartalékban ott voltak a tábori gyógyintézet kivizsgált donorai, vagy 
esetleg a vérpótló oldatok. A donor-kádereket részben a seregcsoport és had
sereg vértransfuziós állomások, részben a hátországi és polgári állomások 
és intézetek toborozták. Mint ism eretes, a N. H. H.-ban a polgári donorok tú l
nyomó többsége a hős szovjet nők táborából verbuválódott. A katonai szemé
lyek közül arcvcnalszolgálatosokat donornak nem vettek  igénybe. A donorok 
nyilvántartása, kivizsgálása a szokásos módon történik. A bban az esetben, ha 
a donorokkal rendelkező eü. alakulatok távol feküdtek a vérellátó állomások
tól, a donorokat gk-n szállították, a vért levették, de csak akkor hozták forga
lomba, amikor a beküldött serológiai reakciók negatív  eredm ényét m eg
kapták.

Egy-egy tábori gyógyintézet vérszükségletét a fen t felsorolt adatok 
szerin t lehet kiszámolni. Á tlagban úgy vehetjük, hogy a sebesültek 10%-a 
igényel vért, fe jenként átlagban 400------500 ccm-t. A tak tikai helyzetből d u r
ván előre kiszámítható veszteségi arányok adnak ú tm uta tást arra, hogyan 
kell felkészülnünk vérrel a csatanapra. Az eü. zlj.-nál az összes m űtötték leg
alább 30%-a kapjon vértransfuziót.

Az e.sgh.-re csak 0 (I.) csoportú v ért adunk. Az eü. zlj.-nál is a trans- 
fuziók túlnyomó része 0 (I.) vérre l történik, a tábori kórházakban m ár 40% 
m ás csoportú v ért is szállítunk.

A vér szállítása isotherm ias ládákban gépkocsin, vonaton vagy repü lő 
gépen (esetleg ejtőernyő ledobással) történik.

A felvételezett vér hűtőszekrényben való táro lására a tábori intézetek
nél nincs mindig lehetőség. Meg kell azonban akadályoznunk a vér meg- 
fagyását vagy túlmelegedését. Ezért télen pincékbe, nyáron  vermekbe rak
ju k  le a vért tartalm azó edényeket.

Egyszerűbb kezelhetősége m iatt tábori viszonyok között még a palack
nál is megfelelőbb az am pullázott vér. A Magyar Országos Vérellátó Szolgáját 
új ampullái m inden bizonnyal megfelelőek. Egyszerűen kezelhetők, jól, köny- 
nyen szállíthatók, a szállítást jól bírják, túlnyomásos és csepptranszfuzióhoz is 
has*ználhatók.

A vérátömlesztéshez kidolgozott tábori szabványok voltak forgalom ban 
a szovjet hadseregben. Ezekben konzervált vér, szerelékek, műszerek, a vér- 
csoportmeghatározáshoz szükséges eszközök, savók vannak.

A technikai sajátosságok közül meg kell még em lítenünk, hogy abban 
az esetben, ha az érkező v ért még leülepedése előtt kell transfuridálnunk, így 
alkalm asságát a mikroszkópos jelekből nem ítélhetjük  meg, Hempel módsze
réhez folyamodunk. 3—5 ccm vért leveszünk a palackból, centrifugáljuk és 
így vizsgáljuk még az egyes rétegeket, ism ert módon.

A N. H. H. folyam án a fokozott vérigények kielégítése érdekében so k a t 
alkalm azták a vérpótlószereket is. Ezeket term észetes és mesterséges vér-
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pótlószerek csoportjaira oszthatjuk. A term észetes vérpótlószerek a vérplazma, 
a vérsavó és a vér ery throcyta fractiója. A plazma és a vérsavó, különösen 
száríto tt állapotban, 1—2 évig is konzerválhatok. Jelentőségük — a könnyű 
szállíthatóság és tárolhatóság m ellett jó vérzéscsillapító és méregtelenítő 
hatásuk. A  vvs. fractio gyors hatása  különösen heveny anaem iáknál m u tat
kozik.

A m esterséges vérpóló szerek chrystalloid kiegyensúlyozott oldatok. 
Közülük elterjed tek  a különböző isotoniás sóoldatok, glykoseval, esetleg alko
hollal, barb itu ra tokkal vagy antisepticum okkal. (A központi moszkvai és 
lenm grádi intézetek shocktaianító oldatai, Petrov, Popov, Á szratjan-féle olda
tok, stb.)

A vérátöm lesztés technikája, az előzetes vércsoportm eghatározások, az 
alkalm asság m egállapítása azonos a békeviszonyok között használatossal. Az 
ezredsegélyhelyen, ahol kizárólag és az eü. zlj.-nál, ahol főleg univerzális 
donor vérét alkalmazzák, különösen sürgős esetekben elengedhető a beteg 
vércsoportm eghatározása O (I.) csoportú vér transfuziója esetén, de a hárm as 
biológiai p róbát akkor is el kell végezni-

A kisebb transfuziókat á lta lában  véve puncti ókkal, folyam atos áram ló 
m ódszerrel (100 ccm 5—6’ alatt) végezzük. így adjuk a transfuziót nagyobb 
vérzések esetén is. Ha nagyobb m ennyiségű vért akarunk adni, akkor a csepp- 
transfuzió rendkívül értékes eljárásához folyamodunk. Ezt a módszert nálunk 
Petrovszkij professzor vezette be, akinek k iterjedt személyes tapasztalatai 
vannak e téren  a N. H. H.-ban. M onográfiájában, am elynek ism ertetését a 
„Honvédorvos“ közölte, részletesen tag lalja  a módszer jelentős előnyeit, külö
nösen traum ás shock esetén. A csepptransfuzió bevezetése és elterjedése a  tá 
bori sebészet fontos határjelző állomása, m ert védelme ala tt a sebész bizton
sággal végezheti a legsúlyosabb m ellkasi, hasi és egyéb nagy m űtéteket.

Ha a sé rü lt olyan súlyos shock állapotban van, hogy vénáiba nem sike
rü l bejutnunk, végezhetjük a vérátöm lesztést — meglepően nagy mennyiség
ben, a szegycsont vagy a csípőtányér szivacsos állom ányába vagy a penis 
barlangos testébe. Az in traarterialis  transfuzió nemcsak életm entő lehet, ha
nem  kivérzéses klinikai vagy álhalál esetén a sérült életét visszaadhatja. 
Em bernél kivérzéses álhalálnál az első sikeres in traarterialis transfuziót az 
a. carotis com m unisba 1944-ben Petrovszkij professzor végezte. Ezután még 
4 esetben végezte ezt a m űtétet az álta la  kidolgozott és le írt m ethodika sze
rin t. Ennek a  m ódszernek a tábori sebészetben rendkívüli jelentősége van. 
K ísérletes továbbfejlesztésén klin ikánkon F rank  m unkacsoportja dolgo
zik és ért el m ár eddig is szép eredm ényeket.

A vérátöm lesztés javallatai a tábori sebészetben abszolút és relatív 
javallatokra oszthatók.

Az abszolút javallatokhoz tartozik  a shock és a heveny anaem ia 80 Hg. 
m /m -nél alacsonyabb vérnyomással, valam int a parenchym ás szervek csilla
p íth a ta tlan  vérzése.

A többi esetekben a vértransfuzió  javallata  relatív, de az abszolút 
jav a lla t felé a határok  elmosódhatnak. Ide tartoznak a 80 Hg. m /m -nél ma
gasabb vérnyom ással járó  heveny vérveszteségek, a m űtéti előkészítés és 
utókezelés érdekében adott transfuzió, a súlyos égések, általános gennyes és 
anaerob fertőzések.
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Súlyos, heveny vérveszteségeknél nagymennyiségű v ért adunk, legalább 
1 litert, előbb áramló, m ajd  csepp-módszerrel, a m űtét egyidejű elvégzése 
m ellett.

Vérzéses shock esetén az eljárás azonos. Nem vérzéses eredetű súlyos 
torpid  shocknál az adott v é r mennyisége szintén magas, 500—600 ccm. Ha 
a m űtét sürgőssége m iatt kénytelenek vagyunk azt még a shock állapotában 
elkezdeni, előzetesen kössük be a transfuziót, folytassuk a m űtét alatt, sőt 
u tán  is, cseppmódszerrel, m indaddig, mig a beteget a shock állapotából sike
rü l kihozni. Így járunk  el általában legyengült betegek m űtétéinél és m in
den súlyosabb hasi vagy m ellüregi beavatkozásnál. A N. H. H. folyamán pl., 
gyűjteményes statisztika szerint, az operált hasi sérültek  131.3%-a kapott 
vérátömlesztést: azaz m inden hasi sérü lt legalább egyszer és 31.3% ism étel
ten. Emellett növekedett a transfuziók m ennyisége is. Míg a háború első 
évében az egy hasi sérü ltre  eső vér és vérpótló szer transfuzió átlagban 450 
ccm-t te tt ki, az utolsó évig ez felem elkedett 935 ccm-re- Minél súlyosabb 
volt a shock, annál több v ért adunk. A hasi sérültek  az I. fokú shocknál 
átlagban 340 ccm vért kap tak  (vérpótló szerek itt nincsenek beszámítva),
II. fokúnál 426 ccm-t, III. fokúnál 661 ccm-t. Koponyasérülteknél ezek a 
számok lényegesen alacsonyabbak. A mellkasi sérülések közül, különösen a 
nyílt pneum othoraxnál van a vérátöm lesztésnek nagy jelentősége. Helyte
lennek bizonyult azonban az az álláspont, hogy a vérátöm lesztést az e 
sgh.-en kapják ezek a sebesültek és csak azután szállítsuk őket tovább, jobb 
állapotban a ho. sgh- felé. Az e. sgh.-en a pneum othoraxot herm etizáljuk, 
a sebesültet azonnal a ho. sgh.-re szállítjuk, ahol massiv csepptransfuzió vé
delme alatt végzik el ra jta  a m űtétet, a pneum othorax elvarrását.

Gennyes folyam atoknál, sepsisnél a transfuziókat k iterjed ten  alkalm az
ták, 75—250 ccm-es adagokban, ism ételten m int serkentő  tényezőt, egyéb 
gyógyeljárások kiegészítőjeképen. Elhúzódó gennyesedéseknél Szpaszokukoc- 
kij idegen-csoportú vér i. v. befecskendezését a jánlja stim uláló céllal 5—10 
ccm mennyiségben, 4—5 naponként. Ezt a módszert Kazanszkij úgy módosí
totta, hogy a N. H. H. ro k k an ta in á l a sérült, rosszul gyógyuló sebű végtag 
artériájába fecskendezi az idegencsoportú vért, u tán a  20 percre Esm arch 
pólyával vénás pangást idéz elő. Ez az eljárás serkentő helyi reakciót ad, 
de általános reakciót nem  okoz.

Súlyos égéseknél helyes plazm át adni 500 ccm mennyiségben, vagy 
vérpótló szereket cseppinfúzióban 1—2 1-t, toxicus állapotban előzetes vér- 
lebocsájtás után.

Széleskörű javallatai vannak a vérátöm lesztésnek a tábori belgyógyá
szatban és a fertőző betegségek kezelésében; ezek részletezésére i t t  nem  
térünk ki.

Mérgezéseknél ism eretes a vérátöm lesztés m éregtelenítő hatása. Harci 
gázmérgezéseknél a tábori gyakorlatban a vérátöm lesztést eddig m ég nem 
alkalmazták. A kísérletes adatok szerint fojtó gázokkal tö rtén t mérgezés ese
teiben, am ikor jellemző tünet a korai tüdőoedema, a transfuzió ellenjavallt, 
a többi gázmérgezésnél javallt a korai vérátöm lesztés (1—2 óra múlva) nagy 
adagban és ezt 2—3 naponként ism ételni kell. A transfuziót it t  is vérlebo- 
csájtás előzze még.

A vérátöm lesztés éllenjavallatai közül a tábori gyakorlatban a kerin 
gési elégtelenségre, heveny nephritisekre, hepatitisekre, kell főleg tek in te tte l 
lenni. A nagy erekből történő vérzés esetén úgy kell eljárnunk, hogy gom
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doskodunk ideiglenes vérzéscsillapításról és a transfuzió védelm e alatt végez
zük el az érm űtétet. Ilyenkor legyen kéznél a túlnyomásos vérátöm lesztéshez 
alkalmas felszerelés, hogy esetleg a transfuziót gyorsíthassuk vagy in traa rte - 
rialis transfuzió t adhassunk.

A helyesen, szabályosan elvégzett vérátöm lesztés ritkán  já r  reakcióval 
vagy szövődményekkel. Ezért a vérátöm lesztés u tán  a sebesültet, ha a ki
ürítésnek egyéb ellen javallata nincs, h á tra  lehet szállítani. Am ennyiben azon- 
ban lehetőségünk van rá, a kivérzett, shockos betegeket ne szállítsuk h á tra  
mindaddig, am íg a shock állapotából ki nem  kerültek.

A N éphadsereg eü- szolgálata előtt a vérátöm lesztés szervezeti kérdé
seivel kapcsolatban komoly feladatok állanak, amelyeknek egy részét a szov
je t tapasztalatokra támaszkodva m egoldottuk. Kötelességemnek tartom , hogy 
eü. szolgálatunk nevében itt is köszönetét mondjak Petrovszkij professzor
nak, aki épp úgy, m int az O. V. Sz—t, bennünket is értékes tanácsaival, elmé
leti és gyakorla ti ú tm utatásaival vérellátó  szolgálatunk felépítésében á llan 
dóan tám ogat.

A vérátöm lesz tés  jelentősége a sebészetben

Irta: Rubányi Pál dr.

A vérátöm lesztés jelentősége a sebészetben, különösen a baleseti és tá 
bori sebészetben, de a sebészet egyéb terü le te in  is felbecsülhetetlen. Nagy je
lentőségű ezenkívül a transfusió a  sebészet további fejlődése szempontjából is.

A m odern értelem ben vett sebészet fejlődése tulajdonképpen a XIX. szá
zad második felében indult meg, am ikor a társadalm i és gazdasági fejlődés kap
csán a term észettudom ányok és a gyáripar gigantikus haladása következett be. 
Ez kétségtelenül nagy  hatással volt az orvostudom ány és a sebészet fejlődésére 
is. A  sebészet fejlődésének az első nagy lökést az antisepsis és asepsis, valam int 
a fájdalom csillapítás elvei, de főleg ezeknek a gyakorlatban való alkalmazása 
ad ta  meg. Ezek, valam int a sebészet haladását elősegítő egyéb felfedezések szo
ros összefüggésben voltak és vannak a fizika, kémia, fiziológia és pathofizi- 
ologia, mikrobiologia, serologia, biokém ia és biológia tudom ányainak, valam int 
a technikának roham os fejlődésével. Ide tartoznak azok a felfedezések is, ame
lyek  lehetővé te tték  a  vér átömlesztésének veszélytelen és rendszeres alkalm a
zását. A sebészet tudom ányának és a sebészi technikának fejlődésével az utóbbi 
időben olyan m űtéteket tudunk sikeresen elvégezni, am elyekről azelőtt még 
álm odni sem m ertünk . Ezen heroikus m űtétek  elvégzése transfusió védelme 
nélkül igen kockázatos, sőt a legtöbb esetben lehetetlen. Az utolsó három  év
tizedben a Szovjetunióban m egvalósult a szocializmus és ez m agával hozta a  
tudom ánynak új szocialista értelmezését és a tudom ány eredm ényeinek olyan 
tervszerű , szervezett form ában való gyakorlati alkalmazását, hogy azok m in
den dolgozó közkincsévé válhassanak. Ez a körülm ény fqrradalm i változást 
je len t a megelőzés és a gyógyítás m inden vonatkozásában, az orvostudományi
b an  és így a sebészetben is, term észetesen a  transfusió alkalm azásában is.
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Mi, m agyar sebészek a felszabadulás elő tt azt h ittük , hogy tisztában va
gyunk a transfusio jelentőségével. De mióta Petrovszkij professzor segítségével 
megism ertük közvetlenül a szovjet orvostudomány tapasztalatait, a vérellátás 
szervezetét és a vérátöm lesztés módszereit, alkalm azását a Szovjetunióban, 
azóta látjuk csak, m ennyire el voltunk m aradva. Ahhoz, hogy transfusiot m in
denkinek, bárhol és bárm ikor a szükséges mennyiségben adhassunk, elenged
hetetlen  a vérellátásnak az a hatalm as szervezete, m elyet a világon elsőnek a 
Szovjetunió valósított meg. Ennek m intájára indult meg hazánkban is az Or
szágos Vérellátó Szolgálat megszervezése. Amig ez a szervezett szolgálat nincs 
meg, amig nem áll m indenkinek rendelkezésére megfelelő mennyiségű és m inő
ségű konzervált vér, addig csak nagy nehézségek árán  lehetséges egyes ese
tekben a vért átömleszteni. Mi a III. sz. Sebészeti k lin ikán elsőnek kaptunk 
konzervált vért a Vérellátó Szolgálattól és csak most lá tju k  azt az óriási kü
lönbséget, ami a jelenlegi helyzet és a régebbi állapotok között volt. A másik 
nagy haladás a csepptransfusio módszerének bevezetése, a csepptransfusiós sze
reléknek és az egységes m ethodikának az alkalmazása.

Mai rövid előadásomban nem térhetek ki a transfusióval kapcsolatos szá
mos igen fontos kérdés tárgyalására; feladatom az, hogy a III. sz. Sebészeti 
Klinika egyéves m unkásságának tükrében m utassak rá  a transfusio sebészeti 
jelentőségére.

Mielőtt azonban erre  rátérnék, röviden össze kell foglalnom a transfusio 
sebészeti indication. Tudjuk azt, hogy az indicatiók szoros kapcsolatban állnak a 
transfusio hatásm echanizm usával. Ismeretes, hogy a vérátöm lesztésnek sub
s titu te s , stimuláló, haem ostaticus és desintoxicálóhatásai vannak és ezen ha
tások képezik a transfusio indicatioinak elméleti és gyakorlati alapjait. Van
nak olyan sürgős esetek, am ikor a transfusio életm entő, feltétlenül indikált és 
contraindicatiok nem is jöhetnek szóba. Ilyenek a vérvesztés következtében 
létrejött heveny súlyos anaem iák és a különböző súlyos shock-állapotok. Van
nak azután olyan esetek, ahol a vérátömlesztés alkalm azása nem ennyire sü r
gős, ahol tehát idő van arra, hogy az indicatiot m egfontolhassuk, az esetleges 
contraindicatiokat m érlegelhessük. Röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy a 
transfusionak vannak abszolút és relativ  indicatioi, a contraindicatiok azonban 
sohasem abszolútok, csak relatívak.

A klinika álláspontja az, hogy egész ritka kivételektől eltekintve, konzer
vált vért használunk és azt csepptransfusiós szerelék segítségével alkalmazzuk. 
Ha rövid idő a la tt nagyobb mennyiségű vért akarunk  a vérpályába ju tta tn i, ak
kor is a csepptransfusio szerelékét használjuk, csak nem  csepegtetve, hanem  
sugárban adagoljuk a vért. Különben a transfusio  technikájáról H arkányi 
tanársegéd fog előadásában beszámolni.

A  transfusio absolut indicatioi:

1. Heveny vérzés, illetőleg heveny vérvesztés okozta anaemia, vérzéses
shock.

Külső sérülés, főleg nagyobb érsérülés okozta vérzésnél igen fontos a 
vérzés helyének ellátása, hacsak ideiglenes vérzéscsillapítás form ájában is. 
Masszív tdansfusiot adunk, a vérvesztés fokától függő mennyiségben. A vér
vesztés súlyosságának megítélésében a beteg általános állapota és a vérnyom ás

183



a döntő. 80 Hg. mm. vagy az a la tti systolés nyomás súlyos vérzés jele, komoly 
fenyegető tü n e t és ilyenkor legalább egy litert, de szükség szerint több vért is 
kell adnunk. Az első 500 ccm -t 15—20 perc alatt, a  többit folytatólagos 
csepptransfusio formájában.

Belső vérzésnél (gyomor, bél, tüdő), amikoris a vérzés helyét sebészileg 
ellátni nem  tud juk , nem szabad egyszerre nagyobb m ennyiségű vért adni, Vnert 
ez a vérnyom ás hirtelen em elésével a vérzést fokozhatja. Ilyenkor a helyes a l
kalmazás csak a csepptransfusio, állandó csepptransfusio hosszú időn át. 24 óra 
a la tt 2—3 lite r  vért is adhatunk. Vannak súlyos gyomorvérzések, ahol kétszer, 
háromszor 24 órán át is fo ly tatn i kell az állandó csepptransfusiot.

2. T raum ás shock, ahova a m űtéti shock is tartozik. A shock súlyossága 
szerint kell v é rt adagolnunk. Súlyos shock esetén massiv tr'ansfusiót kell adni, 
legalább 1 lite rt, ha szükséges csepptransfusióban folytatni.

3. Shock prophylaxis: a m ű té ti shock megelőzése. Ez különösen a nagy, 
több óráig ta rtó  mellkasi és agym űtéteknél abszolút indikált, de az indicatio 
fennáll egyéb nagy hasi és végtag m űtéteknél is. A shock megelőzésére m ár 
m űtét előtt, a la tt  és után állandó csepptransfusiot adunk, am elynek cseppszá- 
m át, illetőleg a véradás sebességét a beteg állapotának, illetőleg a m űtét külön
böző szakaszainak megfelelően kell szabályozni. 500 ccm -től 2—3 liternyi 
m ennyiségig leh e t adni.

4. Súlyos égés első stádium ában, az égési shock leküzdésére lehetőleg 
plasm át ad junk  ugyancsak csepptransfusio form ájában.

A  transfusio relatív indicatioi: .

1. M űtéti előkészítésképpen anaemiás, lerom lott betegeknél, különösen 
a daganatos és a hosszú idő óta fennálló fertőzéses esetekben. Ilyen célra leg
helyesebb 5—6 naponként 2—300 ccm v ért transfundálni csepptransfusio for
m ájában.

2. Anaerob fertőzéseknél, különösen súlyos gázoedémánál nagy m ennyi
ségű  vért adunk csepptransfusio form ájában.

3. Sepsisnél 2—300 ccm-es adagokat adunk ismételten, esetleg előzetes 
vérlebocsájtás u tán .

4. Helyi fertőzéses folyam atoknál, körü lírt gennyedéseknél, különö
sen  peritonitisnél, tüdőtályognál, tüdőgangraenánál ism ételt transfusiók
2—300 ccm-es adagokban igen jó hatásúak.

5. Égések m ásodik, harm adik stádium ában, különösen esetleges genye- 
déseknél vagy a granulatios szakban szintén jó hatású a transfusio.

6. Ileusnál az intoxicatio leküzdésére a m űtét előtt és a la tt adott vér élet
m entő  lehet.

7. Sebészi tuberculosis egyes eseteiben ism ételten kis adagokat (100—150 
ccm) adhatunk jó eredm énnyel.

8. Cholaemiánál, különösen a vérzékenység csökkentésére ism ételt kis 
adagokat adunk.

9. H aem ophyliánál és essentialis throm bopeniánál.
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Relativ indicatiók esetében az ellenjavallatokat is m érlegelni kell és 
m inden egyes esetben az összes körülm ényeket figyelembevéve individualizálva 
adagoljuk a vért.

Ellen ja vallatok:
1. A keringés részéről: decompensatio, thrombosis, arteriosclerosis, 

agyvérzés.
2. Tüdők részéről: kisvérkörbeli pangás, pneum onia, tüdőtuberculosis.
3. Vesék részéről: uraem ia.
4. Máj részéről: acut és subacut hepatitis.
Ezek előrebocsátása u tán  szeretném röviden a III. sz. Sebészeti K linika 

anyagát ism ertetni. Nem adhatok term észetesen részletes analízist a klinika 
egyéves transfusiós tapasztalatairól, hanem  csak néhány adatot szeretnék m eg
em líteni és egyes j elemző esetek rövid ism ertetése kapcsán felhívni a figyelm et 
a  vértransfusio igen nagy sebészi jelentőségére.

A. III. sz. Sebészeti K linikán 1 év alatt összesen 745 transfusiót végez
tünk  373 betegnél. Az összesen elfogyasztott vér mennyisége 317 lite r volt. 
Sem transfusiós haláleset, sem  súlyosabb szövődmény nem  fordult elő. Az első 
6 hónapban a reactiok száma 19 %, a második 6 hónapban 7% volt. U rticariás 
reactió fél %. 1 esetben pozitív biológiai próba m ellett (téves csoportm eghatá
rozás) haemolyticus reactió lépett fel.

A transfusiók megoszlását betegségek szerint az alábbi táblázat tün te ti 
fel (I. rovat: kórisme., II. rovat: betegek száma, III. rovat: transfusiók száma).
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2- sz. ábra.

A transfusiók megoszlása betegségek szerint a III. sz. sebészeti klinikán.

Betegek száma Transfusiók száma
Heveny vérzés (vérzéses shock)
Traum ás shock 
M űtéti shock 
Égési shock 
Nagy m ellkasi m űtétek 
Gyom or-nyom bél fekély 
Gyomor, card ia és nyelőcsőrák 
Béldaganatok 
Bélelzáródás 
H ypertonia 
Tüdőtályog 
Septicus folyam atok 
Egyéb
összesen: 373 745

26 35
60 80
15 23

6 12
25 46
30 55
62 165
25 79

5 9
28 35
22 69
24 43
45 94
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Második táblázatunk a m űtét előtt, a la tt és u tána ado tt transfusiók szá
m át m utatja.

A transfusiók alkalmazása a III. sz. seb. klinikán.

Transfusiók alkalmazása 
M űtét előtt 
M űtét alatt 
M űtét u tán

Transfusiók száma 
148 
194 

66

Vérmennyiség 
44 lite r 
91 lite r 
29 liter

Most egész röviden néhány eset ism ertetésével szeretném  demonstrálni 
a transfusio jelentőségét:

1. eset. 28 éves férfi, bal oldalát erős, tompa ütés érte. Fölvételkor pulsus 
96, vérnyomás 110/70, vvs-szám 3.840.000, hgb.: 82%, fvs.: 26.800. Fájdalom  a 
bal bordaív alatt. Léprepedés gyanúja m erült fel. Shock állapota m iatt azon
nal csepptransfusio. Később laparotomia: léprepedés, hasban másfél liter vér. 
Splenektomia. A beteg sim án gyógyult. M űtét előtt, a la tt  és u tán  összesen 
2350 ccm vért kapott. (1. sz. ábra).
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2. eset. 27 éves férfi, m otorkerékpárbaleset érte- Igen súlyos traum ás 
shock állapotában került a k lin ikára: pulsus 140, filiformis, vérnyom ás 70/50. 
A betegnek súlyos medencetörése és húgycsősérülése volt. Másfél lite r vér 
transíusió ja volt szükséges ahhoz, hogy a súlyos shockból kihozzuk (110/75 vér
nyomás), ekkor elvégeztük a m ű té te t további állandó csepptransfusiö mellett. 
A  sérü lt összesen 2300 ccm v ért kapott. Meggyógyult (2. sz. ábra).

3. eset. 52 éves férfinél tüdőoarcinom a m iatt pneum ektom iát Végeztünk. 
M űtét a la tt a m űtéti shock megelőzése céljából állandó csepptransfusiót ka
pott. A 3. szám ú grafikon szem léltetően ábrázolja a transfusió cseppszámának 
változtatását egyrészt a vérnyom ásnak, m ásrészt a m űtét egyes szakaszainak 
megfelelően. (3. sz- ábra).

4. eset. 46 éves férfi, ak inek duodenalis ulcusából masszív vérzése volt. 
Belosztályról vettük  át a beteget. Vvs-szám 2.4000.000, hgb.: 47%, 800 ccm vért 
kapott csepptransfusióban, u tán a  m űtét, m űtét alatt és u tán  is állandó 
csepptransfusiö. A beteg m eggyógyult (4. sz- ábra).

Az általános tapasztalatok és a klinika tapasztalatai a lapján is leszögez
hetjük , hogy a transfusió a mai sebészet nélkülözhetetlen eszközévé lett. Mind 
therápiás, m ind prophylacticus alkalm azásának meg vannak az abszolút 
indicatiói: elsősorban a heveny vérzés okozta anaemia, illetve shock, a traum ás,

fníltct

188



m űtéti és égési shock, valam int a m űtéti shock megelőzése. Ezen indicatiók 
alapján a klinikán is számos beteg életét m entettük meg vérátöm lesztéssel. 
Igen nagy jelentősége van az egyéb javallatok alapján végzett transfusióknak 
is: chrónicus anaemiás, septicus, daganatos betegek gyógyításában, m űtéti elő
készítésében és utókezelésében is kiváló eredm ényeket értünk el. A transfusio 
eljárásának dem okratikus alkalm azása szempontjából döntő jelentőségű a kon
zervált vér, a hatásm echanizm us szempontjából pedig sok esetben a csepp- 
transfusiós eljárás. A vércsoport meghatározások, valam int a vérátöm lesztés 
egységes, jól kidolgozott m ethódikájának pontos betartása veszélytelenné 
teszi a transfúsiót. Meg vagyunk győződve arról, hogy a V érellátó Szolgálat 
további kiterjesztése és fejlesztése ham arosan lehetővé teszi azt, hogy a M agyar 
Népköztársaság m inden dolgozója szükség esetén a megfelelő vértransfusióban 
részesüljön.

A transfusio jelentősége a bőrgyógyászatban

ír ta : Dr. Pastinszky István  
orvosezredes

A  vérátömlesztés hatásmechanismusa a) substituáló, b) stimuláló, c) 
haemostaticus, d) immun-biologiai és e) deslntoxicatios tulajdonságaiban n y il
vánul. A transfusio bőrgyógyászati indicatioira vonatkozólag Zenin, Palaccio, 
P echem ikov, Rogozin és Dodero, hazad vonatkozásban Rávnay, Rajka, Flórián, 
Borota és Tenk  közöltek összefoglaló adatokat. Az indicatio lehet I. absolut 
vagyis életbevágó és II. relatív, am ikor az eljárás bizonyos felté telek  m ér
legeléséhez van kötve.

- I. Absolut indicatio

Égési sérülések. Az égési terü le ten  a hőár*alom következtében  fellépő 
gyulladás fehérje széteséssel, H-anyagok felszabadulásával, vasodilatatioval, 
capillárisok fokozott perm eabilitásával, exoserosissal (sók, elektrolytek, albu- 
minok) jár, helyi és általános plasmaveszteség lép fel (hypoproteinaemia), 
a  vér besűrűsödik, a keringő v ér kisebb, csökkent systolés térfogat, hypoto
nia, capillaris stasis, sejtanoxaem ia, collapsus, shockállapot fe jlőd ik ki. Égési 
sérülés esetén a folyadék pótlására legalkalmasabb a plasma, m ert a besű
rűsödött vérbe új alakelem eket nem  ad.

a) Az első segély gyors nyújtásánál Harkins et al. szerint az égési 
shock kapcsán nyújtandó plasma rhennyiségére mértékadó, hogy m inden Bér- 
kov  schéma szerint kiszám ított 1 % égési (mély égett, hólyagos) felületre  
(a beteg tenyérnek te rü le te  az ujjakkal) 50 ccm plasmát szám ítunk, (pl. 10% 
égett felü let esetén 500 ccm).

b) Kórházi kezeléskor viszont a vér besűrűsödésének m egállapítására 
a vörös vérsejt, haemoglobin, és a haem atokrit értékek szolgálnak (Harkins). 
Ha a 4,500.000 vvs., 100% Hb., és 45-4% haem atokrit értékeket norm álisnak 
tekintjük, úgy minden 100.000 vvs., m inden 1% Hb. és m inden  2% haema-
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tokrit em elkedésének m egfelelően az első 24 h alatt 50 ccm plasma adandó. 
A 24 h-s m ennyiség */3-t az első 12 h alatt, a visszam aradó '/3 -t pedig a 
másik 12 h a la tt adjuk. A plasm a transfusio addig ismétler.dő, míg a nor
m ális haematologiai s ta tu s helyre nem  áll, azonban a capilláris hyperperm ea-
bilitaa m iatt, ha a haem atologiai státus m ár norm ális is, a következő napon 
még az előző nap dosisának felét adjuk. A norm ál állapot kifejlődésére a vér
nyomás rendeződése a legjobb therap iás jel.

c) P lasm a hiányában  m ás plasma pótszerek  jöhetnek szóba, amelyek 
a  plasmával azonos nyom ású kolloid oldatok. Ilyenek pl. a pectin anyagok, 
polysaccharidák vizes oldata (dextran) (Rosenquist).

d) Szükség esetén adhatunk  phys. NaCl oldattal felére hígított vért is 
(250 ccm vér+ 250  ccm R inger oldat); nagyobb dosisok esetén csepptranfu- 
s'o  form ájában adandó. (Petrovszkij, A bbo tt, Pilling, Hirschfeld és M eyer etc.) 
Technikai akadály  esetén i. m. citrátos v é r t is adh a tu n k  naponta 100—200 
ccm-i.

e) P lasm a hiányában fontos a chlorveszteség pótlása: „rechloruratio". 
N anpal 3 h -ként 20 ccm 10%-os NaCl oldat i. v. (akár 100 ccm pro die, 
é jje l szünet), szükség esetén sűríten i a befecskendezéseket (minden 2 h-ban), 
a konyhasó gyógyszerelés addig folytatandó, míg kihagyása nem okozza a 
vérchlorszint esését. Súlyos esetekben a NaCl pótlásához naponta kis trans- 
fusjok (150—200 ccm) kapcsolandók.

f) A z  égéseknél a rehydratatio tú liás nélkü li legyen, tehát kis adagok
b an  és ism ételten kell a szervezetbe ju tta tn i, hogy m inden szívfáradtságot 
elkerüljünk. P ro  die 2 lite r  víz, a felszívódás összes ú tja it alkalmazva: 250 
ccm phys. oldat s. c- vagy m ég jobban i. v. cseppről-cseppre, — 250 ccm 
rectalis csepegtető módon, továbbá 1.5 lite r meleg bicarbonátos thea az aci
dosis ellen és erősen sózott zöldség leves. A  hydratatiot addig kell folytatni, 
m íg  a hyperhaemoglobinaemia em elkedett (Desaux).

II. Relatív indicatio htf 1

1. Általános állapot javítása:
a) Pemphigus-csoport. A pem phigusban transfusioval gyógyulás nem  

érhető  el, de igen k iterjed t lerom lott betegeken heten te 100—150 ccm kon
zerv  vagy friss vér m ikrotransfusiokkal 4—6 heti sorozatban javulások és 
rem issiók érhetők el. A transfusio történhet; 1. heten te 500—600 ccm (Hol- 
laender) 2. hetente 100—150 ccm 4—6 ízben, 3. reconvalescens savó 50 ccm
i. m. vagy 2—3X200—300 ccm transfusio, 4. k iterjed t denudálás esetén 50 
ccm i. m. citrátos vér, 5. bullafolyadék befecskendezésével.

Borota és T enk  a pem phigus kezelésében 12 esetük kapcsán csaknem 
50% gyógyulási eredm ényt é rtek  el, ami jobb Rávnay  transfusiós, vagy Föld
vá ri  régebbi módszerekkel e lé rt eredm ényeinél és az összes külföldi statisz
tik ák n á l. Scherber 1937-ben a bécsi klinikán pem phigus vulgaris és folliaceus 
és im petigo herpetiform is esetekben láto tt javulásokat és remissiokat, viszont 
d erm atitis  herpetiform is D uhring és pem phigus acutus esetekben semmi 
h a tá sa  nem volt. Im petigo herpetiform is esetekben terhesek és abortuson 
á te se tte k  vérének transfusioja ado tt különösen jó eredm ényeket (Prokoptschouk 
és Baranowsky). Hollaender a pem phigusban heten te 500—600 ccm transfu-
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siókat ajánl. Wgtson és Sm ith  bullafolyadék befecskendezése u tán  lá ttak  javu
lást. Greenabum, Grace, Heilman, W olfram  reconvalescens Savót adtak (ismé
telten 50 ccm i. m. vagy 2—3 ízben 200—300 ccm) solganal, germ anin vagy 
stovarsol kezeléssel párhuzamosan.

b) Mykosis fungoides, lymphogranulomatosis, cachexiával járó állapo
tok. Ezen folyam atokban adott tá ro lt vagy nativ  v é r transfusio (heti 200—300 
ccm) gyakran jelentékenyen javitják, — sajnos csak ámenetileg, — a beteg 
általános állapotát. A mykosis fungoides, lym phogranulom atisis kezelésében 
újabban nitrogenm ustárt alkalmazunk, azonban a m ustárolaj nemcsak a da
ganat sejteket tám adja elektíve, hanem  a fehér és vörös vérsejtek számát is 
csökkenti, így ajánlatos a 3—4 naponként nyú jto tt nitrogénm ustár kezelés 
közti szakaszokban 200—300 ccm transfusiokat nyújtani.

c) Táplálkozási vizenyő. Hosszú ideig ta rtó  alultáplálás következtében 
létrejövő hypopreteinaem iás alim entáris dystrophiák esetén (lesoványodás, 
turgor csökkenés, lábszárvizenyő, bőrvérzések, stb.) kis adagokban végzett 
transfusiok (plasma, konzervvér) adják a legjobb eredm ényeket a párhuza
mos adaequát kalória és vitam indús perorális táplálás m ellett, m int azt az 
elmúlt világháborúk példái m utatták  (Blinov, K rivonkin , Ivanova, Black és 
Smith, Eliseva  stb.).

II. Chronikus folyam at activisálására m int stimulator.

a) Generalisált chr. ekzémák, idült erythroderm ák, b) prurigo, psoriasis,
c) erythem atodes, d) idü lt mély gombás betegségek: aktinomykosis, blastomy- 
kosis, stb. e) idült pyodermák: furunculosis, hidrosadenitis, ulcus gangraeno
sum, fusospirochaetás fertőzések stb. (általában azok az esetek, ahol a saját 
vér injectiok hatásosak); ilyenkor először autohaem otherapia kísérlendő meg 
és ha nincs hatás, akkor kell 100—150 ccm kis adagú konzerv vagy friss 
vér transfusiokat végezni, természetesen helyi kezelés mellett).

Rávnay, Rajka, Gougerot, Scherber, Harttung  generalisált chr. ekzé- 
m ákban, erythroderm ák salvarsan és aranyderm atitis esetén közöltek jó ered
m ényeket. Velasco, Blanco és Bauers erythroderm a desquam ativum  I ,einer 
esetében csecsemőkön anyavér injectiokkal nyertek  gyógyulást.

Buschke  súlyos erythroderm a psoriaticum  gyógyulását, Zalkind, Ada- 
gezanov, Hacsaturján pedig makacs pikkelysömörök javulását észleltek trans
fusio után. Shneyder haem olysált és incompatibilis vérrel kezelte eredménye
sen a psoriasis't. Érdekes Scherber fejegyzése, hogy az első világháború alatt 
egy ném et sebészcsoport rendszeresen használt pikkelysömör donátorokat., 
anélkül, hogy a  hosszú évekig ellenőrzött receptorokon psoriasis jelentkezett 
volna.

Erythem atodes kezelésében Zalkind és Makarov, idült, mély gombás 
betegségek (aktino-, blastomykosis, stb.) kapcsán Neuber, Borota , Tenk, 
továbbá m adura és coccidiomykosisok gyógyításában Goldstein és Mac Donald 
közöltek jó eredm ényeket, — utóbbiban különösen reconvalescens savótól.

Idült, makacs, szokásos kezelésre ellenálló bőrfolyam atok gyógyulását 
lökésszerűen segíthetik a transfusiok. Füa1ov lassan sarjadó égési sérülések, 
rosszul regenerálódó sebek, torpid bőrfekélyek, Zalew ski acut Rtg.-égési feké
lyek, Kresner idült lábszárfekélyek, Scherber oralis gangraenás fekélyek 
transfusio kezelésével a necroticus terület gyorsan dem arcálódott és a granu- 
latio, epithelisatio megindult.
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Localis ehr. makacs pyogen folyam atokban (ekthyma, furunculosis, 
hidrosadenitis, ehr. pyoderm ák, ulcus gangraenosum, ulcus serpiginosum, 
fusospirochaetas fertőzések) párhuzam os chemo- és antibioticus theráp ia mel
le tt  lerom lott anergiás betegeken a gyógyulás aktivizálására szóba jöhet. 
Scherber eryth. exsudat. m ultiform e súlyos eseteiben is javallja. A verruga 
peruana  transfusios kezelését is egyes szerzők ajánlják .

III. Súlyos septicus állapot.

a) Acut erythematodes, b) égési septico-pyaemiák, c) septicus pyaemi- 
dek, d) gáz-gangraenás fertőzések.

Erythem atodes acutus, L iebm ann—Sachs-féle syndrom ában létrejövő 
septicus állapotban a transfusio a penicillin és sulfam idok m ellett a legtöb
bet érő gyógyeljárás.

Az égési septico-pyaem iák kezelésében az antibioticus kezelés beveze
tésével sem vesztette el jelentőségét.

Septicus betegségekben, septicus pyaem idek kezelésében Lebedenko, 
G rigorovsky, Tartakovsky, Petrov, Delevskij, Scherber (go. sepsis) ajánlják.

Gázgangraenás fertőzések (Clostridium  Welch-i, Novy-i, septicum ) nehéz 
tú lozn i a transfusio jelentőségét, m in t azt a II. világháború tapasztalatai 
igazolták. A m assiv transfusio többet ér m int a plasm a vagy infusios folya
dék (Probstein, Seelig, Mac Lennan Wielenga, stb.).

IV. Vérbetegségek esetén.

a) Agranulocytosis (salvarsan, sulfonamidok, nitrogénm ustár, thiomicid, 
stb.). Történhet: 1. te ljes vértransfusio, 2. leukoeyta-krém , 3. sárga csontvelő 
nyújtásával.

Elméletileg 500 ccm transfusio  6% -ban emeli a recipiens leukoeyta szá
m át. Madison, Jackson, W itts, R esn iko ff, Fitz-Hugh  kételkednek a transfusio 
hatásosságában neutropenia esetén. Harkins, K ratzke  a reconvalescens savót 
dicsérik, —• ha ez egyáltalán elérhető. Nazarov, Paroulek, Cross egyszerű 
transfusio tó l is gyógyulást láttak. Hurriez, Jackson, Doon vélem énye szerint 
a transfusio  rationalis magas nucleinsav tarta lm ánál fogva. Rybakov, Degl- 
m ann  leukaemiás betegek, Mayer, Lainer, Hartwich, Hoche, Fischer lázas 
vagy lázkeltőkkel kezelt betegek v éré t (nagyobb fvs. szám) transfundálták  
agranulocytosis esetén.

Agranulocytosis gyógyításában a csontvelő stim ulálható csontvelő trans- 
fusioval amikor a donator és recipiens sternum ába punctios tű t  szúrva, 
10 ccm -es 1 ccm citrá to t tartalm azó fecskendővel v ihetjük át a punctatum ot. 
W atkins és G riffin  sárga csontvelővel (200—400 gr.), később töm ény készít
m énnyel (1—5 ccm) Marberg és W iles próbálkoztak.

b) Thrombopeniás purpurák  esetén az elvesztett vér és a  hiányzó 
throm bocyták pótlására. Itt elsősorban friss (nativ vagy citrátos) v ér jön 
szám ításba. Az eredm ény legtöbbször múló, tüneti (Ivanov, Duke, Krasso, 
Engel stb.), m ert csupán átm enetileg emeli a throm bocyta szin tet és jav ítja  
a hsem ostasist. Bőrgyógyászati szempontból a Schönlein-Henoch-purpura, a 
W erlhoff-kór, Osler betegség, stb. jönnek tekintetbe.
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A módszer lehet: 1. Nagy tr. (400—500 ccm) hosszas haem orrhagiak 
után  (Wieseman et ál.). 2. Kis tr. a) (20—40 ccm) félórán belül m egállítja a 
vérzést, másodnaponként ismételhető, b) 5—6 naponként 200—250 ccm, eset
leg gyakrabban (Jones, Tocantins és Patek). 3. Tr. hiányában a donátor 
teljes vérének s. c. vagy i. m. adása 20 ccm-es fecskendővel (18 ccm vér 
és 2 ccm 10%-os natrium citrát oldat). Egyszerű eljárás, amely feleslegessé 
teszi a vércsoport meghatározását, sürgős esetekben naponta 2—3X is ismé- 
telhetők. A recidiváló pu rpurák  rendszeres kezelésében havonta 4—8X  ismé
telt 10—20 ccm injectiok módosíthatják a vérzési hajlandóságot. Egyedüli 
ritka ellen ja vallat, ha a vérzések fokozódnak a befecskendezések hatása a la tt 
(sensibilisatio a donator vérre). Praeventiv célból a beavatkozás előtt 24 h-val 
adott 20 ccm vér m egvédhet a m űtéti vérzésektől (Desaux, Weissenbach).
4. Állati serum  befecskendezések akár ncárnál á llati savó vagy bárm ely 
therápiás álla ti serum (30 ccm-ig) vérzéscsillapító hatásúak lehetnek, a savó 
activitása arányos a frissességükkel (Weil és Boyé). 5. Olyan esetekben, am i
kor fibrinogenopenia a haem orrhagiás diathesis oka (pl. toxicus m ájlaesio 
esetén) friss vér helyett plasm a vagy táro lt vér is adható.

J. Lawrence, Valentin és Adams azt állítják, hogy throm bopeniás 
betegek thrombocyta szám át nem lehet significamsan emelni d irek t massiv 
tr. által (rövid élettartam , elhasználódás, qualitative és quantitative változ
nak. hígulás folytán nem  significans elem, recipiens elpusztítja az új á tv itt 
vérlemezkéket).

Ryssz és Serman  kom binált tr.-t (200—300 ccm) ajánlanak néhány na
pos ascorbinsav in travénás kezeléssel, am itől a leghosszabb tünetm entessé
get láttak. Dufour és Le Hello által ajánlott antihaem orrhagiás savótherapia 
(10 ccm i. m.) anaphylaxiás állapotban levő állatok savójának coaguláló 
tulajdonságán alapszik.

ej Leukaemia esetén főleg alacsony leukocyta számú súlyos anaem iával 
társuló anoxaemias tünetek vagiy haem orrhagiás hajlam  esetén nyú jthat 
csupán átm eneti eredm ényeket, enyhítvén a vérszegénységet és csökkentvén 
a vérzékenységi hajlam ot. (Kirschbaum, Preuss, Hamburger és Dreyfus, 
Tzanck, Bessis és Bem ard). Heti 200—300 ccm friss vagy konzerv vér tr.-k  
ajánlatosak. Jó hatásúak az intram edullaris (sternalis) csontvelő transfusiok 
(Morrison és Sammwick).

Gossio myeloid leukaem iás betegek transfusio ját kísérelte meg lym phoid 
leukaemias betegbe azzal a célzattal, hogy a hyperleukoplastikus szövetek 
egyensúlyát helyreállítsa.. Bessis exsanguinotransfusios módszerében a  
leukaemiás beteg vérét lebocsátva, norm ál vérre l helyettesíti, m ert az anti- 
leukaemiás faktorokat tartalm azna.

V. Bőrtünetekkel járó vagy bőrgyógyászatban használatos 
gyógyszermérge,zések esetén.

CO, acetanilid, phenacetin, pyramidon, -naphthol, phenol, anilin, para- 
anilin stb., esetén). CO-Hb., illetve m ethaemoglobin képződés folytán hyp- 
anoxaem ia keletkezik, am it egyrészt a m érgezett vér lebocsájtásával (300—500 
ccm), .lletve 500—800 ccm friss vér átömlesztésével gyógyíthatunk (Olmer, 
Vigouroux, Pedinielli, Osadchij).
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A ktive  im m unisált donator vérének használata, aki a kérdéses fertőző 
csíra ellen ak tive immunizálva van, így a vérplasm ával im munanyagokat, 
a teljes vérre l pedig phagocytákat ju tta tha tunk  be. Jó hatású anergiás vagy 
erősen toxicus fertőzésekben (coccogen, diphtheria, mély gombás fertőzések: 
aktino-, blastomykosis, stb.). b) Reconvalescens savó (Neuber-féle r. s. keze
lés). Erysipelas, tbc., scleroma, aktino-, blasto-, coccidiomykosis, syphylis, 
herpes zoster, vaccinia generalisata, égés u táni reconvalescens antitoxicus savó.

Az im m unotr.-től Neuber a kom binált kezelési eljárásával (arany, saját 
vér, reconvalescens savó) lupus, rhinosclerom a, aktino-, blastomykosis, stb) 
jó eredm ényeket tapasztalt. Pastinszky  aktinom ykosis két esetében lerom lott 
anergiás betegeken az im m unotr.-val frappáns gyógyulást észlelt. Goldstein 
és Mac Donald coccidiomykosisol^ reconvalescens savó kezelésével azonnali 
javulást észleltek. Az im m unotr.-t Morozkin, Dubinskaya, Kogan infectiosus 
folyamatok, fertőzött sebek esetén jó therápiás és stimuláló eljárásnak ítélik. 
Az orbánc reconvalescens savó és transfusios kezelésének főleg lerom lott idős 
egyéneken, ille tve csecsemőkön lehet therápiás jelentősége (Neuber, Blan
chard, Bell, Phelizot, Tassovatz, stb).

Fertőző ágens okozta p u rp u rák  esetén végzett im munotr. úgy a vér
zés, m int a fertőzés ellen hathatós. Chr. nem gyógyuló pyogen folliculáris 
folyam atok eseteiben Bouquin a 3-ik anatoxin oltás u tán végez 200—300 
Ccm im m unotr.-t. Sidorov adatai szerin t toxicus diphtheria esetekben az an ti
toxin m ellett ado tt immunotr. a m ortalitást felére szállította le. Encephalitis 
és generálisát vaccinia fertőzésben Facey ism ertetett im munotr.-tói gyógyu
lást. Gomez és Radna  leprás betegek tr.-ós kezelésével próbálkoztak. Faget 
és Pogge kevert plasm át használtak a lepra gyógyításában. Becker súlyos 
herpes zoster esetén reconvalescens savótól lá to tt szép eredményeket.

Égési septicopyaem iák esetén előnyösebb néhány szerző szerint olyan 
donator vérrel végzett tr., aki az égési hólyagok bacterium aiból (legtöbbször 
str. haemolytlcus, aerob és anaerob csírák) készült vaccinával megelőzően 
im m unizálva vo lt (Kanekevich, Mac Carthy, Parkins). Grace és Hellmann  
gyógyult égett betegek, Jeannerey reconvalescens égettek antitoxicus savóját 
a jánlják .

Bragin syph. II. st.-ban lévő betegeknek nem  gyógyult késői syph. 
egyének vérét transfundálva a kezdeti fekély behámosodott, az exanthem ák 
visszafejlődtek, A WaR. rövidesen negatívvá vált, viszont nem régi spyh. 
donator vérével ily  eredmények nem  voltak elérhetők. A syph. kezeléssel 
kapcsolatban m egem lítem , hogy Bracht, Sanguinetti, Alfonso  n itrito id  crisist, 
(ami lényegében anaphylaxiás shockniak felel meg) eredményesen kezeltek 
tá ro lt vérrel.

Érdekesség kedvéért megemlítem, hogy Luccherini az Addison-kórt 
hypertensiós egyének vérének átöm lesztésével kezelte.

Végezetül idézem  Tzanck és több külföldi szerző azon vélem ényét, 
hogy az immuno tr . sem b ír több fajlagos hatással, m int az egyszerű tr. 
és így ennek k ite rjed t használatát nem  ajánlják. Némelyek sikerrel alkal
m aztak fertőző folyam atok esetén az ú. n. „leukotransfusio"-1 , azaz olyan 
donator vérét, aki előzőleg fvs. képződést fokozó ú. n. „leukogén" anyagok
kal (pl. kénolaj befecskendezésével) kezeltek.

VI. Immunotransfusio.
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Csoportidegen vérrel végzett m ikrotr. ingertherápiás alkalm azása vesze
delmes reactioi m iatt nem ajánlatos.

A heterotr. lényege, hogy a stimuláló hatás fokozására egyes szerzők 
(Filatov, Grebencsikov, Veksner, Levanyuk) 5—10 ccm idegen csoportú vért 
transfundálnak, amely u tán  jelentkező kolloidoklásiás crisis a to rp id  bőrfo
lyamatok lökésszerű gyógyulását eredményezheti. Hazai vonatkozásban K is
faludy számol be ilyen „mikroparadox tr.“-ról m alum  pgrforans pedis, akti- 
nomykosis esetekben gyors javulással.

*  *  *

A tr. javallatainak ism ertetése u tán  összefoglaljuk, hogy bőrgyógyá
szati szempontból a véradást milyen betegségek esetén nem szabad elfogad
nunk: ezek a bőr kiterjedt gyulladásos betegségei, különösen psoriasis, ery
throderma, kiterjedt ekzéma, urticaria, pyoderma , mykosisok, tbc. cutis luposa, 
illetve a bőrtbc. más formái, még ha azok jelentéktelenek is.

Bőrgyógyászati szempontból tr.-ra bizonyos ellenjavallatok: Quincke 
oedema, asthma és allergiás betegségek, (mert az idegen fehérje m ia tt a tr. 
az allergiás készség fokozódásához vezet, ami esetleg végzetes anaphylaxiás 
shockot válthat ki).

Foglaljuk össze most a tr. szövődményeinek dermato-venerologiai vonat
kozásait, nevezetesen az allergiás betegségek á tvitelének lehetőségeit és a tr. 
syphilis kérdésének mai állását.

A z allergiás betegségek átvitelére két mód lehetséges:
a) A  donator tú lérzékeny, pl. hallal szemben, így vérében halreaginek 

vannak, amelyek a recipiens szervezetébe ju tva o tt halfogyasztás u tán  szabá
lyos u rticariá t provokálhatnak.

Számos ilyen kazuisztika ismeretes az irodalom ban.Ram irez és Berger 
esetében „lóasthrnás", Frugoni betegénél „nyúlszőrasthm ás" donator savójával 
passiv anaphylaxia keletkezett a recipiensen lovakkal, illetve nyúlszőrrel való 
érintkezés kapcsán. Tedstrom , Holder, Dieffenbach  epercsalánérzékenységel 
vittek át tr.-val. Nicolle, Otto, Richet, Dencker és Schwartz szintén figyel
m eztetnek a tr.-val kapcsolatos anaphylaxiára.

b) A  recipiens túlérzékeny, pl. az előbbi példa szerint hallal szemben, 
tehát szervezetében halreaginek vannak, így ha a donator történetesen a tr .- t 
megelőzőleg halat fogyasztott és ilyen allergenek keringenek plasm ájában, 
úgy a tr.-va l alkalm at terem tünk arra, hogy az allergen és reagin  a receptor 
szervezetében’ találkozva allergiás jelenségek (urticaria, erythem a) kelet
kezzenek.

Ha a tr.-val túlérzékeny recipiensbe h irtelen  massive visszük be az 
allergeneket, halálos shock is keletkezhet, m int erre  Tum peer és Cope, Lom
bard, Matheson és Straus, Hancock ism ertettek fatális eseteket. Duke és 
Stofer  a donator tej-, Stew art és Bates hal-, Loveless am brózia (ragweed) 
pollinosis allergeneket v ittek  át ilyen irán t érzékeny recipiensbe. Érdekes 
ada to t közöl Maunsell, hogy az allergiás recipiensnek három negyed része 
száríto tt és reconstitualt kevert (pooled) savó tr. u tán allergiás reactioval 
válaszol. Petrovskij szerint a posttr.-s urticák jóval gyakoribbak nálunk, m int 
a S. U.-ban; valószínűleg a donatorok étkezésében is kell az okot keresni, 
m ert a reactiok jelentkezése nagy fokban függ attó l is, hogy jóllakott vagy 
éhgyom orra vett v ért alkalm azunk.

VII. Heterotransfusio.
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Allergiás betegségek elkerülése szem pontjából tehát igen fontos a do- 
natorok és recipiensek pontos allergiás anamnesise. A z allergiás donatorok 
ezek alapján általában kerülendők (Whitby), m ert a 'tr.-val nem  kívántos 
reactiokat v á lth a tn ak  ki a recipiensben. Tr.-s allergiás illetve anaphylaxiás 
jelenség kezelésében calcium, antihistam in, adrenalin , ephedrin, narcosis, stb. 
jönnek számításba.

W aldbott allergiás betegségek átvitelének megakadályozására azt ajánlja, 
hogy a donator savójából előbb i. c., azután kis adagot i. v. fecskendezzünk 
be, ha pedig a  cutireactio positivvá válna, úgy a vér tr.-ra  nem  alkalmas-

A transfusiós syphilis kérdésének mai állása

M inden bacteriologiailag gondolkozó orvos előtt ismeretes, hogy vér, 
serum  vagy plasm a intravénás transfusioja virulens kórokozók (syphilis, m alá
ria, tbc., homolog serum icterus, stb.) átvitelével já rh a t. Rendkívül fontos ezért 
a „primum non nocere“ elve alap ján  a véradó helyes kiválasztása. Míg a virus 
fertőzések terén ism ereteink m eglehetősen hiányosak, addig a syphilis kór
lefolyása széles m értékben tanulm ányozott, bár it t  is be kell vallanunk, hogy 
a transfusiós syphilis (tr. sy.) egyes problém ái m ég ma sem m egnyugtatóan 
tisztázottak.

M ár 1897-ben a spirochaeta felfedezés előtt Lesser hívta fel a figyel
m et a vérátöm lesztéssel kapcsolatban sy. átvitel lehetőségére. Ugyancsak a műit 
században klassikus kísérletekben sy. egyének vérének fertőző képességét szá
m osán igazolták (a „pfalzi anonym us“: Bettinger, L indw urm , Waller, Pelliz- 
zari, stb.). A tr. sy. problém áinak tárgyalása azért v á lt újból actualissá, mert 
az utóbbi időben a tr. alkalmazása a vitális indicatiokon kívül egyre nagyobb 
m éreteket ölt (fiatalítás, dystrophia, stb), másrészt a háború ala tti és utáni 
időkben a m egváltozott körülm ények folytán a népmozgással kapcsolatban a 
nemibetegségek, így a sy. száma is növekedett, ami nyilván a r. sy. szaporo
dását is maga u tán  vonja. E m ellett a vérkonzervek egyre szélesedő bevezeté
sével tanulm ányoznunk kell a vérkonzervekkel való sy. á tv itel kérdésének 
problém áját.

M ielőtt a tr. sy. megelőzésének kérdésével foglalkoznánk, szükséges á tte 
kintenünk a tr.-val kapcsolatos sy. gyakoriságát. Nehéz a kérdésre pontos 
választ adni, csupán a világirodalom  eddig közölt adatainak kiértékelésével 
kaphatunk némi betekinthetést. Fordyce 1915-ben 43 esetet, Reiy. 1938-ban 68 
esetet foglalnak össze. Pián  és Frazier 7859 tr. u tán  2 esetben észleltek ugyan
azon adótól okozott sy. fertőzést. H artm ann és Schone  1937—1941-ig 4629 tr. 
kapcsán az osloi véradó központban 1 esetről szám oltak be. Ezen két statisz
tika alapján kb. 4.000 tr.-ra  esne 1 sy. fertőzés. A  párisi véradó központból 
Weissenbach et. ál. 70.000 tr. u tán 1 sy. fertőzést észleltek. Valamennyi szerző 
azonban megegyezik abban, hogy a fenti számok egyáltalában nem  felelnek 
m eg a valóságos viszonyoknak, m ert az észlelők term észetszerűen idegenked
nek ilyen kellem etlen kudarc közlésétől, am elynek kom oly forensicus követ
kezményei is lehetnek. Legutolsó beszám olójában Gr either  táblázatos k im utatás
ban közölte a világirodalom ban ism eretes 70 eset adatait, azonban A rzt szerint 
is ezen számot nevetséges alacsonynak kell tartanunk  ha a lehetőségeket ész
szerűen felbecsüljük. Rein, Wise, Cuckerbaum  m inim álisan 2000 eset fölé becsü-
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lik az ilyen fertőzések gyakoriságát, am it m egerősít az a körülm ény is, hogy 
számos sebész és venerologus tud nem közölt esetekről.

A sy. véradók fertőzőképességének tárgyalása előtt ki kell em elnünk, 
hogy a vérátöm lesztéssel kapcsolatos sy. fertőzés lefolyása lényegileg külön
bözik a bőrfertőzésektől, am it egyrészt a különböző anatómiai viszonyok, m ás
részt a teljesen más jellegű oltási anyag okoz. Bőrfertőzéskor ugyanis a spir. 
pali. lymphogen  úton terjed  tovább, így a fertőzés vérpályába ju tásá t a nyirok
csomók akadályozzák, (bár kisebb m értékben ugyan a fertőzés helyén is a 
vérbe kerülhet). A beoltott spirochaeták száma a 300—500 ccm. i. v. tr.-val 
lényegesen nagyobb, m int a prim aersclerosis helyén. Természetesen spir. fe r 
tőzés ,,massiv“ volta nemcsak a transfundátum  m ennyiségétől függ, hanem  a 
véradó körfolyam atának immunbiológiai viszonyaitól is, ami Greither szerint 
a következő lehet: a) első incubatio, b) seronegatív stádium ú lues, c) elégsége
sen,. vagy nem elegendően kezelt, seronegatívvá vált lues, d) kezeletlen idült, 
közben seronegatívvá vált lues.

Normális béke körülm ények között a fertőzési veszély m érlegelését jog
gal csak a fenti seronegatív viszonyokra korlátozhatjuk, m ert m agától é r t
hetően a véradó serologiai vizsgálata m egtörténik. Legveszélyesebb donator 
az, aki az első incubatioban van (a fertőző közösüléstől a primaer sclerosis m eg
jelenéséig tartó 3— 4 hét], m ert itt semmi klin ikai vagy serologiai tünet nincs, 
ami a fertőzésre utalna. Evvel ellentétben a laten tia vagy késői laten tia s tád iu 
mában lévő bet.egek csekélyebb fertőző képességgel bírnak.

A sy. fertőzés lefolyását a következő sémái szemlélteti:
Közösüléstől a fekély jelentkezéséig: spirochaeták a vérben, fertőzőképes. 
(1—4 hét): (Klán. tünet esetleg; serol. lelet: negatív).
3—4 hét után: Primaersclerosis, regionális adenopathia; WaR negatív.
6- —8 hét után: WaR posi'tívba csap át.
7— 9 hét után: Általános adenopatia.
9—10 hét után: Exanthem ák az egész testen.

A tr. sy. megelőzése elsősorban:
a) a véradó helyes kiválasztásán m úlik,
b) másodsorban a transfunda um  esetleges előkezelésében.
A  véradó klinikailag tünet mentes, serologiailag negatív legyen. Sajnos 

a  legexaktabb vizsgálat sem tudja felderíteni a lues latens régen lezajlott ese
teit, továbbá a fen t em lített első incubatio legveszélyesebb eseteit, am elyek 
gyakorlatilag a legtöbb fertőzést okozzák. A lues latens setonegatíva esetek 
kevésbbé veszélyesek, m ert egyrészt m ár több kúrát letettek, ezenkívül idő
sebb egyének, akik tr. szempontjából ritkábban  jönnek tekintetbe. Minden 
esetre óvatosaknak kell lennünk, lues latens seronegatíva vérét se használjuk 
fel, sőt még sy. gyanú esetén is tartózkodjunk a tr.-tól.

További fejtegetendő kérdés az, vájjon nyilvántarto tt vagy alkalm i Vér
adó alkalmasabb-e? Pián és Frazier tanulm ánya szerint 32 rokonságból adódó 
donator közül 20 sy. fertőzést okozott, ami 62.5%-ot jelent. Az irodalom  ide
vágó egyes beszámolói hasonlóképen feltűnő gyakran a fertőző véradót a roko
nok közt találják. (Périn, Lefévre, Rossi, Romero, Garner, C um m er stb.) 
Tzanck  még a véradó szüleire is (sy. cong.) figyelmet szentel. M indezen irodal
mi adatok alapján az a következtetés vonható le, hogy alkalmi, különösen a ro-
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konságból adódó véradókkal szemben a szervezett donatorok feltétlenül előny
ben részesítendők. A rokonsági véradóktól származó gyakori tr. sy. könnyen 
érthető, m ert legtöbbször ott fordul e^ő, ahol a véradó szolgálat nincs megszer
vezve, igy a beteg rokonai közt kell véradót keresni; persze a sürgős szükség 
m iatt legtöbbször a serologiai eredm ényt nem lehet megvárni, viszont a vér
adó, ha tud  is a sy.-éről, közeli rokona előtt (anyós, após, feleség) elhallgatja, 
— viszont a véradás alól nem tud kibújni. Máskép áll a helyzet a ny ilván tar
tott, szervezett véradóknál, ahol a jelentkezéskor m ár egy teljes átvizsgálás 
történik, m ajd  ezután is rendszeres időszakos klinikai és serologiai ellenőrzést 
végeznek (venerologus consiliarius). M ivel azonban a nyilvántartott, átvizs
gált véradók is m egkaphatják a sy.-t bárm ely időben, így egyedüli megoldás 
a közvetlen véradás előtti vérvizsga, sürgős esetben valam ilyen gyors reactio- 
val (Mandula, Chédiak, Cline reactiok), ami nem  igényel többet 30 percnél.

Üjból ism ételni kell azt a tényt, hogy negatív klinikai és serologiai le le
tek dacára is lé tre  jöhet tr. sy. kezelt vagy kezeletlen sy. egyénektől, illetőleg 
leggyakrabban első incubatioban lévő fertőzöttektől. Fontos tehát a pontos 
anamnesis és a donator részletes klinikai vizsgálata, bármely gen ita lis gyanús 
elváltozás (erosio, adenopathia, stb.) esetén, még ha a sötétlátóteres spir. pali. 
vizsgálat negatív lenne, véradásra ne használjuk. (Guszman.)

Ha ezeket a szempontokat betartjuk , úgy a tr. sy. csakugyan ritkaság 
lesz, ha a fen ti oknál fogva teljesen nem  is elkerülhető. Természetesen ezen 
kautelák részletes keresztülvitele főleg háború idején körülményes; a fertő
zött, spirochaetás vér tr. céljára való alkalm assá tételére különböző vegyi 
desificiensek, elsősorban nátrium citrát és higanycyanür hozzátételével pró
bálkoztak. Sim on  1935-ben egy fiatalítás címén végrehajto tt tr.-val Hg. cyanür 
hozzátétele ellenére is a syphilist á tv itte . M uterm ilch  pedig kísérletileg iga
zolta, hogy em berre veszély nélkül alkalm azható 10 mgr. Hg. cyanür csak 10 ccm. 
spirochaetás vér sterilizálására elég. Kast, Peterson, Kolm er tekintélyes állat- 
kísérleteik alap ján  azt találták, hogy 10 mg. m apharsen 500 ccm. spirochaetás 
citrátos vért biztosan sterilizál. Salkind  szerint 1:1,000 arányban a chinin- 
dihydrochlorid jó l használható, de hatás kifejtési idő 3 napi tárolás, viszont 
ezalatt m ár az önsterilisatio is m egtörténik. M ulzer Berkefeld-szűrést ajánl, 
m ert a filteren  a spir. nem  megy át, viszont a sy. u ltrav irusa nem jöhet szá
mításba.

Sokkal érdekesebbnek látszanak azok a kísérletek, amelyek a spir.-ás 
vért több napos állással vagy fagyasztással sterilizálják. M ár Uhlenhut és M ulzet 
u taltak arra, hogy sy. vér 72 órás állás u tán  fertőző képességét elveszti és 
veszély nélkül vihető át, am it Turner és Diseker, továbbá Bloch 1941-ben 
(citrátos vért — 5 C°-ra hűtve) igazoltak.

A második világháború alatt és u tán  m ár k iterjed ten  alkalm azták a 
szovjet kutatók nyom án vérpótlásra a vérkonserveket. Felm erül most a kér
dés, vájjon hogyan ítélendő meg a sy. átv itel lehetősége konservvér haszná
latánál. Elsősorban ki kell azt emelni, hogy az irodalom ban eddig egyetlen 
esetet sem közöltek, am elyet vérkonserv fertőzött volna. Nevezetesen a spir.-ák 
életviszonyai gyökeresen m egváltoznak 4—6 C° között. Oganesyan és Sal
kind  kutatásai igazolták, hogy a nyirokcsomóból származó spir. pali. nem  
m arad sokáig életben a táro lt vérben. Konservvérben általános nézet szerint
4—6 C°-on a sp ir.-ák  nem  élnek 72 órán tú l — minden esetre 4 nap után a
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treponemalc elpusztultnak tekinthetők. Egyes külföldi állam okban ezen kísér
letek alapján addig mennek, hogy a donátort serologiailag és klinikailag meg 
sem vizsgálják, hanem  4 napi konserválás u tán gondolkodás nélkül adják, 
am it részünkről nem tartunk  helyesnek, — bár eddig egyetlen ilyen fertőzést 
nem  észleltek. Nagy előnye a vérkonserveknek az is, íhogy i t t  elegendő idő 
van a donátort luesre kivizsgálni, így szerencsétlenségek esetén a szükséges 
sorozatos transfusiok a véradók elégtelen vizsgálatát illető gond elmarad.

Ezen új elgondolások alapján a régen utópisztikusnak tek in tett célt: a 
fertőzött transfundatum  sterilizálását elértük és így az utólag fe lállíto tt 
W achsmuth-féle követelés, — hogy vér tr.-ra  csak konservvért használjunk, — 
a sy. átvitel veszélyét teljes m értékben száműzni képes, ha a technikai fel
tételek a konservvér előállítására teljességükben megvalósulnak.

Végül foglaljuk össze a tr. sy. elkerülésére szükséges alapkövetelm é
nyeket:*

1. Lehetőleg szervezett véradókat alkalm azzunk, akik je lentkezésükkor  
egy általános, ezenkívül állandó időszakos vizsgálatnak vannak alávetve. Tar
tózkodjunk a családtag-véradóktól! 2 Transfusio előtt közvetlen  újabb klinikai 
és ha csak lehet serologiai vizsgálatra, sürgősség esetén legalább gyors reactió 
(Mandula, Chédiak, Meinicke mikroreactio). Ne bízzuk magunkat a donator 
régi vérpróbáira! 3. Serologiailag negatív donatorok kizárandók a legkisebb  
sy.-re utaló gyanús jel esetén, (erosio, adenopathia ingűin.) 4. Vérkonservet ne 
használjunk 4 napi tárolás előtt. 5. Serologiailag ellenőrizetlen vagy sy. latens 
vérét sürgős életmentő esetén ne adjuk neosalvarsan (10 mgr 100 ccm) vagy  
mapharsen (10 mgr. 500 ccm. citrátos vérre) hozzákeverése nélkül. 6. Ne alkal
m azzunk ism ert vagy gyanús lueses seropositiv vért vérkonserv vagy plasma  
készítésére sem {ha csak nem  szárított).

összefoglalás

A transfusio indicatiói bőrgyógyászatban a következők: A) Absolut 
indicatio az égési sérülés, amelyben a folyadék pótlására legalkalm asabb a 
plasma. A) Relativ indicatio: 1. Általános állapot javítása: a) pemphigus csoport,
b) mykosis fungoides, c) lymphogranulomatosis, d) cachexiával járó állapotok, 
e) táplálkozási vizenyő. II. Chronicus folyam at aktivizálására m in t stimulator:
a) generálisait chronicus ekzémák, idült erythroderm ák. b) prurigo, psoriasis,
c) erythem atodes, d) idült m ély gombás betegségek, aktino-, blasto-, coccidio- 
mykosis, stb. e) idült pyogen folyamatok: furunculosis, hidrosadentitis, pyoderm a 
ehr., ulcus gangraenosum, fuso-spirochaetás betegségek, stb. III. Súlyos septicus 
állapot: a) acut erythem atodes, (Liebmann-Sachs f. tünetcsoport) b) égési 
septico-pyaemiák, c) septicus pyaemidek, d) gáz-gangraenás fertőzések. IV . V ér
betegség esetén: a) agranulocytosis (salvarsan, sulfamidok, nitrogénm ustár, 
thiosemicarbazonok), b) thrombopeniás purpurák, c) fibrinogenopeniás haem orr- 
hagiás diathesis, d) leukaem ia esetén. V. B őrtünetekkel járó vagy dermatológiá- 
ban használatos gyógyszermérgezések esetén: (CO., acetanilid, anilin, paraani- 
lin, phenacetin, pyramidon, /?-nathol, stb.) VI. Immunotransfusio: a) A ktive 
im munisált donátor savó): Anergiás fertőzésekben (coccogén, mely gombás fe r
tőzések, súlyos diphtheria, stb.) b) reconvalescens savó: erysipelas, tbc., scleroma, 
aktino-, blasto-, coccidiomykosis, syphilis, herpes simplex, herpes zoster, égés
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utáni reconvalescens antitoxicus savó. VII. Heterotransfusio, csoportidegen vér 
rel végzett m ikrotr. ingertherápiás alkalm azása veszedelmes reactioi m iatt 
nem ajánlatos.

Derm atológiai szempontból dcnotom ak ellenjavalt: bőr 'kiterjedt gyul
ladásos betegségei psoriasis, erythroderm a, k iterjed t ekzéma, urticaria, pyo
derma, mykosisok, tbc. cutis luposa, illetve más bőr-tbc. még ha azok jelen
téktelenek is. — Derm at. szempontból transfusiora bizonyos ellenjavallat: 
Quincke oedema, asthm a és allergiás betegségek.
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As ütöeres vérátöm lesztés
írta: F rank G yörgy dr. 

igazgatófőorvos.

Az intraarterialis  transfusio alkalmazási területe: súlyos kivérzéses álla
pot, súlyos shock, áram ütés és előzetes vérlebocsátás u tán  CO-mérgezés

A traum atológiai javallatok terén akkor is eredm ény várható, ha a beteg 
m ár term inális állapotban van, sőt a klinikai — vagy álhalál állapota m ár 
bekövetkezett.

Azért beszélünk — szovjet kutatók nyomán — klinikai vagy álhalálról, 
m ert noha a vérnyomás nem mérhető, a vérkeringés és légzés megszűnt, a 
pupilla kitágult, a cornea-reflex nem váltható  ki, mégis bizonyos időn 
belül alkalm azott ütőeres vérátömlesztéssel a sérült, még feléleszthető. A 
végleges halálban ezzel szemben m inden gyógyeljárás sikertelen.

A klinikai halál fogalma elméletileg is megalapozott, m ert köztudomású, 
hogy a szív és légzés megállása u tán  az egyes szervek életképessége nem 
egyidejűleg szűnik meg és ez a körülm ény terem ti m eg az újraélesztés fel
tételeit.

Az ütőeres vérátömlesztés elméleti és gyakorlati kidolgozásában szovjet 
kutatóké az érdem (Birillo, Nyegovszkij, Petrovszkij, stb.). Az utóbbi évek
ben m ind szaporodnak a sikeres felélesztésről szóló közlemények. A vérát
ömlesztés céljaira m indaddig túlnyomórészt a kisebb ütőereket vették 
igénybe (art. bracch. mallleol). Amig nem  a Nagy Honvédő H áborúban P e t
rovszkij először használta fel a carotis comm-t. Azóta az in traarterialis trans- 
fusióra a Szovjetunióban kiterjedten használják a carotis comm.-t.

Technika: A nyak gyors jódozása. Metszés a pajzsmorc a la tt érzéstele
nítés .nélkül a sternocleido-mastoideus elülső széle mentén. A carotis comm, 
gyors felkeresése u tán  gase csíkkal előhúzzuk, ezután vastag vénapunkciós 
tű t ferdén a carotisba szúrunk a szív irányába. A tűhöz gumicső révén kap
csolódik az — a szerelék, ami a konzervált vért tartalm azó palackba vezet.

A vértároló palack záró gumidugóját m ár előzőleg gyorsan kicseréltük a
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szerelékkel kapcsolatos gum idugóval. Ezen kettős fu rat van. A tű  a_ gumicső 
á lta l az egyik furaton  keresztül az üveg aljáig érő üvegcsőhöz kapcsolódik. 
A másik fu raton  keresztül csak éppen a dugó aljáig érő üvegcső vezet az 
edénybe, ennek külső végére egy vérnyom ásm érő ballonja van szerelve, mely- 
lyel palackban a transfusió tarta lm ára 150—200 mm Hg nyo
m ás hozható létre . Célszerű a palackon belüli nyomást m anom eterrel mérni. 
A palackot az asztalra állítjuk, a szereléket és tű t a palackban levő vérrel 
gyorsan légtelenítjük  és a beszúrást ezután e jtjük  meg.

A vérhez előzőleg tegyünk 1 mgr. adrenalint, % mgr. atrop in t és ‘A 
m gr. strophantint. A felélesztéshez konzervált vér használható, m elynek ha
tása nem különbözik a friss citrá tos vértől, sőt dextrose tarta lm ánál fogva, 
előnyösebb. Azonnali transfusió szüksége esetén, ha — vér nincs kéznél — 
a carotisba először fiziológiás konyhasó oldatot adjunk, m elynek megfelelő á t
m eneti hatása van. Éppen ezért a fiziol. konyhasó oldat in traarterialis infú
ziója után arte ria lis  vérátöm lesztést kell adni, a lehetőség szerint 10—15 per
cen belül.

A nyomásos, ütőeres vérátömláSztés fő veszélye a légembólia, ezért en
nek elkerülésére nagy gondot kell fordítani. A tű  kihúzása u tán  steril gaze- 
törlővel rövid ideig nyomást gyakorlunk a punctios nyílásra. Ha jól köszörült 
tű  az érfal ré tegeit valóban ferdén  szúrta át, utóvérzés nem  fog bekövet
kezni.

A leírt módon alkalm azott ütőeres vérátöm lesztésből klinikai halál ese
tében, a klinikai haláltól szám ított m axim álisan 5—7 percig várható  ered
mény. Ezért alkalm azása rendkívül sürgős, hiszen a felélesztés sikere perce
ken, sőt a felső időhatáron m ásodperceken múlik.

Az újraélesztés in traarterialis  m ódja sokkal hatásosabb, m int az i. v. út, 
m ert a gyors’tem pójú vénás vérátöm lesztés a jobb szívfelet tú lterheli és nem 
á llítja  helyre a szívkoncentrációkat. A túlnyomásos transfuziónál a vérnyo
m ás emelést nem csak a vér mennyiségével, hanem  a nyomás közvetlen köz
lésével érjük el. A  carotis comm, azért a legmegfelelőbb, m ert közelfekszik 
a szívhez és az agyhoz is és e két szerv vérellátása játszik döntő szerepet az 
újraéledésben.

A szívműködés mindig előbb indul meg, m int a légzés. Az agy vitális 
centrum ai érzékenyebbek az anoxiával szembén, m int a szívizom. Ha a lég
zés m ár megszűnt, m indig kell alkalm azni m esterséges lélegeztetést is.

Amint a szívműködés m egindult és a légzés helyreállt, a vérnek az ütő
érbe való további bevitelét meg kell szüntetni és át kell térni i. v. gyors 
csepp-transfusióra. Ezt egyébként m ár előzőleg be kell állítani. 2—3 1 be
adása szükséges. Súlyos vérvesztés u tán  az elveszettnél több vért kell vissza
ju tta tn u n k  a szervezetbe, hogy a kísérő shockot is leküzdhessük. A felélesz
tés u tán  igen gondos ápolásra, felm elegitésre, dextrosg és szívszerek bevite
lére  van szükség a shock eredm ényes leküzdésére.

A közöltek részben irodalm i adatokra, részben saját kísérletes meg
figyeléseinkre támaszkodnak. A kísérleteket a III. sz. sebészeti klinikán 
dr. Gál Ida', dr. Vas György és dr. Juhász Balázzsal közösen végezzük. Az 
ü tőeres vérátöm lesztéssel em beren szerzett külföldi tapasztalatok és ezek ered
m ényeivel egyező sa já t m egfigyeléseink e módszert m egérlelték a gyakorlati 
alkalm azásra.
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A Szovjetunió Orvostudományi Akadé.  
miája A. V. Visnyevszkijről elnevezett 

Sebészeti Intézetének közleménye.
A szöveti terápia eljárását V. P. Fila

tov akadémikus dolgozta ki és vezette 
be a gyógyító orvostudomány gyakorla
tába 1933-ban.

A Szovjetunió Egészségügyi Miniszté 
riuma Orvostudományi Tanácsának meg
bízásából az Orvostudományi Akadémia 
A. V Visnyevszkijről elnevzett Sebészeti 
Intézetében tanulmányozták a konzer
vált szöve*ek G. J. Rumjáncev által 
ajánlott módosításban végzett átültetés
nek gyógyító hatását. Kórházi, ille
tőleg rendelőintézeti megfigyelés céljából 
elsősorban olyan betegeket vettünk, akik
nél asthma, bronchiale, valamint gyo
mor- és nyombélfekély állott fenn. A 
szöveti terápia ilyen alkalmazásánál 
azért számítottunk a siker lehetőségére, 
mivel e megbetegedések patogenezisében 
nagy jelentőséget tulajdonítottunk a ner- 
vosus tényezőknek. Ilyen esetekben, te
rápiás célokból mi célszerűtlennek tart
juk az olyan durva beavatkozásokat, 
mint a vagotomia ganglioetcmia, stb. és 
inkább az idegrendszerre gyakorolt kí
méletes behatásokat, mint pl. a novo- 
cain-blockadot, a methylenkéket és az 
enyhe ingerlés más formáit részesítjük 
előnyben.

A szöveti terápiát mi az ingerkezelés 
egy olyan nem specifikus formának te

kintjük, mely az idegrendszer .közvetíté

sével hat. A nem specifikus terápiát mi 
olyan beavatkozási tormának tartjuk, 
amely mindenekelőtt az idegrendszerre 
gyakorolt befolyással áll összefüggésben. 
Ebben mi nemcsak egyszerűen (valami 
ismeretlennek) az „ingerlését“, hanem 
éppen az idegrendszer „enyhe ingerrel 
való kezelését látjuk“ (A. V. Visnyevsz- 
kij. 1946). A szöveti terápia alkalmazását 
Szorgalmazó kérésekkel fordultak hoz
zánk, mind különböző gyógyintézetek, 
mind egyes betegek, s így módunkban 
állott alkalmazni ezt az eljárást a süket
ség, parkinsonismus, polyarthritis, peri
visceritis, hypertonia és más megbetege
dések gyógykezelésére is.

A szöveti terápia alkalmazása előtt 
minden beteg gondos klinikai kivizsgálá
son ment át.

A konzervált szövet sebészi átültetése 
a kórház műtőjében történt, szigorúan 
aseptikus feltételek mellett.

A felhasznált szövet lép-mellékvese, 
here, petefészekké és speciális szövet 
volt. Idős embereknél, akiknél a nemi 
hervadás, vagy kifejezett hormónális 
elégtelenség jelei állottak fenn, a lépszö- 
vet alkalmazását néha here- vagy pete
fészekszövet átültetésével kombináltuk.

‘A műtét előestéjén a Rumáncev-féle 
eljárás szerint 5—7 napig hűtéssel kon
zervált szövetet 1—1 óráig 120 fokos 
hőmérsékleten autoclavba helyeztük. A 
3—5 gt. súlyú szövet darabkát rendsze
rint a bal hypochondriumba, a hasfal 
bőralatti kötőszövetébe ültettük át.

Transfusió Itapcsán fellépií hibáit, 
reaeíióh és szövődményeit

Irta: Dr. V észi Im re
o. alez.

A vérátöm lesztésnél testidegen anyagokat, főleg fehérjéket, nagy m ennyi
ségben ju tta tu n k  a szervezetbe. Ezek a testidegen anyagok különböző választ, 
reactiót váltanak ki a szervezet részéről. Az ilyen módon létrejövő reactiók 
lehetnek hasznosak (vörösvérsejtképzés fokozása, immun-anyag term elés ser
kentése, véralvadás gyorsítása, stb.), tehát lehetnek gyógyító hatásúak. A trans- 
fusió alkalm azását az esetek nagy részében (főleg azon esetekben, ahol nem a 
keringő vérmennyiség veszteségét igyekszünk pótolni) éppen ezek a therápiás 
hatású  reactiók indokolják meg. A reactiók másik csoportját azoknak a folya
m atoknak a m egnyilvánulásai adják, m elyekkel a szervezet a transfusió kap
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csán a vérkeringésbe ju tta to tt káros anyagokkal szemben védekezik. A kerin 
gésbe k e rü lt káros anyagok m ennyiségi és minőségi viszonyai, m ásrészt a szer
vezet védekező képességének a foka szerint ezek a reactiók különböző erős- 
ségűek lehetnek. M agától értetődik, hogy lerom lott, anergiás szervezet m ás
képpen védekezik káros behatásokkal szemben, m int a normergiás.

Éles különbséget kell .tennünk a transfusiós reactiók és szövődmények 
között. Tramfusiós szövődményeknek azokat a szervezetben lejátszódó folya
m atokat nevezzük, m élyek m ár nem  a szervezet védekezéséből adódnak, hanem 
a vérátöm lesztés következtében m egbetegedett szervezet megnyilvánulásai. Mi
vel it t  valódi megbetegedésről van szó, a szövődmények érthetően sokkal súlyo
sabb term észetű zavarok, m int a reactiók.

A transfusió kapcsán fellépő zavarokat, reactiókat, szövődményeket a  ki
váltó clk szerint 3 csoportba oszthatjuk. Ezek a következők:

1. Zavarok a vérátöm lesztés technikai hibái következtében,
2. Helyi és általános fertőzések átvitele,
3. Biológiai term észetű zavarok.

1. Zavarok a vérátöm lesztés technikai hibái ^következtében.

Ide tartoznak: a légembólia, az alvadék-em bólia, a paravénás infiltráció 
és a haem atom a.

Ha a transfusiós szerelvényből a levegőt nem  a leggondosabban hajtjuk  
ki, úgy a vérátöm lesztés m egindulásakor levegő kerü lhet a beteg érrendsze
rébe, és a halál néha a másodperc tizedrésze a la tt bekövetkezhet. Nem kell 
tehát külön felhívni a figyelm et arra, hogy a szerelék levegőtlenítésének milyen 
nagy a jelentősége. Fontos rám utatni, hogy lég embólia előfordulhat olyankor 
is, m ikor nem  vesszük észre a vértároló  edényzet kiürülését, és így a kanült 
nem távolítjuk  el az érből, illetőleg a rendszert nem  zárjuk. Ilyen esetekben 
a vénák szívó hatása következtében nagym ennyiségű levegő kerülhet az erekbe.

A légem ből áknál gyakrabban fordul elő az alvadék-em bólia. A m int tudjuk, 
a konzervált vér alvadásgátló anyagokat tartalm az, tehát magától nem  képes 
megalvadni. A vénába vezetett tű  hegye körül létrejövő örvényben azonban ez 
a meg nem  alvadó véir keveredik a beteg saját (tehát alvadásgátló anyagot 
nem  tartalm azó) vérével, ami könnyen vezethet a rra  az eredményre, hogy a 
tű  hegye körül alvadók képződik. Ennek a legegyszerűbb form ája a tűnek 
vagy a kanülnek a bealvadása, vagy az érnek a véralvadék okozta elzáródása. 
De az olvadékot a véráram  m agával is hurcolhatja, és ez életfontosságú szer
vek ereiben m egakadva, halálos em bóliát okozhat. Hogy a vénába vezetett tű 
hegye körül létrejövő örvénylést, és így az álvadék-képződést megakadályoz
zuk, a kanülnek vagy a tűnek a bevezetési helyét úgy kell megválasztani, 
hogy a bevezetett tű  hegye körülbelül 1— IV2 cm -re legyen egy vénabillen 'yű- 
től. A véna-biillentyűk ugyanis, m int ism eretes, olymódon zárnak, hogy a vér 
visszaáram lását m eggátolják, és így m egakadályozzák az olyan veszélyes ör
vénylés lé ttre  j ö titét.

A lvadék-em bólia létrejö ttének m ég egyéb lehetőségei is vannak. Ha a vér- 
konzervet közvetlenül a felhasználás elő tt nem vizsgáljuk át a leggondosabban, 
kisebb-nagyobb alvadékoknak a je len léte  elkerülheti a figyelmünket. így  ezek 
a transfusió kapcsán, főleg, ha vastag lum enű kanü lt használunk, bekerülhet
nek az érrendszerbe, és embóliát okozhatnak. Az ilym ódon létrejövő embóliák
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természetesen biztosan elkerülhetők, ha a szerelék szűrővel van ellátva. Ha a 
konzerv v ért közvetlenül a felhasználás előtt gondosan megvizsgálva azt ész
leljük, hogy a palack óvatos oldalra döntésénél egy tömegben nagyobb alva- 
dékok mozdulnak el a helyükről, úgy a vért felhasználnunk nem szabad. Ilyen 
esetekben nemcsak az alvadék-em bólia prophylaxisa m iatt kell e ltekintenünk 
a vér felhasználásától, hanem  azért is, m ert csaknem biztosra vehető, hogy a 
vér bactérium osan fertőzött. Ha csak kisebb alvadékok, vagy fibrin-szálak 
figyelhetők meg a konzerv vérben, melyek szabadon úszkálnak az alakos ele
inek között, úgy ez nem bacteriális eredet m ellett szól, hanem rendszerin t a 
vérkonzerválásnál elkövetett technikai hiba következménye. Az ilyen vért 
nyugodtan felhasználhatjuk, ha a transfusió előtt, a legszigorúbb asepsis betar
tása m elleit óvatosan 8—10 réteg gaze-lapon átszűrjük.

Nagy jelentőséggel b ír az alvadék-keletkezésnek egy másik m ódja. Ha a 
beteg a transfusió kapcsán erősen köhög vagy hány, úgy vénás rendszerében 
a nyomás hirtelen emelkedik, és a vénás vér visszaáramlik. Ez a visszaáram lás 
olyan nagy erővel történik, hogy a vénás vér a kanülön keresztül a szerelékbe 
bejutva keveredik a stabilizált vérrel, ennek következtében vérrögök keletkez
hetnek, m elyek visszakerülve az érrendszerbe embóliát okoznak. Fogadjuk el 
szabálynak, hogy a transfusió kapcsán fellépő hányás vagy köhögés esetén a 
mindig kéznél ta rto tt K ocherrel vagy Lum nitzerrel a szereléket közvetlenül 
a  kanül fölött zárjuk, és a  vér-áram lást csak a köhögés vagy hányás meg
szűnte u tán  indítsuk újból meg.

Ha a transfusió kapcsán vénát praeparálunik ki, vagy egyszerűen csak 
intravénás tű  bevezetésénél a  tű  hegye sérti az ellenoldali vénafalat, akár 
a vénafal legbelső rétegét, az endothélt, úgy főleg olyan esetekben, m ikor a ke
ringés is lassúbbá válik (ami a véna distalis szakaszának a praeparálással kapcso
latos lekötésénél mindig bekövetkezik) igen könnyen jöhet létre thrombosis. Mint 
ismeretes a saphéna területén  az áram lás norm ál körülm ények között is lassú, 
és különösen lassúvá válik varicositas esetén. Ilyen érterületbe kötve a kanült, 
érthetően különösen nagy veszélye van a thrombosisnak. Kórosan tágult 
saphéna rendszerben transfusiót eszközölni műhiba! De ha saphéna rendszer 
nem is m utat elváltozást, akkor is kerüljük el, főleg ágyban hosszabb ideje 
fekvő betegeknél a saphéna-praeparálást, és inkább egy felszínes vénát praepa- 
ráljunk ki az alkaron vagy a könyökhajlatban.

Gyakori technikai hiba a konzerv-vér lúlhűtése a tárolás alatt, vagy túl- 
melegítése a transfusió kivitele e lő tt M indkét esetben könnyen következik be 
haemolysis, melynek jelentőségére a későbbiekben térünk  ki részletesen. A vér 
tárolása csak + 4 —+ 6  C° közötti hőm érsékleten történhet. A konzerv-vért lehe
tőleg ne melegítsük, langyos vízbe se állítsuk, hanem  körülbelül 30— 40 percig 
hagyjuk állni szobahőmérsékleten (legcélszerűbbben a betegszobában). Ennyi 
idő tökéletesen elegendő ahhoz, hogy a vér a környező levegő hőm érsékletét 
felvegye. Az átöm lesztésre kerülő vérnek nem  kell testhőm érsékletűnek len 
nie. Ma m ár a legkiterjedtebben a csepp-transfusiós m ódszert használjuk, 
amikor percenkint kb. 15—20—25 csepp vér kerül a beteg érrendszerébe, 
mely kis mennyiségek pillanatok alatt felveszik a testhőm érsékletet.

M int az újabb vizsgálatok kim utatták, a vérben a tárolás folyam án a stabil 
fibrinogen (fibrinogén-A) átalakul labilis fibrinogénné (fibrinogén-B), esetleg 
a fibrin  közvetlenül előalakjává a profibrinnisi. Ha a szervezetet nagym ennyi
ségű labilis fibrinogénnel árasztjuk  el, úgy m ár a  véralvadási készség igen kis
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m érvű fokozódása esetén is, ez fibrinné csapódik ki, thrombosis vagy embólia 
jöhet létre. 18 napnál régebben táro lt vérben m ár csaknem az egész fibrinogén 
átalakul labilis form ává, ezért ebből a szempontból is kívánatos, hogy 18 
napnál régebben tá ro lt vért transfusióra ne használjunk fel.

A paravénás infiltrátió tó l és a haem atom áról együttesen emlékezünk meg, 
különösebb jelentőséggel rendszerint nem bírnak. Paravénás infiltratio  akkor 
keletkezik, ha a tű  nem  ju to tt be a vénába, vagy ha bejutott, úgy a transfusió 
kapcsán a beteg karjának  elmozdulása u tán  a vénából kikerül. Haematoma 
akkor keletkez k, ha a véna-falat a tű bevezetése közben az elülső felszínen 
megrepesztjük („horgas“ tű  használata, stb.) vagy a hátsó falát is átszúrjuk. 
M int em lítettük különösebb jelentőséggel nem bírnak. Ha azonban a trans- 
fusiót nem a legsterilebb kautélák  között h a jtjuk  végre, úgy az érkörüli vagy 
subcután. kötőszövetbe kiáram lott vér fertőződhet, am inek súlyos következmé
nyei lehetnek.

2. H elyi és általános fertőzések átvitele.

H elyi fertőzések. A  leggyakoribb kiváltó oka a vértároló edényzet, a trans- 
fusiós szerelék, a m egfelelő bőrterület, vagy a vérátöm lesztést eszközlő személy 
nem  kielégítő asepsise. S terilitási hibák történhetnek a vérvételnél is. A trans
fusió kapcsán tehát fertőző ágenseket ju tta th a tu n k  be a szervezetbe, aminek 
több következménye lehet. Ezek közül leggyakoribb a throm bophlebitis. Leg
gyakrabban véna-praeparálás u tán  fejlődik ki, de létrejöhet véna-punctió 
kapcsán is. Már az előzőekben em lítettük, hogy a tű  hegye sértheti a véna
falat, a vénában a keringés lassúbbá válhat. Ha ezekhez a tényezőkhöz még 
fertőző ágens okozta endothél-sérülés is társul, úgy mi sem állja throm bophle
bitis kifejlődésének az útját.

A helyi fertőzések az érfal gyulladásos elváltozásain kívül okozhatnak 
phlegm onét és tályogot a bevitt kórokozó term észete szerint. Különösen nagy 
jelentősége van az előzőekben em lített haematoma vagy payavénás infiltratum  
bactérium os fertőződésének, am ennyiben m int ism eretes, a vér egyike a leg
jobb bacterium  táptalajoknak.

Hogy a helyi fertőzések átvitelének a lehetőségét elkerüljük, a következő 
szabályokat kell szem előtt tartanunk. 1. A transfusiós edényzet, a konzerváló 
oldat és a szerelék sterilitására a legnagyobb gondot kell fordítanunk (hogy ez 
hogyan történjen, arra  a későbbiekben térünk ki részletesebben). 2. A vérvétel 
csak a legsterilebb kautélák  között történhetik: a vért vevő személy éppen- 
úgy bemosakszik, m in t m űtét előtt, steril maszkot köt, steril köpenyt vesz fel, 
és steril gumikesztyűt húz. A vérvételre szolgáló véna fölötti terü le te t éppen- 
úgy kell lemosni és izolálni, m int bárm ely más m űtéti beavatkozásnál. A donor 
az utcai ruháját, cipőjét vegye le, m ielőtt a vérvételi helyiségbe belép. 3. A 
sterilitás szabályai, am it az előzőekben elm ondottunk, teljes m értékben vonat
koznak a transfusióra is: teljes sterilitás a mütő részéről, és a m űtéti terü le t 
megfelelő előkészítése. A transfusiót tehát m indig úgy kell tekin tenünk, m int 
abszolút sterilitást igénylő m űtétet, tehát ennek szabályai szerint is kell 
eljárnunk.

Általános fertőzések. Főleg a krónikus fertőző betegségek átvitele b ír jelen
tőséggel. Heveny fertőző betegségben szenvedő egyéneknél az általános álla
pot, a láz, az esetleges bőr jelenségek, stb. úgyis felh ívják  a figyelm et a megbete
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gedésre, ezért ilyen betegtől vért vennii transfusiós célra a legnagyobb ritkasá
gok közé tartozik. Sokkal fontosabbak a krónikus fertőzések, m ert: 1. a, beteg 
a fertőzöttségéről sokszor nem tud, vagy azt eltagadja, 2. a fertőzést könnyen 
elnézhetjük. A legkönnyebben átvihető krónikus fertőzések: a lues, a tuber
culosis és a m alária. Ezekben a megbetegedésekben szenvedő egyénektől trans
fusiós célra vért venni tilos! A  tilalom kiterjed olyan luetikusokra is, akik a 
vérvétel időpontjában, sőt esetleg m ár hosszú évek óta serológiailag negatívok, 
és megfelelő antiluetikus kezelésben részesültek. Röviden: a gyógyult lues is 
kizáró ok. Abszolút kizáró ok a gyógyult m alária is (mint ism eretes a m aláriás 
egyéneknél nem is olyan ritkán  hosszú, esetleg több éves« roham m entes in ter
vallumok vannak, és ilyenkor a beteget könnyen gyógyultnak m inősíthetjük). 
Meg kell emlékeznünk, a virus-hepatitisről is. Ennek kórokozója nem  egyszer 
hosszú idővel a betegség lezajlása u tán  is jelen  van a m egbetegedett egyén 
szervezetében, tehát transfusió kapcsán egészséges egyénre is átvihető. Ezért 
olyan donortól, akinek anamnesiséből kitűnik, hogy hepatitise volt (akár 1—2 
évvel ezelőtt), m inthogy előrem ent virus hepatitis lehetőségét; kizárni nem 
lehet, transfusiós célokra vért venni tilos.

Az általános fertőzések átvitele, akár csak a helyi fertőzéseké, szárm azhat 
a vér nem megfelelő konzerválásából, a tökéletlen asepsis m ellett eszközölt 
vérvételből vagy transfusióból. Ebből a szempontból főleg a két első lehetőség 
bir jelentőséggel. Ha a konzerv vérbe valam ilyen kórokozó bekerül, úgy az 
ott rendkívül gyorsan el is szaporodik. Az ilyen fertőzött vér átömlesztéséből 
eredő súlyos következm ényekre nem kell külön felhívnunk a figyelm et. Itt csak 
újólag a rra  m utatunk rá, hogy a transfusiót eszközlő személynek egyik legfon
tosabb feladata a vérkonzerv alapos megvizsgálása, és ha fertőzöttségére csak 
a legkisebb gyanú is felmerül, úgy a vért felhasználni tilos

M int ismeretes, a donorokat a jelentkezéskor, és ezenkívül időközönkint 
(legalább félévenkint) a véradó szolgálat a legalaposabban m egvizsgálja Ezek
nél a vizsgálatoknál különös gondot kell fordítanunk a kom plem etre és a tüdők 
vizsgálatára. A z anamnézist a legaprólékosabban kell felvennünk! Szabály, 
hogy m ikor egy donortól vért veszünk, akár csak 3—4 héttel az általános ki
vizsgálás után, a lebocsátott vérből m inden esetben újólag és újólag el kell 
végeztetnünk a komplement-kötési reactiókat. A m íg ennek eredm ényét nem  
ismerjük., a vért transfusióra felhasználni tilos! Soha nem lehet ugyanis biz
tonsággal kizárni, hogy a donor az előző vizsgálat és a véradás között eltelt 
időszakban, bárm ilyen rövid legyen is az, nem aequirált-e luest, vagy esetleg 
korábbi lueses fertőzése, m elyet az előző vizsgálatnál elnéztünk, nem  most 
m anifestálódik-e.

Nem kell külön rátérnünk, hogy a vérvétel előtti hőmérőzés, venereológiai 
és általános orvosi átnézet, valam int a beceg újbóli gondos kikérdezése  a vér- 
lebocsátást eszközlő személy kötelességéhez tartozik, és egyaránt fontos a donor 
és a vért kapó egészségének megvédése szempontjából.

Egyes nyugati állam okban a vérlebocsátást megelőzően nem végzik el a 
serológiai reactiókat, hanem az esetleges lueses fertőzöttségre való tekintettel 
a konzervált vérhez salvarsant kevernek hozzá. Újabban azonban több olyan 
lueses fertőzést írtak  le, mely az ilyenmódon spirochéta-mentessé (?) te tt vér
re l történt. Ilyen eljárással tehát soha ne kísérletezzünk, hanem  m inden eset-
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ben végezzük el a kom plem entkötési próbákat, m ert a fertőzésátvitel elkerü
lésének ez az egyetlen biztos módja.

3. Biológiai term észetű zavarok.

Ezek adódhatnak fehérje-érzékenységi reactiókból, pyrogén anyagok által 
k iváltott reactiókból, anaphylaxiás jelenségekből és idegen csoportú vér átöm - 
lesztéséből. Az összes posttransfusiós zavarok közül a biológiai term észetű 
reactiók és szövődmények fordulnak elő a leggyakrabban, az összes reacíiók- 
nak és szövődm ényeknek körülbelül 80—90%-át teszik ki. M egnyilvánulási 
form ájuk szerint 3 csoportba oszthatjuk őket.

1. Hőemelkedés. A legenyhébb transfusiós reactió. Több kiváltó oka lehet. 
Okozhatják leggyakrabban az úgynevezett pyrogén anyagok. Pyrogén anyagok 
elnevezése a la tt egyelőre' még nem  pontosan tisztázott szerkezetű fehérje
féleségeket értünk, melyek m inden valószínűség szerint bacteriális toxinokkal 
azonosak. Jellem ző rá juk , hogy a szervezetbe bejutva, a hőlközpontokra gyako
rolt izgató hatásuk  révén, kisebb-nagyobb hidegrázást, m ajd lázat hoznak létre. 
A hidegrázás és a 'i á z  cssik múló jellegű kellemetlenséggel jár, rövid ideig 
(1—-2 óra) ta rt, komolyabb következm ényei rendszerin t nincsenek. Ennek el
lenére m indent el kell követnünk, hogy pyrogén anyagok ne kerüljenek a 
szervezetbe, m ert súlyos állapotban lévő betegeket még az ilyen jellegű lázas 
állapot is megviseli. A pyrogén anyagokat a következőképen küszöbölhetjük 
ki: a tároló edényzetet és a transfusiós szereléket m inden esetben kétszer 
105 C°-on, lehetőleg száraz hőben kell sterilizálni. A stabilizáló folyadékot 
ugyanígy sterilizáljuk, de em ellett még állati szénen is át kell szűrnünk (az 
állati szén adsorbeálja a pyrogéneket). A transfusiós szereléket ezután ste
rilen csomagoljuk és 48 órán belül felhasználjuk. Ha ezen idő a la tt trans- 
fusiót a szerelékkel nem  végzünk, úgy azt újólag sterilizálni kell. 48 óránál 
régebben sterilizált szereléket használni tilos! A szereléket m  nd  a használat 
után (tehát a stabilizálás előtt), m ind pedig közvetlenül a használat előtt át 
kell mosni biztosan pyrogén-m entes (tehát sterilizá lt állati szénen átszűrt) 
phys'ológiás N aC l-val.

A vérátöm lesztés során fellépő láz kiváltó okai lehetnek a transfusió 
kapcsán a szervezetbe ju tta to tt fehérjék. A vérfehérjék  hosszabb-rövidebb 
ideig való tárolás u tán  denaturálódnak. Az ilyen denatu rált fehérjék, de ér
zékeny szervezetben a nem  denatu ráltak  is, a hőközpontra k ife jte tt hatásuk 
révén, és valószínűleg a RES-re gyakorolt izgató hatásuk közvetítésével is, 
lázas reactiókat hozhatunk létre. A fellépő láz szintén múló jelenségű.

Mi a transfusió kapcsán jelentkező láz theráp iája? Ha a beteg m ár 
transfusió közben hidegrázást jelez, úgy a vérátöm lesztést azonnal félbe kell 
szakítani. Ennek a szabálynak a betartása  azért különösen fontos, m ert m int 
lá tn i fogjuk, a legfélelm etesebb transfusiós szövődmény, a posttransfusiós 
haem olytikus shock az esetek jelentékeny részében sz ntén lázzal, illetőleg 
ezt megelőző hidegrázással kezdődik és az első p illanatban  rendszerint nehéz 
eldönteni, hogy a betegnél csak egyszerű lázas reactió fejlődött-e ki, vagy 
haem olytikus shock. Ezután a beteget melegen betakarjuk , és hőm érsékletét 
félóránként k o n tro lá lju k . Figyelem mel kísérjük a pulsus viselkedését (pro
gress ve gyorsuló, gyengülő pulsus haem olytikus shock jele!). Ha a hideg
rázás és az ezt követő láz csak kisebb m érvű volt, rövid  ideig tarto tt, úgy en
nél többet nem  is kell tennünk. Azokban a ritkább esetekben, m ikor a hideg-
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rázás hosszabb ideig tart, nagyfokú, a beteget nagyon megviseli, jó hatású  
1 ccm 1 % -os atropin-m entes m orphin-oldatot igen lassan (8—10 perc alatt) 
visszaszívott vérrel többször felhígítva, in travénásán befecskendezni. Ez az 
eljárás a hidegrázást prom pt m egszünteti és u tána hypertherm  a rendszerint 
nem  is fejlődik ki. A beteget a m orphin befecskendezés a la tt állandóan 
figyelni kell, és ha arca kipirul, vagy a legkisebb kellem etlenségről panasz
kodik, a befecskendezést azonnal félbe kell szakítani. Láz esetén lázcsillapí
tókat adhatunk a betegnek. Előnyös, ha a lázas reactió lezajlása u tán  a beteg
1—2 napig fehérje-m entes vagy fehérje-szegény étrendet kap.

2. Allergiás reactiók. A llergiás egyéneknél a transfusió kapcsán m inden 
elővigyázat dacára súlyos reactiók jöhetnek létre, ezért ilyen betegeknél a 
vérátöm lesztést lehetőleg csak vitái s indicátió alapján végezzük. Az átöm lesz
te tt vérrel ugyanis m indig beju ttatunk  a beteg szervezetébe olyan anyagokat, 
m elyekre éppen érzékeny. Ennek súlyos allergiás reactió lehet a következ
ménye, és rendszerint olyan reactió fejlődik ki, m int az jile tő  egyén m ás be
hatásra létrejövő allerg ás állapotában. így  asthm ára hajlam osak asthm át, 
u rticáriára  hajlam osak u rticáriát kapnak. Allergiás reactió azonban kifejlődhet 
egyéb módon is, és rendszerint éppen ezek a súlyosabb esetek. A llergiás be
tegek Judsm ással b írnak állapotukról, így kikérdezésüknél erre  fény derül. A 
másik csoportba tartozó allerg ás állapot azonban olyan betegeknél fejlődik 
ki, akik allergiás betegségben nem szenvednek. A kiváltó ok rendszerint elő
zetes allergizálás savóval: a transfusió előtt hosszabb-rövidebb idővel eszkö
zölt tetanus- vagy dyphteria-antitox nnal tö rtén t allergizálás. Az ilymódon 
érzékennyé te tt  betegen a transfusió kapcsán a legkülönbözőbb allergiás tü 
netcsoportok fejlődhetnek ki az egyszerű bőrviszketéstől és u rticáriátó l az 
anaphylaxiás shockig. Tanácsos teh á t m inden transfusióra kerülő betegtől 
megkérdezni, hogy kapott-e therápiás vagy prophylaotikus céllal savót, és 
mikor. Ha a savó nyújtása röviddel a transfusió előtt történ t, úgy vagy te 
kintsünk el a vérátömlesztéstől, vagy prophylactikusan tegyünk meg m indent 
az allergiás állapot kivédésére.

Therápia: a megelőzés szempontjából fontos, hogy a donortól lehetőleg 
csak éhgyom orra vegyünk vért. Ha a transfusiót annak ellenére, hogy tudunk 
a beteg allergiás állapotáról, el ak a rju k  végezni, úgy célszerű a betegnek a 
vérátöm lesztést megelőző 2—3, és az ezt követő 4—5 napon á t antihistam in 
hatású gyógyszereket (Antistin, Dehistin) adni. Természetesen olyan esetek
ben, mikor ilyen előkészítésre idő nincsen, csak a transfusió u tán  ad juk ezeket 
a szereket, de ilyenkor nem  tab lettában, hanem  a hatásosabb injectióban. A 
m ár kifejlődött allergiás állapot kezelése megegyezik a m ás módon létrejövő 
allergiás állapotokéval.

3. Posttransfusiós haem olytikus shock. A  legveszélyesebb, de szerencsére 
a legritkábban előforduló transfusiós szövődmény. Oka: 1. Idegen csoportú 
(icompatibilis) vér átömlesztése. 2. Haem olyzált vér transfusió ja. O kozhatja 
tehát: 1. A donor vagy a recipiens vércsoportjának hibás m eghatározása, és
2. a konzerv vér felületes megvizsgálásává transfusió előtt. A konzerv vér 
haemolyzisét több tényező hozhatja létre: 1. Túlhűtés, 2. Túlmelegítés, 3. Rá
zás. 4. Hosszú időn át való tárolás. Az elm ondottakból következik, hogy a 
posttransfusiós haem olytikus shock m inden esetben a vérátöm lesztést végző  
egyén hibájának a következm énye. A  transfusiót végző személynek m inden 
vérátömlesztés előtt mind a donor (illetve konzerv-vér), m ind a recipiens vér
csoportját meg kell határoznia, m ég akkor is, ha azt megelőzően m ár több
ször. ds m eghatározták. Meg kell vizsgálnia a konzerv-vért, nincs-e benne
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haemolysis, alvadék, szabad szemmel lá tható  bacterium - vagy gombatenyé
szet. Ezt követi a Clémence-próba: 1 csepp 3.8%-os N a-citráthoz egy csepp 
recipiens vért keverünk, m ajd egy csepp kloroform ot adunk hozzá. Erős össze
keverés után m egvárjuk, míg a csepp lakkszerűvé válik, és a kloroform szaga 
m ár nem érezhető. Ekkor a keverékhez 1 csepp donor vért adva, 5—6 percen 
keresztül a tá n y é r t vagy tárgylem ezt, m elyre a cseppet helyeztük, kezünkkel 
egyenletesen m ozgatjuk. Ha a két vér között incom patibilitás áll fent, úgy 
ezen idő m úlva agglut nációt észlelünk. Ezzel az eljárással olyan esetekben 
is tisztázni tu d ju k  az incom patibilitást, m ikor a .csoport-vizsgálat azt nem  
m utatja ki (pl. defect-tipus, gyenge jellegű alcsoport, esetleg egyelőre még 
ism eretlen vércsoport okozta incom patibilitás, stb.). Ezután következik a bio
lógiai próba: ha ennek elvégzése folyam án akárm ilyen reactiót látunk kifej
lődni, vagy a betegnek akárm ilyen szubjectiv  panasza van, (pl. deréktáji fá j
dalom, légszomj, hidegrázás, stb.) a transfusió t nem szabad folytatni. Ha a 
beteg a három szoros, b  ológiai próba a la tt panaszt nem jelzett, a transfusiót 
elvégezhetjük. Ha mindezen szabályokat szem előtt ta rtjuk , úgy a posttrans- 
fusiós haem olytikus shockot csaknem 100% biztonsággal elkerülhetjük.

Tünettan: a beteg az esetek jelentékeny részóban m ár a transfusió ate'tt 
heves, szúrójeliegű derék táji fá jdalm akat jelez, légszomjról panaszkodik. 
Csaknem m inden esetben fellép hidegrázás, m ajd  láz is. Egyes esetekben fel
tűnő a beteg kapkodó légvétele és cyanosisa. Vannak r  fkán előforduló esetek, 
m ikor sem szubjectiv  panaszokat, sem objectiv tüneteke t a betegen nem ész
lelünk, sem fájdalom  vagy légszomj, sem hidegrázás és láz nem  lép fel, tehát 
a betegség kezdeti időszaka teljesen tünetm entesen zajlik le. A haemolysis 
következtében a vörösvérsejtekből felszabadul a haemoglobin. Ennek tünetei 
k é t irányban jelentkeznek: a haemoglob n  k iü rü l a vizelettel (haemoglobinu- 
ria), másrészről sárgaság fejlődik ki. Ez utóbbi rendszerint a transfusiót kö
vető 2—3 napon válik  kifejezetté, nem  egy esetben azonban alig észlelhető, 
esetleg el is m aradhat. Könnyebb lefolyású esetekben a kezdeti h degrázáson 
és ezt követő lázon kívül egyéb tünete t nem  is észlelünk. M ár valam ivel sú
lyosabban ítélendők meg azok az esetek, m elyeknél sárgaság fejlődik ki. Saj
nos, a klinikai tünetekbő l kórjósló következtetéseket levonni nem  lehet, m ert 
gyakran észlelhető, hogy éppen azo*k az esetek, m elyeknél sem  láz, sem hideg
rázás, sem egyéb korai tü n e t nem  m utatkozott, gyakran halálos lefolyásúak.

A haem olytikus shock fellépését követő 6—8. napon, esetleg későbben 
vagy korábban, a v izeletkiürités csökkenése következik be, olyguria, m ajd 
an u ria  fejlődik ki, uraem iás állapot jön létre, m ely ha 1—2 napon belül nem 
oldód k, a beteg  exitál. Szerencsére az eseteknek csak egy részében 
fejlődik ki a vese-kiválasztás ilyen m érvű zavara, sőt a szövődmény 30%-ában 
m ég a v izeletkiürítés m inim ális csökkenése sem észlelhető. Viszont, ha az anu
ria  m ár kifejlődött, a beteg rendszerint m enthetetlen. M inthogy a kezdeti 
tüne tek  súlyossága nem  ad ú tm uta tást a rra  vonatkozóan, hogy anuria  ki fog-e 
fejlődni, vagy sem , ezért m inden eset a legkom olyabb ellenőrzést igényli.

A posttrsinsfusiós haem olytikus shock Iétrejövetelének mechanizmusa 
a következő: A széteső vörösvérsejtekből felszabaduló haemoglobin és a fehérje 
bom lásterm ékek a szervezetet súlyosan m érgezik. Ennek következm ényeként 
a RÉS kóros izgalm a jön létre, a vegetativ idegrendszer állapotában súlyos 
elváltozások fejlődnek ki, a vese kiválasztó rendszerének m űködése felfüg
gesztődik. Az erek  kórosan szűkülnek, az egyes szervek vérellátása súlyos 
zavarokat szenved, így elsősorban az agyé, am i különböző életfontosságú köz
pontok (pl. légzőközpont) müködészavarához vezet (légszomj, cyanosis). A
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haemoglobin nagy tömegben csapódik ki a szövetekben; icterus fejlődik ki.
A haemoglobin eltömeszeli a vese kiválasztó rendszerét, it t  a sejtek  progressiv 
pusztulását okozza (necrosis), mely tetőfokát a 6—8. napon éri el. Ennek kö
vetkezm énye a vizeletkiválasztás fokozatos nehezülése, m ajd teljes gátlása.
A vér '3 Ív adási készségének nagym érvű fokozódásaként nagyszám ban jönnek 
létre a kisebb erekben m  krothrom busok és mikroembolusok.

A kezdeti' időszakban a vérfesték egy része a vizelettel kiválasztódik 
(kb. 24—36 óráig). M iután egyéb transfusiós reactiók is okozhatnak hideg
rázást és lázat, a vizelet-vizsgálat haemoglobinra az egyik legfontosabb diag- 
nosztikum  a haem olytikus shock felismerésében. Szabályként kell elfogad
nunk, hogy minden transfusiós reactió esetében a vizeletet vérfestékre meg 
kell vizsgálni, m ert az esetek nagy részében csak igy tud juk  a helyes diagnó
zist felállítani, és a megfelelő kezelési eljárást bevezetni.

Therápia: elsősorban a prophylaxis, tehát az em lített szabályok b e tar
tása a transfusió kivitelénél. Ha a szövődmény m ár kifejlődött, úgy attól füg
gően, hogy a tünetek mely időpontban lépnek fel, m ás a theráp ia is. Ha a 
beteg m ár a transfusió a la tt jelez hidegrázást, derék táji fájdalm at, légszomjat, 
vagy akárm ilyen szubjectiv panaszt, a vérátöm lesztést azonnal abba kell 
hagynunk. A beteget melegen betakarjuk, és ha légszomj, cyanosis nem fe j
lődött ki, úgy a m ár le írt módon in travénásán m orphint fecskendezhetünk be. 
Légszomj, cyanosis esetén ennek alkalmazása műhiba! Ezután a betegtől rög
tön v ért bocsátunk le (4—600 ccm-t), majd ugyanannyi friss, azonos csoportú 
vért iransfundálunk. Egyesek jó eredm ényről számolnak be exsanguino-trans- 
fu so  alkalmazása esetén is. A betegnek, ha szükséges, nyugtátokat adunk, 
majd 1/4%-os adrenalin-m entes novocain-oldattal V isnyevszkij-féle kétoldali 
perirenális blokádot alkalm azunk, m indkét oldalra 100— 100 ccm-t fecsken
dezve be. A blokádot többször meg kell ismételni. A befecskendezett novocain 
egyrészről tágítja az ereket, a szövetek anyagcseréjére serkentőleg hat, és a 
használt hígításban, a legújabb szovjet kutatások szerint desintoxikál. A be
teg bőven kapjon folyadékot (a szöveti toxinok felhígítása és a vizeletelválasz
tás fokozása céljából). Folyadékelvonás műhiba! Nagyon fontos a só- és fe- 
hérjem entes diéta. Kínzó légszomj és cyanosis esetén célszerű Os belélegezte- 
tést alkalmazni. E llentétben a légzőközpont más ok folytán bekövetkező bé
nulásával, ilyen esetben nem szabad COa-t belélegeztetni, az oxygén tran s
ported ezzel csak m ég jobban m egnehezítjük.

Ha minden theráp  ás beavatkozásunk dacára az olyguria mégis k ife j
lődik, úgy m indent meg kell tennünk a vizeletkiválasztás fokozásának érde
kében: fel kell sorakoztatnunk diuretikus gyógyszereink teljes arzenálját.
Sajnos az anuriás betegek rendszerint m enthetetlenek. Ez term észetesen nem 
vonhatja maga u tán  azt, hogy ilyenkor a kezelést elhanyagolhatjuk. M inden 
theráp  ás lehetőséget meg kell kísérelnünk, hogy a beteg életét m egm entsük 
és végső esetben el kell végeznünk a vesék decapsulátióját is. Mégegyszer 
hangsúlyozzuk, hogy a leghatásosabb therápia a prophylaxis. 1

A transfusiós reactiókat és szövődményeket nemcsak az őket kiváltó 
ok, hanem  súlyosságuk szerint is csoportosíthatjuk. Az ilyen szempontból 
történő felosztások közül a legelfogadottabb a szovjet szerzők által a jánlott 
csoportosítás, m ely 3 fokozatot különböztet meg:

I. fokú reactiók: a pyrogének és fehérje bom lásterm ékek által k iválto tt 
reactiók közül az a csoport, m elynél enyhe hidegrázás u tán  a hőm érséklet 
nem  emelkedik 38 C° fölé és a betegnél a lázon kívül egyéb reactio nem  is je 
lentkezik.
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II. fokú reactiók: a .hidegrázás súlyosabb, a hőm érséklet 38 C° fölé 
emelkedik. Ide tartoznak a nem  súlyos anaphylaxiás jelenségek is.

III. fokú reactiók: ide tartoznak  az összes szövődmények: anaphylaxiás 
shock, posttransfusiós haem olytikus shock, légembólia, alvadék-embólia, álta
lános fertőzések átvitele.

Összefoglalásképen a következőket óhajtjuk  kiemelni.
I. A transfusiós reactiók és szövődmények elkerülésének legbiztosabb 

m ódja a preventio. Ez te rjed jen  ki:
1. Tároló edényzet, transfusiós szerelék, stabilizáló oldat és a megfelelő 

bőrterü le t steril fására, illetve asepsisére.
2. A transfusió elő tt újból vércsoport m eghatározást kell eszközölnünk, 

el kell végeznünk a C lém ence-próbát és a háromszoros biológiai próbát.
3. A konzerv v ért ne hű tsük  tú l, se tú l ne melegítsük, óvakodjunk az 

összerázásától.
4. A vérkonzervet a legaprólékosabban vizsgáljuk meg (felszín, plasma, 

határréteg , üledék-réteg).
5 V énát lehetőleg ne praeparáljunk , ha ez okvetlen szükséges, úgy in

kább aikari vénát praeparáljunk.
6. A tű  vagy kanül bevezetési helye véna-billentyű a la tt legyen.
7. A transfusió úgy tekintendő, m int egy m űtéti beavatkozás, tehát

sterilitásunkra kellő gondot fordítsunk (bemosakodás, maszk, steril köpeny, 
kesztyű). "

8. Különös gondot kell fo rd ítanunk a recipiens anam nésisére is (aller
gia kizárása, stb.)

9. A donort a vérvétel előtt a legalaposabban ki kell kérdezni (fertőző 
betegségek, stb.).

10. A donornál m inden vérvételnél elvégzendő a kom plement-kötési 
reactió.

11. H a a recipiens akár a biológiai próbák alatt, ak á r a transfusió folya
m án a legkisebb panaszt jelzi, a vérátöm lesztést abba kell hagyni.

III. M inden transfusiós reactió esetén el kell végeznünk a vizelet vizs
gála tá t vérfesték  esetleges jelenlétének a felderítésére.

IV. Transfusiós reactiók vagy szövődmények esetén haladéktalanul meg 
kell kezdeni a szükséges kezelést, és ezt még akkor sem szabad abbahagynunk, 
h a  a beteg állapota m egítélésünk szerint rem énytelen.

A transfusió hatásmechanizmusa

Irta : Dr. Kovács Ervin 
orvosfőhadnagy.

Ahhoz, hogy a transfusió helyes indicátióját fel tud juk  állítani, tehát, 
hogy tisztában legyünk azzal, m ikor és m ennyit várhatunk  a vérátöm lesz
téstől, ism ernünk szükséges a transfusió hatásm echanizm usát. Ennek isme
re te  egyszersmind m egkönnyíti a transfusió ellenjavallatainak felállítását, és 
a transfusiós reactiók, szövődmények m egértését is. A vérátöm lesztés során 
nagy m ennyiségben ju tta tu n k  be a szervezetbe testidegen anyagokat, melyek
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a szervezetre különböző ha tást gyakorolhatnak. Ebben a közleményben a 
transfusió úgynevezett ,,'therápiás“ hatásaival foglalkozunk.

A szervezetbe ju tta to tt idegen vér hatását több körülm ény befolyás 
solja- Más és más lehet a transfusió hatása friss és konzervált v é r nyújtása 
esetén, különbözhet továbbá abból a szempontból is, hogy a transfusiót m i
lyen módon eszközöltük (pl. rapid  transfusió vagy csepp-transfusió). Vannak 
azonban a vérátömlesztés hatásm echanizm usában olyan momentumok, melyek 
mind az átömlesztett vér fajtájától, m ind pedig a transfusió kivitelének 
módjától függetlenek, teh á t olyan hatások, m elyeket bárm ely vér bárm ilyen 
formában átömlesztve kivált. Ezeket az effectusokat fogjuk először tárgyalni, 
és utána té rünk  rá arra, hogy miben különböznek az egyes vérek, illetve az 
egyes vérátömlesztési módok egymástól ebből a szempontból.

A transfusiónak a szervezetre k ifejte tt hatásá t könnyebb áttekinthe
tőség m iatt általában négy csoportra lehet osztani. Ezek:

1. Vér, illetve folyadék-pótlás,
2. Desintoxikáló hatás,
3. Vérzéscsillapító hatás, és
4. Stim uláló hatás.

1. Vér-, ille tve folyadék-pótlás.
M indenki előtt ism eretes, hogiy a keringő vérmennyiség 73-ának el

vesztése m ár katasztrofális következményekkel jár, ennél kisebb vérvesz
teségek is súlyos károsodásokat okozhatnak. A keringő vér-, illetve folyadék
mennyiség elvesztése több szempontból jelent súlyos veszedelm et a szer
vezetre nézve. A szív norm ál működése csak bizonyos telíte ttségi állapot 
m ellett képzelhető el, am ikoris a szívbe időegységenkint bejutó, és onnan 
ugyancsak időegységenkint kiürülő vér térfogata egy bizonyos constans érté
ken van, és ennek megfelelően a szív működése is, kisebb ingadozásoktól 
eltekintve, norm ál ütemű. A keringő vér- vagy folyadék-m ennyiség elvesz
tése esetében a szívműködésnek jelentősen meg kell gyorsulnia, hogy ilymó- 
don a perc-ürítést fent tud ja  tartani, tehát nagy többletm unka hárul rá- 
Természetesen, ha a keringő vérmennyiség vesztesége tovább fokozódik, úgy 
egy bizonyos határon tú l a szívműködés fokozódása a veszteséggel képtelen 
lépést tartan i, és ereje előbb-utóbb kimerül.

A vérben az oxygén hordozója a haemoglobin, és m iután ez a vörös- 
vérsejtekhez van kötve, azoknak nagyobb arányú vesztesége esetén a szöve
tek oxygén-ellátása veszteséget szenved, úgynevezett szöveti hypoxaemia, m ajd 
anoxaemia fejlődik ki. U gyanakkor a szövetekben kóros anyagcsere-term ékek 
szabadulnak és szaporodnak fel. A szöveti anoxaem ia és a toxin felszaporo
dás az egyes szervekben súlyos károsodást okoz, a functiót jelentékenyen 
gátolja, sőt extrém  fokon fel is függeszti, ami életfontosságú szervek eseté
ben természetesen katasztrofális következményekkel jár. Vonatkozik ez első
sorban is az agyra, a vesékre, a szívizomra és a m ájra, m elyek az anoxaemia 
iránt különösen érzékenyek. Az anoxaemia által okozott szöveti elváltozá
sok csak fentállásuk egy bizonyos idejéig reversibilisek, azután irreversibi- 
lisekké válnak. A szövetekben felszabaduló kóros anyagcsereterm ékek azon
ban nem  csak locálisan hoznak létre  elváltozásokat, hanem a keringésbe 
jutva, m ás szerveket is súlyosan károsíthatnak, sőt károsíthatják  a szerve
zetet generalizáltan is, teh á t a legszorosabb értelem ben véve megmérgezik.
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Ha nem  a teljes vér veszteségével állunk szemben, tehát a vér alko
tásában résztvevő elemeknek nem  mindegyike kerül ki az érpályából, hanem 
csak a folyékony rész, a crystalloidokkal és a fehérjékkel, úgy más kép 
alakul ki. A keringő vérm ennyiség csökkenésének ezt a m ódját exhaemiá-nak 
nevezzük. Exhaem ia leggyakrabban a traum ás shock esetében fejlődik ki, 
hogy m ilyen mechanizmus révén, arra  a közleményben nem  térünk  ki. 
Exhem iánál teh á t a vér alakos elemei és a vérfesték az érpályában marad, 
m ennyiségük azonban a keringő vérmennyiség csökkenése következtében 
relatíve megszaporodik. A szövetekbe kilépett fehérjék fokozzák a szövet 
osmotikus nyom ását, am inek következm ényeként az erekből az intravasalis 
és extravasalis nyom ás-különbség kiegyenlítésére folyadék áram lik  ki. A ki
áram ló folyadék azonban ú jabb  fehérje- és crystalloid-töm egeket visz m a
gával, tehá t a szöveti tensió ném  csökken, hanem  tovább fokozódik, ami 
újabb folyadék-kilépést eredményez. így egy circulus vitiosus alakul ki, mely 
végeredm ényben, ha a folyadék kilépése nagy érterü leten  történik, és ele
gendő hosszú ideig áll fent, halálhoz vezet. Az exhaem iánál, annak ellenére, 
hogy a vér sejtes elemei az érpályában  m aradnak, súlyos szöveti anaoxaemia 
alakul ki. Ennek oka az, hogy a nagytömegű folyadék kilépése következté
ben a keringő vérm ennyiség jelentősen csökken, a szívműködés jelentősen 
felgyorsul, teh á t a keringés olyan gyorssá válhat, hogy a vörösvérsejtek 
oxygénjüket nem  tudják a szövetekbe leadni. A traum ás shock későbbi Stá
diumában, m ikor a folyadék-veszteség m ár nagy fokot ért el, és az erek 
ailatálnak, stasis fejlődik ki a capilláris és praecapilláris területeken, úgy, 
hogy a vér sejtes elemeinek nagy  része a keringésből kiesik.

Az elvészett vér, illetve keringő folyadék-mennyiség pótlása több mó
don történhet. Ezek közül a'z egyik crystalloidok nyújtása infusióban, a 
m ásik a transfusió. A crystalloid-oldatokkal valóban pótoljuk az elveszett 
folyadék- és crystalloid-m ennyiséget, ellenben nem  pótoljuk a sejtes ele
meket, sem a fehérjéket. Ennek az lesz a következménye, hogy a vér felhí
gul, tehát időe-gységenkint m ég kevesebb vörösvérsejt halad á t a capillári- 
sokon, a szövetek még kevesebb oxygént kapnak. Em ellett a vér osmotikus 
nyom ása tovább csökken (aminek főleg exhaem ia esetében van nagy jelen
tősége), am inek következm ényeként újabb folyadék tömegek léphetnek ki 
az érpályákból.

Mi a helyzet ezzel szemben a transfusiónál? Az átöm lesztett vérrel 
elsősorban is pó toljuk a vér sejtes elemeit, tehá t a szövetek oxygenizátióját 
fokozzuk, m egszüntetjük ezzel az anoxaemiá't és annak következményeit, 
fehérjéket viszünk be a szervezetbe, tehát helyreállítjuk  a colloid-osmotikus 
nyom ást az érpályán  belül, teh á t m egakasztjuk a circulus vitiosust. Emellett 
a transfusiónak desintoxikáló hatása  is van, m elyről később lesz részletesen 
szó. A keringő vérm ennyiség veszteségénél alkalm azott transfusióval tehát 
helyreállítjuk  az érpályán belül a physiológiás állapotot.

Külön m eg kell itt em lékeznünk a transfusiónak a vér sejtes elemeire 
gyakorolt hatásáról. A transfusióval ugyanis nemcsak vörösvérsejteket 
viszünk be a szervezetbe, hanem  egyszersmind azoknak a képződését is elő
segítjük. Az átöm lesztett vér, hogy milyen hatásm echanizm us révén, az 
egyenlőre még nem  tisztázott kérdés, izgatólag h a t a csontvelőre, úgyhogy 
fokozódik az erythrocyták term elése. Ha transfusiók előtt és u tán  elvégezzük 
a betegnél a vörösvérsejt-szám lálást, törvényszerűen tapasztalhatjuk, hogy
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a vörösvérsejt-szám emelkedése sokkal nagyobb m érvű, m int am i a trans- 
fusióval bevitt vérben lévő erythrocyta-szám nak megfelelne. Vizsgálva azt, 
hogy a szervezetbe ju tta to tt testidegen vörösvérsejteknek m ennyi az élet
tartam uk, m egállapították, hogy átöm lesztett vörösvérsejtek, m elyeket elő
zetesen radioaktívvá tettek, még a transfusiót követő 16—20. héten  is ki vol
tak m utathatók  a recipiens vérében. A vizsgálatok szerint az átömlesztésre 
került erythrocyták kb. a transfusiót követő 3—4. héten kezdenek a vérből 
eltűnni, számuk progressive csökken, de teljesen csak a 20. h é t u tán  pusz
tulnak el.

Nagym értékben fokozódik a transfusió hatására a throm bocyták te r
melése is, erről későbben még részletesebben szólunk. A vörösvérsejteket ille
tően meg kívánjuk jegyezni, hogy ezek sterilen levett, jól konzervált vérben 
a felhasználási idő a la tt nem  m ennek tönkre, teh á t a tá ro lt v é r ebből a 
szempontból teljesen egyenértékű a friss vérrel.

Nem különbözik a  friss vagy konzervált vérnek a hatása a vérveszteség 
szempontjából sem. M inthogy a konzervált vérben nemcsak a vörösvérsej
tek m aradnak életképesek, hanem  a fehérjék sem  denaturálódnak jelentős 
m értékben, a tárolt vér éppenúgy alkalmas a keringő vérm ennyiség pótlá
sára, m in t a friss. Nagy különbség van azonban abból a szempontból, hogy 
a transfusiót m iképen eszközöljük.

Nagy vérveszteségek esetén, ahol gyors halálos komplikációtól kell 
tartanunk, term észetesen rapid transfusiót kell alkalm aznunk. Lehetőleg azon
ban soha ne adjunk ilyen módon többet 5—600 ccm-nél, m ert különben az 
üres vérpályák feltöltése az elgyöngült szívizomra igen rövid idő a la tt igen 
nagy m unkát ró, am it az nem képes teljesíteni. A fenti m ennyiségű vér 
rapid transfusió ja u tán  térjünk  rá  a csepp-transfusióra, először nagyobb (per- 
cenkint 25—30) később kisebb (percenkint 15—20) cseppszámmal. Nagy erek 
vérzéseinél, ahol halál percek a la tt bekövetkezhet, és a vérzés csillapítása 
hosszabb időt venne igénybe, term észetesen ettől- a szabálytól el kell tekin
tenünk, és a rapid transfusióval a vérveszteséget m indaddig kell pótolnunk, 
míg a végleges vérzéscsillapítás meg nem  történ t.

Azokban az esetekben, ahol nem a teljes vér veszteségével állunk 
szemben, hanem exhaem iával, különösen ha m ár a vér-fehérjékben  is jelen
tős deficit áll fent, lehetőleg soha ne adjunk v é rt más módon, m int csepp- 
transfusióval. Ilyenkor ugyanis a capilláris fal sérülése következtében a vér
nyomás hirtelen emelése újabb exhaem iát eredményez, m ásrészről az anoxae- 
m iás szívizomzat nem  képes á thajtan i a v ért az aortába, am inek követ
kezményeként súlyos kisvérköri pangás fejlődhet ki.

Egészen a legutóbbi évekig az volt az általánosan e lte rjed t felfogás, 
hogy nem  teljes vérveszteségnél, elsősorban traum ás shocknál, lehetőleg ne 
teljes vért, hanem  plasm át adjunk, amennyiben utóbbival a colloid-osmotikus 
nyom ást a vérpályákon belül sokkal nagyobb m értékben tu d ju k  fokozni. 
A II. világháború tapasztalatai azonban azt m utatták , hogy ilyen esetben 
m indig kielégítő volt a teljes vér adása, sőt szovjet szerzők a teljes vért 
ebből a szempontból teljesen egyenértékűnek ta rtják  a plasm ával, term é
szetesen hangsúlyozva azt, hogy ha lehetőség van rá, a transfusiót lehető
leg 2—300 ccm plasm ával kezdjük meg ilyenkor. Az egyetlen eset, m ikor 
a plasm a lényegesen hatásosabb, m int a teljes vér, a k ite rjed t égések után  
fellépő nagyfokú vérfehérje- és folyadék-veszteség.
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2. Desintoxikáló hatás.
A szervezetre ható  m érgek lehetnek exogének és endogének. Az exogén 

m érgeket, illetőleg ezeknek transfusióval történő gyógyítását it t  részletesen 
nem  em lítjük. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a transfusió desintoxi
káló hatása ezekre is vonatkozik. Szovjet szerzők a transfusiót kitűnő ered
m énnyel alkalm azzák széndyoxyd-, anilin-, phenol-, benzol-, arzén-, higany-, 
stb. mérgezéseknél. Ilyen esetekben főleg az úgynevezett exsanguino-trans- 
fusiónak van kitűnő hatása (leginkább a m érgezés acut stádium ában). Ez 
abból áll, hogy a m érgezett egyéntől lebocsátanak kb. 2—300 ccm vért, majd 
ugyanannyit transfundálnak. Ezt követőleg ism ét vérlebocsátás, m ajd ismét 
transfusió, és így aránylag rövid idő alatt a betegnek csaknem  az egész 
keringő vérm ennyiségét kicserélik. Használják ezt az eljárást endogén m ér
gezéseknél is, így újabban  ecklam psiánál. Az eljárás nagy hátránya, hogy 
nagy mennyiségű v é rt kíván, am i nem  mindig áll rendelkezésre.

A transfusió desintoxikáló hatásának mechanizm usa egyenlőre még 
nem  teljesen 'tisztázott. Szovjet ku ta tók  m egállapították, hogy az átömlesz- 
te tt vörösvérsejteknek fontos szerepe vtan a m érgek adsorbeálásában. Emellett 
a beteg vérét a transfusióval felhígítva, csökkentjük a m éreg concentrátió- 
já t a vérben, ami különösen az exsanguino-'transfusiónál nagy m érvű. A be
vitt, egészséges em berből származó, vérre l friss im m un-anyagokat ju tta tunk  
be a szervezetbe, m elynek főleg a bactériális toxinok m éregtelenítése szem
pontjából van nagy jelentősége. E rről ma m ár nem  kell. részletesebben be
szélni, hiszen csaknem  m indenki előtt jól ism eretesek az egyre k iterjedtebb 
alkalm azást nyerő im m uno-transfusiók. Em ellett az átöm lesztatt vér ser
kentőleg hat a szervezet sa já t im m un-anyag term elésére is. A transfundált • 
vérre l a szervezetbe nagy m ennyiségű testidegen fehérje kerül, melyek a 
reticuloendotheliális rendszer m űködését erősen serkentik , és ezzel fokozzák 
az im m un-anyag term elést is. A m ost elm ondottak term észetesen csak a 
bactériális intoxikációkra vonatkoznak. Utóbbiaknál, m in t ism eretes, jelen
tős százalékban súlyos secunder anaem ia fejlődik ki a vörösvérsejtek foko
zott pusztulása m iatt. A transfusióval term észetesen ezt a secunder anaem iát 
is kompenzáltuk.

Egészen más a transfusió desintoxikáló hatásának  mechanizmusa a szö
veti m érgek által k iválto tt toxicosisokban. Ezek közül legfontosabb a traum ás 
shock állapotában kialakuló toxicosis. A traum ás shock esetében bekövet
kező anoxaemia, m int em lítettük, a szövetekben különböző toxinok felszaba
dulását eredményezi, m elyek a keringésbe ju tva súlyosan károsítják a szer
vezetet- A toxin-hatás következtében fokozódik a capillárisok perm eabili- 
tása, am inek eredm ényeként a keringő vérm ennyiség csökkenése hatalm as 
m éreteket ölthet. Az anoxaem ia így tovább fokozódik, ami újabb toxinkép- 
ződéshez vezet, teh á t az előzőeken m ár em lített circulus vitiosus mellett 
egy újabb  ilyen circulus alakul ki. Ha az ilyen betegnek transfusiót adunk, 
úgy nemcsak a haem ocontrentrátiót szüntetjük meg, és az érpályán belüli col- 
loid-osm otikus nyom ást á llítjuk  helyre, hanem  egyszersmind, csökkentjük a 
toxikus anyagok conoentrátióját is a keringő vérben. M ásrészt a szöveti 
anoxaem ia csökkentésével, illetve megszüntetésével m eggátoljuk újabb toxin- 
tömegek felszabadulását.

A desintoxikáló célzattal n y ú jto tt transfusió kiviteli m ódjától sok függ. 
B árm ilyen fa jtá jú  endogén toxicosisról legyen is szó, a szervezet minden 
része súlyosan károsodik, így m aga a szív is. Ezért m indig csak csepp-trans-
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fusiót nyújtsunk ilyen esetekben. Ami a transfundálandó v é r jellegét illeti, 
meg kell jegyeznünk, hogy m inden olyan esetben, ahol im m un-anyagot is
akarunk a szervezetbe ju tta tn i, annak ellenére, hogy a konzervált vér im m un
anyag tartalm a nem m utat gyors csökkenést, mégis lehetőség szerint inkább 
friss citrátos vért transíundáljunk , szintén csepp-transfusió form ájában. Nem 
bactériumos eredetű intoxicátió esetében természetesen a konzervált vér
rel éppen olyan jó eredm ény érhető el, m int a friss vérrel.

A speciális immun savók tárgyalása nem  tartozik  a közlemény ke
retébe.

3. Vérzéscsillapító hatás.

Már a vérátöm lesztés „történelm i“ korában észrevették, hogy a vérzé
seknél a vérpótlás céljából nyú jto tt vérátöm lesztések kapcsán súlyos vérzések 
csökkentek, sokszor meg is szűntek. Csaknem m indenki előtt ismeretes, hogy 
haemophiliások vérzései m ilyen jól csillapíthatok transfusióval.

Milyen hatása van teh á t a vérátöm lesztésnek a vér alvadására? M ár az 
előzőekben em lítettük, hogy a vérfehérjék izgató hatást gyakorolnak a RES-re, 
és Jancsó vizsgálatai óta tudjuk azt is, hogy a RÉS izgalma a vér alvadását 
jelentősen fokozza. Az átöm lesztett vérrel em ellett a szervezetbe be ju tta tunk  
aránylag nagy tömegben m inden olyan anyagot is, mely a v ér alvadásához 
okvetlenül szükséges, illetve a vér alvadását gyorsítja. A transfundált vérrel 
átömlesztünk throm bocytákat, fibrinogént, valam int prothrom bint is. Ennek 
azért is nagy a jelentősége, m ert különösen olyan esetekben, ahol a véralva
dás zavara áll fenn, a hiányzó alvadás-activ factor pótlásáról ilyen módon tu 
dunk gondoskodni.

Ha transfusiót haem ostatikus célzattal kívánunk adni, úgy az átömlesz- 
tendő vérrel szemben bizonyos követelm ényeket kell tám asztanunk. M int m ár 
em lítettük, a konzervált vérben a sejtes elemek, így a throm bocyták is, 
hosszú ideig életképesek, és ami a throm bocyták szempontjából ta lán  még fon
tosabb, functióképesek m aradnak. Hasonlóan nem változik a vér fibrogén ta r 
talm a quantitative, csak minőségileg. A tárolás a la tt a vérben norm ál körü l
mények között jelenlévő stabil fibrinogén-A átalakul labilis fibrinogén B-vé, 
ami a véralvadás szempontjából előnyös. Jelentősen csökken azonban a pro- 
throrom bin-concentrátió, és a prothrom binnak trhom binná való átalakulásához 
szükséges accelerator-globulin (vagy O w ren-factor) szintje is. A vérben tá 
rolás közben progressive heparin válik szabaddá. Á tlagban a konzerválástól 
számított 8—10. napon a vér gyakorlatilag prothrom bint m ár nem  tartalm az, 
heparín-tartalm a viszont kb. 3—4-szerese a norm ál vérnek. B ár kompenzáló 
mechanizmusok révén, az elm ondottak ellenére, a konzerv vér az alvadást 
nem gátolja, mégis sokkal jobb vérzéscsillapító hatást érhetünk  el, ha  a be
tegnek friss citrátos v é rt adunk csepp-transfusió form ájában.

A konzervált vérhez, m int tudjuk, stabilizálás céljából alvadásgátló 
anyagot adunk, em ellett a konzerválás a la tt heparin is felszabadul benne. 
Joggal m erül fel tehát a kérdés, hogy akkor az ilyen vér m iért nem befolyá
solja károsan a recipiens vérének az alvadását. Normál véralvadási készség
gel rendelkező egyén szervezetének tökéletes kompenzáló mechanizmus áll a 
rendelkezésére, mely az alvadás egyik vagy másik irányba történő eltolódá
sát ki tud ja  egyensúlyozni, így a heparin hatása kellőképpen nem  érvénye
sülhet. Ami a konzerv vérhez adott alvadásgátlók szerepét illeti, k im utatták ,
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hogy mind a c itrá t, m ind az oxalát, egyelőre imég nem  tisztázott módon, fokoz
zák a vér alvadékonyságát in vivo, tehát egy betegnek intravénásán ilyen 
szereket n y ú jtv a  alvadási ideje jelentékenyen megrövidül. Ú jabban szovjet 
és francia szerzők jó eredm ényeket értek  el nagyobb m ennyiségű c itrá t in tra 
vénás adásával haem ophiliás vérzések csillapításában.

Az eddigiekben a transfusió hatásm echanizm usának három  leglénye
gesebb kérdését tárgyaltuk. Vannak azonban a transfusiónak egyéb, el nem 
hanyagolható hatásai is. A vérrel b e ju tta tu n k  a szervezetbe sókat, fehér
jéket, vitam inokat, stb. É rthető  tehát, .hogy a transfusiónak a só-, fehérje- 
ccntrentrátió  fokozása szempontjából is jelentős hatása van, és ezt használ
ju k  fel betegeknek nagyobb m űtétre  való előkészítésénél is, valam int a m ű
té ti utókezelésnél. A fehérjék  különösen nagy concentrátióban vannak jelen 
a plasmában, ezért a plasm a-készítm ények ebből a szempontból különös je
lentőséggel b írnak . M inthogy nálunk  parenterálisan  alkalm azható fehérje- és 
lipoid-készítm ények egyelőre forgalom ban nincsenek, ilyen célra transfusió jól 
felhasználható.

4. Stim uláló hatás.

Az átöm lesztett vér hatásm echanizm usának a tanulm ányozásában szovjet 
ku tatók  az u tóbbi években jelentős eredm ényeket értek el. Különösen ki kell 
em elni ebből a szempontból Bogomolec szovjet akadém ikus m unkásságát. 
Bogomolec a M oszkvai Transzfúziós Intézetben végzett vizsgálatai során ki
m utatta . hogy a transfusió kapcsán a véráram ban, valam int testszerte, á szö
vetek  sejtjeinek protoplasm ájában, a véradó és a recipiens meg nem felelő 
fehérjéi összekerülnek. Ez bio-fiziko-kém iai reactiót vált ki, melynek eredm é
nyeként a durván  dispergált fehérje-m icellák flocculusok form ájában kivál
nak . A továbbiakban ezeknek a flocculusoknak in tracellu láris ferm entativ 
bontása és a sejt protoplasm ából tö rténő kiválasztása következik be. A szer
vezetben tehát egy kolloidokláziás folyam at játszódik le, m elynek rendkívül 
erős stimuláló hatása van a sejtanyagcserére, m integy m egfiatalítja a sejtet, 
m inthogy a sejt a vázolt folyam at eredm ényeként megszabadul elöregedett, 
d u rv a  dispersiójú fehérje m icelláitól, mely m ár ballasztként szerepel a sejt- 

» anyagcserében. Bogomolec kolloidokláziás elm életét ma m ár mindenhol el
fogadták, és számos kísérleti m unka és klinikai megfigyelés tám asztja alá a 
helyességét. A folyam at különösen jól figyelhető m eg a szemlencseho
m ály  transfusiós kezelésénél, m int azt Archangjelszkij vizsgálatai kim utatták: 
ily en  betegeknél sorozatos transfusiók u tán  lényegesen javu lt a látás.

A transfusió hatásm echanizm usával kapcsolatosan m ég két kérdésre kell 
k itérnünk. Az egyik a csepp-transfusió, a m ásik az arteriális  transfusió h a
tásm echanizm usa. A  csepp-transfusiós módszer lényegesen enyhébb reactiókat 
ad, m int a rapid  transfusió, am i különösen nagy m ennyiségű vér átömlesz- 
téséné l jelentős. A  hiányzó vérm ennyiség lassan és fokozatosan pótlódik, a 
szív  és az érrendszer tú lterhelése nélkül. P etrovszkij professzor megfigyelései 
sze rin t különösen jó vérzéscsillapító hatása van a csepp-transfusiónak a gyo
m o r és tüdő, de m ás belső szervek vérzéseinél is. A klinikai és kísérletes meg
figyelések szerint az ilyen módon nyú jto tt v é rt a szervezet jobban használja 
fe l. É rthető ezért, hogy a transfusiónak ennél az eljárásnál kevesebb a con- 
traindicá'tiója, m int a szokásos transfusiós módszereknél, viszont a vérátöm 
lesztés javallatai kiterjedtebbek.
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Érdekes, és gyakorlatilag fontos eljárás az intra-arteriális transfusió. 
Az eljárást a Szovjetunióban dolgozták ki az utóbbi évtizedekben. A k ísérle
tes vizsgálatok kim utatták, hogy agóniánál, vagy közvetlenül a k linikai halál 
beállta u tán i 5 percen belül eszközölt in traarteriális  vérátöm lesztéssel a beteg 
életét meg lehet menteni. A vizsgálatok szerint az ilyen állapotban in trav é
násán bevitt vér a jobb szívbe kerül, azt kitölti, és a szív összehúzódásai nem 
következnek be, tehát az átöm lesztett vér nem  kerül be az általános vérkeringés
be. Az artéria  carotis communison keresztül eszközölt transfusió esetében azon
ban a vér közvetlenül az agyhoz és a szívhez jut, emeli ezeknek az oxygén 
táplálását, és ilymódon a szívizom összehúzódásának első im pulzusait v á ltja  ki. 
P etrovszkij professzor több esetben végzett in traarteriális  transfusiót a k li
nikai halál beállta után, és betegeinek jelentős részét ilyenmódon m eg tudta 
m enteni. Az in traarteriális transfusiót legkésőbb 5 perccel az exitus u tán  meg 
kell kezdeni, ha eredm ényt akarunk elérni, m ert 5 percen túl az anoxaem ia 
irán t legérzékenyebb agyszövetben m ár irreversibilis elváltozások lépnek fel.

Röviden meg kell még emlékeznünk a placentáris vérről. Ez több 
erythrocytát, prolant és fehérjét tartalm az, m int a vénás vér, ezért stim uláló 
hatása igen kifejezett. Minden olyan esetben, mikor főleg a stim ulálás a cé
lunk, a placentáris vért nagy előnnyel használhatjuk.

Az elmondottakban röviden vázoltuk a transfusió hatásm echanizm usá
ról vallo tt mai álláspontot, mely főleg a szovjet tudományos m unkák és gya
korlati megfigyelések u tán  alakult ki, és m a m ár világszerte elfogadott. Ter
mészetesen még vannak többé-kevésbbé fel nem derített, sőt egyelőre még 
teljesen ism eretlen részletkérdések, ezeknek tisztázása azonban m ár sok újat, 
legalább is előreláthatólag, nem  fog hozni, mai felfogásunkat lényegesen nem 
fogja m egváltoztatn i..

A transfusió hatásm echanizm usának ismerete egyike legfontosabb fel
adatainknak. Csak ha ennek az ism eretnek a b irtokában vagyunk, tudjuk 
helyesen eldönteni azt, hogy m ikor ad junk 'transfusiót, m ennyit adjunk, és 
hogy adjuk, tehát csak így lesz a transfusió valóban hathatós theráp iás esz
köz beteg em bertársaink gyógyításában.

Budapesti Orvostudományi Egyetem  III. sz. sebészeti klinikájának közlem énye.
Igazgató: Prof. Petrovszkij B. V. egyet. ny. r. tanár.

Tapasztnlutnink konzervált  vérrel  
1000 vérátöm lesztés  kapcsán

Irta : Harkányi István dr.

Az Országos Vérellátó Szolgálat 1949. novem berében kezdte m eg a kon
zervált vér forgalomba hozatalát. A  véradók szervezése, a vérvétel, a vér 
konzerválása, valam int a transfusiós technika ebben a periódusban az első kí
sérletek próbálgatásait m utatta. A vér beadása legtöbbször infusiós hengerbe 
való átöntés után, a régi cseppinfusiós szerelékkel tö rtén t, esetleg fecskendő 
segítségével szívtuk ki a vért a palackból és úgy adtuk be a betegnek. A vércso
porto t A és B savóval határoztuk meg, egyéb biztonsági p róbát nem  végeztünk.



Ma m ár nem  csodálkozunk, ha visszalapozzuk transfusiós m űtéti nap
lónkat 1949. novem ber—decem ber havára és lá tjuk , hogy majdnem  minden 
transfusió u tán  hidegrázás, láz, fejfájás lépett fel. A konzervált vér alkalm azá
sának ebben az első időszakában a transfusiós reakciók nagy számát kihasz
nálva, komoly tám adás indult m eg a konzerv-vér használata ellen. Különösen 
a kórházi dolgozóknak az a rétege, amely azelőtt anyagi hasznot lá to tt a vér
adásból, m inden lehetőséget m egragadott, hogy a betegeket ellenállásra kész
tesse, hogy ne engedjenek m aguknak konzerv-vért beadni. A harcot felvettük 
a reakciós, ellenséges hiresztelésekkel szemben, a sikert és a győzelmet azonban 
Petrovszkij professzor elvtársnak köszönhetjük. Ö volt az, aki az orvosok és az 
egészségügyi dolgozók felé éppen úgy, m int a dolgozók tömegei felé irányíto tt 
előadásokkal, útm utatással, m agyarázattal, segítséggel, és felvilágosítással 
m ódot adott a h ib ák  kijav ítására és ezzel a ham is állítások tényekkel való 
megcáfolására.

A vérellátás kezdeti nehézségeinek következtében az Országos Vérellátó 
Szolgálat hónapokon keresztül csupán a mi k lin ikánk  vérszükségiletét tud ta  
fedezni. Ennek következtében a mi k lin ikánkra h áru lt az a feladat is, hogy a 
vérellátás m u n k á já t a közvetlenül m egkapott segítséggel, a szovjet példa 
a lap ján  szervezze m eg és tapasztalatait az ország többi intézetének a leggyor
sabban adja tovább.

Ennek a fe ladatnak  az elm últ hónapok során igyekeztünk megfelelni. 
Az ország m inden részéből érkezett orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak 
bem utattuk a szovjet m intára bevezetett e ljárásainkat. Közel 800 orvosnak, 
orvostanhallgatónak és egészségügyi dolgozónak, 1200 esetben tarto ttunk  tran s
fusiós gyakorlatokat. K linikánk dolgozóinak közrem űködésével készült a tran s
fusió technikáját bem utató oktató film. Előadásokat ta rto ttunk  a transfusiós 
tanfolyamokon, több tudom ányos és népszerű közlem ényt ad tunk  ki és 28 üzem
ben tarto ttunk előadásokat a transfusióról a dolgozók részére. Az elm últ hó
napok alatt szerze tt tapasztalataink ism ertetése céljából összesí
te ttü k  észleléseinket és adjuk á t a jelen közlem ényben az összes többi magyar 
intézménynek, hogy azokat felhasználva a vérátöm lesztés eljárását a m aguk 
te rü le tén  széles k ö rben  alkalm azni tudják.

Transfusiós technikánkat a szovjet tapasztalatok segítségével alakíto t
tu k  ki. A M agyarországon bevezetett vércsoport m eghatározási eljárást, m ely 
tárgylem ezen A és B savóval tö rtén t, elhagytuk és helyette a három, A—B—-O 
savóval, fehér porcellán  tányéron konyhasó hozzáadásával végzett m eghatáro
zást rendszeresítettük. Meg kell jegyeznünk, hogy amig a régi eljárással ha tá
roztuk  meg a vércsoportot, k linikánkon 1, az á lta lunk  elláto tt kórházi bel- 
osztályon és sebészeti osztályon 2—2 esetben tö rtén t hibás meghatározás. 
A tévedést m indig pseudoagglutinatio okozta. Az ö t esetből 3 alkalommal 
m ár a  biológiai p róba közben észrevették a tévedést; 1 esetben 50, 1 esetben 
80 ccm beadása u tán  h ívta fel a figyelmet a beteg h irtelen  bekövetkezett 
súlyos állapota. A transfusió  beszüntetése m indenkor m egakadályozta a súlyo
sabb következm ényeket.

Minden vérátöm lesztés előtt m eghatározzuk a konzervált vér csoportját 
is, m ajd  az egyéni alkalm asságot a Clemence próba segítségével. Az 1000 
transfusió  kapcsán egy esetben sem  észleltünk incom patibilitást alcsoport, vagy
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más csoportrendszerbeli eltérés m iatt, sem a Clemence, sem a biológiai próba 
közben, sem pedig a transfusio után. A 'biológiai próbát m inden transfusió 
alkalm ával elvégezzük, átlag 20—20 ccm vért adunk be 3x3 perces várakozási 
idő közbeiktatásával, m ialatt beteg állapotát figyelemmel kísérjük.

A vérátöm lesztéseket sterilen és aseptikusan végezzük. Műtőben, m ű
té tek  a la tt végzett transfusiohoz szabályszerűen bemosakszunk és steril kö
penyt veszünk. K órterem ben,-betegágynál végzett transfusiókhoz is bemosak
szunk, de a transfusiót fe ltü rt ú jjú  köpenyben végezzük. M inden esetben 
maszkot kötünk fel. A beteg karjá t, vagy azt a testrészét, ahová a transfusiót 
adjuk, benzinnel és alkohollal mossuk le és a lemosott terü le te t sterilen  izo
láljuk. A vérátömlesztések nagy többségében a könyökhajlat vénájá t hasz
náljuk  fel és középvastag, aether-paraffinban ta rto tt punctiós tű t  alkalm azunk. 
P raeparálásra az a lkar vénáiból keresünk középvastag lum enű eret. A boka
véna praeparálását csak abban az esetben végezzük, ha  a \karon  nem  ta lá 
lunk vénát, vagy pedig m űtét közben, ha a m űtéti terület közelsége m iatt 
a transfusio elvégzése a sterilitás rovására m enne. Tapasztalatunk az volt, 
hogy a vena saphena m agna belboka előtt futó ága sokkal érzékenyebb minden 
beavatkozásra, m int az alkar vénái és még a legszigorúbb asepsis m ellett vég
zett praeparálás u tán  is aránylag elég gyakran észleltünk phlebitist. Az alka
ron végzett praeparálások soha nem  jártak  ilyen szövődménnyel.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a bekötött tű , vagy kanül megfelelő 
rögzítésének. Ezzel megakadályozzuk a tű  elmozdulását, a vénafal sérülését, 
a transfusió közben fellépő zavarokat, az áram lás elakadását. Ugyanakkor a 
tű  és a hozzátartozó szerelék megfelelő rögzítése feleslegessé teszi a beteg vég
tag jának  sínezését, ami sokkalta kényelm etlenebb és nehezebben elviselhető. 
A kezdetben szerzett tapasztalatok alapján később m ár m inden transfusiót 
zárt rendszerben végeztünk.

Néhány hónapon keresztül az ÓVSZ olyan szerelékeket bocsátott ren
delkezésre, m elyek a vért tároló palackhoz gum i dugón átszú rt tű  segít
ségével kapcsolódtak. Ez a rendszer a gyakorlatban nem  vált be. A vékony tű 
nem  engedte, hogy a vér megfelelő vastag sugárban haladjon át, a vastag tű  
viszont megbízhatli'tLan volt, m ert az átszúrás alkalm ával eltöm ődhetett a 
m agával vitt gummirészecskével. Amíg ezzel a rendszerrel dolgoztunk, igen 
gyakran léptek fel nehézségek. Az újabb rendszerű eljárás, m elyet a Lenin- 
grádi Transfusiós Intézetben használt szerelékek m in tá já ra dolgoztak ki, 
a nehézségeket m egszüntette és ezidő óta a transfusió kapcsán technikai aka
dályok nem fordultak elő.

Az első vérátöm lesztéseket, m elyeket konzervált vérrel végeztünk, a 
fentebb m ár le írt okok m iatt elhagytuk az összesített értékelésből. Transfusiós 
m űtéti naplónk 51-ik bejegyzésétől, az 1050-ik bejegyzésig, pontosan 1000 
vérátömlesztés adata it dolgoztuk fel, válogatás nélkül, úgy am int a naplóban 
egymás után következtek.

Az elemzés alá kerü lt 1000 vérátöm lesztést 1950. jan u ár 26-tól 1951. 
február 1-ig hajto ttuk  végre.

Tekintettel arra, hogy a III. sz. Sebészeti K linika vérellátó  szolgálata 
a vele egy épületben működő Költői Anna Baleseti kórház belgyógyászati és 
sebészeti osztályát is ellátja a szükséges m ennyiségű konzervált vérrel, ada
tainkban az itt végzett vérátöm lesztések is szerepelnek.
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Az 1000 vérátöm lesztésre 1374 palackban összesen 417.480 ccm vért hasz
náltunk  fel. A vérátöm lesztések megoszlása szám szerűit és m ennyiségben a 
klinika és a  kórházi osztályok között a következő volt: (1. táblázat)

O sztá ly
T ransfu siok  szám a M ennyiség

konz. v é r friss citr. ccm

I I I .  seb. k lin ik a 741 3 316.040

B elo sz tá ly 149 3 45.460

Sebészeti o sz tá ly 102 2 55.980

Ö sszesen : 992 8 417.480

1. táblázat

A klinikán 1 és a belosztályon 3 alkalom m al a friss citrátos vért külö
nös indicatió m iatt alkalm aztuk (íhrom bopaenia. gyomorvérzés.) A m ásik 4 
esetben nem  állo tt rendelkezésünkre megfelelő m ennyiségben konzervált vér.

K linikánkon az alábbi betegségekben szenvedő betegek részére adtunk 
vérátöm lesztést: •

Shock (traumás, vérzéses, égési, műtéti),
tüdőtályog,
tüdődaganat,
idegen test a tüdőben,
tüdőechinococcus,
gyomorfekély,
gyom orrák,
cardiafák,
nyelőcsőrák,
nyelőcső diverticulum
nyelőcső szűkület,
m ediastinum  betegségei,
rekeszsérv,
bélelzáródás,

septicus állapotok,
rosszindulatú daganatok a bélrendszerben vagy végtagon,
hypertonia sebészeti esetei,
colitis ulcerosa,
ex trau te rin  terhesség,
aneurysm a, stb.

A későbbiekben m egem lítjük azokat az itt  fel nem  sorolt betegségeket 
is, melyeknél a  kísérő elváltozások te tték  szükségessé a transfusiót.
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A vérátömlesztések javallata prophylaxis vagy therapia volt.
Prophylactikus céllal adtunk vért:
M űtéti előkészítés céljából. A nagy m ellkasi m űtétekre váró  betegek 

m indenkor kapnak előkészítésképpen transfusiót. 200—300 ccm v ért adunk 
átlagosan 1—2 alkalommal, de szükség szerint többször is. U gyanígy készít
jük  elő műtéthez általában m inden rosszindulatú daganatos betegünket.

A  m űtéti shock megelőzésére■ Minden m ellkasi m űtét, a hypertonia mű
téti esetei, nagy hasi beavatkozások, a bélrendszer utolsó szakaszán ejtett 
radikális beavatkozások, hosszú ideig tartó, főleg altatásban végzett m űté
tek — m indenkor transfusió védelm e alatt tö rténnek . A transfundált vér 
m ennyiségét itt m eghatározni nem  lehet, ez esetenként más és más. A 
hypertonia m űtét második szakaszánál pl. elegendő lehet 250—300 ccm, amint 
egy totális gastrectomia thoraco-laparotom iás megoldása közben elegendő volt 
350 ccm vér. Viszont egy oesophagus diverticulum  m iatt végzett oesophago- 
fundostomia m űtét a la tt 1400 ccm, egy tüdőcarcinom a m iatt végzett pneumec- 
tomia közben pedig 2150 ccm v ért adtunk be, hogy a beteget a shocktól meg
óvjuk.

Therápiás javallat alapján végeztünk transfusiót:
Vérpótlás céljából, vérzés esetén vagy kivérzett állapotokban, heveny 

vagy id ü lt esetekben. M űtét közben fellépett vérzés 300—400 ccm vérnél töb
bet rendszerint nem igényel. Nagyobbfokú vérzésnél term észetesen a beadott 
vérmennyiség is emelkedik. Idü lt vérzések esetén az ismételt, 3—400 ccm-es 
transfusiók indokoltak. M inden egyéb vérveszteség esetén, a vérkép és a vö
rös vérsejtek száma az irányadó.

A  traumás, vérzéses, égési vagy m űtéti shockban  szenvedő betegek ré
szére elengedhetetlen és egyetlen therapia a vérátöm lesztés. A beadandó vér 
m ennyiségét előre m eghatározni nem  lehet, a szükséglet esetről esetre vál
tozik. Könnyebb traum ás shock m egszüntetésére 4—500 ccm vér is elegendő 
lehet. Egy súlyos, traum ás am putatio kapcsán fe llépett shock-os betegnek, 
ahol nagy vérzés is volt, 24 óra a la tt 5290 ccm v ért adtunk.

Septicus állapotban lévő betegnek az 5— 6 naponként megismételt 
100—200 ccm-es transfusiók nagyon jó hatásúak.

M űtét utáni legyengült állapotokban — közvetlenül a m űtét után 3— 
400 ccm vér jó eredm énnyel adható. A későbbiekben, a beteg állapota szerint 
megismételhető, 2—3-szor, de többször is. Egy betegünk, aki rectum  carcinoma 
m iatt abdomino-sacralis m űtéten m ent át, m űtét u tán  8 esetben kapott 100—350 
ccm vért.

Roborálás céljából anaemiás, tumoros betegeknek adunk ism ételten 
kisebb transfusiókat. Egy oesophago-bronchialis sipolyban szenvedő beteg 
igen lerom lott állapotban kerü lt a klinikára. Ez 5 esetben kapott 3— 400 ccm-es 
transfusiókat, és állapota annyira javult, hogy a m űtét m egkísérelhető lett.

Desintoxicatio céljából a tüdőtályogos betegeink kapnak rendszeresen 
transfusiót. A transfusiók szám át m indenkor a beteg állapota határozza 
meg. Egy-egy betegünknél elég vo lt egyszeri 400 ccm-es vérátömlesztés, m íg 
egy m ásik ugyancsak tüdőtályogos beteg 8 esetben, összesen 2610 ccm v ért 
kapott. A specifikus kezelést ez nagy m értékben tám ogatta, a  beteg teljesen 
meggyógyult.

Az em lítetteken kívül, theráp iás céllal k ap tak  transfusiót a belgyógyá
szati osztályon anaem ia aplastica, anaemia perniciosa, lym phogranulom atosis, 
endocarditis kórjelzéssel fekvő betegek.
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A különböző betegségek esetén, különböző indicatiók alapján adott vér
átöm lesztések megoszlását a 2. táb láza t m utatja.

Diagnózis vagy javalla t Betegek Transfuiáók Beadott vér-
száma száma mennyisége

1. K ülönféle m űtétek a la tt shock védelem 18 18 17,040
2. H ypertonia m űtét — shock-védelem 27

00CO* 14,450
3- Égés — égési-shock 14 33 13,280
4. T raum ás és vérzéses shock 107 150 95,680
5. Gyom orfekély — m űtét elő tt és u tán 21 35 14,440
6. Gyom ordaganatok — m ű té t elő tt —  ala tt és

u tán 31 85 33,110
7. Oesophagus-cardia m ediastinum  diaphragm a 34 75 31,830
8. Tüdőtályog 14 54 16,300
9. Tüdődaganatok és egyéb tüdőbetegségek 19 49 23,700
10. Egyéb daganatok m űtét elő tt — a la tt és u tán 32 107 47,490
11. Septicus állapotok, septicus m űtétek 30 61 17,640
12. K ülönféle m űtétek u tán i állapotok 29 54 22.070
13. Különféle betegségeknél egyéb javallat \.

(anaemia, roborálás, stb.) 38 88 24,070
14. Vérképzőrendszerbeli m egbetegedések 21 71 21,530
15. Haem atem esis •—• melena 6 14 5,170
16. D aganatok — belgyógyászati kezelés 5 11 4,715
17. Endocarditis lenta 4 19 5,000
18. K ülönféle belgyógyászati betegségek kezelése 16 38 10,270

összesen: 486 1000 417,480

2. TÁBLÁZAT

Az 1. pont a la tt egyesített m űtétek  megoszlása a következő:

Aneurysm a 3
Ileus 2
Rupt. renis, lienis et intestini 6
Amputatio 2
Csontm űtétek 5 összesen 18 m űtétnél

A 9. pont a la tt egyesített betegek megoszlása diagnózis szerint:

Tumor pulm onis 14
Echinococcus 2
Idegen test 3 összesen 19 betegnél

2 2 4



A  12. p o n t a la tt  e g y e s íte t t  b e te g e k n é l az e lv é g z e tt  m ű té t:

Gyomorresectio 
Cholecys tek t omi a 
Ileus
Nephrektom ia
Végtag am putatio
Uterus am putatio
Strum ektom ia
Prostatektom ia
Tonsillektomia
Osteotomia
Bélresectio
Curettage

7
8 
1
2
2
2
2
1 *
1
1
1
1 összesen 29 betegnél

A különféle betegségek és javallatok csoportjába sorolt betegeik 
között számosán vannak, akik m űtéti előkészítésként és m űtéti shock-megelő- 
zés céljából is kaptak vérátöm lesztést. Ha ebből a szempontból osztályozzuk a 
betegeket, a következő táblázatot kapjuk:

Jav as la t B etegek
szám a

T ran sfu s ók
szám i

B Qad o tt vér 
mennyisége

E gv b-1 ' gre efő 
á 'la g  — ccm

E gv m ü tó trQ eső 
á tla g  — ccm

M űtéti
előkészítés 78 122 43,560 600 -

M űtét a la t t  
shock-meg- 
előzés 149 160 105,020

V
/

650

3. táblázat

Vérátömlesztéseink eredm ényeit vizsgálva, a következő taoasztalatokat 
vonhatjuk le:

Baleseti sérü lt betegeink, hacsak sérüléseik következtében nem haltak 
meg, transfusió segítségével a shock állapotból m inden alkalom m al kihozha
tok  voltak. Á llításunk igazolására egyik legsúlyosabb, shockban volt bete
günk kortörténetét ism ertetem  röviden:

A beteg vonatszerencsétlenségnél súlyosan sérült. N yílt pneumothorax-szal, 
többszörös bordatöréssel, vérzéses shock állapotban k e rü lt a klinikára. 
Azonnal a m űtőre került, ahol csepptransfusiót kezdtünk, m ajd  azt gyors- 
transfusióra állíto ttuk át. Á llapota ennek ellenére roham osan rom lott, néhány 
perc múlva beállott a klin ikai halál. Késedelem nélkül a transfusiót túlnyo
másos készülékkel folytattuk. 6 perc alatt 1 lite r vért ju tta ttu n k  a betegbe 
intravénásán. Ekkor a beteg pulzusa ismét tapinthatóvá, vérnyom ása m érhe
tővé vált, a  mesterséges lélegeztetést folytattuk. Túlnyom ásos eljárással foly
ta ttu k  a vérátöm lesztést 1800 ccm-ig. 12 perc te lt el a túlnyomásos eljárás 
megkezdése óta. A beteg pulzusa 72/sec., vérnyom ása 100/60, egyenletesen 
légzik. Ö ntudata visszatért, tám ogatással felül és bőséges meleg folyadékot 
ivott. Csepptransfusió fo lytatása közben sérüléseit e lláttuk. Vérnyomása 

egy óra m úlva 120/70 mm. A shock állapotból teh á t a beteget sikerü lt kihozni
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Kb. 8 órával később a beteg  fokozódó szívgyengeség, légszomj, nehéz légzés 
tünete i között meghalt. A boncolás kétoldali pneum othoraxot állapított meg.

A m űtéti shock védelm ére adott csepptransfusió m inden esetben eredm é
nyes volt. Ennek köszönhető, hogy m űtét alatt halál sohasem állott be. Jó 
eredm ényt láttunk a transfusiótól a gyom orperforatio m iatt klinikánkra^ ke
rü lt betegek m űtétje alkalm ával. Különösen az elsődleges resectiók jó ered
m ényét segítette elő.

Az aneurysm a m űtétek  közben az esetleg fellépő vérzést a vérátöm lesz
tés segítségével azonnal, eredm ényesen tudtuk ellensúlyozni.

Nélkülözhetetlen volt a transfusió a hypertonia sebészi megoldásakor 
különösen a második m ű té t ideje alatt, am ikor a hirtelen  vérnyomás
zuhanást csak a vérátöm lesztés tud ta  megakadályozni, vagy ellensúlyozni.

A transfusió gyógyító hatása idült vérzések esetén közismert, tapaszta
lataink  ezt a tényt számos esetben igazolták.

A vérző fekéllyel k lin ikánkra  kerülő betegeket a folyam atosan adott 
masszív, lassú csepptransfusió m ű tétre  alkalmas állapotba hozta.

Égés, égési shock esetén plasm át, vagy teljes v é rt alkalm aztunk, egy
arán t jó hatással. A beado tt vér, vagy plasma m ennyiségét az állandóan 
ellenőrzött haem atokril-ercek szabta m g.

Súlyosabb, elhúzódó, főleg altatásban végzett m űtétek, igy choledocho- 
tomiák, nehéz gyomorresectiók után, az elesett, rossz keringési viszonyok kö
zött levő betegnek az egyszeri, lassú csepptransfusió a legjobb gyógyszer, gyors 
regeneráló hatást tapasztaltunk.

Septicus, vagy toxicus állapotban, igy osteomyelitisek, puerperalis sepsis, 
gázoedema esetén az ism ételt transfusiók desintoxikáló hatása felbecsülhetet
len értékű. Hasonló jó hatása vo lt idős, hosszan elfekvő, decubitusos betegek 
gyógykezelésében is.

Midőn a vérellátó szolgálat 6 hónapos működése után, az első 400 vér
átöm lesztést, különös tek in tettel a transfusiók után  fellépő reactiókra és szö
vődm ényekre kiértékeltük, m egállapitottuk, hogy a reactiók magas számát 
nagy részben a helytelen technikánk okozza. M egállapítást nyert, hogy a vér 
tárolási ideje  a mi eseteinkben nem  befolyásolta a reactiókat. Az általunk be
ad o tt konzervált vér álta láb  n  nem  régibb 10 naposnál. Az ennyi idő óta tá 
ro lt vér beadása u tán  fellépő reactiók száma nem  halad ja m eg az átlagos
5— 8%-ot. A reactiók száma inkább a 10. konzerválási nap u tán  emelkedik, 
azonbm  a 10—14 napig konzervált vérekkel végzett transfusiók u tán  fellépett 
reactiók szám a is csak m inim ális m éretekben em elkedett (12—14%).

A  betegek életkora  a transfusiós reactiókkal nein m utato tt semmiféle 
összefüggést. Igen gyakran tapasztaltuk, hogy ugyanazon beteg, fiatalabb, 
vagy idősebb, ismételt tram sfusiókat minden reakció nélkül tű rt el. 
eg y -egy alkalom m al azonban hidegrázás lépett fel. Az ilyen jelenségeket 
sensibilisálódás folytán fellépő allergiás tünetnek fogtuk fel.

Jelentősebbnek ta rtju k  azt az észlelésünket, m ely a transfusiók utáni 
reactiók és az egyes betegségek közötti összefüggések vizsgálatánál derült ki 
M egállapítottuk, hogy bizonyos betegségek m ellett a transfusiókra min
denkor reactió következik, komoly hidegrázás, gyakran  igen magas 
láz is lép fel. I t t  rendszerint nem  csupán a betegség jellege, de a beteg általá
nos állapota is komoly összefüggésben volt a transfusió u tán i reactióval.



I ly e n  g y a k o r i re a c tió t  ok ozó  b e te g sé g n e k  ta lá ltu k  az a lá b b ia k a t:

Rosszindulatú daganatok. 
Cachexia.
Tüdőtályog.

Lymphogranulomatosis.
Anaemia perniciosa és aplastica. 
Endocarditis lenta.

Aktynomikosis.
Az 1000 átvizsgált transfusió közül 143-t követett enyhébb, közepes, 

vagy súlyosabb reactió. Az összes vérátömlesztések 14.3%-a. Minthogy 
transfusiós technikánk a hónapok során állandóan fejlődött, azt vártuk, hogy a 
transfusiókat százas csoportokban elemezve a reactiók szem pontjából fokoza
tosan csökkenő értéket kapunk.

A kép, amelyet így kaptunk, a következő volt:
Tr. száma: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Reactiók: ~ Í 2  1 20 15 28 10 7 18 9 14 10

Látszólag tehát fejlődő technikánk nem  befolyásolta a transfusió után. 
fellépő reactiók számát,

Megvizsgáltuk ezért ugyanezen csoportokban, m ennyi a fentebb leírt, és 
m indenkor rosszul reagáló betegségek esetén végzett transfusiók száma s ezt 
levontuk a táblázatban fe ltün te te tt reactiók számából. Ekkor a következő ké
pet kaptuk:
Tr. száma: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Reactiók: 9 9 11 13 7 5 3 1 2 4

Ez a táblázat vélem ényünk szerint megfelel a reális állapotnak. Az első 
400 transfusiót olyan szerelékekkel végeztük, m elyeket a nem  megfelelőképen 
kioktatott személyzet tisztíto tt és sterilizált. Az u tána következő két csoport
ban a vérátöm lesztéseket az Országos Vérellátó Szolgálattól kapott steril sze
relékekkel végeztük, azonban a szerelékek csekély száma m iatt, felhasználtuk 
a soks or 6—8 napig bontatlanul állott szerelékeket is. Az utolsó 4 csoportban 
m ár m inden transfusiós szereléket a saját, jól kiképzett és begyakorolt sze
m élyzetünk tisztította és sterilizálta. Minden második nap ú jra-sterilizáltuk a  
fel nem  használt szerelék-csomagokat, és pontos asepsist tarto ttu n k  be minden 
vérátömlesztésnél. A helytelen technikának következm ényeként felfogható 
reactiók száma ekkor m ár 2.5%-ra csökkent.

Á ltalában a transfusiós reactiók hidegrázás, vágy borzongás, láz, rossz 
közérzet, ritkán  fejfájás form ájában nyilvánultak meg. Ezek a betegség jelle
géből, a vérvétel és a véradás technikájából erednek. Észleltünk azonban 
olyan reactiókat is, m elyek okai a donorban vagy a betegben keresendők, 
függetlenül a fennálló betegségtől. Ezek különféle allergiás reactiók, melyek 
változó gyakorisággal, különböző form ában jelentkeztek. Legtöbbször 
urticaria volt, mely az egész testre  kiterjedő kínzó viszketéssel járt. K ét eset
ben észleltünk erythem át is, néhány esetben különösen az arcra lokalizálódé 
oedemát is. Ezek az alergiás jellegű reactiók calcium intravénás adagolására 
rövid időn belül megszűntek. Egy betegünk, akinek ism ételten adtunk trans
fusiót, rendszeresen u rticariával reagált. Az a kísérletünk, hogy prophylacti- 
kusan adott calciummal ezt megelőzzük, sikerrel já rt; az utolsó két alkalom 
mal végzett transfusiók u tán  azonnal 10 ccm calciumot adtunk i. v. — A beteg 
10— 15 percen keresztül minim ális viszketésről panaszkodott, a megszokott 
u rticariak  azonban nem  jelentkeztek.
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Az 1000 transfusió során 33 esetben észleltünk post-transfusiós szövőd
m ényt. 2 esetben haem olytikus szövődményről volt szó, a m ár em lített azon 
két beteggel kapcsolatban, ahol téves vércsoportm eghatározás folytán 50, ill. 

80 ccm idegen csoportú v ért ad tak  be. Súlyosabb következm énye nem volt a 
tévedésnek, a betegek m eggyógyultak. Egy esetben a transfusió u tán  icterus 
lé p e tt fel. A szövődmény okát nem  sikerült tisztáznunk.

Összefoglalva tapasztalatainkat a ít m ondhatjuk, hogy 1000 transfusió 
so rán  meggyőződhettünk, hogy a konzervált vér alkalm azása nemcsak egyen
értékű , de sokszor jobb eredm énnyel jár, m int a friss natív, vagy friss citrátos 
véré. Különösen nagy segítséget je len t az a körülm ény, hogy m indenütt és 
m indenkor megfelelő m ennyiségben áll vér rendelkezésre. Ezt az állapotot 
csak a konzervált vér használatának bevezetése és elterjesztése tudta megvaló
sítani. A konzervált vér segítségével végezhetjük a csepptransfusió védelme 
a la tt  a nagy m ellkasi és egyéb súlyos m űtéteket s ezzel m egnyílt a lehetősége 
annak, hogy ezek a m űtéti eljárások m inden képzett sebész szám ára elvégez
hetőek  legyenek. A konzervált v ér stimuláló hatása eredm ényesen felhasznál
ható  leromlott állapotba!) lévő, septikus, tumoros és egyéb betegeken, akiknek 
egyrészt gyógyulását segitjük ezzel elő, másrészt a gyógyulást jelentő rad i
kális m űtét elvégzését tesszük lehetővé.

A szovjet tapasztalatok felhasználásával kialakított technika egyszerű 
és könnyen elsajátítható, biztosan és m inden káros következm énytől mentesen 
k iterjed ten  alkalm azható. A vérátöm lesztés a  korszerű gyógyítás elegedhetetlen 
eszköze s alkalm azásának kiterjesztésével nagy m értékben segítjük elő a m a
gyar orvostudom ány fejlődését és a m agyar népegészségügy gyors m egjaví
tását.

A  szovjet orvostudom ány tapasztalatai a Nagy Honvédő Háborúban.

A has lő tt  sérülései
(4. sz., befejező közlemény.)

ír ta  : dr János György
orvosőrnagij

ív.
Thoraco-abdominalis sérülések.

Általános adatok, a thoraco-abdominalis sérülések osztályozása.
A  thoraco-abdom inalis sérüléseket, m int a sebesülés egy különleges for

m á já t a N. H. H .-ban tanulm ányozták a szovjet sebészek. R endkívül súlyos 
lő tt sérülések ezek és ellátásuknál különleges elvi szempontokat kell figye
lem b e  vennünk.

A  thoraco-abdom inalis sérülések gyakorisága az összes áthatoló mell
kasi és hasi sérülésekre vonatkoztatva', ezek 10%-á t teszik ki. A legtöbb szerző 
sze rin t a  jobboldali thoraco-abdom inalis sérülések gyakoribbak, m int a bal
o ldaliak .

A  thoraco-abdominalis sérülések osztályozása még ma sem lezárt kér
dés. A  N. H. H. tapasztalatai a lap ján  mégis a következő osztályozási lehetősé
gekre ny ílik  alkalom:

A  sérülés jellege szerint: 1. bennrekedő (65.3%), 2. átlövés (33-4%), és 
.3. é rin tő  (1.3%).
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A sérülés oldala szerint: 1. jobboldali (59.7%), 2. baloldali (39.6%), és
3. kétoldali (0.7%).

A  lőcsatorna helyzete szerint: 1. Frontalis (31.4%, 2. parasaggitalis 
(25.7%), 3. ferde (42.2%) és 4. hosszanti (0.7%):

A  sérülést szenvedett szervek jellege szerint:
A) Mellkas:

1. A  mellkas-csontváz sérülése nélkül,
2. a csontok sérülésével,
3. tüdő- és szívsérülés nélkül, • ■
4. tüdősérüléssel,
5. szívburok- és szívizomsérüléssel.

B) Hasüreg:
1- Szervek sérülése nélkül,
2. csak a parenchym ás szervek sérülésével,
3. csak az üreges szervek sérülésével,
4. az üreges és parenchym ás szervek sérülésével.

C) Retroperitoneális tér:
1. Vesesérüléssel,
2. mellékvesesérüléssel.

DJ Gerinc:
1. A csontok sérülésével,
2. a csontok sérülése nélkül,
3. a gerincvelő sérülésével.

Az osztályozásnál lényegesen fontosabb azoknak a zavaroknak a lénye
gét ism ernünk, amelyek thoraco-abdom inalis sérüléseket kísérnek.

Á ltalában, am ikor a rekesz működési zavarairól beszélnek sebesülések
kel kapcsolatban, akkor főkép a rekesz légző funkciójára gondolnak. Ez azon
ban helytelen. A rekesz légző működésének kiesése a légzőszervek sérülése 
esetében néha egyenesen elősegíti a gyógyulást. Sokkal fontosabbak azok a 
zavarok, amelyek a rekesz statikai vér- és nyirokkeringést szabályozó m űkö
dése kiesésével függnek össze.

A rekesz a haspréssel -együtt szabályozza a hasűri nyomást és ezzel elő
segíti a vénás vér és a nyirok elfolyását a hasüregből. Ha a rekesz m űködése 
kiesik, a hasprés és a m ellüreg szívó hatása a hasi szerveknek a m ellüregbe 
való áttolódását okozhatják. A m ellüreg szívó hatása azonkívül be
szívja a sérülés folytán a szabad hasüregbe kiömlött vért, epét és gyom orbél
tartalm at. Ezek a kóros elemek és a kívülről bejutó levegő súlyos ingert jelen
tenek az érzékeny m ellhártya számára. Kóros ingert kapnak a rekeszalatti 
idegfonatok és ezek neuro-reflektorikus úton m egzavarják az egész idegrend
szer működését. Ha ehhez még hozzávesszük a tüdő collapsusát, a me- 
diastium átlolódását, a légző felü let csökkenése következtében előálló 
oxygén-szegénységet, akkor teljes egészében kibontakozik előttünk a thoraco- 
abdominalis sérülések súlyos képe.

A  thoraco-abdominalis sérülések klinikai képe-
A  thoraco-abdominalis sérülések klinikai képét súlyos zavarok com- 

plexuma jellemzi, amelyek oka részben a két savós üreg h irte len  megnyílása, 
részben pedig a hasi és m ellűri szervek sérülései.
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A thoraco-abdom inalis sérülések a m ár fentebb em lített súlyos zava
ro k  következtében shoekhoz vezetnek. Jellem ző rájuk, hogy a shockos állapo
to t súlyosbítják a m ellhártya és a tüdő m űködési zavarai. A shockos állapot 
ezért thoraco-abdom inalis sérüléseknél gyakoribb, m int az izolált mellkasi 
vagy izolált hasi sérülések esetén (71.8%). M indehhez társu l még az e sérü 
léseket rendszerin t kísérő vérzés.

A k lin ikai tünetek  részben m ellkasi, részben hasi jellegűek.
A m ellkasi szervek részéről a következő tüneteket észleljük: 1. vérfcö- 

pés, m int a tüdősérülés jele, 2. ny ílt pneum othorax, 3. zárt pneum othorax, 
4. külső szelepes pneum othorax, 5. bő ra la .ti emphysema, 6. haemopneumo- 
thorax, 7. haem othorax, 8. cholethorax, 9. u ro thorax, 10. stercothorax, 11. a 
hasi szervek előesése a mellkas sebén, 12. a hasi szervek előesése a mellüregbe, 
13. a rekeszen á tju to tt  hasi szervek kizáródása, 14. k iterjed t vérzés a mellkasi 

sebből, a hasűrből folyó vér következtében. Meg kell jegyezni, hogy az egyik 
legsúlyosabb tü n e t a pneum othorax, az esetek 76%-ában fordul elő, közülük 
40%-ban nyílt pneum othorax.

A hasi szervek részéről fellépő tüneteke t 2 csoportba oszthatjuk: á lta
lános tünetek, am elyek a hasüreg sérülésére u talnak  és helyi tünetek, ame
lyek a hasüreg egyes szerveinek sérülését jelzik. Ezek részletezésével az előző 
fejezetekben foglalkoztunk. Itt csak azt kell megjegyezni, hogy az általános 
ism ert hasi tüne tek  néha nem olyan kifejezettek, m int a hasüreg izolált sérü 
lései esetén, valószínűleg azért, m ert m egváltozik a szervezet általános reakciós 
készsége, vagy pedig  azért, m ert ezeket az általános hasi tüneteket fedik a 
súlyos mellkasi tüneteket.

A thoraco-abdom inalis sérülések anny ira  változatosak, hogy egységes 
k lin ikai képről aligha beszélgetünk. Helyesebb, ha néhány tünetcomplexum 
típusról vagy csoportró l emlékezünk meg. Négy ilyen tünetcom plexum -típust 
különböztetünk m eg: 1. olyan sebesüléstípus, am elynél a m ellűri szervek sérü
lési tünetei állanak előtérben, 2. olyan sérüléstípus, ahol a hasi sérülés tüne
tei dominálnak, 3. olyan sebesülés típus, am elynél a tünetek a hasi és mell
kasi szervek részéről hozzávetőlegesen egyensúlyban vannak, 4. olyan sebe
süléstípus, am elynél főkép a gerincvelő sérülése áll előtérben.

A thoraco-abdominalis sérülések lefolyása és szövődményei.
A  thoraco-abdom inalis sérülések lefolyását nem  csak a szervezetben be

következő súlyos roracsolások jellemzik, hanem  az is, hogy két, gennyes fertő
zéssel szemben rendk ívü l érzékeny savós üreg egyszerre sérül és a fertőzése® 
és intoxicatios folyam atok egyszerre m indkét testüregben fejlődnek ki. A mell
es hasüreg fertőzése 3 forrásból ered: a lövedéktől, a megnyílt hörgőkből és a 
m egnyílt hasi üreges szervekből. A baktérium  flora igen változatos. Sokszor 
előfordul, hogy a thoraco-abdom inalis sérüléseknél a pneum othoraxok egy 
részét az anaerob m ikrobák által term elt gáz idézi elő.

A mellkasi seb ellátásánál szabály az igen gondos sebészi sebellátás. Ha 
ez nem  történik meg, mellk'csfsJ-phlegmonek, vagy a bordákban osteomyeli- 
tisek  keletkeznek.

Ha a fertőzés rá te rjed  a m ellüregben csaknem  m indig m eggyűlt vérre, 
a  haem othorax elgennyed. A thoraco-abdom inalis sérüléseket követő empye- 
m ák ra  jellemző, hogy gennyedés nem  csak a rekesz fölött, hanem alatta is
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Kifejlődik, az empyema homokór'aalakot ölt. Különösen súlyosak ezek az 
empyemák, ha a hasüreg felől epe vagy gyom orbéltartalom  is beszivárog a 
mellüregbe. Az empyema áttö rhet a tüdő felé, tályogot képez, amely után epe- 
bronchus, gyomor-bronohus vagy bél-bronchussipolyok alakulnak ki.

Előfordul, hogy a m ellkasfal sebének gennyedése m iatt az e lvarrt 
pneum othorax újból megnyílik. A korai pyo-pneum othoraxok pleuralis sep- 
sishez vezethetnek. ■

Ami a tüdő sebét illeti, ez rendszerint viszonylag kevéssé súlyos, m ert 
iihoraco-abdominalis sérüléseknél, főkép az alsó lebeny széli vagy jelentéktele
nebb ferdeirányú sérülései fordulnak elő. Igen ritkák  a tüdő bennrekedő 
sérülései. Annál gyakoribbak (9.2%) a pneumoniák. Ezek lefolyása szintén 
nem  tú l súlyos. ,

n  1 II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

1. sz. ábra. A gennyes szövődmények lokalizációja jobboldali thoraco-abdo- 
•smnalis ‘sérülés esetén.

I. — a leggyakrabban előforduló lőcsatoma irány
II. — gennyedés az egész lőosatorna mentén

III. — gennyedés a lőosatorna középső szakaszán — tüdő, pleura és rekesz
alatti tá'.yog

IV. — homokóra alakú empyema
V. — tüdőtályog

VI. — pleura empyema
VII. — rekesz alatti tályog

VIII. — májtályog
ad I.: 1 — tüdő, 2 — pleuraür, 3 — rekesz, 4 — hasüreg, 5 — máj.
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Végül az egyik legsúlyosabb szövődmény a hasi szervek előesése a mell- 
üregbe.

A hasüreg részéről a leggyakoribb szövődmény (7-5%) a peritonitis. 
Ennek 3 form ája van: 1. a hyperacut forma, súlyos mérgezéses tünetekkel, 
amely 1—2 napon belül halálhoz vezet, 2. a második form a kevésbbé heves 
lefolyású és az általános intoxicatio tünetei fokozatosan fejlődnek ki, 3. a h a r
madik form a főképen súlyos máj sérüléseknél jön létre, a helyi tünetek kife
jezettebbek, m int az általános tünetek.

A helyi jellegű hasi gennyes folyam atoknál tályogokat vagy különféle 
lokalizációjú sipolyokat észlelünk. N. M. Szergejeva szerint ezek thoraco-abdo- 
minalis sérülések esetén kétszer olyan gyakoriak, mint izolált hasi sérülések 
nél- Diagnózisuk gyakran nehéz (ú. n. ,,néma“-tályogok). Leggyakoribbak a  
rekesz a la tti tályogok, ritkábbak , de igen súlyos lefolyásúak a m áj-, lép- és 
vesetályogok és a bél közötti tályogok.

A gennyes folyam atokra vonatkozólag törvényszerűséget állapíthatunk, 
meg, amelyet jól szemléltet az 1. sz. ábra. Azt látjuk, hogy a gennyedés a lő 
csatorna m entén fejlődik ki. K iterjedése pedig attó l függ, hogy m ilyen alapo
san sikerült a lőcsatornát sebészileg ellátni. Ha a fertőzéshez a hasi üreges 
szervek is hozzájárulnak, az állapot njlv-sbodik. Éppen ezért a baloldali sérü 
lések sokkal súlyosabbak, m int a jobboldaliak.

A kórlefolyás jelentős m értékben függ attól, hogy m ikor és m ilyen mód 
szerrel tö rtén t a beavatkozás.

A thoraco-abdom inalis sérülések pontos diagnosztikája nehéz feladat, a.
N. H. H. folyam án sokat fejlődött. A diagnosztikai nehézségek oka a klinikai

2. sz. ábra. A lőcsatornák iránya (előlnézet)

A  thoraco-abdominalis sérülések diagnózisa.
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kép és az egyes tünetek változatossága és a sebesültek súlyos állapota, areak- 
tivitása.

A  diagnosztikában két alapvető tételt kell szem előtt tartanunk : 1. a 
tünetek csoportosítását az egyes tünetcom plexum ok típusai szerin t és 2. a 
functionalis diagnosztikával szemben az anatómiai diagnosztika előtérbe helye
zését, am i annyit jelent, hogy figyelm ünket elsősorban a sérülés morphológiai 

tünetei felé fordítjuk, mivel a functionalis tünetek ebeknél az areaktív  bete
geknél gyakran félrevezethetnek.

Bizonyos felvilágosításokat adhat a sérülések jellegéről a lőcsatorna 
elképzelése- A 2., 3., 4. sz. ábrák vázlatosan m utatják  a lőcsatornák irányát.

A mellüreg fizikális vizsgálatánál főkép a pozitív adatok értékelhetők, 
mint példának okáért: folyadék a m ellüregben vagy bőralatti emphysema. Diag
nosztikus jelentőségű, ha szabad folyadékot vagy szabad gázt észlelünk a has
üregben.

3. sz. ábra. A  lőcsatornák iránya (hátu lró l nézve)

Igen nagyjelentőségű a thoraco-abdominalis sérüléseknél a röntgen- 
' vizsgálat. Ezért ezt m inden lehetséges esetben el kell végezni. Az üres röntgen- 
átvilágítás és felvételekhez a phistulographiát is csatoljuk.

Súlyosabb sérülések esetén egyszerű inspekcióval is fe lá llíthatjuk  a tho
raco-abdominalis sérülés diagnózisát, ha nevezetesen a m ellkas' sebén csep- 
lesz vagy hasűri szervek estek elő vagy a m ellkas sebéből béltartalom , epe
vagy vizelet szivárog.



A vizsgásait utolsó m om entuma, egyben a m űtét első lépése a  mellkas- 
seb  ellátása és feltárása, am ikor közvetlenül győződhetünk meg róla, hogy a 
m ellkasi sérüléssel egyidejűleg a hasüreg is sérült.

A  thoraco-abdominalis sebesültek 25%-ánál a mellkasi tünetek  állnak 
előtérben. Itt súlyos diagnosztikus h ibát jelenthet, ha nem  ism erjük fel az egy
id e jű  hasi sérülést. Kétely esetén diagnosztikús laparotomiához mégis csak 
végső esetben folyamodunk, m ert ezeknek a súlyos sebesülteknek az állapotát 
ez a viszonylag kis beavatkozás is katasztrofálisan befolyásolhatja.

35%-ban a hasi tünetek  dom inálnak és ilyenkor az a veszély áll fenn, 
hogy a mellkasi sérülést nézzük el. Előfordulhat t. i., hogy a m ellüregben nem 
g y ű lt mag sem levegő, sem  folyadék, m ert a cseplesz vagy a hasi szervek a 
rekesz és a p leura sebét tam ponálták. A hasüreg revíziójánál derül ki néha, 
hogy a m ellüreg is sérült.

A thoraco-abdominalis sérülések 40%-ánál a mellkasi és hasi tünetek 
■egyaránt jelentkeznek, ezek diagnózisa a legegyszerűbb.

4. sz. ábra. A lőcsatomák iránya (keresztmetszet)

A  m ű té ti és konzervatív kezelés javallatai.

A nnak ellenére, hogy a thoraco-abdominalis sérülések alapvető kezelési 
e ljá rása  műtéti, mégis a konzervatív kezelés számításba jöhet: 1. ha a műtéti 
kezelés javallt ugyan, de nincsenek m eg a feltételek a m űtét elvégzéséhez és 
2. h a  a m űtéti kezelés ellenjavalt. U tóbbi csoportba tartoznak  pl. olyan esetek, 
.amikor a beteg általános állapota rendkívül súlyos, vagy pl. bennrekedő sérü
lésnél a lövedék a rekeszben vagy valam ilyen parenchym ás szervben maradt, 
anélkül, hogy súlyosabb roncsolást okozott volna. Az ilyen „szerencsés esetek" 
azonban ritkák és leghelyesebb, ha a kezelés tekintetében Sz. P. Fjodorov fel
fogásához tartjuk  m agunkat: Ne ragadtassuk el m agunkat a „sebészkedéstől“, 
ne nyissuk meg m inden sebesültnél a mell- és hasüreget, individualizáljuk a 
sebesülés sajátságait, de ne tévesszük szem elől, hogy m inden sebesült rekesz
sebét be kell varrni.
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Jelenleg a m űtéti beavatkozások alapkövetelményeinek tek in tjük : 1. a 
rekeszseb elvarrását, 2.̂  a sérült szervek sebészi ellátásával a bakteriális szeny- 
nyezés csökkentését, 3. a vérzéscsillapítást, 4. aperfo rációs nyílások elvarrását.

A m űtét lehetséges időpontja az antibiotikum ok bevezetésével je len tő 
sen kitolódott. A N. H. H.-ban sikerrel operáltak 30 órán tú l is thoraco-abdo- 
m inalis sérüléseket.

A m űtéti javallat a klinikai képtől függ. Nem végzünk laparotom iát, 
ha 1. a sebesültet nem sikerült kihoznunk a shock állapotából, 2. ha a fo lya
mat nyilvánvalóan elhatárolódott és 3. ha a hssfbl phlegmones. Javallt a m űtét 
bárm ely időpontban, ha kifejezett hashártyaizgalm i tünetek vannak és a beteg 
általános állapota viszonylag jó. Azonnal m űtétet végzünk belső vérzésnél. 
Ha a beteg általános állapota kielégítő, a diagnosztikus kételyeket a laparo- 
tomia oszlatja el.

5.. sz. ábra. Rekesz alatti tályog ellátása extnapleuralis és extraperitonealis módszerrel

M ilyen legyen a sebész taktikája, m ivel kezdje a m űtét thoraco-abdom i- 
nalis sérüléseknél? A N. H. H. tapasztalata azt m utatja, hogy ebben a kérdés
ben nem lehet sablonhoz ragaszkodni. A rekesz sebét kétség kívül jobban  lehet 
elvarrni thoracotomiás metszésből és a jobboldali sérüléseknél a thoracotom ia 
csaknem m indig lehetővé teszi az egész lőcsatorna ellátását. így az esetek több
ségében a m űtétet helyesebb a mellkas-seb ellátásával kezdeni. Csak annál az 
egy sebesülési csoportnál kezdjük a m űtétet laparotomiával, am elynél a hasi 
tünetek dominálnak.
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A  thoraco-abdominalis sérülések kezelése.
A thoraco-abdom inalis sérültek túlnyom ó többségi shock állapotában 

kerül a ho. sg:h.-re, v ag y 'a  tábori kórházba és a shockhoz rendszerint vérvesz
teség társul. M űtéti előkészítésnél a sebészi tak tika  a következőképen alakul: 
1. A beteg felm elegítése, helyes fektetése (F ow ler-vagy Fjodorov-féle hely
zetben, félig ülve, a térdek  alá kerek p á rn á t téve), 2. vérátöm lesztés és i. v. 
glycose infúzió, 3. szívszerek, 4. narkotikum ok, 5. shocktalanító és vérpótló 
szerek befecskendezése. A  tapasztalat azt m utatja , hogy a csepptranszfuziók 
és cseppinfuziók póto lhatatlan  eszközei a shock elleni küzdelemnek. M indezek
kel a rendszabályokkal egyidejűleg nyaki vago-sympathicus blokádot végzünk

A m űtétnél a sebész előtt a következő feladatok megoldása áll: 1. az 
életet veszélyeztető vérzés csillapítása, 2. az üreges szervek perforációs nyílá
sának elvarrása, 3.. a rekeszvarrat, 4. a m ellkas seb zárása — a légzési zavarok 
likvidálása, 5. az életképtelen szövete^, idegen testek stb. eltávolítása.

A m ellkas-fal sebének ellátásakor a m ű té t első szakasza a seb réteges 
kimetszése és ezu tán  kerül sor' a seb további fe ltárására. A sebbe előesett csep 
leszt reszekáljuk. A ritkán  előforduló tüdősebat szabályszerűen elvarrjuk. Ha 
a hasi szervek kerü ltek  a mellüregbe, ezeket a m ellüreg felől intrathoracali- 
san vagy in traabdom álisan lá tju k  el. Utóbbi ellátási mód úgy értendő, hogy a 
rekeszt felmetssz-ük és a metszés hátsó szélét k ivarrjuk  a mellkasseb felső 
széléhez. A m ellkas sebellátása a la tt tehát nem  szabad csupán a pneumothorax 
egyszerű e lvarrásá t érteni. A mellkas sebellátása komoly m űtét, amely a körül
ményektől függően transpleuralis laparotom iában folytatódhat, de feltétlenül 
rekeszvarrattal és a mellkasseb zárásával végződik, — a bőrvarrat mellőzésével.

A hasfali seb ellátása voltaképpen nem  más, m int a lő tt sérülés dezin- 
fekciója, illetve kétes esetekben diagnosztikus eljárás. A hasfali sebet részle
gesen varrjuk.

A thoraco-abdom inalis sebesülések ellátásánál a laparotom iával kapcso
latban kialakult álláspontot m ár kifejtettük. Ehhez még azt tehetjük hozzá, 
hogy a laparotom iás sebből a rekesz e lvarrása lényegesen nehezebb, m int a 
m ellüreg felől. Thoraco-abdom inalis sérülések ellátása tisztán laparotomiábói 
az esetek 30% -ában tö rtén t a N. H. H. folyam án. Laparotom iákat általában 
aether vagy kom binált m orphin-chlorethyl-aether narkózisban végeztek, a 
thoracotom iákat viszont helyi érzéstelenítésben.

A szovjet sebészek thoraco-abdom inalis sérüléseknél az esetek 45.6%- 
ában a thoracotom iát laparotom iával kom binálták, 15.7%-ban alkalmaztak 
transpleunalis e ljá rást és 8.6%-ban thoraco-laparotom iát. A m űtéti tervet az 
határozza meg, hogy a szervek milyen csoportja sérült és mi a beavatkozás 
legfőbb feladata. A sebészeknek arra  kell törekedni, hogy a m ellüregben épp 
oly gyakorlottan operáljanak, m int a hasüregben és a mellkasi sebészetben 
való járatlanságuk ne befolyásolja őket a m ű té ti eljárás megválasztásában. 
ThoracoTaparotom iák széles, jó betekintést n y ú jtan ak  mind a m ellüri, mind 
a hasüri szervek felé, a két testüregnek egyszerre történő m egnyitását azonban 
a súlyos thoraco-abdom inalis sebesültek nehezen tűrik . A thoracotomiá- 
nak  a laparotom iával való kom binálását azért kell előnyben részesíteni, m ert 
ez az eljárás jó á ttek in tést nyújt, viszont a m űtéti traum át két szakaszra 
osztja, amelyet időbelileg is el lehet választani. A  hasi parenchym ás szervek 
sérülésének ellátása általában  olyan elvek szerin t történik, m int az izolált, 
áthatoló hasi sérüléseknél.
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A m űtéti eljárások gyakoriságáról a  különféle szervek sérülésénél a>z 1. 
sz. táblázat nyújt felvilágosítást.
A  thoraco-abd'ominalis sebesültek megoszlása a hasűri szerveken végzett m ű
té ti beavatkozás terjedelm e szerint, a m űtét általános jellegéhez viszonyítva

(százalékban).

A m ű té t jellege

M űtéti beava tkozás

üreges 
szervek en

p a ren ch y 
m as szer

veken

\
vesén

többszörös 
m ű té ti be

avatkozások
Ö sszesen

T hora cotom ia és
laparo tom ia 25.0 57.9 0.7 10.4 100.0

! L aparo tom ia 32.9 47.9 3.7 15.5 100.0
T horaco tom ia 2.!) 87.0 2.9 6.9 100.0
Thornco-laparoto-

m ia 20.9 58.3 8.3 12.5 100.0

A m űtét u táni szövődmények közül it t  csak a rekesz alatti tályogok 
kezelésére térünk ki. N. H. H. tapasztalatai szerint a rekesz alatti tályogok 
kezelésében legjobban az extrapleuralis és extraperitonealis módszerek vál
tak be, amelyeknek a transpleuralis behatolással szemben az az előnyük, hogy 
egy ülésben elvégezhetők és a fertőzés nem kerül a mellüregbe. A módszer 
abból áll, hogy a bordaresektióval felszabadítjuk a fali és rekeszi pleura áthaj- 
lási redőjét és azt feltoljuk. Ezután a rekeszt felm etsszük a hashártyáig és 
leválasztjuk erről mindaddig, amíg u jjunk  a la tt a tályogot érezzük. Ezután 
ezt úgy nyitjuk meg, hogy sem a pleura, sem a hashártya  nem  sérül meg. 

•(5. sz. ábra).

18, 8 I —■ peritonitis
II — műtét utáni shock és vérvesz

teség
III — gennyedések
IV — vastagbélsipoly 
V — pneumonia

VI — epesipoly 
VII — eventeratio 

VIII — vékonybélsipoly 
IX — vizeletsipoly 
X — mechanicus ileus

S-8
^1 3,3m o,9 0,6

_Eza_
0.6
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6. sz. ábra. A szövődmények megoszlása thoraco-abdominalis sérülések után

(százalékban)
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A hom okóra-alakú em pyem ákat a m ellüreg felől tá rju k  fel és trans- 
pleuralisan draináljuk.

Thoraco-abdominalis sérülések u tán i szövődmények %-os megoszlását * 
6. sz. ábrán látjuk .

Kimenetel.
A  N. H. H. folyam án a thoraco-abdom inalis sérülések ellátásánál a diag 

ncsztikus eljárások, a m űtéti technika egyre javu ltak  és ennek kifejezője az. 
hogy a háború utolsó évében 30%-kal kevesebb volt a halálozás, m int az első 
évben. Jelentősen befolyásolta a halálozási arány  javulását a sebesüitkihordás 
és szállítás tökéletesedő szervezettsége. A leggyakoribb halálokok a shock és 
vérzés (40.2%), a peritonitis (29.4%) és a sepsis (8.7%) voltak.

A thoraco-abdominalis sérülések után  bizonyos elváltozások m aradhat 
nak vissza a mell- és hasüregben, amelyek befolyásolják a sebesültek m unka- 
és harckészségét. Ilyenek: a nagy, k iterjed t heges pleura-megvastagodások, 
összenövések a rekesz és a m áj, gyomor, lép között, hegek vagy perivisceriti 
sek a hasüregben, rekeszsérvek, hasfali sérvek, stb.

A szovjet sebészet a N. H. H. folyam án jelentősen előrehaladt a tho 
raco-abdominalis sérülések ellátása terén. A k ialakult tapasztalatok lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy ezeket felhasználjuk békeviszonyok között m ind a 
mellkasi, mind a hasi sérülések ellátásában.

* * *
Négy közleményben ism ertettük  a szovjet hasi sebészet tapasztalatait 

a N. N. H.-ban. Tisztában kell lennünk vele, hogy ism ertetésünk csak igen váz 
latos. Csak a legfontosabb elvi kérdésekre és néhány érdekes, előttünk isme 
ré tién  gyakorlati megoldásra té rhe ttünk  ki. Ha sikerült azonban olvasóink; 
elsősorban a honvédorvos bajtársak  előtt annak a hatalm as m unkának, azok
nak  az óriási tapasztalatoknak legalább a körvonalait felrajzolni, amelyeket a- 
szovjet orvosok végeztek és szereztek — célunkat elértük.

Vázla t a márciusban ment ártandó  
cü. felvilágosító előadáshoz  

A védőoltások szerepe  
a já rván yok  megelőzésében

Irta: Dr. H ennyey Jenő 
orvosőrnagy

A  járványok pusztító hatását m ár a legrégibb időben ism erték az em
berek. Mai időszám ításunk elő tt sok száz évvel a különböző járványok m eg
tizedelték a lakosságot. Ki ne ha llo tt volna & koleráról, amely hosszú időn 
keresztül re ttegett rém e volt áz emberiségnek. Ez a betegség, m ely Elő-índiá- 
ban m ár évezredek előtt otthonos volt, hat óriási járványban  pusztította 
végig a világot és sok millió áldozatot szedett. 1831-ben M agyarországon fé l
m illiónál többen betegedtek meg kolerában és közel Y^-ed m illió ember halt 
m eg ebben a betegségben. Ugyanilyen félelmetes betegség volt a pestis, ame
lyet fekete halálnak nevezett el a nép. A XVI. században végigszántott 
egész Európán és az akkori Európának egy negyed részét, kb. <25 millió em-
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bért pusztított el. Ugyancsak több m int ezer éven á t ta rto tta  rettegésben, 
a világot a himlő is. De nem is kell a legfélelmetesebbnek ta rto tt betegsé
geket tekinteni, elég h a az influenzára gondolunk, .amelyet legtöbbször á r ta l
m atlan betegségnek ta rt a közhiedelem és am ely mégis többször okozott az 
egész világra kiterjedő járványokat. Valam ennyien emlékezünk még az első 
világháború után a világon végigvonuló influenza járványra, amely, mivel 
minden valószínűség szerint Spanyolországból indult el, „spanyol járvány“ 
néven ismeretes. Ebben a járványban 10 milliónál többen haltak  meg, tehát 
jóval többen, m int ahányan az első világháborúban elpusztultak.

Amilyen régiek a járványok, olyan régi az em berek törekvése, hogy 
megismerjék a járványok okát. Az a sötétség, am ely a gyógyítás kezdeti idő
szakát övezi, vonatkozik a járványokra is. Ha m ár az egyes em berek meg
betegedését isteni büntetésnek tekintették, úgy sokkal inkább annak tu la j
donították a nagy tömegeket pusztító járványokat. Ezeket felfogásuk szerint 
bűnei m iatt kellett a népnek elszenvednie és csak az istenek kiengesztelése 
hozhatta a  járványok megszűntét. A régi görögök nagy orvosa, Hypokrates 
volt az első. aki term észettudom ányi alapon próbálta ezt a kérdést megkö
zelíteni. A középkorban a járványok ellen babonákkal, javasasszonyok taná
csaival próbáltak védekezni és saját bőrükön tapasztalták az em berek ezek 
hatástalanságát.

A sötétséget csak a m űit század vége felé szakította meg a járványos 
betegségek okozóinak, a baktérium oknak a felfedezése. Ezek a csírák oly 
kicsinyek, hogy szabad szemmel nem láthatók, hanem  csak különleges tudo
mányos eszközzel, a mikroszkóppal, amely ezerszeresen felnagyítja a kór
okozókat és így teszi őket láthatóvá. Vannak olyan kórokozók is, melyek 
még ekkora nagyítással sem láthatók, ezek a vírusok.

A baktérium ok felfedezése u tán  az aktív  immunizálás rövidesen a 
járványok hatékony eszköze lett. Aktív im m unizálás a la tt azt az eljárást ért
jük, amikor a baktérium oknak, vagy azok term ékeinek injekció ú tján  való 
bevitelével mesterségesen hozunk létre ellenanyag term elést a szervezetben.

A védőoltás tulajdonképpeni m egterem tője Jenner volt, aki először 
im munizált gyermekeket himlő ellen. 1886-ban m ég 15 ezernél több halálos 
áldozata volt Magyarországon a himlőnek. Ma m ár a kötelező védőoltások 
következtében eltűn t ez a betegség.

Hosszú időn át sok áldozatot szedett, főleg a gyermekek sorából a 
torokgyík, vagy helyes nevén a diftéria. Még alig 20 évvel ezelőtt is, éven
ként több m int 1000 gyermek halt meg diftériá'ban, a betegek száma pedig 
m ajdnem  elérte a 20 ezret. A védőoltások kötelező bevezetése óta ez a szám 
majdnem  tizedére csökkent és a diftéria m ár távolról sem olyan fenyegető 
rém, m int 20 évvel ezelőtt volt.

A hastífusz sok éven át pusztított M agyarországon és hazánk Európa 
legfertőzöttebb országai közé tartozott. A nyomor, a piszok és a tudatlanság 
velejárója a hastífusz és így éppen a legmostohább körülm ények között élő 
népességet sújto tta a legnagyobb m értékben. Még 1938-ban is 6 ezren bete
gedtek meg hastífuszban és ezek közül kb. m inden tizedik meg is halt. A fel- 
szabadulás óta ezen a téren is gyökeresen m egváltozott a helyzet. Az élet
színvonal emelkedése, az elm aradottságot felváltó  egészségügyi ku ltú ra  te r
jedése és nem utolsó sorban a nagy számban végzett védőoltások, amelyek 
során évenként kb. 1 millió em ber részesül hastífusz elleni védőoltásban, 
azt eredményezték, hogy 1938-hoz viszonyítva a hastífusz betegek száma 
fi-é ré , a hastífuszban elhaltak száma pedig b'^-ére csökkent. Ez a be-
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tegség, m ely a honvédség tag ja it is leginkább veszélyezteti. A honvédség 
tagjai nagyobb m értékben vannak ,k;téve ennek a fertőzésnek, m int a polgári 
lakosság. A m egváltozott életkörülm ények, és az, hogy nem egyszer fertő
zött terü le ten  kénytelenek gyakorlatozni, — ebből a szemponból különösen 
a vizigyakorlóterek veszélyesek — sokkal nagyobb megbetegedési lehető
séget jelentenek.

A P á r t  segítsége és a dolgozó nép szerető gondoskodása azonban nem 
engedi, hogy Néphadseregünk egyetlen tagja is feleslegesen veszélynek legyen 
kitéve. Míg a polgári életben csak akkor oltják be a lakosságot, ha nagyobb- 
számú m egbetegedés lép fel, addig a. honvédségnél m inden em bert beoltunk 
m ár akkor is, m ikor még nincs megbetegedés. Ez term észetes folyománya 
P ártu n k  politikájának, hogy a legfőbb érték az ember.

Szovjetkutatók kísérletei bebizonyították, hogy 1—2 hét a la tt kelet
kezik ellenanyag és kb. %— 1 évig ta r t  a védettség. Ezért évente meg kell 
ism ételni a védőoltást. Az oltás ideje a tavaszi évszakra esik, m ert a. has
tífusz inkább nyári és kora őszi. betegség, erre  az: időre kell tehát kifejlődnie 
■a védettségnek.

Hogy a védőoltás m ilyen jó  hatású, azt m utatja, hogy m íg 1898-ban 
a spanyol-am erikai háborúban 10 ezer emberből 4400 betegedett m eg és 240 
ember ha lt meg hastífuszban, addig a védőoltás bevezetése u tán  1911-ben 
Texas-ba.n 12 ezer emberből mindössze 1 betegedett meg. Párisban  az 1870-i 
ostrom idején  több m int 3400 em ber halt meg tífuszban. Az első világhá
borúban a francia hadseregben 1914-ben 10 ezer emberből 56 betegedett meg 
hastífuszban, ez a szám (a védőoltások k iterjed t alkalm azása u tán  1915-ben 
14-re ese tt le.

M ás fertőző betegségek ellen is van védőoltás, sőt egyesített védő
oltások is vannak. Az egyesített védőoltásokkal időt takarít m eg az orvos 
és a csapat is, am ellett a beo lto tt egyén megszabadul az oltási reakciók 
ismétlődésétől. Ezen a téren a szovjet tudósok járnak  az élen. 1948-ban olyan 
oltóanyagot állíto ttak  elő, mellyel egy oltással 7 féle betegség ellen tehetjük 
védetté az  egyént- Mivel azonban n álunk  egyenlőre csak a hastífusz jelent 
komoly veszélyt, ezért most csak ez ellen oltunk.

A védőoltásnak minden öntudatos honvéd, aki baj társait szereti, alá
veti m agát. Ha ugyanis valaki kivonja m agát az oltás alól, akkor ő maga 
megbetegszik, egy fertőző góc pedig a többi bajtárs megbetegedéséhez vezet
het. A  védőoltás ellenére m egbetegedhet ugyanis az ember. Természetesen 
egy olto tt em bernél a betegség enyhébb lefolyású és késői következményei 
is elm aradnak. Az oltásnak nincs erősebb reakciója. Az oltási reakció 1—2 
napig ta r t  csak és a velejáró kellem etlenség kis töredéke csupán azoknak a 
szenvedéseknek, mellyel a betegség jár. A betegség utóhatása pedig egész 
életre szóló rokkantságot eredm ényezhet.

Fontos, hogy a védőoltások m ellett m inden egészségügyi rendszabályt, 
m ely a betegség megelőzését szolgálja, betartsunk. így  hálálhatjuk  m eg P á r
tunk és a dolgozó nép gondoskodását. De kötelessége m indenkinek az egész
ségügyi rendszabályok betartása azért is, m ert a hastífusz hosszú ideig tartó  
betegség, így a kiképzésből hosszú hetek re  kiesik, aki megbetegszik, ezzel pe
dig a honvédség ütőképességét csökkenti. L átjuk  tehát, hogy minden em bernek 
kötelessége m egőrizni egészségét, hogy m aradéktalanul teljesíthesse a Minisz
te r  B a jtá rs  02-es és 04-es parancsát, hogy m egtarthassa esküjét, am it a dol
gozó népnek  tett, hogy megvédi a hazát m inden belső és kü'-ső ellenség ellen.
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i t  műtét utáni thrombosis kérdésének mai állása
í r t a : clr. Kovács Ervin

orvos főhadnagy

A postoperativ  throm bosis kérdése az utóbbi években egyre gyakrabban 
szerepel napirenden. Amíg a postoperativ  szövődmények legnagyobb részével 
sikeresen tud juk  felvenni a harcot, és ezek lassankint ritkaságszám ba m ennek, 
addig a thrombosis prophylaxisa és kezelése még ma sem teljesen megoldott kérdés. 
Az antibiotikum ok bevezetésével, a vérátöm lesztés, a plasma-infuzió, a fehérje- 
fractiók, lipoidok, stb . m ű tét e lő tti és u tán i adásával a postoperalív  fertőzés és 
shock előfordulását sikerült a m inim um ra .redukálni. U gyanezt azonban nem m ond
hatjuk  el a postoperativ  throm bosisról és embóliáról. Annak ellenére, hogy olyan 
hatásos antithrom botikus gyógyszerekkel rendelkezünk, m int a herapin és a dicu- 
m arin, és ezek theráp iás felhasználása az u tóbbi években a legszélesebben e lte r
jed t, a postoperativ  throm bosisok és em bóliák száma nem  csökkenést, hanem 
em elkedést m utat. Ez nem csak relatív, de abszolúL emelkedés is. Roe és Goldthwait
1949-ben közzétett nagy összefoglaló sta tisz tiká ja  szerint 1931—1935 között a 
postoperativ  tüdőem bóliák a m űtéti halálozások 2.16% -át te tté k  ki, az 1936— 
1940. években 3.66, míg az 1943—1947 közötti időszakban 4.42% -át. Jones köz
lése szerint Angliában 1931—1943 között a m űtét u tán i embóliás halálozások 
száma évente soha nem halad ta  meg a 220-at, 1946-ban 381, 1947-ben 438,1948- 
ban pedig m ár 462 postoperativ  embóliás halál fordult elő. Hasonló sta tisz tikák  
állnak rendelkezésünkre a skandináv állam okból, Franciaországból és Svájcból is. 
A Szovjetunióban az u tóbbi 10 évben tudom ásunk szerint nem jelent meg ilyen
arányú  nagy összefoglaló statisztika , hasonlóképpen hiányzik ez Magyarországon 
is. Kétségtelen azonban, hogy nálunk is gyakrabban észlelhető a postoperativ  
trom bo-em bóliás szövődmény, m int régebben. Összehasonlításképpen nagyon 
érdekes megemlíteni, hogy az operatív nőgyógyászat terén  egészen mások a s ta tisz 
tik a i eredmények. Merz a nőgyógyászati throm bóem bóliákról k iado tt nagy össze
foglaló m unkájában ezeknek csökkenését á llap ítja  meg az u tóbbi 11 év anyagá
ban, hasonló eredm ényre ju tn ak  a dán Rauramo és Turunen, a svéd Welterdal és a 
norvég Naeslund is. Hogy a sebészetben a postoperativ  throm bosisos szövődm ények 
az utóbbi évtizedben jelentős szaporodást m utatnak , annak  több  oka van, m elyekre 
a tárgyalás folyam án még részletesen k itérünk . Elöljáróban csak anny it em lítünk 
meg, hogy a m űtéti előkészítés és utókezelés, a fertőzés elleni küzdelem és a m űtéti 
technika tökéletesedésével párhuzam osan a m űtéti indicátiók területe k ibővült, 
gyakrabban végzünk nagy beavatkozásokat, elvégzünk olyan m űtéteket, melyekre 
a sebészek 15 évvel ezelőtt még gondolni sem m ertek, gyakrabban operálunk 
idősebb, rossz keringéssel bíró betegeket. Em ellett, m int lá tn i fogjuk, m aguk azok 
az eljárások, illetve gyógyszerelések, m elyek az egyéb m ű té t u tán i szövődm ények 
szám át vannak h iva tva  csökkenteni, sokszor elősegítik a vér alvadását, és így 
a throm bosisok és em bóliák kifejlődését is. A sebészeti és operatív  nőgyógyászati 
s ta tisz tik ák  eltérő vo ltának  egyik m agyarázata éppen az, hogy az operatív gynaeco- 
lógiában még nem foglalták  el méltó helyüket azok a m ű té ti előkészítési és u tó 
kezelési eljárások, m elyeket a sebészetben ma m ár szinte rutinszerűen alkalm azunk.

I .  A  postoperativ thrombosis létrejövetelének m echanizm usa
A m űtét u táni throm bosisokért három  tényező felelős. Egym agában azon

b a n  ezen tényezők egyike sem elegendő e re ttegett szövődmény létrehozásához, 
azoknak együttesen, egym ás m ellett kell fellépniök.
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1. A  keringés lassúbbá válása. Ennek több oka lehet. Felléphet lokális, 
anatóm iai okok köveikezm énj'eként, és létrehozhatják  az egész szervezetet érő 
károsodások. O lyan érterületeken, ahol szalagok vagy inak  összehúzó tevékeny
séget fejtenek ki az erekre, azokat könnyen coniprimálni képesek, és így bennük 
a keringés redukció ját hozzák léire . így  a musculus p lan táris longus ina keresztezi 
és com prim álhalja a laterális p lan táris  vénákat. Hasonlóan m eglassílja, különösen 
bizonyos testhelyzetben  (félülő helyzet, fo rd íto tt Trendelenburg-helyzet), a vénás 
visszsfclyást a m usculus soleus felső széle vagy a P cupart-szalag . Az anatóm iai 
viszonyok é rth e tő v é  teszik, hogy az ágyban hosszabb ideig fekvő egyéneknél a 
venae tib iales posterioresre és a peroneális vénákra nehezedő ta rló s  nyom ás, és 
az ehhez járuló  ellennyom ás a tib ia , a ligam entum  interosscum  és a fibula részéről, 
ezeken az érterü leteken  igen könnyen teljes stasist hozhatnak létre. A baloldali 
vena íliaca ccm m unisnak m inden em bernél van egy physiológiás szűkülete, a bal 
femorális vénát keresztezi az artéria iliaca, ami bizonyos m értékig megmagyarázza 
hogy a bal alsó végtagban m iért fordul elő gyakrabban throm bosis, m int a jobb
oldaliban. A láb szár vivőeres tág u la ta i, főleg ha ezek csomóképződéssel járnak , a 
keringés igen nagym érvű redukcióját hozzák létre a saphéna'-lerületen, ezért 
varixcs betegeken sokkal gyakrabban lá tu n k  postoperativ  throm bosist kifejlődni. 
Ugyanezzel a-jelentőséggel bírnak az aneurysm ák is. A keringés m eglassúbbodásá- 
nak  azonban nem csak lokális anatóm iai okai lehetnek. Minden olyan m egbetege
dés, mely a keringés általános m eglassúbbodását hozza létre (például szívbeteg
ségek) egyszersmind kedvez a throm bgsisok létre jö ttének  ?s. Különös jelentőséggel 
bír az exciccalió, m ely a keringő vérm ennyiség, és így a keringés tetem es reduk
cióját okozhatja. Az em lített okok következm ényeként az egyes érterületeken a 
keringésnek olyan nagyfokú redukciója jöhet létre, hogy a capillárisokban és a 
vénákban teljes s tasis fejlődhet ki.

Normál körülm ények között a vér sejtes elemei a véráram  tengelyében 
helyezkednek el, és őket az érfaltól plasm a-réteg választja el. A keringés redukció
ján á l először a leukoeylák, majd rövidesen a th rom bocyták  is, a tengely-áram ból 
a széli részekre kerülnek, és utóbbiak, ha sé rte tt endolhéllel kerülnek összekötte
tésbe, agglutinálódnak és m egindítják  az - in travasculáris alvadás fo lyam atát. 
A fehérvérsejteknek ilyen képessége még nem bizonyíto tt. Fia a keringésnek igen 
nagyfokú redukciója következik be, úgy az ery th rocy ták  is kikerülnek a tengely
áram ból, a széli részekre húzódnak, és szintén agglutinálódnak. Sokáig azt h itték , 
hogy ez a jelenség (az agglutinátió a következm ényes desintegrálfóval) a vörös- 
vérsejteken csak in v itro  figyelhető meg, K nisely  vizsgálatai azonban k im uta tták , 
h o g y  in  vivo is rep ro d u k á lh a tó . Ú jab b  vizsgála tok  pedig  a z t b izony ítják , hogy  
thrcm boplastikus anyagok nemcsak a th rcm bccytókból, hanem  a vér egyéb sejtes 
elem eiből is felszabadulhatnak  agglu tinátió juk  és desin tegrátió juk közben.

A keringés m eglassúbbodása azonban egym agában, m int em lítettük, nem 
elegendő a sejtes elem ek desintegrátiójához, és az in travasculáris alvadás meg
ind ításához. Ehhez szükséges az endothél sérülése is. Ez bizonyítható  olymódon, 
hogy ha egy vénát k iprcparálva, azt egym ástól 8— 10 cm-es távolságra eső 2 helyen 
lek ö ljü k  elővigyázatosan, vigyázva árrá, hogy az in tim a e m űvelet közben ne 
sérüljön meg, a 2 lekötés közötti érszakaszban a vér még 2—3 nap m úlva is folyé
kony m arad. Természetesen traum a vagy m űtét esetében az in tim a sérülése a 
m ű té ti területen m indig adva van, szerencsére azonban éppen ezeken a terü le te
ken ritk án  következik be a keringés redukciója.

Az utóbbi években, a nagyobb m űtéti beavatkozások szám ának növekedé
sével, több  beteg kényszerül a m űtét u tán  hosszabb ágybanfekvésre, sőt csaknem
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teljes m ozdulatlanságra. Ez term észetesen maga után vonja az t, hogy nagyobb 
számú betegen következik be a keringés redukciója is. V onatkozik ez különösen a 
mellkasi m űtétekre, melyeknél tudvalévőén a keringés nagym érvű megterhelése 
következik be, részben az in tra thoracalis manipuláció, részben pedig a nagy folya
dék-veszteség következtében, mellyel ezek a beavatkozások járnak . Egyes ú jab b  
külföldi statisztikák  szerint is int rat horacalis m űtétek  u lán  gyakrabban látni 
halálos kim enetelű throm bo-einbóliát, m int az t régebben h itté k . É rdekes m eg
említeni, hogy mellkasi m űtétek  esetében is rendszerint az alsó végtag gyűjtő- 
ereiben iön létre az elsődleges throm bosis.

2. Az- intim a sérülése. M int ism eretes, normál körülm ények között az ér
pálya zárt rendszert képvisel, folytonosságában m egszakítás nincs. M indaddig, 
míg az endothél in tact, és a keringő vér elegendő m ennyisében tarta lm az an ti- 
coagulánst, az in travasculáris alvadás- gátolt. Az operatív  beavatkozás folyam án 
a m űtéti területen  endothél-sérülések nagy számban jönnek létre, ami különösen 
az alsó végtagon elvégzett operációk u tán  bír különös jelentőséggel. Ism eretes, 
hogy különböző hypertóniás oldatok intravénás alkalm azása, m elyeket a m űtéti 
előkészítés és utókezelés folyam án nem egyszer adunk, szintén k iterjed t endolhél- 
laesiókat okozhatnak. Az in travénás injectiók, transfusiók vagy infusiók hely
telen kivitele szintén hasonló következm énnyel já rh a t. Az infúziók a la tt a tű  hegye 
gyakran nekifekszik az érfalnak, és azt károsítja, ha a m űveletet nem a legsterileb- 
ben h a jiju k  végre, különböző fertőző ágenseket juttatunk be az érpályába, melyek 
szintén károsítják az endothélt. Számos olyan m egbetegedést ism erünk, m elyek az 
endothél kisebb-nagyobb laesió ját hozhatják létre : endocarditis, arteriosclerosis, 
aneurysm ák, varixok, endarteriitis  obliterans, pyogén fertőzések slb . Ezek közül 
a postoperativ  throm bosisok szem pontjából a lábszár vivőeres tágulatai bírnak a 
legnagyobb jelentőséggel, am ennyiben ezeken az érterü leteken  a keringés lassúb
bodása is m indig bekövetkezik. A transfusiókat és infusiókat is gyakran eszközöl
jük á k ip raeparált saphénán keresztül, am ikor m ind a mecharflkus, m ind a fertő- 
zéses endothél-sérülés veszélye fokozottan fennáll. Nem kell külön kihangsúlyozni, 
hogy vivőeres tágulatok  esetén, az em líte tt következm ények ism eretében, miért 
ta rtju k  m egengedhetetlennek az infusió ilyen módon tö rténő  alkalm azását. De ha 
a saphéna-területen előzetes károsodás nem is észlelhető, akkor is célszerűbb ágyban 
hosszabb ideig fekvő operált betegen, ha m ár a véna-praeparálást elkerülni nem 
tudjuk, inkább valam elyik cubitális vénát erre felhasználni, és az infusiót ezen 
keresztül alkalm azni.

3. A vér fokozott olvadékonysága. Az érpályán belül áram ló vér folyékonysága 
csak akkor m aradhat fent, ha benne az a lvadás-ak tív  anyagok és az anticoagulán- 
sok között egyensúlyi á llapot áll fent. Ha ez az egyensúlyi helyzet felborul, úgy 
attó l függően, hogy az a lvadás-ak tív  anyagok felszaporodnak-e, avagy csökken
nek, throm bosis vagy vérzékenység fejlődhet ki. Mint az előzőekben m ár emlí
tettük , olyan érterületeken, ahol a keringés lassúbbodása m ellett az endothél sérü
lése is bekövetkezik, m egindul az intravasculáris alvadás folyam ata. Ennek elle
nére sem fejlődik ki minden ilyen cselben throm bosis. E nnek  oka a szervezet nagy
fokú védekezőképességében keresendő. Normál körülm ények között az alvadás meg
indulását, teh á t az alvadás-ak tív  anyagok felszaporodását szinte azonnal nyomon 
követi az anticoagulánsok m obilizálása, és így a felborult egyensúlyi á llapot ismét 
helyreáll. H a ez a folyam at nem játszódna le, úgy az alvadás m egindulása u tán  
perceken belül m egalvadna az egész keringő vérm ennyiség. Bizonyos állapotokban 
azonban a szervezetnek ez a védekezőképessége nagym értékben csökkenhet, teh á t
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az in travascu láris alvadás nem  m arad meg a norm ál keretek  között, hanem  a 
coagulátió fo lyam ata propagál. Az anticoagulánsok m obilizálásának az elm aradása 
még egyéb következm énnyel is já r  : a keringő vérben nem  sem legesített, le nem 
kö tö tt a lv ad ás-ak tív  anyagok circulálnak, m elyek alkalm as érte rü letre  elju tva 
újabb a lvadási folyam atot in d ítan ak  meg. Ú jabb felfogás szerint a postoperativ 
em bóliák je len tős része nem úgy jön  létre, hogy az elsődleges throm busból leszakadó 
vérrögöt hurco lja  el a keringő vér, hanem  olymódon, hogy a vérben keringő coagu- 
látiós factorok az elsődleges th rom bosistó l teljesen függetlenül egy újabb throinbo- 
s is t hoznak lé tre  egy m ásik érte rü le ten . Cummine vizsgálatai szerint a postoperativ 
tüdő-em bóliák legnagyobb része is ilymódon keletkezik, és vélem énye szerint a 
tüdővénákban  azért indul meg sokkal gyakrabban  a másodlagos throm bosis, m int 
egyéb terü le teken , m ert a tüdőerekben m űtétek  után  a keringés rendszerint erősen 
redukálódik. Hasonló vélem ényen vannak  Hosoi, Davies, Barnes, Barker és még 
tö b b  szerző is.

Mik azok az alvadás-ak tív  anyagok, m elyeknek felszaporodása a throm bosis 
és embólia fo ly am atá t k iv á lth a tja  ?

1. Throm bokinase. A sé r te tt  endothél-felülettel érintkezésbe kerülő throm - 
bocy ták  szétesésük alkalm ával fe lszabad ítanak  egy enzym atikus fa k to r t (throm bo- 
plastinogenase, Quick), mely a plasm ában jelenlévő prothrom bokinásét throm bo- 
kinásévá ak tiv á lja . A throm bokinase calcium jelenlétében á ta lak ítja  a prothrom - 
b in t throm binná, ehhez a folyam athoz azonban nem használódik el az egész ak ti
válódo tt kinase-m ennyiség. Ha m ár m ost anticoagulánsok nem jelennek meg a 
vérben, ez a k inase ú jabb pro throm bin-töm egeket fog á ta lak ítan i throm binná. 
M int ism eretes, heparin gátolja a pro throm bin  átalaku lását, és ú jabban  több szerző 
feltételezése szerin t van a vérben egy antithrom bokinase hatással rendelkező 
anticoaguláns is, m elynek hatásm echanizm usa azonban nem egészen tisz tázo tt. 
E zek  az anticoagulánsok gátolják meg norm ál körülm ények között azt, hogy az alva
dási folyam at soráh fel nem használódott kinase-mennyiség további h a tásá t ki
fejthesse. A throm bokinase felszaporodásának lehet egyéb oka is, nevezetesen a 
th rom bocy ták  szám ának a növekedése, mely a th rom boplastikus anyagok abszolút 
szaporu la tá t hozza létre . Ez olyan m érvű  lehet, hogy a keringésbe ju t ta to t t  an ti
coagulánsok a h a tásu k a t csak részben tu d ják  kom penzálni.

2. A prothrom bin-színt fokozódása r i tk á n  szerepel m in t th rom bosist 
k iv á ltó  tényező. Oka minden valószínűség szerint a rethiculoendotheliális elemek 
fokozo tt ak tiv itá sa . A prothrom bin koncentráció fokozódása a trom bin-kelet- 
kezés m eggyorsulását, és töm egesebb throm bin-képzést eredm ényez. A keringő 
anticoagulánsok ennek az á ta laku lási fo lyam atnak  csak egy részét tud ják  
kikapcsolni, te h á t a fokozott throm bin-képződést csak részben gátolják . A 
képződö tt th rom bin  az újabb v izsgálatok szerint d irek t h atás révén a 
th rom bocy tákbó l ú jabb  enzym atikus fak tor-töm eget szabadít fel, ennek követ
kezm ényeként ú jab b  prothrom bin m ennyiség alakul á t th rom binná. E z t a folya
m a to t nevezzük a throm bin  láncreaktció  form ájában végbemenő au toca ta ly tikus 
képződésének. M agától értetődik, hogy m egnövekedett prothrom bin-concentráció 
esetén  ez az au to ca ta ly tik u s throm bin-képződés geom etriai arányban  fokozódik, 
azaz a legsúlyosabb throm bosis lehet a következm énye.

3. A fibrinogém concentráció fokozódása a throm bosis-eseteknek csaknem 
30% -ában  m egtalálható . Ismeretes, hogy az alvadás folyam án képződő throm bin- 
iűennyiségnek csak egy része vesz részt a fibrinogénnek fibrinné való á ta lak ításá 
ban , nagyobb része felhasználatlanul m arad , és a későbbiek folyam án a savóban
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ina.ctiválódik. Ha a fibrinogén-concentrátió fokozódik, úgy az ú jab b  v izsgála tok  
' szerint a keletkezett th rom bin nagyobb töm egben használódik fel, te h á t több 

fibrinogén alakul át fibrm né.
4. A fibrinogén minőségi változása. Már Nolf feltételezte, hogy a vérben

keringő fibrinogénnek van egy labilis és egy stabil a lakja . Ezt a fe ltevést számos 
szerző elfogadta, egészen a legutóbbi évekig azonban ennek az elm életnek a helyes
ségét nem sikerült bizonyítani. A kérdés megoldásához nagym értékben hozzájárul
tak  Lyons 1945-ben végzett vizsgálatai. Lyons feltételezése szerint a vérben normál 
körülmények között a fibrinogénnek egy stabil alakja van jelen, a fibrinogén-A, 
mely blokkolt sulfhydril-csoporttal rendelkezik. A vér alvadásánál, de bizonyos 
pathológiás körülmények között az alvadási folyam attól függetlenül is, ez a blok
kolt sulfhydril-cseport szabaddá válik. A szabad SH3-csoporttal rendelkező forma 
a labilis fibrinogén-B. A fibrinogén-B-re hat a throm bin egy form ája a throm bin-B , 
olymódon, hogy oxydátió révén lehetővé teszi 2 szomszédos fibrinogén-m olekulá- 
nak egy S-S kötés ú tján  tö rténő  egymáshoz kapcsolódását, azaz a fib rin  létre jöve- 
telét. Egyes szerzők, így L a ki is tagad ják  ennek az elm életnek a helyességét, 
am ennyiben szerintük a fibrinogén nem rendelkezik SH3-csoporttal, a legújabb 
vizsgálatok azonban inkább  Lyons á lláspontjának helyességét tám asz tják  alá. 
Cummine és Lyons az 1945-—1947 közötti időben többszáz throm bosisos beteget 
vizsgálva á t, arra a m egállapításra ju to ttak , hogy ezek m indegyikének plasm á- 
jában k im u ta th a tó  a labilis fibrinogén-B, sőt az esetek egy részében azt m ár a 
throm bosis fellépte elő tt is m eglelték. E zt az észlelést tö b b  szerző is a látám asztja  
(McClure és társai, Vorhees és Pulasky, M enyhárt, s tb .) Saját eddigi v izsgála
ta inkban  7 thrombosisos beteg közül 5-nél ki tu d tu k  m u ta tn i a fibrinogén-B -t 
és az t a thrombosis felism erésében az egyik legfontosabb diagnosztikai jelnek 
ta rtju k , m ár csak azért is, m ert egyik esetünkben, am ikor még az összes tö b b i 
vizsgálat normál értékeket m u ta to tt, a fibrinogén-B te s t m ár positiv  eredm ényt 
ad o tt. ,

5. Az Owren-féle V. factor, m ely az újabb vizsgálatok szerint a prothrom binnak 
throm binná való átalakulásához throm bokinase és calcium m ellett szükséges, 
és valószínűleg azonos Quick  labilis facto rával, szintén jelentőséggel b írhat a 
trom bosis szem pontjából, ez a kérdés azonban egyelőre alig tisz tázo tt.

6. A savó calcium -szintjének fokozódása a trom bosis szem pon!jából je len tő
séggel nem bír.

7. Mint ism eretes, az alvadás folyamán keletkezett th rom bin  egy része 
adsorptió , másik része pedig inactiválás révén h a tásta lanná  válik . A throm bin 
inactiválásáért az úgynevezett sprum -antithrom bin felelős, mely Koller v izsgálatai 
szerint az alvadás folyam án képződik, és nem azonos a heparinnal. E m ellett szólnak 
Horn, Gerendás és Borsodi v izsgálatai is. H a a m onom olekuláris reactió-tipust 
követő irroversibilis th rom bin-inactiválás reactiósebessége csökken, úgy az alvadás 
folyam án keletkezett és fel nem használódott throm bin  hosszabb ideig m arad ac tív  
á llapotban  a vérben, am inek következm ényei az au toca ta ly likus tlirom bin-kép- 
ződés ism eretében nyilvánvalóak.

8. A savóban létezik  egy alvadásgyorsító tényező, melyről k im uta ttuk , hogy 
az alvadás minden fázisára accelerálólag hat, és a heparin h a tá sá t gátolja (Horn, 
Kovács és A llm ann). A th rom bosis létrejövetelében ennek a factornak  a szerepét is 
szem elő tt kell ta rta n u n k . E zirányú  vizsgálataink folyam atban vannak.

9. Csökk ént fibrinolysis. Amint az alvadási folyam at a fibrin  kiválásában 
befejeződött, kezdetét veszi a képződött alvadók re tractió ja  és lysise. A lysist a
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plasm ában az alvadási folyam at a la tt  activálódó proteolytikus enzym, az úgy
nevezett fibrinolysin (plasinin) hozza létre. A fibrinolysis nagy jelentősége az alvadás 
szem ponljából abban van, hogy az alvadék oldása révén a throm bus kisebbedik, 
kisebb throm bus teljesen oldódik, esetleg csak recanalizálódik. H a a fibrinolytikus 
tevékenység csökken, úgy a th rom bus növekedésének appositió ú lján  mi sem állja 
ú tjá t .  Skundina  és m unkatársa inak  vizsgálatai szerin t a throm bosis létrejövetele 
igen gyakran  a throm bus-keletkezés és oldás a rány talanságának  a következménye. 
E m elle tt a teljes töm egében m egm aradó throm busból sokkal könnyebben szakadhat 
le em bólus, m int a kellőképpen re trah á ló d o tt és oldásban lévő vérrögből.

10. A heparin csökkent concentrátió ja. Horn és Borsodi vizsgálatai szerint 
a heparin a vérben norm ál körülm ények között részben adsorptív  vagy erős kémiai 
kötésben, részben disponibilis alakban  kering. A disponibilis heparin van hivatva 
arra, hogy az alvadás folyam án fölösleges m ennyiségben képződő alvadás.-actív 
anyagokat semlegesítse. Erről m ár részben volt szó. Ha a szabad heparin-szint 
csökken, úgy az alvadás folyam án keletkezett coagulánsoknak csak egy része 
inactiválódik . A heparin akadályozza meg a pro throm binnak  throm binná váló 
á ta lak u lásá t, valószínűleg m int anfiprothrom bin is hat, az újabb vizsgálatok 
szerint pedig nagym értékben fokozza a fib rino ly tikus ac tiv itás t és a throm bin- 
inac tivá lást.

Az eddig elm ondottakból lá th a tó , hogy a vér fokozott alvadékonyságát 
számos okra lehet visszavezetni. Ezek a k iváltó  okok előfordulhatnak egymagukban 
is, rendszerin t azonban com binálódnak egym ással. A postoperativ  Lhrombosisról 
csak akkor nyerhetünk  tiszta képet, és a trom bosis prophylaxisa is csak akkor 
képzelhető el, ha m indezeket a facto rokat a megfelelő esetben vizsgálat tárgyává 
tesszük. Az alvadási factorok vizsgála ta  ugyanis igen jó felvilágosítást nyújt a 
re jte tt throm bosis-készségről is. M inden olyan esetben, ahol a klinikai tünetek 
alapján fel lehet tételezni, hogy throm bosis m ár bekövetkezett, vagy valamilyen 
m űtéti beavatkozás kapcsán throm bosis kifejlődésével lehet számolni, szükséges 
az összes alvadási tényező vizsgálata, az úgynevezett coagulogramm felállítása 
( Koller, Horn, Kovács és A ltm ann). Miből álljon az ilyen vizsgálat ?

1. T hrom bocyta-szám olás.
2. Prothrom bin-idő m eghatározás (legcélszerűbb a Horn által m ódosított 

Quí'c/r-féle eljárást alkalm aznunk).
3. Az a lvadási idő v agy  a recalcinálási rendszer vizsgálata (ez adja a leg

hűbb képet a throm bin au toca ta ly tikus képződéséről, és igy a prothrom bokinasé- 
nak throm bokinasévá való á ta laku lásának  gyorsaságáról).

4. P lasm a +  throm bin rendszer alvadási ideje.
5. D isponibilis heparin szintjéhek m eghatározása a plasm ában (a Horn által 

leírt módon, toluidinkékkel).
ti. A savó alvadásgyorsíló tényezőjének vizsgálata (plasma +  kinase -}- savó 

rendszerben).
7. F ibrinogén-concentrátió  m eghatározása (legpontosabban gravim etriásán 

eszközölhető).
8. F ibrinogén-B  te s t Lyons szerint (100 ccm. 50% -os alkoholban oldunk 2 

gram m  b é ta -n ap h to lt, és az oldatot szabad levegőn hagyjuk állni, míg m egbám ul. 
1 ccm oxalátos plasm ához 5 cseppet adunk  ebből a reagensből, m ajd jól összerázva 
10 percig szobahőm érsékleten hagyjuk állni. Ha a plasm ában fibrinogén-B van 
jelen', úgy m assiv csapadékot kapunk).



9. T hrorabin-inactiválás v izsgálata Gerendás módszere szerint.
10. Esetleg a fibrinolysis vizsgálata.
A v izsgálatokat m indén esetben controllképpen biztosan norm ál egyén plas- 

m ájával, illetőleg savójával is el kell végezni.
E gyesek szerint igen jól értékelhető vizsgálati m ethódus a heparin-to lerantia 

vizsgálata, m elyet Koller és de Takács egym ástól függetlenül írtak  le. A vizsgálat 
menete a következő : a betegtől v é rt veszünk, és m eghatározzuk ennek alvadási 
idejét. E zu tán  in travénásán  50 mg. H eparin t fecskendezünk be, m ajd ezt követőleg 
%, 1 és 2 órás időközben újabb alvadási-idő m eghatározás következik. Normál a lva

dási képességgel rendelkező egyénnel az így kapo tt értékeket görbében ábrázolva, 
olyan lefutású  görbét kapunk, mely az első félórában hirtelen  emelkedik, m ajd u tána 
csökkenve a 2. órában éri el újra a kiindulási értéket (lásd  I. sz. ábra). Throm 
bosis vagjfthrom bosishajlam  esetén az alvadási időnek ez a y2 órás tetem es el- 
nyúlása elm arad, a görbe com prim ált lesz, esetleg em elkedést nem is m u ta t. U gyan
ilyen lapos görbét kapunk még pleuritisnél és pneum oniánál is, mely beteg
ségeknél tudvalévőén gyakran következik be throm bosis. A vizsgálat h á trá n y a : 
a norm ál görbék is nagyon változó le fu tást m u ta tn ak .

M iért jönnek létre a vér alvadá$ában az em líte tt elváltozások ? R égóta ism ere
tes, hogy traum ák , m űtéti beavatkozások után  a vér alvadékonysága fokozódik. 
A prothrom bin-idő általában  rövidül, a trom bin-inactiválás reactió-sebessége 
csökken. Ennek oka minden valószínűség szerint a m űtétek  a lk a lm áv a l roncsolódó 
szövetekből felszabaduló histam in hatásában keresendő (Csejkó, Gerendás ésüdvardy). 
O peratív beavatkozások után  te h á t m indig m egfigyelhető egy throm botikus ten 
dencia. A m űtéti előkészítés és utókezelés kapcsán kiterjed ten  alkalm azunk tran s- 
fusiókat, és ennek  egyesek szerin t k ifejezett alvadás-fokozó ha tása  van ( W iener, 
Ochsner, Sam ov  és Filalov, s tb .), különösen akkor, ha a vérátöm lesztés folyam án 
haemolysis is létrejön ( Kovács, Niedermüller ás Gáli). A transfusiónak ez az alvadás



lokozó ha tása  m inden valószínűség szerint k e ttő s okon alapszik : egyrészt vele actív 
eoagulánsokat ju tta tu n k  be a szervezetbe (így például b izony íto tt, hogy a vér 
táro lásánál a fibrinogén-A fokozottan  alakul á t fibrinogén-B-vé), részben pedig 
testidegen fehérjét, ami a RÉS izgalm a révén fokozza az alvadékonyságot. Quick 
leg ú jab b an  k ö zö lt v izsgála ta i v iszon t az t m u ta tjá k , hogy a  transfusió  alvadás- 
fokozó h a tá sá ra  vonatkozó  á llásp o n t anaem ia esetében correc tió ra  szorul. 
N álunk még nem te r je d t el, de külföldön k iterjed ten  alkalm azzák a m űtéti előkészí
tésben és utókezelésben a különböző fehérje-fractiókat, az a lvadás-ac tív  tu la jdonsá
gok pedig kevés kivétellel fehérjékhez vannak kötve. Az an tib iotikum ok közül a peni
cillinről ism eretes, hogy paren tera lisan  adva szintén az alvadékonyság fokozódását 
hozza lé tre  (Flemming, Moldanskg és társa i, Macht, Pálos, slb .). Macht és Farkas 
vizsgálatai szerint ugyanez vonatkozik  az aureom ycinre is. Dolkart és társa inak  
vizsgálatai, m elyeket később Weiner és Lewis is m egerősítettek, azt m u ta tják , hogy 
a kristályos penicillinnel e llen tétben  az olajos penicillin adása u tán  az alvadásban 
változás nem következik be. De Takács, Seecher, Supeck stb . v izsgála ta i szerint 
a D ig ita lis  és a  S tro p h an tin  is je lentősen fokozni képesek a v é r alvadékony- 
ságát, és m in d k ét szernek nag y  jelen tőséget tu la jd o n íta n ak  a  th rom bosis patho- 
genesisében.

Érdem es k itérnünk  a throm bo-em bóliák és a meteorológiai tényezők közötti 
viszonyra. Már de Rudder és Hellpach fe lh ív ták  a figyelm et arra, hogy a throm bo- 
sisok és em bóliák fellépése milyen nagy függőséget m utat a m eteorológiai tényezők 
változásátó l. Halse vizsgálatai is ezt tám asz lják  alá. Merz legújabban  m egjelent 
összefoglaló m unkájában  Reimann-Hunziker észlelésével megegyezően azt ta lá lta , 
hogy 15 év  anyagára visszam enően szoros összefüggés figyelhető m eg a m űtét 
u tán i halálos tüdő-em bóliák szám a és a napfoltok szám ának ingadozása között. 
H asonlóan Merz vizsgálatai szerint évszakonkint is változik az em bóliák gyakori
sága, am ennyiben ősszel és tavasszal gyakrabban  fordul elő, m int télen  és nyáron. 
H azánkban  id. Hiittl közölt régebben hasonló megfigyelést (lásd  I I .  sz. ábra). 
Domrich és Wagermann, Schmid, Merz vizsgálatai szerint embólia gyakrabban 
fordul elő fron tváltozásnál. Hasonló m egállapításra te ttü n k  szert mi is (Lörincz 
és Kovács) .  A front változások és az em bóliák közötti viszony szem e lő tt ta rtá sáv a l 
több  nagy külföldi sebészeti in tézetben  a front-betörések napján m inden óvó
in tézkedést m egtesznek a halálös k im enetelű  embóliák prophylaxisára.

2 . s z . ábra hónapoK
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A throm bosisra hajlam osító tényezők közül még meg szeretnénk emlékezni a 
korról, a testa lkatró l és az anaesthesiáról is. 15 éven aluli gyerm ekek tudvalévőén 
nem kapnak  sem throm bosist sem em bóliát. E nnek oka valószínűleg keringési 
viszonyaikban rejlik. 20 éves kortól 60—65 éves korig a throm boem bolia előfordu
lásának gyakorisága megközelítően azonos. 65 év fölötti betegeknél azonban m ár 
sokkal gyakrabban fejlődik ki (rossz keringés, atreriosclerosis, varixok, stb .). 
Bauer vizsgálatai szerint a piknikus tes ta lk a t nagym értékben hajlam osít throm bo- 
em boliára. E z t főleg francia szerzők erősítik meg, és közülük nem  egy az ilyen te s t
a lkato t habitus embolicusnak nevezi. Mint ism eretes a piknikus, adipnsus egyének 
keringési viszonyai rendszerint kevésbbé rendezettek. Ami az anaesthesia szerepét 
illeti, a megfigyelések szerint a narcosisban végzett m űtétek  u tán  az embólia n a
gyobb szám ban lépne fel. Más szerzők azonban ezt az észlelést nem  erősítik meg. 
A narcotizálás hatása valószínűleg a kisvérköri keringés m egnehezítésével h a t 
praedisponálólag, em ellett a narcotizált beteg rendszerint hosszabb ideig m ozdulat
lan, m in t a local-anaesthesiában operált. Egyesek szerint narcosis következm é
nyeként a vér alvadékonyságában is bekövetkezne változás, ez a nézet azonban 
még kellőképpen megalapozva nincs. E z irán y ú  vizsgála ta ink  fo ly am atb an  v an n ak .

I I .  A  thrombo-embólia prophylaxisa

A prophylaxis szempontjából az egyik legfontosabb tényező a beteg m eg
felelő keringési állapotáról történő gondoskodás. H a erre gondot fordítunk, m áris 
nagy lépést te ttü n k  a circulátió reductió jának  elkerülése érdekében. Igen nagy 
jelentőségű a csökkent keringő vérmennyiség, és ezáltal a red u k ált keringés helyre- 
á llítása  (folyadékpótlás). Fontos a beteg megfelelő to rn áz ta tása . E z t olyan korán 
kezdjük el, m ihelyt azt a m űtéten á tese tt egyén általános á llapo ta megengedi. 
Legcélszerűbb a beteget a torna egyes m ozzanataira m ár a m ű té te t megelőzőleg 
k ioktatn i, és a to rn áz ta tá s t a m űtét u tán i napon megkezdeni. Sokan a beteget 
lehetőleg minél gyorsabban felkeltetik, ami azonban sokszor túlságosan megviseli, 
am ellett nagy beavatkozások u tán  nem  is vihető keresztül. Teljesen elegendőnek 
ta r t ju k  a beteg megfelelő elhelyezését és a to rnáz ta tást. H ogy az inak és szalagok 
em líte tt comprimáló h a tásá t elkerüljük, azt több módon érhetjük  el. Az egyik a 
betegnek a m űtét u táni 2—3 napon á t  enyhe Tréndelenburg-helyzetben való fek te
tése. Több szerző szerint ez a stasis elkerülésének egyik leghatásosabb m ódja. 
H a lehetőség van rá, célszerű a beteg helyzetét minél gyakrabban  vá lto z ta tn i. 
A lábszár vivőeres tágu la ta i esetén a beteg lábát a lábfejtől kiindulóan a lágyék- 
hajlatig  rugalmas pólyával csavarjuk be szorosan. Ami a to rn áz ta tá s t illeti, ez 
álljon a lábfej minél gyakoribb (óránként legalább 15—20-szor) m inden irányban  
tö rténő  ak tív  m ozgatásából, a térdek  ugyanilyen gyakori felhúzásából és k i n y i 
tásából. Végeztessünk légzési gyakorlatokat i s : ennek nem  csak a broncho
pneumonia elkerülése szem pontjából van meg a jelentősége, hanem  az embólia 
elkerülésében is segítségünkre van, am ennyiben, m int em líte ttük , u tóbbi különösen 
könnyen jön létre olyankor, m ikor a keringés a tüdőerekben redukálódik . H ogy a 
megfelelő m űtét u tán i to rnáz ta tásnak  milyen nagy jelentősége van  a postoperativ  
throm boem bóliás szövődmény elkerülése szempontjából, az t b izonyítja Heckscher 
legújabban m egjelent közleménye. A datai szerint ilymódon a m ű té t u tán i throm bo- 
sisok szám át a felére, throm bosisos betegeinek kórházi ápolási idejét csaknem 
^ j-á ra  sikerült csökkentenie. T o rn áz ta to tt betegei közül egy sem  k ap o tt em bóliát_

Az intim a-sérülés elkerülése, illetőleg annak a m inim um ra való redukálása 
elsősorban is a m űtőtől függ. Minél finom abban operálunk, m inél kevésbbé sértjük
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a szöveteket, és így a bennük futó képleteket, annál kisebb az intim a-sérülések 
száma is, Az in travénás injekciók, infusiók, a transfusió  kivitele csak a legsterilebb 
kautélák között m egengedett. V igyázzunk rá, hogy a tű  hegye ne feküdjön neki az 
érfalnak, ágyban  fekvő betegnél, főleg vivőeres tágu la tok  esetén kerüljük a saphéna- 
preparálásos infusiókat. H ypertóniás o ldatokbó l egyszerre keveset ad ju n k .

A vér fokozott a lvadásának  elkerülésére prophylactikusan csak akkor kell 
valam it tennünk, ha gyanúnk van arra , hogy az operatív  beavatkozás következ
m ényeként esetleg throm bosis fog kifejlődni. A vér alvadékonyságának csökkentése 
tö rténhetik  pióca felrakásával (a pióca nyálában lévő hirudin  gátolja az alvadásl), 
történhetik  to v áb b á  heparin vagy dicum arin adásával. Ezeknek az anticoaguláns 
szereknek az adagolásáról a későbbiekben bőven fogunk szólni. Általános irán y 
elvként ezeknek a szereknek a prophylactikus adagolását illetően a következőket 
fogadjuk el : prophylactikusan heparin t vagy dicum arint adunk olyan m űtétek
nél, melyeknél tudom ásszerűen throm bosisok gyakrabban fordulnak elő (pl.: 
splenectomia, p rosta tec tom ia, hysterectom ia, s1b.), ha az illető valaha m ár throm - 
bosison á tese tt, keringési zavarok esetén, idősebb korban (60 év fölölt), elhízott 
egyénnél, s tb . A z anticoagulánsokat prophylactikusan csak a műtét után számított
2. napon kezdjük adni ! B ár többen m ár a m űléte t megelőzően is adják, jobb elő
vigyázatosnak lenni, és a fenti szabály t m egtartan i. Ill,

I l l ,  A thrombo-embólia therúpiája

E z lehet conservatív , m űtéti és anticoaguláns Az operatív  therápia lassankinl 
a h á tté rb e  szorul. A conservatív  és anticoaguláns th e ráp iá t m indig kom bináltan 
alkalm azzuk .
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1. A conservativ kezelés. B ekövetkezett throm bosisnál célszerű a lábat a láb 
fejtől a lágvékhajlatig  rugalm as pólyával szorosan körülcsavarni. Ezután a lábal 
m indaddig immobilizáíjuk, míg az anlicoaguláns th eráp iá t el nem kezdtük. A tornáz- 
ta tá s t rendszerint a 3. heparin injectió u tán  meg lehet kezdeni. Nagy gond fordí
tandó  az egészséges láb to rnáz ta tására  és a légzésgyakorlatokra is. A beteget felkel
te tn i csak akkor szabad, ha m ár legalább 2 hete láztalan és panaszm entes. Embólia 
esetében a to rnáz ta tástó l el kell tekinteni, ilyenkor a beteget legalább 5—6 napig 
teljesen im mobilizáíjuk, és csak ha ezidő a la tt  újabb embóliás a tta k  nem következik 
be, m ozgattatjuk meg. Embóliás betegnél székrekedés esetén ne adjunk se hashajtót, 
se beöntést, hanem minden esetben várjuk be a spontán székürülést.

A lábnak az em líte tt bepólyázása rendszerint erős fájdalm at okoz a betegnek, 
azért bőségesen nyújtsunk fájdalom -csillapítókat. M inthogy a throm bosisok és em bó
liák reflectorikusan ér-spasm ust hoznak létre, szokásos in travénásán papaverinl 
nyújtan i. Ezt az e ljárást azonban lehetőleg ne alkalm azzuk, m ert többen írtak  le 
ilyen kezelés u tán  prom pt létrejövő, nem egyszer halálos lefolyású em bóliát, így 
legújabban Holden. Valószínűleg a vegetatív  idegrendszer révén fe jt ki h a tá s t az 
in travénásán n y ú jto tt novocain (1%-os oldatból 10 ccm rendkívül lassan iniciálva). 
Egyesek szerint jó eredm ény érhető el 12 óránkint, összesen háromízben nyú jto tt 
in tram usculárisan ad o tt 10 ccm idegen vérrel. Ezzel a trom bus szervülését segít
he tjük  elő, és így m egakadályozhatjuk embólus leszakadását. Pulm onális embólia 
esetén bőségesen adunk nyugtat ókat, szükség szerint fájdalom -csillapítókat, 0 2- 
belégzést alkalm azunk. Tüdőembólia esetén az első 2 napon csak végszükségben 
adjunk szívszereket. Egyes szerzők jó eredm ényeket írtak  le embólia esetén alkal
m azott paravertebrális sym pathicus-infiltrátió , és a ganglion stellatum  infiltrálió ja 
u tán . Henschen és Becker aján la tára  sokan therápiás röntgen-besugárzásokat 
is alkalm aznak. Ennek a hatása valószínűleg a fibrinolysis fokozásában nyil
vánul meg.

2. A műtéti beavatkozások. A Trehdclenburg-m űtét Leriche adata i szerint 98%  
m ortalitással járó  beavatkozás, és m iután csak olyan esetekben végezhető el, 
m elyek nem okoznak 1—2 percen belül halált, az anticoagulánsok bevezetése óta 
jelentőségét elvesztette. Ami a véna-lekötést i l le t i : az alsó végtag mély vénáinak 
throm bosisa esetén csak a vena femoralis vagy a vena cava inferior lekötése jöhet 
szóba. Ezekhez a m űtéti eljárásokhoz azonban csak akkor nyúlunk, am ikor az 
anticoagulánsok adása valam ilyen oknál fogva contraindicált, vagy olyan esetekben, 
mikor fentálló throm bosis m ellett halaszthatatlanul valam ilyen ú jabb m űtéti 
beavatkozást vagyunk kénytelenek elvégezni. Egyesek egyre k iterjed tebben  
alkalm azzák az embolectomia m űtétét. Ez abból áll, hogy a trom bust vagy az embó- 
lust pontos localizálás u tán  rám etszéssil eltávolítják, m ajd az eret varrják . Főleg 
olyan  esetekben végezzük a m ű téte t, m ikor a  gangraena gyors kifejlődésének 
veszélye áll fent.

Az anticoagulánsok bevezetésével egyes em lített m űtétek  lassankint kiszo
rulnak a gyakorlatból. Számos neves sebész helyezkedik ma m ár arra az álláspontra, 
hogy az anticoagulánsok korában Ihrombo-embólia esetén m űtéti beavatkozási 
végezni a legtöbbször egyenesen m űhibaszám ba megy.

3. A z anticoaguláns therápia. Indicátiós területe önként adódik. Contra- 
indicáliói: haem orrhágiás diathesisek, endocarditis lenta, agy- és gerincagy m űtétek, 
gyom or—bél fekélyek, terhesség és a m enslruátió. D icumarin adása ezenkívül 
contraindicált m ájparenchym a betegségeknél és vese-elégtelenség esetében is. 
Véres köpet tüdő-infarctusnál nem rontraindicatió !



H E P A R I N . A m ucoilin polykénsavas észtere, és hatáséban a kél.csoportnak 
van nagy jelentősége. Felfedezése Howell és Holt (1918) nevéhez fűződik. Intrav 
vénás alkalm azása esetén ha tása  azonnal jelentkezik, és körülbelül 5—8 órán á t 
ta r t .  Éppen gyors hatáskifejtésénél fogva ad juk  a d icum arin-therápia bevezetése
képpen, mivel u tóbb i szer hatáskifejtéséhez hosszabb idő szükséges.

H atásm ódja a következő : 1. A throm bokinase, a prothrom bin és a throm bin 
inactiválása. 2. A fibrinolysis fokozása. T herápiás adagjainak nyújtása u tán  a vér 
prothrom bin-szintje az első 2 órában igen alacsony (csaknem nulla), ezután lassan 
em elkedve az 5—6. ó rában  éri el ism ét a 100% -ot.

A szer csak paren terá lisan  adagolva hatásos. A dhatjuk  intravénásán, in lra -  
m usculárisan és subeután . A nálunk forgalom ban lévő készítm ények csak in tra 
vénásán n yú jthatók . Az in travénás adagolásnak 2 m ódja van : a cseppinfusió és a 
fractionált adagolás. U tóbb i teljesen kielégítő eredm ényt ad, úgy, hogy a csepp- 
infusiót ól ma m ár á lta lában  eltekintenek. Az egész napi adagot 4 részre osztjuk elr 
és 5 —6 óránkin t ad juk  in travénásán . Súlyos esetekben a napi adagot emelve, éá 
tö b b  részre elosztva ad juk . Az in tram usculáris vagy subeután adagolástól nem 
v árh a tu n k  olyan jó eredm ényeket, m int in travénás alkalm azásától, am ennyiben 
ilyenkor a szer sokkal lassabban  szívódik fel, és a prothrom bin-szinlet nem szállítja 
le olyan nagy m értékben. Ezt Bauer, Jorpes és m unkatársaiknak  legújabb vizsgá
la ta i is bizonyítják .

Adagolás : mind th eráp iás, m ind prophylacticus alkalm azás esetén egyenlő 
m agas dosisokat nyú jtu n k  : 24 óra a la tt  4—5 részre elosztva 40.000—50.000 I. E-t 
(in ternationalis egység) adunk  in travénásán . A nálunk forgalom ban levő svéd 
H e p arin —Vitrum  1 ccm-e ta rta lm az  4.000 I. E .-t, a svájci Liquemin (Roche)
1 ccm-e 5.000 I. E -t. A kezdeti m agas dosisról, ha a klinikai tü n e tek  a throm bosis 
m egnyugvását m u ta tják  25.000—30.000 I. E . napi adagra m együnk le. 25.000
I. E .-nél kevesebbet adni napon ta nem szabad, ezzel ugyanis komoly ha tást nem 
érünk  el. A heparin kezelést legalább 7— 10 napig fenn kell ta rta n i, esetleg tovább . 
T öbb  szerző, így Koller, Jorpes, de Takács, Slernberger, s tb . azon az állásponton 
v an , hogy a heparin kezelési addig  kell fo ly ta tn i, míg a beteg az ágyból fel nem 
k elh e t.

A heparin kezelés ccm p lica lio i: 1. Allergiás reactio (arc kipirulása, fejfájás, 
h idegrázás, bronchospasm us, oedema, esetleg urticaria), m ióta jól tisz títo tt heparin 
készítm ények kerülnek forgalom ba, rendkívül r itk án  fordul elő. H a mégis fellépne, 
ú gy  a heparin kezelést, hagyjuk  abba s ad junk  helyette d icum arint. 2. Vérzés, 
m in th o g y  a heparin ha tása  csak 5—6 óráig ta r t ,  az esetleg fellépő vérzések ezen 
idő m úlva spontán is megszűnnek. H a sú 'yosabb vérzést kapunk, m elyet okvetlenül 
csillap ítanunk  kell, úgy 5 ccm 1%-os P ro tam in-su lfáto t fecskendezünk be in tra 
v én ásán  igen lassan (1 ccm 1 perc a la tt), ez a vérzést prom t m egszünteti. '

A heparin adagolás előnyei : 1. Nem fejt ki toxieus h a tá s t a m áj- és vese 
parenchym ára, a capillarisokra, m in t a dicum arin. 2. Rövid h a tásta rtam a m iatt 
sú lyos, hosszantartó  vérzéseket nem  okoz, ha kom olyabb vérzések jönnének létre, 
azok az em líte tt módon jól csillapíthatok. 3. Éppen rövid halástartama miatt nem 
szükséges naponkinti prolhrombin-idő meghatározásokat végezni, m ert ezzel csak a 
p illan a tn y i helyzetről nyerünk  képet.

H á tr á n y a i : a szer drága, alkalm azása körülm ényes (napi 4 —5 intravénás 
in jec tió t igényel).

D IC U M A R IN  (3,3’— m e th y le n — b is — 4,4’— oxycoum arin). Schofield, és 
Roderick (1927) idenlificálták  a mérges lóhere toxinjából. Stahman, Heubner és
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Link 1941-ben izolálták és s^ntheticusan előállíl o tták . Hatása lassan (12— 48 óra) 
áll be, viszont tartós. H atásm echanizm usa : m eggátolja a prothrom binnak a m ájban 
történő képződését, Jaques és Irisch szerint nagy  ad ag b an  a fibrinogen term elést is. 
A throm bus kisebbedését nem  hozza létre. Koller és Pedrazzini vizsgálatai szerint 
fokozza a capillaris-perm eabililást. A m ájra toxicus, több szerző írt le hosszan
ta rtó  alkalm azása u tán  m ájsejl-necrosist.

Hosszan elhúzódó, capillaris-fal sértő és m ájparenchym a laesiot okozó hatása  
m iatt adagolása nagy körültek in tést igényel. A dásának több elengedhetetlen 
feltétele van : 1. Májfunciiós próbákat minden dicumarin kezelés előtt el kell végezni. 
Ha ezek a m ájparenchym a megbetegedését m u tatják , a szer adásától el kell tek in 
tenünk. Célszerű a kezelés kapcsán a m ájfunctios próbákat legalább 5—6 napon
kint megismételni. 2. Naponkinti prothrombin-szint meghalárözás. A dicum arin 
kezelést úgy kell beállítani, hogy a prothrom bin-szint 20—30%  között legyen. 
30% fölött a throm bosis propagálásának veszélye még fennforog, 20%  a la tt  m ár 
vérzések jöhetnek létre. 10% alatti prothrombin-szint esetében a beteg már rend
szerint minden therápiás beavatkozás dacára elvérzik. 3. Naponta vizsgálni kell a 
vizelet üledéket, m ert a mikroskopos haem aturia legtöbbször súlyos vérzés beve
tője. 4. Célszerű legalább m ásodnaponta a székletet W eberre vizsgálni (m elaena !).
5. Ha a beteg a dicum arin kezelés m ellett más, injectiós kezelésben is részesül, 
mindig nézzük meg, hogy az előzetesen ado tt injectiók helyén nem  fejlődött-e ki 
haem atom a (a capillaris-fal laesioja).

H a ezeket a szabályokat pontosan szem e lő tt ta rtju k  és contraindicált esetben 
a dicum arint nem adjuk , mindig elkerülhetjük a súlyos, nem egyszer halálos vérzéseket.

M inthogy a dicum arin a capillaris falakra mérgező hatású, ennek elkerülésére 
célszerű a betegnek napi .2.0 grm pyram idont nyújtan i (a capillaris fa la t töm íti), 
vagy P-v itam int (R utin , Rutoscorbin).

Adagolás : Első nap adunk 150—300 mg-ot, m ásodik napon 100—200 mg-ot.' 
H arm adik naptól kezdve a dicumarin adását individuálisán kell beállítani, attó l 
függően, hogy a beteg prothrom bin-szintje mennyi, m indig szem elő tt ta r tv a , hogy 
ennek 20—30% között kell lennie. Prophvlaclicus adagolása ugyanígy. A dicu
marin kezelést 2—3 hétig  ta rtju k  fenn. Ha minden elővigyázat ellenére vérzés lép 
fel, úgy transfusiót végzünk (friss citrátos vérrel), és K-vitamint adunk, nagy dozisú 
P-vitaminnal együtt

I t t  akarjuk m egemlíteni, hogy dicum arin kezelés kapcsán a prothrom bin idő 
meghatározásához nem  szabad a Witts és Hobson álta l leírt vipera-m érges m ódszert 
alkalm aznunk, m ert ez ilyen esetekben m egtévesztő eredm ényeket ad (a valódinál 
sokkal magasabb prothrom bin szintet m utat). Többen írtak  le halálos vérzéseket 
ilyen prothrom bin m eghatározási m ethodus m ellett.

A dicum arin kezelés hátrányai az elm ondottakból m ár önként adódnak. 
Előnye : olcsó és peroralisan adható.

Kombinált heparin-dicumarin kezelés. Ez a legcélravezetőbb eljárás. A dicu- 
m arinnal együttesen ado tt heparin b iztosítja  az alacsony pro throm bin-szintet 
az első 48 órában, am íg a dicum arin ha tása  bekövetkezik. M indkét anticoagulánst 
a m ár em lített dózisban adjuk, amíg a prothrom bin-szint 20—30%  közé nem  ér, 
ekkor a heparint elhagyjuk, és a tovább iakban  a d icum arint egym agában a lk a l
mazzuk. Vigyáznunk kell arra, hogy a naponkinti prothrombin-idő meghatározá
sokat mindig a heparin adása előtt eszközöljük, különben ham is értékeket kapunk. 
A prothrom bin-idő m eghatározásához szükséges vérvételt sohasem szabad olyan 
fecskendővel eszközölnünk, m elyet heparin adagolására használtunk  fel. A heparin
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ugyanis m eleg-stabil, teh á l a fecskendőben levő heparin nyomok annak  kifőzése 
u tán  is ac lív  á llapotban  m aradva keverednek a lev e tt oxalatos vérrel, ami a pro- 
Ihrom bincorcenfratió  m eghatározását m egham isítja.

H IR U D IN .  A legrégibb idők ó ta használt anticoaguláns. A lkalmazási m ódja :
6 —8 —10 piócát helyezünk fel a th rom bo tisá lt végtagra, napcnta megismételve, 
esetleg napjában többször is. Az eljárás alkalm azásától lehetőleg tekintsünk el, 
m ert az ily módon elérhető anticoaguláns hatás soha nem kielégítő.

IV . A thrombosis utókezelése

M egkülönböztetünk korai és késői utókezelést. A korai utókezelés idő tartam a
4 —12 hét. Ez áll :

1. Sószegény diétából.
2. Fölkelés e lő tt a throm bosison á te se tt végtagot elasticus pólyával szorosan 

becsavarjuk. E zt a szoros pólyázást legfeljebb 3 hónapig eszközöljük, ha ennél 
hosszabb ideig alkalm azzuk, gyakran fejlődik ki az izom zat atrophiája.

3. Fekvésnél az ágy lábi v.égét kb. 18—24 cm-el megemeljük.
4. Fürdetés, massage és to rn áz ta tás , először naponta, majd hetente 2—3-szor.
f'. Gond fo rd ítandó  a beteg á ltalános állapotára is.
Az utókezelést akkor fejezzük be, am ikor a beteg lábon kisebb m egerőltetés 

u tán  nem  észlelünk localis hyperaem iát.
A késői utókezelés m ár csak a throm bosis késői szövődményeinek (chronicus 

osdema, varicositás, ulcus cruris) kezelésében áll, erre i t t  nem térünk  ki. Megje
gyezzük azonban, hogyha a beteg korai utókezelésére kellő gondot fordítunk, úgy 
a késői szövődm ények legnagyobb részét is elkerüljük. I
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Néhány gyakorla ti  urológiai tanács  
a csapatorvos számára

írták: dr. Lőrincz Sándor és dr. Ugray Imre  
orvosfőhadnagy orvosőrnagy

Nehéz, felelősségteljes, szép m unkát végző csapatorvos baj társaink se
gítségére kívánunk lenni, m unkájukat, néhány gyakrabban előforduló u ro 
lógiai betegséggel kapcsolatban, gyakorlati tanáccsal szeretnénk segíteni, s 
egyben rám utatnánk néhány gyakoribb  h ibára is. A honvédorvos feladata 
az egészséges Néphadsereg megteremtése. Ez a cél vezet bennünket is, am ikor 
rám utatunk felesleges kórházbautalásokra, vagy ami ennél súlyosabb: gyen
gélkedőszobai kezelésre olyan esetekben, amikor elengedhetetlen a részletes 
szakorvosi kivizsgálás. Az első esetben az olyan bajtárs, ak i csapatánál tö r
ténő kezedése m ellett az elm életi kiképzésben még résztvehetne, abból teljesen 
kiesik, esetleg az ország igen távoleső részéből hosszú u ta t tesz meg, ezzel 
feleslegesen terheli az anyagi szolgálatot és megszokott környezetéből kisza
kadva fegyelme meglazul, sőt ha talán  nem  eléggé öntudatos: egy-két napos 
önkényes eltávozásra is csábul. A m ásodik eset nagyobb jelentőségű, m ert a 
sokszor hetekig, a gyengélkedőszobán eredm énytelenül kezelt baj tá rsa t nem 
csak elvonjuk a kiképzésből, hanem  állapota annyira romolhat, hogy kórházi 
kezelésre is sokkal hosszabb ideig lesz m ár szüksége.

Jól tudjuk, hogy az előforduló hibákat nem a csapatorvosok rovására 
kell írni, — egyébként polgári vonalon hasonló a helyzet — hanem  a  m últ 
egyetemi oktatása bűnös, am ely az urológiát teljesen elhanyagolta, úgyany- 
nyira, hogy kötelező hallgatását is csak népi dem okráciánk vezette be, s tette 
kötelező colloquiumi tárggyá. így  természetes, hogy nagyon sokan még m a is 
összetévesztik az urológiát a venerologiával.

Anyagunkat négy csoportra osztva fogjuk tárgyalni: I. azok az esetek, 
amelyeket a gyengélkedőszobán lehet kezelni, vagy legalább is kezelésüket 
meg kell kezdeni, a II. csoportba azok az esetek kerülnek, am elyekben a  szak
orvosi vizsgálatot felté tlenül el kell végezni, a  III. a kórházi kezelést igénylők 
csoportja, s IV. végül a csapatorvos preventív m unkájáról szólunk, amelyet 
az időszakos orvosi vizsgálatok alkalm ával kell végeznie.

í.

Gyengélkedő szobán kezelendő:
Egyszerű húgycsőhurut (U rethritis simplex, nem -gonorrhoeás u re th ri

tis.) Rendkívül sok beutalás történ ik  feleslegesen jelentéktelen kis húgycsö- 
folyások m iatt anélkül, hogy az alakulatnál gyógyításukkal próbálkozás tö r
tén t volna.

Rendszerint banális fertőzés eredménye, gyakran hólyaghuruthoz, 
pyelonephritishez, prostata-, ondómirigy-gyulladáshoz társul. Előbbi esetek 
nem szakorvos szám ára is könnyen felismerhetők. A dülm irigy- és ondómirigy- 
gyulladáshoz társuló húgycsőfolyás nehezebben befolyásolható, így úgyis szak
orvoshoz fog kerülni. A reggelenként jelentkező húgycsőnyílás-beragadástól 
egészen a napközben is állandóan jelentkező, bő, szürkés-fehér váladékig több



átm enet lehetséges a váladék küllem ét és m ennyiségét illetően. T ekintettel 
arra, hogy e fluorok nagy része igen jó l reagál sulfam idokra, míg egy részük 
— a váladék teljesen sterillé  válása u tán  is — m inden kezeléssel dacol: az 
ultraseptyllel való próbálkozást felté tlenül aján ljuk  erélyes lökés form ájában. 
Ha ezután a  váladékban kórokozót nem  sikerül k im utatni (a gyengélkedő
szobán van mikroszkóp), a prostata pedig rendes tap in ta tú  és nagyságú, de a 
fluor változatlanul fennáll, a beteget m egnyugtatjuk, hogy folyása nem beteg
ség, abból sem m i baja sem  neki, sem partnerének  nem  szárm azik és valószí
nűsítjük, hogy egy idő m úlva magától megszűnik. A legszigorúbban kerü
lendő a localis kezelés, m indenféle befecskendezés, m ert azzal csak ártan i 
lehet!

Ha sulfam id-lökés után a váladék még m indig tartalm az bacterium ot, 
úgy szakorvosi vizsgálat szükséges.

Urethritis postgonorrhoica: gyakori jelenség a gonococcusok eltűnése 
u tán  fennm aradó társfertőzések következtében. Teendő, m in t az előzőben.

Heveny húgycsőkankó  (U rethritis gonorrhoica acuta). Kezelése a sul- 
famidok és penicillin  m egjelenése óta közismert. Idézzük a Csoportfőnökség 
körrendeletében elő írt kezelést: első nap 3 ccm tej i. m., négy napig 3X2 u ltra- 
septyl, negyedik nap 200.000 E Penicillin Retard, vagy 50.000 E Penicillin 
cryst. négy óránként. Természetesen sem m iféle helyi kezelést nem kell és nem 
szabad végezni. Complicatio (prostatitis, epididymitis) kórházba való!

Paraphimosis. Ennél az állapotnál a csapatorvosok m agatartásában két 
véglettel lehet találkozni. Az egyik esetben observál, borogatást rendel — nyil
ván  valam ilyen gyulladásnak gondolva1; a m ásik véglet pedig, am ikor a bajt 
ugyan felismerve, repositio kísérlete nélkül kórházba utalja. M ondanunk sem 
kell, hogy ez utóbbi a kisebb hiba, am int azt egy esetünk valóban pregnánsan 
m utatta . Egy beteg ö t napja tartó  paraphim osissal kerü lt az osztályra, m ert a 
gyengélkedőn borogatták. A m akk és a fitym a óriási oedémája m ellett a prae- 
putium  m ár gangraenescált és m agán a m akkon is necroticus területek vol
tak. A bajtárs így  csak három  hét m úlva hagyhatta  el a kórházat deformált 
m akkal és egészen furcsa, kötényszerű fitym ával, amely később plasticai m ű
té tre  szorul.

A paraphim osis megoldása chloraethyl-bódításban rendkívül egyszerű 
beavatkozás, nem  kell hozzá m űszer és m inden sebészeti tankönyv leírja, 
áb rán  bem utatja. Feltétlenül meg' kell kísérelni a visszahelyezést: késedelem
tő l és végeredm ényben felesleges utazgatástól kím éljük meg a beteget. T art
suk  számon, hogy megismétlődés elkerülése végett két-három  hét múlva vé
geztessük el a phim otom iát.

Heveny mellékheregyulladás, nem-gonorrhoeás epididymitis. Ennél a 
pon tnál fontosnak ta rtju k  felhívni a figyelm et arra, hogy a herezacskóban a 
h e rén  kívül egyéb képletek is vannak, így a m ellékhere; a ductus deferens, 
a vénás plexus, stb. Ez bárm ennyire feleslegesnek is látszik első pillanatra, 
m égsem  az, m ert a gyakorlatban az történik, hogy a gyakorló o rvos— esetünk
ben  a csapatorvos — mindenféle scrotum beli terim enagyobbodást csak két
féleképpen könyvel el: vagy orchitis, vagy sérv. Célszerű itt m ind já rt az 
o rch itist tisztázni. O rchitis egym agában igen ritk án  fordul elő, leginkább paro
titis  epidemicához, influenzához, typhushoz. panaritium hoz, erysipelashoz
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csatlakozóan. Egyéb heregyulladás rendszerint mellékheregyulladáshoz csat
lakozik.

Ha a beteg azzal jelentkezik, hogy „heréje“ meg van dagadva, fáj, ta 
pintással pedig a herezacskóban kisebb-nagyobb olyan térim ét észlelünk, 
amelynek hátsó fele az érzékenyebb, rendszerint nem fogunk tévedni, ha 
m ellékheregyulladást veszünk fel. S itt ju to tt el a csapatorvos ismét ahhoz a 
ponthoz, ahol teherm entesítheti a kórházat, a beteget gyengélkedőszobán 
ta rtv a  m egadja a lehetőséget arra, hogy baj társai közelében nem  m arad el az 
elméleti képzésben és politikai tanulásban. A sérv  és epididym itis elkülöní
téséről nem szólunk, m ert összetévesztéséhez rendkívüli felületesség kell.

Heveny m ellékheregyulladás csapatnál történő kezeléséhez adva van 
minden kellék: ágynyugalom, herezacskó felpolcolása, vaselinezés m ellett bo
rogatás, erélyes sulfam id-lökés — esetleg 2—3 Penicillinnel segítve. Felkelni 
csak heretartóval engedjük a beteget.

A heveny gyulladás lezajlása u tán  a m ellékherét a m ásiknál kissé n a
gyobbnak és töm öttebbnek fogjuk találni. Ha ellenben a duzzanat csak kis
m értékben fejlődik vissza és a m ellékhere tapintata göbös, anamnesisében 
m ellhártyagyulladás szerepel, családjában tuberculoticus akad: a specificitas 
kizárására feltétlenül kü ldjük szakorvoshoz!

Gümős m ellékheregyulladást az előbbiekben m ár érin te ttük , kezelésük 
nem is a gyengélkedőszobán történik, itt csupán azokról az esetekről kívánunk 
megemlékezni, amidőn a beteg herezacskóján lévő kelése m iatt keresi fel az 
orvost, aki a m ellékhere m egtapintása nélkül a „kelést“ fe ltá rja . Az így elsik
kadt m ellékheregümőkór m ia tt az áttörni készült tuberculoticus tályog persze 
nem nagyon gyógyul, hanem  az állandó kezelgetés, kötözgetés dacára hetekig 
sipolyozik. Ezeknek az eseteknek a megoldása term észetesen sebészi (mellék- 
here-kiirtás), a rendkívül nagy veszély azonban abban áll, hogy az így elvesz
tegete tt idő a la tt a tuberculotikus folyam at átterjedhet a herére, s  így az is 
elvész. Ez pedig 20—30 év közötti betegeknél egyáltalán nem közömbös, külö
nösen akkor nem, ha tud juk , hogy az .eseteknek több m in t felében egy-két 
éven belül m ár a másik oldalon is jelentkezik a folyamat.

Heregyulladás (Orchitis). Fiatal- és felnőtkorban a m um ps-esetek 
15—20%-a szövődik orchitissel, s ez túlnyom ó részben heresorvadáshoz vezet. 
Járványos fültőm irigy-gyulladások esetén a heregyulladás megelőzésére fek
vés és diftéria antitoxin ajánlható. Suppuratio esetén term észetesen sebészi 
beavatkozás indokolt.

Mielőtt a különböző scrotum beli terim enagyobbodások tárgyalását be
fejezzük, szükségesnek ta rtju k  -felhívni a figyelmet, hogy am ennyiben az 
elmondott kezelések határozott és gyors javulást nem hoznak: semmikép sem 
szabad halogatni a szakorvosi vizsgálatot, m ert a gyulladásnak imponáló fo lya
matok esetleg rosszindulatú heredaganatnak bizonyulhatnak, amelynek m ali- 
gnitása rendkívül nagy lehet!

H ólyaghurut (Cystitis). P yuriával járó, gyakori, fájdalm as vizelés ese
tében első teendő kell legyen a beteg ágybantartása, hó lyagtájra alkalm azott 
meleg m ellett sulfamid-lökés. Igen erős fájdalm ak esetén opium-belladonnás 
kúpok és a vizelet lugositása (natrium hydrocarbonat) jöhet szóba. A folya
dék-felvételt szorgalmazzuk, ne csökkentsük. Feltétlenül gondoskodni kell 
naponkénti székletről!
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H ólyaghurutnál általános és állandó szabálynak tekintendő, bogy á 
12—14 napon tú l tartó  gyulladás kórházba való, m ert annak különleges oka 
van!

Cystitist nem a panaszm entesség elérésekor, hanem  a vizelet negatívi- 
tása m ellett tek in thetjük  csak gyógyultnak!

Em lékeztetnénk itt a rra  az általában  elhanyagolt, de igen bevált mód
szerre, am ellyel egy pillanat a la tt eldönthető, hogy a vizeletben levő gen.y a 
hólyagból, vagy a húgycsőnek m elyik részéből származik. Ez a két-, illetve 
három-pohár próba.

II.
I

Szakorvosi vizsgálatra küldendő esetek:

Genyes fitym azsákgyulladás  (Balanoposthitis). Tisztátalanság, hosszú, 
szükebb fitym a, fitym aszűkület az oka — a gonorrhoeát nem számítva. 
A fityma és m akk oedémiája m ellett igen bűzös, bőséges váladék jelentkezik. 
Tulajdonképpen m inden nehézség nélkül lenne kezelhető a csapatrendelőben, 
mégis javasolt a kórházbautalás, m ert egyrészt mindig ki kell zárni az ulcus 
durum ot és m ollét, gonorrhoeát, m ásrészt ha csak banális gyulladásról van 
is szó, ennek lezajlása u tán  indicált a circumcisio a megismétlődés elkerülése 
m iatt.

A fitym aszűkü let (phimosis) kérdése közvetlenül kapcsolódik az előző
höz, m art a balanoposthitis lé trejö ttének  leggyakoribb oka. Másrészt a nagy
fokú fitym aszűkület húgycsőfolyást, hólyaghurutot ta rth a t fenn, illetve idéz
h e t elő. Az egyéb com plicatiokat egészen a hydronephrosisig nem említjük, 
m ert hiszen a katonaköteles korban m ár gyakorlatilag nem  jönnek számításba. 
A  m ár tárgyalt paraphim osis is csak fitym aszűkület m ellett jöhet létre, akár 
veleszületett, ak á r szerzett phim osisról van  szó.

Feltétlenül szükségesnek ta rtju k  a szűk fitym ák m űtéti megoldását pre
ven tív  okokból.

Herevízsérv (Hydrokele testis). Ebbe a csoportba kerü l még akkor is, 
ha  olyan kisfokú, hogy a betegnek panaszt nem  okozott, annyira, hogy nem 
ő jelentkezett vizsgálatra, hanem  a bem utatáskor, vagy az időszakos orvosi 
vizsgán bukkanunk rá a m indenre kiterjedő, aprólékos vizsgálat alkalmával. 
Nagy, panaszokat okozó hydrokelet viszont m indig m eg kell operálni, külön
b en  a herét nyom ási sorvadás veszélyének tesszük ki: tehát kórházba fogjuk 
u ta ln i.

A panaszt nem  okozó, kis hydrokelét csupán am buláns vizsgálatra kü ld 
jük . Ennek célja az, hogy a vizsgálat tisztázza a hydrokele eredetét, m ert igen 
g y ak ran  m ellékheregüm őkórt, heredaganatot takar' — ezek nagy jelentőségé
ről az előzőkben m ár szóltunk. Ne tévesszen meg bennünket az, ha a beteg azt 
á llítja , hogy nem régiben valam ilyen traum a érte a heréjét: az összes scrotum - 
beli elváltozást csaknem  kivétel nélkül m inden beteg vagy traum ára, vagy 
m egerőltetésre vezeti vissza — „a nyereg m egnyom ta a herém et“, vagy „meg
em eltem  magam“.

Idült mellékheregyulladás. I t t  nagy fontossága m iatt ú jra  m egemlítjük. 
A m buláns vizsgálat alkalm ával vagy kórházbautalást fog javasolni az osztály, 
vag y  részletes javasla to t tesz az alakulatnál való kezelésre.
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Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a rendszertelenséget, amellyel néha a 
csapatorvos baj társak  az idü lt m ellékheregyulladásokkal foglalkoznak. Hogy 
egy tömött, fájdalm atlan duzzanat a m ellékherében specifikus-e, vagy sem, 
egyetlen vizsgálattal a folyam at kezdetén nem  dönthető el. A szolgálati jegyen, 
vagy csapatértesítőn ilyenkor fel szoktuk tün tetn i, hogy egy hónap múlva, 
vagy bizonyos idő múlva controll-vizsgálatra kérjük  a beteget. Igen sok eset
ben a baj társa t nem  látj uk viszont, vagy csak m ár egy tuber culoticus sipoly- 
lyal, esetleg a folyam at m ár a herére is rá té rj edt. Kétségtelen, hogy a beteg 
m aga a hibás elsősorban, miért duzzanata ugyan megvan, azonban nem  fáj, az 
esetleges m űtéttő l fél, tehát nem jelentkezik orvosánál a megszabott időben. 
Ezért tartanánk  feltétlenül szükségesnek, hogy a csapatrendelőkben ezeket a 
határidőre visszarendelt ba jtársakat számonitartsák. Ez néhány alakulatnál igen 
pontosan m egtörténik.

Vérvizelés, még ha mikroszkópos is, m indig nagyon komolyan veendő. 
Ha egy beteg azzal jön a rendelőbe, hogy tegnap véreset vizelt és a vizsgá
latnál okát nem  leljük, & vizelet-üledék is normális: soha, semmiképpen ne 
m ondjuk azt, hogy a legközelebbi vérvizeléskor jelentkezzék ismét. Igen gyak
ran  látni, hogy ilyen esetben calcium-injekcióval elintézettnek vélik a dolgot. 
Nem hisszük, hogy bárki azt mondaná betegének: lehet, hogy rosszindulatú 
daganata van, de várjunk vele, s m ajd m eglátjuk. Pedig a haem aturia calciu- 
mozása, tablettákkal való „kezelése“ pontosan ezt jelenti.

A vérvizelés az urogenitalis rendszer rosszindulatú daganatainak egyet
len tünete lehet. Haem aturia tuberculosist, hydronephrosist, ú. n. „ném a“ 
követ jelezhet, tehát okának felderítése m indenképpen a szakorvos feladata, de 
minél előbb!

A kideríthetetlen eredetű, különböző deréktáji fájdalm akat sem  szabad 
nemtörődömséggel fogadni. A lumbagonak, izomcsúznak kinevezett panaszok 
mögött hydronephrosis, polycystás vese, lezárt, tön'kremenőben lévő köves vese, 
lezárt vesetuberculosis rejtőzhet. Az ureter-elzáródás m agyarázza meg, hogy 
a vizelet-lelet m iért negatív. Ilyen bizonytalan jellegű^ tompa derék tá ji telt- 
ségi érzés, időnként jelentkező, tompa fájdalom  parancsolóan írja  elő az uro
lógiai vizsgálatot.

A panaszok csekély mérve, bizonytalansága, időnkénti fellépése még a 
beteg szám ára is kom olytalannak tűnik igen gyakran. Egy esetünkben hosszú 
évek óta állo ttak  fenn ilyen alig értékelhető panaszok. A beteg néhány heti 

, kórházi kezelés után kerü lt az urológiai osztályra, s itt egyliteresnél nagyobb 
zsákvesét távolítottunk el.

Terhességi pyelitisnél nem szabad megelégedni vizeletfertőtlenítők ada
golásával, ilyenkor tágult a vese üregrendszere is. A szakorvosi vizsgálat fel
tétlenül szükséges.

111.

Kórházi kezelésre:
H eveny vesemedencegyulladás. . H eveny vese-vesemedencegyulladás. 

(Pyelitis ac. Pyelonephritis ac.) A kórképben annyira jellegzetes a magas láz, 
hidegrázás, deréktáji fájdalom  és gyakori vizelés. hogy nagy nehézséget az álta
lános gyakorlatban nem  szokott okozni. Azt fűznénk talán  hozzá, hogy a sul- 
famid-adagolás megkezdésével, vagy egy Penicillin-injekcióval célszerű a 
beteget kórházba indítani, ahol az ilyenkor m indig szükséges bacteriológiai
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vizsgálatot el lehet végezni, s ennek eredm ényéhez lehet szabni a nyújtandó 
gyógyszereket. Pyelonephritisnél mindig fennáll a nephritis aposthematosa és 
tályogképződés veszélye, am elynek m egoldása sebészi. Helyesebb tehát a  be
tegség fellépésekor m ár a beutalás.

K öves görcsroham, ha balodali, diagnosztikai problém át szintén nem 
okoz. Jobboldali vese-, vagy ureterkő okozta görcsöt néha nehéz lehet appen- 
dicitistől elkülöníteni, s még nehezebb ilyenkor a betegnek megmagyarázni, 
hogy az esetleges kő-eltávolítást m iért kellett két szakaszban elvégezni; elő
ször appendektom iát, azután a kőm űtétet. A fájdalom nak a genitáliákba: he
rébe, nagyajakba való sugárzása és a görcs a la tt jelentkező gyakori vizelési 
inger hívja fe l a figyelm et kőre. A vizelet-üledékben vörösvértesteket ta lá
lunk.

R itkán bár, de előfordul, hogy a görcs spontán, vagy fájdalom csillapí
tóra tö rtén t oldódása u tán  beteg is, orvos is az ügyet befejezettnek tekinti 
és ezért ta r to ttu k  szükségesnek megemlíteni. U ré tert részlegesen, vagy telje
sen elzáró kő ugyan is a továbbiakban esetleg „ném a“ m aradhat, és így pyel- 
ektásiát, hydronephrosist, pyonephrosist okozhat.

Kő okozta görcsöt utánozhat vesedaganatból, tuberculosisból származó 
véralvadék, am ely  az u ré te rt elzárja. Nyilvánvaló, hogy m inden vesegörcsöt, 
m ég utólag is, kom olyan kell venni és azonnal ki kell vizsgáltatni.

Vesekörüli tályogra kell gondolni m agas láz, hidegrázás, leukocytosis, 
deréktáji fájdalom , esetleg a lum bális táj elődomborodása esetén.

Heveny dülm irigylob  (Prostatitis). Kezelése célszerűbb kórházban, úgy
szintén az idü lt alaké is. Az idü lt dülm irigylob hosszadalmas utókezelése 
(massage, stb.) fe lté tlenül a csapatrendelőben kell történjék. A tapasztalat azt 
m utatja, hogy a csapatorvos b a jtá rs  szám ára ez néha unalm as és belefárad
nak, s ez történik  a betegek részéről is, akik lassanként elm aradnak a gyengél
kedőszobáról. Az idült protatitisek szám ontartása ezért fontos. Gyógyulás csak 
igen szisztematikus és legalább olyan szívós kezeléssel érhető el, m int amilyen 
ilyenkor maga a prostata.

H úgycsőszűkűlet (S trictura urethrae) fe lté tlenül kórházi kezelésre, m ajd 
rendszeres szakorvosi ellenőrzésre szorul. A csapatorvos feladata a betegnek 
a szakorvos által elő írt időre való beutalása, A beteg — a fájdalom tól való 
teljesen jogos félelm ében — a legritkábban jelentkezik önként ellenőrző vizs
gálatra. Jól érezvén magát, hajlam os betegségét elhanyagolni, s nem törődik 
azzal, hogy a késedelem nek m ilyen káros következm ényei vannak, s elhanya
golt esetben a kezelést tulajdonképpen m indig élőiről kell kezdeni, ami időt 
rabo l és a betegnek feleslegesen okoz nagy fájdalm at. Sokkal könnyebb is 
egy középtágasságú szűkületet feltágítani, m int egy filiform issal is alig á t
járha tók

A külső nem iszervek: hímvessző, herezacskó, here és m ellékhere sérü
lései késedelem nélkül kórházba száilítandók.

IV.
Időszakos orvosi vizsgálat urológiai része.

A csapatorvos megelőző m unkájának egyik legfontosabb részét az idő
szakos orvosi vizsgálatok képezik. A gyakorlatban igen gyakran ennek uroló
giai része a himvesszőre, a húgycsőnyílásra v e te tt egyetlen pillantásból szo-
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kott állni: vájjon nincs-e gonorrhoeás folyás, esetleg a fitym a hátrahúzását 
is megköveteljük a tisztaság ellenőrzésére. Vétkes könnyelműség a here
zacskó áttapintásának elmulasztása akkor, amikor az egészségügyi szervezés 
— katonai, polgári — a tuberculosis elleni küzdelembe hatalm as energiát 
fektet. Az urológus rendkívül kedvező helyzetben van, m ert az ő területére 
esik az egyetlen szervi tuberculosis, am i m ár korai Stádiumában is tapintható! 
S éppen ezt az előnyt dobnánk el magunktól? Óriási jelentőségű, hogy a mel
lékhere güm őkórját közvetlenül, tapintással kórismézni lehet!

A m ellékheregümőkór felismerése több szempontból is nagyjelentő
ségű: 1. az urogenitás tuberculosis 95 százalékában tüdőváltozás is áll, leg
alább is áll't fenn, 2 . egyoldali folyam at egiy-két év’ a la tt túlnyom ó részben 
á másik oldalon is jelentkezik, 3. elhanyagolt esetben sipoly képződik, s ezzel 
a zárt folyamat nyílttá válik. — Ezeket a tényeket kom m entálni felesleges, 
csupán még egy megjegyzés: a genitalis tuberculosis a harm adik-negyedik 
évtizedben, tehát éppen a katonai szolgálat alatt szokott fellépni.

Ép m ellékherét a herétől tapintással tisztán, pontosan el lehet különí
teni. Ha e két szervet egynek tap in tjuk : feltétlenül valam ilyen kóros folya
matról van szó, következéskép szakvizsgálat elengedhetetlen.

A fitym aszűkület gonorrhoea aequiráláson kívül — m int em líte ttük  — 
fitym azsákgyulladásra is hajlam osít, am ely rendkívül kellem etlen gs fájdal
mas állapot. Igen természetes, hogy egy balanoposthitises harcos a fájdalom 

' és az igen bűzös folyás m iatt testileg is, lelkileg is nagyon csökkent értékűvé 
válik betegsége tartam ára. Ha számításba vesszük, hogy háborús körülm é
nyek között a fitym aszűkűlethez még tisztálkodási nehézségek is társulnak, 
ami szintén gyulladás lé tre jö ttét segíti elő, igen kézenfekvőnek látszik, hogy 
a phimosist preventív  szempontok alapján is operáltassuk meg.'

Hatalmas statisztikák és állatkísérletek alapján úgy látszik, hogy a 
fitymaszűkület, illetve az ilyen fitym ák alatt meggyűlő smegma carcinogen 
hatású — tehát ez is circumcisio indicatioját képezi.

Az időszakos orvosi vizsgálat keretében kötelező rövid egészségügyi ok
tatásnak ki kell terjednie a fitym azsák tisztántartásának fontosságára. Leg
jobbnak tartanánk, ha a. csapatorvos bajtársak a nem -szűk fitym ák állandóan 
hátrahúzva-tartására is felhívnák a figyelmet: ez a tisztaság elérésének leg
egyszerűbb megoldása.

A focuskén't szereplő fogak, m andulák nem speciálisan urológiai figyel
met érdemelnek, de nem feledkezhetünk meg ezekről a pyelitisek aetiologiája 
m iatt sem.

Ha a scrotum  m egtapintásakor egyik, vagy m indkét herét nem találjuk 
a helyén, ne nyugodjunk bele. Visszamaradt here rosszindulatú elfajulásra 
hajlamos!

A hereviszérsérv (varicokele) problém áját végsőnek hagytuk, m ert ezzel 
igen sok felesleges kórházbautalás történik, leszám ítva a légi hajózó személy
zetet. A kisfokú, panaszt egyáltalán nem okozó varicokele olyan gyakori, 
hogy szinte pathologiásnak sem tekinthető, ennélfogva m űtét csak akkor 
szükséges, ha olyan nagy, hogy komoly panaszokat valószínűsíthet, vagy a 
következményes heresorvadás veszélye áll fenn. Csapatorvos baj társainknak 
a m űtét céljából beutalt eseteiket gondosabban kellene megválogatniok.

Eredményes m unkát —  m int a fentiekből k iderül — voltaképpen a 
csapatorvos és a kórház közötti szoros együttm űködés nélkül elképzelni is le-
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hetetlen. Sok helyen, sokszor elhangzott m ár ennek az együttműködésnek 
szükségessége, mégis ritkaságszám ba megy az olyan csapatorvos, aki betegeit 
rendszeresen látogatva összeköttetést ta rt fenn a kórházzal. Ezen túlmenően 
az urológiai osztály szívesen venné a baj társak  érdeklődését abban az irány
ban is, hogy látogatásuk alkalm ával az éppen bentfekvő, többi beteget is 
megvizsgálnák, ezzel diagnosztikai készségüket az urológiai betegségek fe l
ismerése terén növelnék-

Nyilvánvaló, hogy az elmondottakban, nem  lehete tt célunk az összes uro
lógiai megbetegedés ism ertetése és ilyen csoportokba való sorolása, mégis úgy 
gondoljuk, hogyha a csapatorvos bajtársak  az egyes szempontokat irányadók
nak fogadják el, nagym értékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egészséges 
Néphadseregért végzett közös erőfeszítésünk meghozza gyümölcsét.

A gyűrűs ujj  typusos baleseti  sérülése
0

Dr. S á rká n y  T ibor  
orvosőmagy.

A lakulatunknál az 1950. évben három  alkalommal fordult elő, hogy teher
gépkocsiról leszállás közben a leugró bajtárs kezének gyűrűje a gépkocsi keret- 
fá jának  szélében m egakadt és a gyűrű a lágyrészeket leszakította az u jjperc
csontokról és a köröm percet teljesen csonkolta. A leszakadt körömperccel együtt 
a második ujjpercet fedő lágyrészek kesztyűujjszerűen váltak  le a lecsupaszított 
csontról. A csonkolást okozó gyűrű oválissá deform álódott. (Ábra.) A balesetek 
a ÍYlÁVAG 5 tonnás Diesel tehergépkocsijáról való leugrás közben történtek, 
úgylátszik az oldalsó keretfa  végén levő vasalásba akad bele a gyűrű leugrás 
közben. Midőn az első két sérü lt a Honv. Központi Kórház sebészeti osztályán 
feküdt, ugyanakkor egy másik vidéki alakulattól is feküdt a kórházban egy 
honvéd ugyanilyen sérüléssel. Ez a körülm ény m ár akkor szükségessé tette, 
hogy napiparancsban és faliujságcikkben felhívjam  a bajtársak  figyelmét erre 
a gyürüviselésből eredő balesetre. Ennek ellenére a baleset egy harm adik baj
társná l is ism étlődött alakulatunknál. Az esetek ilyen halmozódása ösztönzött 
arra, hogy evvel a dolgozattal is felhívjam  a figyelm et erre  a typusos sérü
lésre. A sérülés jelentőségét az is növeli, hogy a gyűrű t leggyakrabban a jobb
kéz negyedik u jján  viselik és így a jobbkéz használhatóságának csökkenése a 
sérü lt termelőképességének, m unkaképességének csökkenésével jár.

Rövid dolgozatomnak nem  lehet célja, hogy a csonkolt ujj sebészi ellátásá
nak m ódjait részletesen tárgyalja , mégis az előfordult három  eset kapcsán 
szerzett tapasztalatok közlését tanulságosnak tartom . A sebészi ellátás kétféle- 
kép történhet, vagy am putáljuk  az u jja t vagy a hiányzó lágyrészeket plasz
tikai m űtétte l pótoljuk.

Az első esetben K. J. hdgy-nál a Honv. Kp.-i K órházban a hiányzó lágy
részek pótlását ú. n. m uffplasztikával kísérelték meg. A lágyrészektől lecsupa
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szított csontot a has bőrén ejte tt mettszésbe varrták  be, m ajd a lágyrészek meg- 
tapadása u tán  felszabadították az u jjat. A sérült 75 napot töltött kórházban.

A lágyrészek ilyen plasztikai pótlása ha sikerül is, igen erősen igénybe
veszi a beteg türelm ét, eredménye az inak leszakadása m iatt nem tökéletes, 
ugyanis a lágyrészekkel ellátott u jja t az esetek nagy részében nem fogja tudni 
mozgatni a sérült. A nem  mozgó ujj pedig akadályt jelent a m unkánál

K. J. hdgynál a m űtét sikerült, de az előbb em lített okok m iatt az ered
mény nem  volt kielégítő. A hasfalból képzett lágyrészek bunkószerű megvas- 
tagodást alkottak az ujjon és a hasfal feltűnően szőrös bőre a bunkós megvas- 
tagodáson esztétikai szempontból erősen kifogásolható volt. A bajtárs u jjá t 
így nem  tudta használni, később pedig az ujjon fellépett kötőszöveti lob m iatt 
am putálni kellett az u jjá t úgy, hogy az alappere m egmaradt.

A második esetben W. L. alhdgy-nál a kórházban az am putatiót hosszabb 
várakozás után végezték el, mivel plasztikai m űtétbe nem egyezett bele. K ór
házi ápolási ideje 65 nap volt.

A harm adik baleseti sérü ltet J. J. hadnagyot, az í. sz. Honv. K órházban 
operálták, ugyancsak az alappere m egtartásával végezték az am putációt. K ór
házban tö ltö tt 16 napot.

A kéz baleseti sérüléseinek ellátásánál az az alapelv, hogy lehetőleg m ind
azt m egtartsuk, ami működési szempontból felhasználható. Zur V ert közism ert 
am putatiós sémája szerint az ujj alappercének m egtartása értékes. Ha raket- 
metszéssel az egész u jja t eltávolítjuk, Zur V ert szerint szellemi munkásoknál 
kozmetikai okokból a megfelelő kézközépcsont fejecse feláldozható, míg fizikai 
m unkásoknál a kézközépcsontok fejecsét m eg kell tartanunk.

Az alakulatoknál történ t baleseteknél az ujj alapperce m ind a három  eset
ben m egtartható volt. A gyorsabb gyógyulás m iatt az am putatiós eljárás jobb
nak m utatkozik a plasztikai műtéteknél.

Már taiz őskor prim itív em bere is szívesen díszítette fel m agát gyűrűk
kel, karperecekkel, fülbevalókkal. Kezdetben ezek az ékszerek kagylóból, 
csontokból készültek, később a termelőeszközök fejlődésével nemesfémekből 
és drágakövekből. Az ékszerek viselése a m últ társadalm i form ák velejárója 
volt, m int a gazdagság külső kifejezésre ju tta tása. Ez tulajdonképpen céltalan 
és értelm etlen szokás. A szocialista társadalom ban élő em bernek nincs szük
sége arra, hogy ékszerek form ájában értékeket tároljon és azáltal igyekezzék 
m agát feltűnővé tenni, hogy ékszerekkel cicomázzu magát. H arcot kell indíta-* 
nunk a gyűrűviselés ellen, bár itt különösen a jegygyűrűk viselőinek meg
győzése nehézségekbe fog ütközni.

A m odern szocialista társadalom ban a teherautó m unkások katonák 
szállításánál, továbbá a gépesített mezőgazdaságban is egyre nagyobb szere-
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p e t fog játszani, ezért a gyűrűs kézzel való leugrásból származó fentebb leírt
hoz hasonló sérülések is szaporodni fognak, ha nem  hívjuk fel a figyelm et a 
gyűrű  viseléséből eredő veszedelemre. Gépkocsizó alakulatoknál legcélszerűbb 
volna a gyűrű viselését betiltani. Evvel senkinek kárt nem  okozunk és elejét 
tudnánk venni a hasonló baleseteknek.

Összefoglalás: G yűrű viselése teherautóról leugrás közben 3 esetben 
v á lt baleset okozójává. Az autó keretfájának  szélébe beakadó gyűrű typusos 
módon leszakitotta a köröm percet teljes egészében, a második u jjpercről pedig 
a lágyrészeket kesztyűujjszerűleg lehúzta. Az ism ételten előforduló baleset arra 
int, hogy harcot kell indítani a gyűrű  viselése ellen, gépkocsizó alakulatoknál 
pedig legcélszerűbb volna a gyűrű viselését betiltani.

A ,,H onvédorvos“  előfizetési á ra :  80.— F t ,  in tézm én y ek , v á lla la to k  részére 120.— 
L apengedély  sz á m a : 9031/1948. T . M.

Felelős k iadó : a  H o n v éd  S a jtó -  és L ap k iad ó  V á lla la t vezető je 
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HONVEDORVOS
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E :  F E L K A I  D É N E S  D R.  O  R V O  S E Z  R E D E S

☆

Április 4
Ir ta : Dr. A lp á r Pál

orvosőrnagy

Hat éve, hogy Sztálin elvtárs napiparancsa m egjelent Hazánk felsza
badításáról. Magyarország évszázados elnyomás u tán  újból szabad és függet
len lett. A győzelmes Szovjet Hadsereg nem hódítóként lép te  á t ia határt, 
hanem felszabadítóként. A  szovjet hősök egyik kezében fegyver, am ivel k í
m élet nélkül sújtottak a fasisztákra, a másik kezében kenyér és szerszám, 
amivel az elnyomott nép talpraállását segítették. Kezükben m inden atom 
bombánál erősebb és korszerűbb fegyvert tarto ttak , az igazságot. A barbár 
ném et fasiszták és nyilas csatlósaik fejveszetten m enekültek ia> nyugati h a tá 
ron  át, azon a határon, am ely évszázadokig nyitva állo tt elődeiknek, a né
m et és osztrák hódítóknak.

Ezen évfordulóra emlékezve, a m agyar hazának m inden hű fia a hála 
legmélyebb érzésével fo rdu l felszabadítónk, a hatalm as Szovjetunió és an
nak dicsőséges hadserege felé és legfőképen a nagy hadvezér, SZTÁLIN 
ELVTÁRS felé, akinek győzelmes haditudom ánya vezette a  Szovjet H ad
sereget a nagy Honvédő Háború diadalm as befejezéséhez. Ezen hálaérzés 
évről-évre m indjobban elm élyül és újabb ta rta lm at kap, hiszen nap m int 
nap tapasztalhatjuk, hogy a Szovjetunió felszabadításával nem csak a lehető
séget adta meg, hogy országunkban P ártu n k  vezetésével a nép vegye á t a 
hatalm at és építse a szocializmust, hanem azóta is m ellettünk áll, meg nem 
szűnő segítséget nyújtva nekünk, hogy a belső ellenséget tönkreverjük, a 
külső ellenséget távo ltartsuk  és a ragyogó jövőnket kialakítsuk.

Ezen gondolatsor term észetszerűen a  felszabadulás u táni időszakba 
vezet minket- A legválságosabb idők ezek, az ország rom okban hever, a né
pet éhínség és járványok fenyegetik és a kom m unistákon kívül kevesen bíz
nak a jö v ő b en . . .  „Negyed évszázad sem elegendő az ország felépítéséhez“, 
— m ondják a csüggedők. A M agyar Kom m unisták P á rtja  nem rág ke
rü lt ki az illegalitásból, m áris program m ot ad a népnek olyant, am it m a
gáénak tek in t minden becsületes, népéhez hű állampolgár. Az ország felépí
téséhez m inden erőt össze kell fognunk. S aját erőnkből építjük  az  országot, 
nem adjuk  el függetlenségünket nyom ort hozó kölcsönért a< nyugati im pe
rialistáknak. A nép ellenségei felébrednek kezdeti dermedtségükből és bár 
sokmindenben különböznek egymástól, abban megegyeznek, hogy m ind a
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nyugati im perializm usban rem énykedik, ahogy ezt m a is teszik. Ezek a  te r
vek azonban a P ártunk  éberségén sorra hajótörést szenvednek és így az el
m últ hat év a népi dem okrácia felépítésében, a szocializmus megalapozásában 
a győzelmek sorozata volt.

Az im perialisták m egpróbálják a „totális diplomácia“ fegyvereit hasz
nálni az országgal szemben, eredm énytelenül. Míg Horthy idejében Magyar- 
ország az im perialisták tehete tlen  játékszere, akaratnélküli bábja volt, addig 
a Kom m unista P á rt által vezetve a béketábor egy tag jakén t önérzetesen 
visszautasítottuk a  hazug jegyzékek felénk irányuló áradatát.

1951. április 4-én azonban nem  elég visszaemlékezéssel ünnepelni, le
gyen az bárm ily  jóleső és hasznos is. Az országon belül lázas m unkaverseny 
folyik. Üzemek, brigádok és sztahanpvisták versenyben igyekeznek tú l
szárnyalni egym ást és sa já t kongresszusi eredm ényeiket. Három  hét m últ 
el az MDP II. Kongresszusa óta. A Kongresszus határozatai a P á r t  és a dol
gozó nép m unkájában  ú tm u ta tá st adnak hosszú időre előre. A döntő pro
blém a a term elés és term elékenység emelése és felem elt ötéves tervünk  te l
jesítése. Kongresszusunk a pártép ítés és gazdasági kérdések m ellett nagy 
sú llyal tárgyalt kulturális kérdéseket is. Az orvosok szem e lő tt tartva  
a kongresszuson kapott szem pontokat, revízió alá kell vegyék gyakorló és 
tudom ányos m unkájukat is, ugyanez a teendőjük különös szempontok figye
lem bevétele m ellett a  honvédorvosoknak is.

A K oreában m egindult am erikai agresszió, az im perialisták fokozódó 
fegyverkezési program m ja, N yugatném etország és Japán  felfegyverzésének 
terve , a párizsi külügym iniszterhelyettesi értekezleten az im perialisták m a
g a ta rtása  m indm egannyi figyelm eztető jel szám unkra, hogy honvédségünket 
erősítenünk kell. Ehhez P ártu n k tó l és a m agyar néptől m inden segítséget és 
áldozatot m egkapunk és m agunkat is teljes erőnkből és tehetségünkből en
nek  a  célnak érdekébe kell állítanunk. A szocialista építés megköveteli tő
lünk , hogy tervvel dolgozzunk. M indenki ism eri az évi kiképzési terve t és 
igyekeznie kell annak a legtökéletesebben eleget tenni. Ezenkívül m inden 
honvédorvos egyéni terve t is készítsen, am ely felöleli m indennapi m unká
já t,  megelőző és gyógyító tevékenységet egyaránt és továbbképzését. Ügy a 
tervkészítésben, m in t a m unka végrehajtásában igyekezzen a  szovjet orvo
so k  példáján haladva a szocialista orvos ideálját elérni.

Mit értünk  a szocialista orvos alatt? Tevékenységének forrása mindig 
az igazi tudom ány, am ely m entes m inden idealista és m etafizikus tévtantól. 
Tudom ányos érdeklődését olyan problém ák megoldása felé irányítja, amely 
m indenkor nagy segítséget n y ú jt a dolgozó népnek. Működésében a hang
sú ly  a megelőző orvosi tevékenységen van. Ez legyen a célja úgy a kórházi, 
m in t a csapatorvosnak is, ne csak a  speciálisan hygieniával foglalkozónak. 
E zenfelü l igyekezzen szakmai m u n k ájá t egysége katonai feladataival össz
h an g b a  hozni és vele az u tóbbit alátám asztani. Egészségügyi felvilágosítás 
és a  term észettudom ányi ism eretek  terjesztése éppenannyira feladata, m int 
a gyógyítás. Az egységénél az általános hygiene emelése m utatója lesz ered
m ényes m unkájának. A honvédorvos gyógyító m unkájában m indig a lkal
m azza az elméleti orvostudom ány eredm ényeit. Legyen bátorsága elhagyni 
az e lav u lta t és m agáévá tenni az ú ja t. Mindezek eléréséhez segítségére van 
a szov jet tudomány, am elynek állandó tanulm ányozása ezért elengedhetetlen. 
K ülönösen szükségünk van nekünk m agyar orvosoknak erre, m ivel felsza
badu lásunk ig  el vo ltunk zárva a szovjet tudom ány tanulm ányozásától és tu-
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dom ányunk erősen függött a nyugati orvostudománytól. Ha így tek in t m un
kájára, akkor könnyen fogja legyőzni a nehézségeket és a m unka elvégzé
sének fáradalm ait is jól b írja  majd. Erősíti az a tudat, hogy honvédorvosi 
hivatásának betöltésével erősíti a békét óhajtó, a békéért küzdő százmilliók 
harcos táborát, am ely tábor élén hazánk felszabadítója, a hatalm as Szovjet
unió és annak nagy vezére, a békés m unka őre, minden igaz célért küzdő 
tudom ány segítője, Sztálin elvtárs áll.

A honvédorvos szakm ai beállítottsága

I r ta :  Dr. Á ko s K áro ly  
orvosalezredes.

Néphadseregünk tisztjei, teh á t a honvédorvosok szám ára is közism ert 
tény, hogy a népi demokrácia forradalm i fejlődése az ellenséges, azaz a tőkéls 
osztály elleni éles harcban m egy végbe. Ez a harc a társadalm i é le t m inden 
síkján folyik, szellemi síkon ugyanúgy, m in t gazdaságin.

Ennek a közlem énynek. az a célja, hogy fe ltá rja  ezt a harcot a honvéd
orvosok szakmai beállíto ttságának terü letén . A honvédorvosi k a r a  szocialista 
típusú  m agyar néphadseregben nem  fe jth e t ki a p ro le tá rd ik ta tú ra  követel
m ényeinek megfelelő színvonalú szakmai m unkát, ha nem ism eri fel a szak 
m ai beállíto ttság  terü le tén  az ellenséges nézeteket és nem foglal el követke
zetes, szocialista álláspontot velük szemben.

Felvethetné persze valaki, hogy mi köze van az orvos szakmai beállí
tottságának az osztályharchoz? A m ikrobák — ha egyszer bekerü ltek  a 
szervezetbe — nem tesznek különbséget kizsákmányoló és kizsákm ányolt 
között.

Ez a cikk azonban nem  is a m ikrobákkal foglalkozik, hanem  az orvo
sokkal. Az orvosokkal, ak ik  ma a szocialista típusú hadseregben dolgoznák, de 
akik még nem  sok év elő tt zömmel H orthy M agyarország polgári orvosai 
voltak. Az em berek léte  m eghatározza tudatukat. A m ai honvédorvosok léte  
néhány év a la tt  gyökeresen változott meg. Az emberek tu d a ta  azonban las
sabban változik meg, m int a létük. S éppen forradalm i korszakban gyakori, 
hogy m egváltozott társadalm i létüket az emberek késve veszik tudomásul. 
Annál inkább m arad meg az elavult nézet, m inél perifériásabb kérdésről van 
szó az osztályharc szempontjából. A Szovjetunióban folyó nagy elm életi viták 
is tó t igazolják. A tudom ány a m űvészet egyes terü le te in  a Nagy Októberi 
Forradalom  győzelme u tán  több m int 3 évtizeddel még a régi burzsoá ideo
lógia jelentős m aradványai ellen kell küzdeni. A burzsoá ideológia m arad
ványai ellen való éles harc nélkül nem lehet továbbhaladni. Ezért kell élesen 
felvetni a magyar honvédorvosok szakmai beállítottságának problém áját is.

A kérdés tisztázásához tartozik, hogy m eghatározzuk, milyen volt a 
szakmai beállítottsága a m últban a mai honvédorvosok zömének. Ezek az. 
orvosok a m últban főleg OTI, kórházi, vagy klinikai orvosok voltak. Exiszten 
ciájuknak az alapja álta lában  a fix fizetés volt, m elyhez több-kevesebb ma 
gánpraxisból nyert jövedelem  társu lt. A fix fizetés alacsony volt, de mégis 
nélkülözhetetlen.
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A kapitalizm us fejlődése egyet jelent a társadalom  teljes polarizálásá- 
val, azaz tőkések és p ro letárok  osztályává tagolódásával. A középkori rendek 
m aradványai ezért széthasadoznak tőkés és proletárosztállyá. Ez a parasztság 
sorsa is, m elyből kisszámú ku lák  és nagyszám ú p ro le tá r lesz, s ez  a  városi 
kispolgároké is. E rre az ú tra  kerü ltek  az orvosok is, ak ik  a magánorvosok 
létalapjának megbom lásával, a régi céhszerű m últ megsemmisülésével kis 
részben szanatórium tulajdonosok, nagy részben alkalm azottak lettek. Ez a 
fejlődés a H orthy-korban  m ég távolról sem  fejeződött be. A m agánpraxis 
m aradékainak fen n ta rtása  a tőkésosztály érdeke volt. A  m agánpraxis ugyanis 
lehetővé te tte , hogy az orvosokat fokozottan zsákm ányolja ki a magán-, vagy 
állam i tőke, m ert betudta a  fizetésükbe a  m agánkeresetet. Gondoljunk csak' 
a fizetésnélküli orvosi állásokra. Az orvosok helyzete hasonló volt ebből * a 
szempontból is az 1— 2  holdas parasztokéhoz, ak iket jobban ki leh e te tt izsák-^ 
mányolni, m int az agrárprol-etárokat, m ert a földesúr a fize te tt béren kívül 
számításba v e tte  a szabadidejükben m űvelt nadrágszíjparcellájuk hozamát is. 
Az orvos m ég abban ás hason líto tt az ilyen parasztra , hogy vágyai, álm ai a 
m últ felé fordultak : a nagyobb földtulajdon, — a magánorvosi élet felé.

A polgári orvosok első jellem vonása teh á t a  régi, céhszerű m últ irán ti 
vágyódás volt s  az új, a bérm unkára em lékeztető fixfizetéses m unka irán ti 
gyűlölet. A m agánpraxis- ez vo lt a szabadság netovábbja szemükben.

Az orvosi m unka — persze — csak form ailag hasonlíto tt a p ro letár 
term előm unkájára. Az orvos nem  term előm unkát végez, hanem  a term elés 
előfeltételét: a term előerő m űködését, az em ber m unkakép ességéit biztosítja.
A tőkés társadalom ban az orvos fizetését így, am ennyiben a dolgozók egész
ségének védelm éről volt szó, a tőkés a term elési költségek közé számította, 
ügyes fogással azonban a m unkás béréből vonta aelt le. A  tőkést az orvosi 
m unka annyiban érdekelte  csak, am ennyiben az a term elés zavartalanságát, 
a m unkásosztály kizsákm ányolását biztosította.

Ez a helyzet az orvost és a m unkást szem beállíto tta egymással. A m un 
kás betegellátást, a tőkés olcsó és csak a legszükségesebbre szorítkozó gyó
g y ítás t akart. A m unkásosztály mozgalma kivívta pl. az üzemek egészségügyé
nek  állami b iztosítását. A tőkés állam  erre  a fe ladatra  az OTI keretében az 
egész ország üzemegészségügyének felülvizsgálatára mindössze két orvosr 
ad o tt.

A munkások nagy többsége az orvosi m unka hum ánus, m agasrendű 
erkölcsi beállíto ttságát követelte. Az orvosok ezt nem  tu d ták  teljesíteni az 
O TI és egyéb közintézm ények taposóm alm ában. Nem é r te tté k  meg azonban 
helyzetüket. Nem a burzsoázia ellen, hanem a töm egek ellen fordultak. Az 
orvostudom ány hum anista célkitűzéseit cserbenhagyták, az em berek ügye 
irá n ti odaadást felcserélték az em berek megvetésével.

Jegyezzük m eg ezt, m int a polgári orvosok m ásik fő jellemvonását.
Az orvos m unkája a tudom ányra épül. Orvostudom ány nélkül az or

vos semmi. Az orvosi tudom ány azonban a polgári társadalom ban más tudo
m ányok h á tán  élt. Az orvostudom ány célja ugyanis az em beriség egészsé
g éé rt folyó harc irányítása . A kapitalizm us azonban nem  te t te  lehetővé, 
hogy  ezt a célt az orvostudom ány kitűzze m aga elé. M arx a Tőkében ism er
te t i  az angol parlam ent orvosi vizsgálóbizottságának jegyzőkönyveit, amik 
leleplezték, hogy a tőkés kizsákm ányolás elnyom orítja és egészségileg is 
tönk retesz i a m unkásokat. Hogyan v e th e tte  volna fel teh á t a tőkésrendszei 
orvosa az emberiség egészségéért folyó harc perspektíváját?  Ez a harc az 
orvostudom ányt a proletár-forradalom  oldalára á llíto tta  volna. Eizért nem is



alakult ki soha egységes orvostudom ány. Az orvostudom ány a tőkésrendszer
ben nem  egyéb, m int más tudom ányok: é lettan , kórtan , vegytan stb . emberi 
vonatkozásainak mozaikja. Ami ezt a  mozaikot egységgé te tte  volna, az le tt  
volna éppen az orvostudomány. A részekre tagolt orvostudom ány m ozaik
szerű fejlődését még az is előm ozdította, hogy a tudományos m unka csak 
néhány intézetben, főleg a klinikákon folyt. A klin ikák beteganyagát nem 
a betegségek gyakorisága, hanem a vezetők érdeklődése h a táro z ta  meg. 
A klinikai orvostudom ányt a különlegességek irán ti érdeklődés, a köznapi 
esetek lebecsülése jellemezte. A  ritkaságokat az. é lettan , a biokémia, a kó i- 
tan  szem pontjai te tték  érdekessé. Az egyik budapesti belklinikán, m elynek 
Herzog volt a vezetője, négy félév a la tt például a tüdőtbc.-t egy esetben 
sem, a syringom yeliát viszont négyszer m u ta tták  be.

A saját céljától elidegenedett orvostudom ány: ez volt a polgári orvo 
sok szám ára az orvostudomány. Ez az orvostudom ány term észtes módon 
vonzódott az emberek megvetéséhez, ami — m int lá ttuk  — hozzátartozott a 
polgári orvos jellemvonásaihoz. K ifejezett form ában jellemezte a, polgári or
vostudomány fejlődési ú tjá t a fasizmus orvostudománya: az em bereken kísér
letező Eppinger és német, valam int japán  társai. Ezt a fasiszta orvostudo
mányt, m elyre mi irtózo ttal és megvetéssel tekintünk, elismeréssel nézik az 
amerikaiak.

Az itt  elm ondottak kifejezett form ájukban nem  az átlag polgári orvos 
tudatának  jellemvonásai. Csiraform ában azonban az i t t  k ife jte tt jellem voná
sok az átlagorvos szakmai beállíto ttságára jellemzőek. A típus nem  az átlag, 
hanem  a legkifejlettebb példány. Az átlagpolgári orvos típusát á  fasizmus 
te rem te tte  meg a maga teljesen befejezett formájában]. (A m ajom  csontvázá
nak a kulcsa — m ondja M arx — az em ber csontvázában van.)

Az átlagorvos, m ely a típus fejlettségét távolról sem é rte  el, de útban 
volt feléje, m erőben új helyzetbe k erü lt a szocializmus építése során.

A p ro le tá rd ik ta tú ra  lerom bolja azokat a korlátokat, am iket a tőkés 
rendszer állít az em beri fejlődés elé. A szocializmus orvostudom ányát sem 
akadályozza többé más, csak a term előerők adott fejlettségi foka, — ez pedig 
(mint a magunk 5 éves tervéből látjuk), nem m erev akadály — hogy való
ban term észetének megfelelő célokat tűzzön m aga elé, az em beri faj egészsé
gének biztosítását.

A néphadsereg orvosai elé á llíto tt cél ennek megfelelően a hadsereg 
személyi állománya egészségének biztosítása. Ahhoz, hogy ezt a célt a hon
védorvosok eredményesen tűzhessék m aguk elé, nem  elegendő a polgári m últ 
ban szerzett tudásuk. Ehhez meg kell változtatniok szakmai beá llíto ttsá
gukat.

Harcolniok kell a nem-orvosi szempontok érvényesülése, a klinikai or
vostudomány korlátái ellen. Nem  egy honvédorvos érzi úgy, hogy a honvéd
ség válogatott emberanyaga m egfosztja  a tudományos m unka lehetőségétől, 
m ert m egfosztja a ritkaságoktól. Honvédorvosainknak meg kell érteniök, hogy 
az orvostudomány fő területe nem  az extrém  ritkaságokban, hanem  az úgy
nevezett abortiv formákban van. A  honvédség válogatott emberanyaga, az 
azonos korosztályok, nem hogy akadálya lenne, de egyenesen legfőbb bizto  
sítéka a tudományosan értékelhető tömegvizsgálatoknak.

Ahhoz, hogy egy betegség term észetét felism erje a tudom ány, ahhoz, 
hogy egy gyógymódot m egítéljen, azonos anyagon kell nagy szám okkal dol-
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goznia. Tapasztalat, hogy az 1941/42. évi hepatitis epidemica term észetét, 
prognózisát, szövődm ényeit egyes csapatok orvosai a legmostohább tudom á
nyos körü lm ények kö zt is jobban és főleg hamarább felism erték, m in t a klin i
kák orvosai. A  koncentrációs táborok orvosai pontosan ism erték és értékel
ték az éhségödémát, amit egyes klinikákon nephritisnek tartották és ke
zeltek.

A  honvédorvosok különösen kedvező helyzetben  vannak az orvosi tudo
mányos m unkát illetően, ha m egtanulnak s ta tisztika i módszerekkel dolgozni, 
am it a kis szám okkal dolgozó klinikai orvostudom ány sosem tanulha
to tt  meg.

Term észetesen a klinikai m ódszereket nem  kell elvetni, hanem  élesen 
m egbírálva azokat, [túl kell haladni. Ennek azonban az is előfeltétele, hogy a 
csapat-, in tézeti orvosok m unkája ne legyen egym ástól elszigetelve. A csa
patorvos és in téze ti orvos szoros együttm űködése (sok esetben a honvédségen 
kívüli orvosokkal is!) biztosítja csak a kifejezett és  átm eneti form ák össze
kapcsolásának, a genius epidemicus felism erésének lehetőségéit.

A szoros együttm űködésnek vannak szervezeti előfeltételei, am iket 
részben a Békeegészségügyi Szabályzat is tárgyal (csapat és in tézeti orvosok 
tapasztalatcseréjének különböző formái) és vannak  elv i előfeltételei.

Idetartozik  az egységes egészségügyi d o k trín a  kialakítása, am i különö
sen a háborúban a k iü rítésnél való szakaszos kezelés során elengedhetetlen. 
A honvédorvosok tudom ányos m unkája érdekében sürgősen be kell vezetni a 
korszerű orvostudom ányi módszerek egységes használa tá t a Szovjet Hadsereg 
egészségügyi dok trínájának  alapulvételével.

A polgári orvosi m unka szűkkörűsége elleni harc során lehet csak bele
vinni a szocialista orvosi tudato t honvédorvosainkba. Csak a töm egektől való 
elidegenedés szellem e ellen, az orvosi hum anizm us megvetésének szelleme ellen 
v ívott harc során leh e t elérni azt, hogy a mi honvédorvosainlk a m agyar nép 
ügyének szolgálatát a ' legszebb orvosi feladatnak is lássák a szó szakmai és 
nem csak politikai értelm ében is.

Ahhoz, hogy a m agyar honvédorvosok felism erjék  azt a tényt, hogy a 
szocializmus követelm ényei és lehetőségei szakmai fejlődésük szám ára össze
hasonlíthatatlanul kedvezőbb lehetőségeket n y ú jtan ak  ma a hadseregben, 
m int bárhol egyebütt, m eg kell érteniök, hogy am it a m últban szabadság
nak ta rto ttak , a középkori kisiparosok korláto ltsága volt; am it az orvostudo
m ány középpontjának tek in te ttek , az a  ritk a  szélsőségek gyüjtemélnye volt. 
Az orvosoknak m eg kell tanulniok tudom ányukban is szeretni a dolgozó tö 
megek ügyét. Meg kell tanulniok m egbecsülni az együttm űködés erejét a 
tudom ányban is. M eg k e ll tanulniok a tömeges jelenségeket statisztikailag 
értékelni. Egyszóval m eg kell tanulniok kritizáln i eddigi szakmai beá llíto tt
ságukat, hogy a szocialista típusú hadsereg orvosainak tudata létüknek meg
feleljen.

Ennek azonban m ég egy elengedhetetlen fe lté te le  az, hogy éles k riti
kával kell fordulni azzal az orvostudom ánnyal szembe, m elyet az elm ondott 
polgári korláto ltság  jellem ez, mely erény t csinál hibáiból, m ely korlátáit a 
tudom ány kritérium ainak  tü n te ti fel, m ely gyökerében antihum anista, em
bertelen: az im perialisták  orvostudom ányával. A  nyugati orvostudomány 
elő tti hajbókfdás, k ritik á tlan  elismerés nem  ritk a  nálunk. Em léke ez egy 
olyan kornak, a H orthy-korszaknak, am elynek tudlom ányos színvonala annyira 
alacsony volt, hogy a nyugati országok tudom ánya minden korlátoltsága
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ellenére is jóval feltette állott- Ahogy a  H orthy  M agyarország ipari fejlődése 
messze elm aradt a nyugati országok iparától, úgy m aradt el tudományának, 
általános színvonala is. Ahogy azonban ma, a szocialista iparosítás korszaká
ban, a term elés fejlesztésének célkitűzései és ütem e M agyarországon messze 
m eghaladják a nyugati tőkés országokét, úgy kell a tudom ányos célokat is 
sokkal m agasabbra szabni. A  nyugati orvostudományhoz való k ritikai beállí
to ttság  nélkül a honvédorvosok szakmai fejlődése lehetetlen.

A honvédorvosok szakm ai beállíto ttságának kérdése teh á t harci k é r
dés- Ebben a harcban az ellenség a megszokottság, a ru tin  szövetségére tá 
maszkodik. Ezt ia harcot a k ritik a  fegyverével, a tekintélyektől és általánossá 
vált nézetektől való m egilletődöttségtől mentesen!, forradalm i módon kell 
vívni. Ebben a harcban példaképünk a szovjet orvostudom ány, m ely a  Nagy 
O któberi Forradalom  óta sikeresen harcol a szocialista orvostudom ány m eg
terem téséért.

Orvosolt és polit ikai t is z tek  
együttműködésének eredményei  

a gyengélkedő vizsgálatok  
tervszerű  ellenőrzésénél

Irta : Dr. N é m e th  E lem ér  
orvosalezredes

Néphadseregünk ütőképességének fenntartásában döntő szerepe van  az 
eü. árta lm ak  kellő időben való felism erésének s az ennek a lap ján  idejében 
n y ú jto tt ellátásnak. A  korszerű orvostudom ány egyik leghatalm asabb esz
köze a megelőzés, a prevenció. Sikeres prevenció a betegségek okainak k iderí
tése nélkül nem  lehetséges. Az okok felderítésénél a helyes irány t a sta tisz
tika kielemzése adja meg,

A lakulatunknál az előírt időszakos statisztikai adatok  kiértékelésénél 
m egállapítást nyert, hogy a baj társak  és a baj társnők az utóbbi hónapokban 
aránylag sok esetben, sokszor a  napi foglalkozás ideje a la tt  is fe lkeresték  a 
napi gyengélkedő vizsgán az orvos ba jtá rsak at je len ték telen  panaszokkal, b a 
jokkal és kérelm ekkel, így  volt olyan baj társnő pl., aki azért m ent a  gyengél
kedőre, m ert „hideg volt a keze“, vagy pl. volt olyan is, akinek benzinre volt 
szüksége antilop cipője tisztításához és így tovább.

A feldolgozott adatokból ezen felü l m egállap íthattuk  az t is, hogy a 
pihenőnapokat követő első k é t m unkanapon a  ba jtá rsak  m unkaaktiv itása 
ahelyett, hogy növekedne, csökkenést m u tat. Ez k itű n ik  a csatolt grafikus 
ábrán a hét első nap jain  a  gyengélkedőre jelentkezettek  szám ának erősebb 
kiugrásából. A harcra nevelésnél — a kiképzésnél döntő tényező az, hogy a 
bajtársak  folyamatosan, rendszeresen vegyenek részt a foglalkozáson, m ert a 
sokszori m ulasztás később a  harcban  fogja éreztetn i káros, hátrányos ha 
itását. I (

Ezért az em líte tt jelenségek kiküszöbölése céljából, — azok okainak 
tudom ányos alapon való k ikutatásához kezdtünk és beszám ítva azon á lta lá 
nos tapasztalati tényt, hogy a polgári életből bevonult bajtársak  és bajtárs-
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nők egyrésze elein te nem  tud kellőképpen beleilleszkedni a számukra még 
szokatlan és új katonai életkörülm ényekbe, érzékenyebbek, panaszkodásra 
hajlamosabbak. M egállapíto ttuk azt, hogy még m indig vannak bajtársak , 
akik nem eléggé öntudatosak, akik a kiképzés fáradalm aival nem tudnak, de 
nem  is akarnak megküzdeni, és m indig a dolog könnyebbik végét akarják  
megfogni.

A nevelés, kiképzés szempontjából ezen káros példát m utató, fegyelm et 
lazító jelenségek kiküszöbölése nemcsak orvosi feladat, hanem  döntő kérdése 
a páitpo litikai appará tusnak  is.

Az előforduló hiányosságok vezettek  a rra , hogy az eü. szolgálat orvo
sai és alakulatunk politikai apparátusa közös megbeszélés alapján te rv e t ké
szítsenek a gyengélkedő vizsgálatok rendszeres ellenőrzésére, és az orvosoknak 
a politikai tisztekkel való szoros együttm űködése megszilárdítására.

Elhatározásunkhoz a következő szempontok vezettek;
Az orvosoknak is, de különösen a  po litikai tiszteknek, ill. ia politikai 

apparátusnak a fe lada ta  politikailag alátám asztani a személyi állomány előtt 
a gyengélkedő vizsgálatok alkalm ával előforduló hiányosságok jelentőségét, 
káros következm ényeit, úgy a  fegyelem, m in t az egészségvédelem szem pont
jából. Az orvosoknak a politikai tisztekkel együ tt közösen meg kell m agya
rázn i az esetleg észlelt közönynél a különböző eü- á rta lm ak  megelőzését célzó 
óvórendszabályok érte lm ét. A m ellett kölcsönösen fel kell tá rn i az ese tleg e  
sen előforduló nehézségeket, hibákat és ezek okait kielemezve, a m egszün
te té sre  m ár a helyszínen azi intézkedést m eg kell tenni.

Ha az a tap asz ta la t, hogy a  je len tkezett betegek száma több az á tla 
gosnál, közös fe ladat m egállapítani, hogy katonai, po litikai vagy eü. szem
pontból m ire vezethető ez vissza, ill. m i az ok, ami ezt élőidézi.

Az eü. vonal kérdéseit is alá kell tám asztan i po litikai szempontból, pl. 
a tisztaság betartása  egyben takarékosság is. Sokkal könnyebb és kevesebb 
anyagi kiadással já r  kézmosással megelőzni a  tífuszt, m in t ezen hosszú ideig 
ta r tó  szolgálatképtelenséggel járó  betegséget meggyógyítani.

Az orvosnak az orvosi vizsgálat alkalm ával azoknál, akik képzelt 
betegek, vagy gyanúsak arra , hogy ki ak a rják  vonni m agukat a szolgálat fá ra 
dalm ai és a „nehéz tárgyak“ kötelezettségei alól, első alka
lom m al nevelő módon, oktatólagosan kell eljárni. Ism ételt visszaeső esetek
b en  a Szóig, szab.-nak megfelelően kem ényebb eszközeihez (fenyítés) is 
k e ll nyúlni.

Ha az em líte tt esetekben  a politikai tiszt is jelen  van, az komoly seg ít
ség e t jelent az orvosoknak, és egyáltalán nem  jelent hatásköri beavatkozást. 
M it csinál ilyenkor a politikai tiszt? Nem a rra  van ilyenkor hivatva, hogy el
döntse, hogy az ille tő  baj tá rs  tényleg beteg-e, vagy nem, hanem  arra, hogy 
kellő  szocialista ö n tu d a to t öntsön abba a baj társba, aki indokolatlanul vagy 
je len ték te len  bajjal je len tkezett. Ugyancsak a politikai tiszt o tt azonnal rá 
m u ta t  az illetők hely telen  m agatartására, a kiképzés eredm ényeire, az egész 
egység ütőképességére gyakorolt káros következm ényeire, és egyben a  vissza
eső eseteknél a felelősségrevonást meg is ind ítja .

A politikai tiszt je len léte  nem korlátozza az orvos ténykedését, sőt 
b iz to s ítja  azt a harm onikus együttm űködést, am elyre a csapatok ütőképes
sége szempontjából szükség van és amellyel a po litikai tiszteknek és az orvo
soknak  a betegellátás és a kiképzés érdekeinek összeegyeztetése m ellett 
eg y ü tt kell dolgozni.
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Csak az egyes harcosok egészségének megvédéséről való gondoskodás 
és a kiképzés érdekeinek együttes figyelembevétele, optimális összehangolása- 
m ellett lehet ez az együttm űködés helyes és egészséges.

Az eddigi tapasztalat szerint alakulatunknál m áris m egállapítható, hogy 
a politikai apparátus és az eü. szolgálat 'közötti szoros együttm űködésnek szép 
eredm ényei m utatkoznak meg akkor, amikor beszám olhatunk arról, hogy a. 
járó betegek száma a tervszerű ellenőrzés bevezetése óta érezhetően (a csatolt 
grafikus ábra szerint) csökkent. Szükségesnek ta rtju k  ugyanakkor megjegyezni 
azt, hogy a komoly fekvő betegek száma ezzel a csökkenéssel egyidejűleg 
egyáltalán nem  változott, jeléül annak, hogy a komoly fekvő betegek jélen t- 
kezéS'H ez az ellenőrzés nem befolyásolta.

e b b ő l fe k v ő  825 _ _ _ _ _  345

a  v iz s g á la tra  je le n tk e z ő k  sz á m a  3 6 %  c sö k k e n é s t m u ta t

J a n u á r  2 — 22 J a n u á r  23—  f e b ru á r  12
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Az eü. szolgálat és a pártpolitikai' apparátus szoros együttm űködésének 
m ég más, messzebb k ih a tó  eredm ényei is lehetnek. íg y  pl. m iu tán  a  pol. tiszt 
egysége személyi állom ányának eü. állapotáról, fegyelm i helyzetéről, az egyes 
bajtársak  személyi tulajdonságairól, fegyelmi m agatartásáról, m unkához való 
viszonyáról jó l tájékozott, hatékony segítségére van az orvosnak abban, hogy 
ő is m egism erje közelebbről egysége személyi állom ányát és így könnyen 
leleplezhesse a m unkához, a  kiképzéshez rosszul viszonyuló, fegyelm et bom 
lasztó színlelőket és tú lzókat.

A politikai tiszt a gyógyító szakm ai irány ításba ugyan nem  folyik be, 
azonban m in t a P á r t  képviselője, az orvossal szorosan együttm űködve, tökéle 
tesen biztosítani tu d ja  és a gyakorlatban is bizonyságát teszi annak, hogy a 

szocializmust építő társadalom ban a „legfőbb érték  az em ber.“ Ez különösen 
döntő jellegű néphadseregünkön belül, ahol harcosainkat szabad és független 
hazánk m egvédésére kell nevelnünk az im perialisták m inden aljas tám adásá
val szemben.

A politikai tisztek ellenőrzésével kell bebizonyítani azt, hogy P ártunk  
szerető gondoskodással bán ik  az egyes em berekkel, az egyes harcosokkal is. 
Ezt kell, hogy érezzék úgy az orvosok, m in t a gyengélkedő vizsgálatokon meg
jelenő baj társak!

Ha ezen kezdem ényezés néphadseregünkön belül általános gyakorlattá 
válik , m eggyőződhetünk arról, hogy a gyengélkedő vizsgálatokon előforduló 
hiányosságokat kiküszöbölve, erős, egészséges, teljes értékű, fizikai nehézsé
gek elől meg nem  hátráló , edzett harcosokkal képesek leszünk az elő ttünk  álló 
nagy  feladatok m egoldására.

A n yári  k ih e lyezések  eyészséyvédelmi
problémái

Irta : Dr. L o so n ezy  G yörgy  
orvosőmagy.

Ahhoz, hogy a legénység egészségének m egvédését biztosíthassuk a 
n y á r i kihelyezéseken, az szükséges, hogy m ár most m egtegyük a megfelelő 
előkészületeket. Ehhez m indenek előtt tisztán  kell lá tnunk  a célt, amelyet 
e l kívánunk érni. A nyári időszaknak éppen úgy m egvannak a sajátos egész
ségügyi kihatásai az em beri szervezetre, m in t a télnek. Ezek a kihatások 
különösen a kihelyezéseken, tábori körülm ények között m utatkoznak meg 
igen  élesen, és éreztethe tik  káros hatásukat. A  cél tehát nem  lehet más, m int 
m egvédeni a csapatokat ezektől az eü. károsodásoktól és aszóktól a fertőző  
betegségektől, am elyek fő kén t tavasszal, illetőleg nyáron kezdődnek és fo ly 
n a k  le. Ilyenek például a typhus abdominalis, a dysentheria, a  m alária, az 
ételm érgezések, stb.

A nyári kihelyezések egészségvédelmi problém ái három  csoportra oszt
h a tó k : 1. Az előkészületi időszak egészségvédelmi tennivalói.

2. A nyári m enetelés egészségügye.
3. A nyári táborozás egészségivédelmi kérdései.
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Természetesen a három  csoport nem  választható el m ereven egymás
tól, m ert — bár úgy időben, m int feladatokban a kategóriák jórészt elkülö
nülnek, — például az előkészületi időszak egyik-m ásik igen lényeges tenn i
valója, amilyen az eü. propaganda és felderítés, végigkíséri mind a három 
fázist. Mégis érdemes a .tém át így csoportokra osztani, a feladatok egym ás
u tánjának követhetősége és a szemléletesség kedvéért.

M ielőtt rá té rnénk  az egyes tém akörök tárgyalására, feltétlenül szük
séges rám utatn i a rra  a hiányosságra, hogy igen sok esetben a parancsnok és 
a csapatorvos bajtársak között nincs megfelelő összműködés. G yakran tapasz
talható, hogy az eü. kérdések nem  találnak kellő m egértésre a parancsnok
nál, és így a vezetőorvos javaslatai javaslatok m aradnak, nem  m ennek át 
a gyakorlatba. Hiba volna azt hinni, hogy ebben csak a parancsnok b a jtá r
sak a hibásak, sőt, hogy ők hibásak elsősorban. Az a csapatorvos, aki nem  
tud érvényt szerezni szolgálata érdekeinek, akinek „nem megértő a parancs
noka“, tegye fel önmagának a kérdést; m egtetí-e m indent a parancsnok, a 
politikai tiszt és a többi tiszt bajtársak  meggyőzése érdekében? Fordult-e  a 
pártszervezethez, a DISZ vezetőséghez, kihasznált-e m inden lehetőséget az eü. 
szolgálat és intézkedései jelentőségének tudatosítására? Egészen bizonyos, 
hogy legtöbb vezetőorvosnak nemmel kell felelnie. M ár pedig nyilvánvaló, 
hogy bárm ely szolgálati ág, így az eü. szolgálat is csak a parancsnokokon 
és a politikai tiszteken keresztül érhet el eredm ényeket. Vonatkozik ez te r
mészetesen a nyári, kihelyezések időszakára is. Csak az az eü. szolgálatve
zető végezhet jó m unkát, és m utathat fe l kom oly eredm ényeket alakulata 
egészségvédelme területén a nyári kihelyezéseken, aki meg tudja  győzni 
parancsnokát és a többi tiszt bajtársakat a foganatosítandó rendelkezések  
helyességéről és fontosságáról.

Rátérve m árm ost az előkészületi időszak tennivalóira, első feladatként 
az egészségügyi felvilágosító m unka  m egindítását kell megjelölnünk.

Előadásokon, egyéni beszélgetések form ájában, a  kiadott és kiadandó 
eü. propaganda anyag terjesztésén és m agyarázatán keresztül tudatosítsa a 
csapatorvos a bájtársakkal m indazokat az egészségügyi behatásokat és á rta l
m akat, amelyek a kihelyezésen egészségüket veszélyeztethetik. M inden a lka l
m at felhasználva, oktassa és m agyarázza azokat a rendszabályokat, am elyek
nek  a  betartása megvédi őket a betegségektől. Ebbe a m unkába term észe
tesen az eü. szolgálat m inden tag ját be kell vonni, és nem utolsó sorban 
az egészségőröket is. A z egészségőrök kapjanak speciális feladatokat, am elye
ke t azután folyamatosan kell végezniök. A djuk az egyiknek azt a 
feladatot, hogy tudatosítsa bajtársaival a m enet legfontosabb eü. szabályait; 
például indulás előtt a kapca fokozott gonddal való feltekerésének a je len
tőségét, a m enet alatti, vagy előtti szeszesital fogyasztás ártalm ait, a hely
te len  öltözködés veszélyeit, stb. A m ásik a napszúrás megelőzésének a m ód
szereit ism erje jól, és támassza alá felvilágosító m unkájával azokat az in téz
kedéseket, am elyeket ilyen irányban a parancsnok hozott. A harm adik  fog
lalkozzék a vízfegyelem betartásának szükségességével, és ism ertesse azokat 
az ártalm akat, amelyek ennek be nem  tartásábó l származhatnak.. A  negye
d iket oktassuk ki a helyes Latrina-kezelés és használat szabályairól, és te 
gyük kötelességévé ezeknek a m agyarázatát. Az egészségőröket külön-külön 
oktassuk ki egy-egy feladatkör elvégzésére. Vigyázni kell a r ra  is, hogy az 
egyes egészségőrök mindig ugyanazokkal a  feladatkörökkel foglalkozzanak. 
Így m inden egészségőr valam elyik m unkakör specialistájává válik, am elyi-
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két a gyakorlat során m indjobban és jobban megismert, és term észetesen 
m ind tökéletesebben is képes ellátni. Az egészségőrök helyes eligazítása, a 
velük való állandó foglalkozás, valam int folyamatos ellenőrzésük soha nem  
tapasztalt m értékben fogja m unkánka t m egkönnyíteni, és eredményesebbé 
tenni.

Az eü. felvilágosító m unka folyam atos és intenzív kell, hogy legyen. 
A kár az előkészületi időszakban vagyunk, akár menetben, vagy m ár kint 
a táborban, az eü. szervező tevékenységet m indig alá kell tám asztani a m eg
felelő propagandának. Partvonalon m egtanulhattuk, hogy a szervezés jó agi
táció és meggyőző m unka nélkül csak fél eredm ényt hozhat, vagy m ég any- 
nyit sem. Am i áll a  pártm unka terü le tén , term észetesen áll a  a eü. szolgálat
ban is. Fel kell ismerniük a csapatorvos bajtársaknak  az eü. felvilágosítás 
döntő fontosságát, azt, hogy például a szűrővizsgálatokat, a tisztasági hetet, 
fertőző betegség fellépése esetén a karantenizátiót, vagy jelen  esetben a 
nyári kihelyezések egészségvédelmét megszervezni a dolognak csak az egyik 
fele. A m unka m ásik fele, k iado tt rendszabályaink tudatosítása, m agyará
zata, szükségességük megértetése, — egyszóval az egészségügyi felvilágosítás.

A propaganda tevékenység m ellett azonban hozzá kell lá tn i a kihe
lyezés előkészítésének másik nagy feladatához, az egészségügyi felderítéshez. 
Azokat a csapatorvosokat, akik ré sz tv e tték  a tavaly-nyári kihelyezéseken, 
saját tapasztalataik  m ár meggyőzték arról, hogy az idejében elvégzett eü. 
felderítés m ilyen óriási előnyöket biztosíto tt az egész alakulat szám ára, i l 
letőleg, hogy az el nem  végzett eü. felderítés m ilyen behozhatatlan hiányos
ságodnak és h ibáknak volt a kú tforrása. Gondoskodni kell tehát m inden ve
zető orvosnak arról, hogy a kiküldendő katonai felderítő csoportnak eü. fe l
derítő tagja is legyen.

A  kihelyezések rendszerint menetglyakorlatokkai vannak egybekötve. 
Elsőrendű feladat tehát a m enet útvonalának felderítése. A  m enet útvonal 
felderítése szem elő tt kell hogy ta rtsa  az ú t minőségének, a parancsnokság 
által k ijelö lt röv id  és hosszú pihenőhelyek eü. jellegének a megvizsgálását. 
Meg kell nézni a nappali.és éjjeli pihenésre kijelölt lakóhelyek eü. epidem io
lógiai állapotát. Lépjünk érintkezésbe a helyi hatóságokkal, a tisztiorvos
sal, vagy a községi orvossal, és pontosan jelö ljük  meg azokat a házakat, 
am elyekben fertőző, vagy arra  gyanús beteg, esetleg tetvesség van. Szám í
tásba kell venni, hogy az idén országos viszonylatban magas a scarlatos 
megbetegedések száma. Az ilyen házakba term észetesen nem szabad enge
délyezni a beszállásolást.

A  felderítők m ásik kardinális feladata a csapatok m enetútjába eső, 
illetőleg^a pihenőhelyeken lévő ivóvíz megvizsgálása, illetőleg az abból való 
mintavétel. T udott dolog, hogy a m agyarországi ásott kutak gyakorlatilag 
1 0 0 %-ban collival fertőzöttek. így m inden valószínűség szerint igen gyakran 
szükség lesz a y íz chlorozására. Ez viszont elengedhetetlenül szükségessé 
teszi, hogy a csapatörvosok a legtökéletesebben tisztában legyenek a víz, 
illetőleg a k ú t chlor ozás szabályaival. Korotkov katonai egészségtanának 
85—90 oldalain m egtalálható ennek pontos leírása.

Ugyanígy fel ke ll deríteni a táborhely vízellátási körülm ényeit is. A 
tavaly-nyári kihelyezések idején sokszor a csapatorvos és a parancsnok m ár 
csak a helyszínen döbbent rá, hogy m ég iváshoz elegendő víz sincs, nem 
hogy tisztálkodáshoz, a harceszközök tisztogatásához, stb. Éppen ezért nem  
elegendő a helyszínen ta lá lt v íz m inőségi megvizsgáltatása, hanem pontosan
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fe l  kell mérni annak mennyiségét is. Meg kell állapítani a meglévő kutak 
vízhozamát, és össze kell vetni a  kihelyezendő alakulat szükségletével. N yári 
időszakban 1 főre naponta 10 lite r vizet számítunk, 1 lövész századra 1.5 
köbm étert, lövész, vagy harckocsi zászlóaljra 2.5 köbm éter és 1 lövész ez
redre 25—30 köbm étert. Tudni kell, hogy egy ló közepes napi vízszükséglete 
40—50 liter. Ezeknek az adatoknak az ism erétében ki kell tehát szám ita
nunk alakulatunk napi vízszükségletét, és ezt a m ennyiséget mindenféle 
körülm ények között biztosítani kell. Ne feledkezzünk m eg arról, hogy a 
tavaly-nyári kihelyezések egyik legnagyobb és legnehezebben m egoldható 
eü. problém áját a vízhiány képezte.

Az eü. felderítő feladata azonban nem  m erül ki a táborhely vízellátási 
viszonyainak a megvizsgálásával. Fel kell derítenie a terep  egyéb eü. vonat
kozásait is. Észre kell' vennie, ha a táborhely nem fekszik  eléggé védett terü
leten, hanem például síkságon, ahol a szélnek és egyéb időjárási behatások
nak közvetlenül ki van téve, vagy nagyon poros és homokos a talaj. Tavaly 
éppen az utóbbinak a következtében igen sok conjunctivitises eset fordult 
elő. Ilyen esetben javaslatot kell tennie alkalmasabb táborhely  kiválasztá
sára. Meg kell ismerkednie ezenkívü l a felderítőknek a táborhely és kör
nyéke egészségügyi-epidemiológiai helyzetiével is. A környező községek, vagy 
lakott helyek eü. állapotát m ár csak azért is fel kell deríteni, m ert valószí
nűleg itt lesznek elhelyezve a segélyhelyek. Ebből az is következik, hogy 
ki kell választania ezek szám ára a legalkalm asabb épületeket.

Szorosan hozzátartozik az eü. felderítők feladatához, azoknak az élelm i
szer-üzem eknek és beszerző helyeknek a megvizsgálása is, am elyekből előre
láthatóan az alakulat szükségletét fedezni fogják. Já r ja  végig és vizsgálja 
meg lelkiism eretesen a felderítő ezeket az üzemeket, és úgy válassza ki kö
zülük a legalkalm asabbat. M indezekben a m unkákban nagy segítséget jelen
tenek a helyi Tanácsok és a hatósági orvos.

A z előkészületi időszak fontos feladata még a kihelyezés előtt az. egész 
legénység orvosi vizsgálatának lefolytatása. Tudatában kell lenni annak, 
hogy a m enetgyakorlat súlyos fizikai m egterhelést jelent, am elyet csak ép, 
és egészséges szervezet képes elviselni károsodás nélkül. A m enetre való 
alkalmasságot teh á t meg kell állapítani a m enet megkezdése előtt, és állan
dóan figyelni kell a  m enet ta rtam a alatt is. Összefoglalva azt m ondhatjuk, 
hogy a m enetre való alkalm asságot a következő tényezők bizonyítják. Első
sorban a szív és véredényrendszer jó állapota, am elyet az érverés teltsége 
és megfelelő ütem e alapján ellenőrizhetünk. Másodsorban a norm ális légzés, 
am elyet a belélegzések száma és mélysége határoz meg. H arm adsorban a 
norm ális izzadás, és végül a vérkeringés, légzés rendes állapotba való vissza
térése a rövid pihenő alatt.

Nyáron ezek közül a tényezők' közül m enet közben — és itt  m ár benne 
vagyunk a nyári menetelés egészségügyében — különös jelentőséggel b ír a 
normális izzadás. M enet a la tt nagym értékben fokozódik a  szervezet hőterm e
lése. A test hőegyensúlya, am ely annak normális m űködéséhez nélkülözhe
tetlen, fokozott hőleadással érhető el. Az átmelegedés veszélyére a szervezet 
olyképpen felel, hogy bőrfelületién keresztül az izzadás m egindításával, párol
gással és kisugárzással növeli a hőleadást. Az em ber norm ális m egterhelés 
esetén kisugárzás ú tján  kb. 45%, hőelvezetéssel több m in t 30%, izzadással 
csak 20% m eleget veszít. M enet közben, különösen erő lte te tt m eneteknél a 
hőleadásnak ez a form ája elégtelenné válik. Ilyen körülm ények között kü-
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lönös jelentőséggel b ír a nagyfokú izzadás, és a nedvességnek a  bőrről való 
elpárolgása. Ilyenkor a bőr felületéről való párolgás az autó hűtőjéhez ha 
sonlíthafó, amely a m otor hőm érsékletét a  szükséges színvonalon tartja. Egy 
köbcentim éter víz elpárologtatósához kb. 0.5 nagy kalória kell, amiből 
az következik, hogy m inden lite r a  tes t felületén elpárolgó izzadsághoz 500 
nagy kalória szükséges.

E rőltetett m eneteknél a szervezet izzadság ú tján  általában  4—4.5 liter 
folyadékot veszít. Ha figyelem be vesszük, hogy 1 lite r izzadásniak az e lpá
rologtatósához 500 nagy kalória szükséges, úgy meg lehet határozni az ezen 
az úton leadott hő összmennyiségét. A szám ítás kim utatja, hogy nehéz nyári 
menetelésnél a szerve,?,et az izzadás ú tján történő hőleadással 2000 kalóriát 
veszít.

Az izzadás különösen azokban az esetekben fokozódik, am ikor az erő l
te te tt  fizikai m unka következtében a  hőterm elés megnövekszik és a sugár-' 
zás vagy vezetés ú tján  tö rténő  hőleadás m egnehezített. Ezt a külső levegő 
m agas hőmérséklete, a szélhiány, a nagy teh er és a külső körülm ényekhez 
nem  alkalmazkodó öltözet különösen elősegíti.

Az izizadásnak m int hőkiválasztó tényezőnek helyes kiértékelésekor 
tek in tetbe kell venni, hogy hatásos hőleadás csak abban az esetben érhető  
el, ha az izzadság tényleg elpárolog a bőr, vagy ruha felületéről. Erős izza- 
dásnál, ha a levegő nedvességtartalm a igen nagy, és szélcsend van, az izzad
ság  csak kism értékben párolog el, és lehűlést nem eredményez. A könnyű, 
a tes t felületét szabadon hagyó öltözet elősegíti az izzadság elpárolgását a 
b ő r felületéről. Az, hogy az izzadság a bőrről cseppekben és patakokban 
folyik-e le, vagy »azt zsebkendővel letöröljük, a hőveszteségre befolyást nem 
gyakorol.

Az em beri szervezet v íztartaléka igen csekély. Éppen ezért számol
n u n k  kell m enetben egy időponttal, am ikor az izzadság ú tján  való hőleadás 
lecsökken, vagy teljesen megszűnik. Ennek következtében a hőguta veszélye 
áll elő. Éppen ezért a m enetelés a la tt a szervezet vízveszteségét pótolni 
kell. A z izzadás folyam atában és természetesen a hőleadásban is jelentős 
szerepet játszik a natrium  chlorid, amelyből az izzadság 55—480 mgr. %-ot 
tarta lm az . M inthogy a szervezetben a natrium  chlorid tartalék kevés, annak 
elfogyása után az izzadás még abban az esetben is megszűnhet, ha elegendő 
■mennyiségű víz áll a szervezet rendelkezésére. Ugyanezen okból ilyenkor 
m egszűnik a víz felszívódása a belekből is. Ebből kifolyólag a nagym ennyi
ségű vízfelvétel az elsótlanodott szervezetben nem  ad kellő eredményt. Az 
egyetlen  kiút ebből a helyzetből az, ha a vízhez sót teszünk, vagy azt m ás 
ú to n  visszük be a szervezetbe. Ez tö rténhet sós keksz, sós kétszersült, vagy 
egyszerűen sózott kenyér fogyasztás form ájában.

Éppen ezért nyári m enet esetében a helyes vízveszteségpótlás a követ
kező: Indulás előtt, reggeli u tán  a harcosnak annyi teá t kell meginni, hogy 

• szom ját teljesen eloltsa. U gyanakkor az előzetesen jól kim osott kulacsot meg 
ke ll tölteni fo rra lt vízzel, vagy kihűlt teával, és gondosan megmosott dugó
val szorosan le kell zárni. M enet közben és az első két kisebb pihenőnél 
inn i egyáltalában nem  szabad. A szájban keletkező szárazságot esetleg száj 
öblítéssel, vagy egész kevés m ennyiségű vízivással küszöböljük ki. A har
m adik  és negyedik kisebb pihenőnél 5— 6  perces pihenés u tán  ajánlatos a 
kulacsból kis nyelésekkel 2—2.5 del. vizet inni. A víz utolsó részleteit m i
nél tovább a szájban kell tartan i. A hosszú pihenőhelyre való beérkezés
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után  nem  szabad azonnal inni, hanem  előzetesen kiöblítve a  szájat, lA — 1 

bögre vizet lehet elfogyasztani. Indulás előtt most m ár anny it lehet inni. 
hogy a szomjúság teljesen lecsillapodjék. A nagy pihenők a la tt a kulacsot 
jól ki kell öblíteni és meg kell tö lten i jóminőségű ivóvízzel, vagy teával. 
Az első ebéd utáni kis pihenőnél inni nem  szabad, csupán a  szomjúság csil
lap ítására a szájat és a torkot kell kiöblögetni. A harm adik és negyedik 
kisebb pihenőnél szomjúság esetén 1—2.5 del. vizet a ján ljunk  meginni.

Az éjjeli pihenőre való beérkezés u tán  azonnal sokat inn i nem  sza
bad. Vacsora u tán  a szomjúságot teljes m értékig csillapítani kell.

Különösen nehéz időjárási viszonyok esetén, amikor a levegő hőmér
séklete 25 C°-nál magasabb, a levegő nedvességtartalma nagy és teljes szél
csend van, reggelinél az ételbe adott són kívü l a harcosoknak az elő ttük álló 
út m inden 5 km -ére 1 gr. konyhasót utaltassunk ki akár ken yérre  szórva, 
akár más formában.

Ha a nap m ásodul felében  az időjárás körülm ényei nem  javulnak, 
úgy ebédnél pótlólag 3—5 gr. sót u ta lunk ki. Tájékozódásképen tudn i kell, 
hogy a honvéd m inden kg-os súlyveszteségére' 3—5 gr. sót kell pótlólag k i
utalni. Ezek a számadatok a vér nátrium  chlorid tartalm án, és annak izzar 
dás ú tján  való elvesztésén alapulnak. Természetesen különös figyelm et kell 
fordítani arra, hogy a kiegészítő sómennyiség elfogyasztása u tán  a honvéd 
kellő m ennyiségű teát, vagy v ize t igyék.

Figyelembe kell venni azt is, hogy ha nagym ennyiségű n á triu m  chlo
rid ju t be a  szervezetbe, ez az izzadás és a hőkiválasztás m echanizm usát 
megnehezíti. Ezért a só kiutalásánál feltétlenül megfelelő óvatosság szüksé
ges és figyelőmbe kell venni azt, hogy a só mennyisége az elkövetkezendő 
m enetelés és az időjárás egyenes arányban álljon egymással.

Rendes menetelésnél, 2.5 km-es távolságon belül, nem  tú l meleg idő
ben nátrium  chlorid kiutalásának semmi alapja nincs.

Térjünk most rá  a nyári menetelés egyik komoly veszélyére, a hő
gutára. Korszerű vélemények szerint a hőguta következtében beálló halál 
főoka az asfixia, am ely a szív! és légzőszervek működésének csökkenése foly
tán  a hypertherm ia és a h irte len  beálló rossz anyagcsere tü n e te i között kö
vetkezik be. A hőguta egyik legfontosabb tünete a  k ifejezett fáradtság, a 
szívműködés és a légzés romlása. A szívműködés és a légzés gyengülése kö
vetkeztében csökken a bőr vérellátása és így az izzadás is, am i a hőleadás 
csökkenéséhez vezet. Ennek következtében a test hőm érsékletének h irtelen  
növekedése, az érverés és a légzés meggyorsulása, köhögés, elkékülés és gör
csös rángatódzás figyelhető meg. Ezután a  szövetek oxigén éhségi tünetei 
között bekövetkezik a halál.

A hőgutától élesen el kell differenciálnunk a napszúrást, am ely annak 
a következtében jön létre, hogy a napsugarak közvetlenül érve  a fejet, azt 
nagym értékben átmelegítik. A napszúrást a test hőm érsékletének lassú fe l
emelkedése és a központi idegrendszer részéről jelentkező tünetiek jellemzik. 
I tt  a halál valószínűleg a  központi idegrendszer bénulása következtében 
áll be.

A hőguta a gyengeség tüneteitő l collapsusig, a legkülönbözőbb form á
ban jelentkezhet. Tudni kell, hogy éles határ a hőguta könnyű és nehéz 
form ái között úgyszólván nincs. Ha a  kezdeti stádium ban lévő túlmelegedés 
tüneteit kellő időben észrevesszük és a betegnek azonnal elsősegélyt n y ú j
tunk, úgy gyorsan meggyógyul. A hőguta hirtelen, collapsus form ájában is
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felléphet, viszont vannak  esetek, am ikor a súlyos jelenségek pihenés közben,
5— 6  órával a magas hő behatása u tán  jelentkeznek. Ebben az esetben a 
központi idegrendszer tünete i vannak előtérben. Az öntudat gyengülésétől 
egészen a comáig a legkülönbözőbb form ák előfordulhatnak. Az esetek 
50%-ában epileptiform  görcsök jelentkeznek, 25%-ában pedig félrebeszélés 
figyelhető meg. G yakoriak a bénulások és a beszélőképesség korlátozódása 
is. Objiectiven a testhőm érséklet 40 C°-ig és m agasabbra való emelkedése, az 
érverés gyorsulása, légzési zavarok, néha hányás és hasm enés figyelhetők 
meg.

Az eszmélet visszatérése a gyógyulás legfontosabb tünete. Tudni kell 
azonban azt, hogy a norm ális közérzet és a teljes gyógyulás között elég sok 
idő telhet el. A hőgu tát súlyos betegségnek kell tekinteni, és a beteget fel
tétlenül kórházba kell szállítani.

A hőguta megelőzése főképpen a m enet helyes megszervezése útján 
érhető el. Ebből a célból:

1. Meleg időben m inél korábban kell elindulni, hogy az alakulat a 
forró déli órákban a m enetcélnál, vagy a hosszú pihenő helyen legyen.

2. Nem szabad zá rt rendben m ene'teltetni az állom ányt, m ert a  zsúfolt
ság akadályozza a szabad mozgást és a hőleadást.

3. A pihenőket árnyékos, levegős helyen kell m egtartani.
4. Biztosítani kell a harcosok jó vízellátását.
5. Az étkezés befejezése és az indulás időpontja között legalább

1.5—2 órának kell eltelnie.
6 . Nagy m elegben és tűző napon a slapka levételt, nem  szabad enge

délyezni.
7. Különböző m enetkönnyítéseket kell alkalm azni. A honvédek kihaj

tott gallérral és fe lgyűrt ingujja l m eneteljenek.
8 . Az oszlop közepén m enetelő és a hőleadás szem pontjából így ked

vezőtlenebb körülm ények között lévő alakulatokat időközönként fel kell cse
rélni.

9. A m enetelő honvédeket állandóan m egfigyelés alatt kell tartan i 
egészségügyi szempontból.

10. Szeszes ita lt úgy a menetelés előtt, m int közben a legszigorúbban 
tilos fogyasztani.

Nagy melegben történő m enetelésnél különös gondot kell fordítani az 
élelmezésre is. A  dús fehérje  és zsírfogyasztás következtében  előállható aci- 
dosist fokozott szénhydrát bevitellel kerü lhe tjük el. Előnyös ilyenkor a  fő
zelékfélék, gyümölcsök, tejterm ékek, burgonya, cékla, stb. adása. Éppen ezért 
a vezetőorvosok még jóval a m enet megkezdése elő tt tegyenek javaslatot a 
m enet alatti élelmezés m inőségére és mennyiségére, előtérbe helyezve a szén
hydrá t dús, de zsírszegény étrendet.

Am ennyiben m indezen rendszabályok betartása  ellenére is előfordul 
valam elyik honvédnél egyik vagy m ásik hőgutára u taló  tünet, úgy azonnal 
ki kell vonni a sorból, árnyékba kell fektetni, felszerelésétől megszabadítani, 
gallérjá t kinyitni, övét levenni, illetőleg derékig le kell vetkőztetni. Szük
ség esetén vizes bort, vagy kávét adhatunk neki, az arcát és a mellét víz- 
bem árto tt kendővel kell törölgetni, a fejre, nyakra s  a hátgerincre jéggél, 
vagy hidegvízzel tö ltö tt töm lőt kell helyezni. H őgutánál feltétlenül elvég-
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zendő: 1 . a mesterséges légzés, 2 . vérlebocsájtás és szöllőcukor in travénás 
adása, 3. valam int szíverősítő szerek, camphor, coffein, Strophantin, lobelin 
és cardiasol alkalmazása. Helyes a vér natrium  chlorid tarta lm ának  helyre- 
állítása céljából fiziológiás konyhasó bevitele is.

A m enet egészségügyéhez tartozik még & szállító eszközök hygienéje. 
Amennyiben tudniillik valam elyik alakulat kihelyezésre vonaton, vagy 
autón megy, úgy a csapatorvos kötelessége azt eü. szempontból megvizsgálni, 
k itakaríttatn i, szükség esetén pedig fertő tleníttetn i, illetőleg m egtenni jav as
latait arra  nézve, hogy a szállítás eü. szempontból biztosítottan történhessék.

Végül meg kell m ég em líteni a m enet egészségügyével kapcsolatban 
egy érdekes tapasztalatot. M ár a  m últ évi, de különösen az idei m enetgya
korlatok alkalmával m eg figye lték, hogy igen magas a gázolásos sérülések  
száma. Jó l u tána nézve a jelenség okának, kiderült, hogy a menetelő hon
védek —• különösen éjjel —• felkapaszkodnak a csapat járm űveire és azok 
szélén ülve utaznak. Természetesen a hosszú ú t a la tt sokan elalszanak és 
alvás közben lezuhanva éri őket a gázolásos sérülés. Tétessük teh á t napi- 
parancsba m ár csak eü. szempontból is, hogy m enet közben járm űvekre fe l
kapaszkodni szigorúan tilos!

T érjünk  most á t az utolsó tém akörre a táborozás egészségvédelmi kér
déseire. Ezen a  területen  m ár rengeteg kitűnő tapasztalattal rendelkezünk, 
amelyeket tavaly  nyáron szereztünk, és amelyek óriási segítséget ny ú jtan ak  
az idei kihelyezéseken.

Ezek a  tapasztalatok követelik meg, hogy legelső sorban az élelmezés 
kérdésével foglalkozzunk, amely m ár akkor, és am int a M iniszter B ajtá rs  06. 
számú parancsa bizonyítja, még a közelm últban is a csapatorvosok m unká
jának m ondhatni a legelhanyagoltabb terü le te  volt. Pedig nem  lehet eléggé 
kihangsúlyozni, és nem  lehet elég sokszor elismételni, hogy az élelmezés 
kérdése m ilyen hallatlanul nagy horderejű a katonaság életében. Egy kis 
túlzással azt is mondhatnánk, hogy békeviszonyok között a helyes élelmezés 
megszervezése és ellenőrzése ke ll, hogy képezze a csapatorvosok tevékenysé
gének legdöntőbb részét.

A csapatorvos feladata élelmezési vonalon rendkívül sokrétű, amely 
rendszeres, tervszerű, hozzáértő és gondos m unkát követel meg. A  szemlé
ken meggyőződtünk arról, hogy sokszor a  csapatorvos szám ára az élelmiszer 
csak akkor kezd létezni, am ikor m ár az alakulat rak tárában, vagy éppen a 
konyhán van. Ez teljesen helytelen! A  csapatorvosok már ott kezd jenek ér
deklődni iaz élelmiszerek m ilyensége iránt, ahol azokat előállítják, vagy ahol 
beszerzik. Ma m ár m ind több azoknak a cstapatorvosoknak a  száma, 
akik kimennek, végigjárják és leellenőrzik vagy a polgári hatósági orvossal 
leellenőriztetik az élelm iszereket előállító üzemeket és beszerző helyeket. 
Természetesen ez m inden egyes csapatorvosnak kötelessége, h a  nyugodt akar 
lenni afelől, hogy Néphadseregünk rábízott részének élelm iszer ellátása 
szempontjából megfelelő körülm ényekét biztosított-e. De hozzá tartoz ik  a he
lyes orvosi gondolkozás fogalmához is, hogy a folyam atot egészében tek in t
sük, ne pedig csak egyes részletekkel foglalkozzunk. A honvédség élelmezése 
pedig o tt az előállító üzemekben és beszerző helyeken kezdődik.

Az élelmezés folyam atának második láncszeme az élelmiszer szállítás. 
Ezen a területen  is rengeteg hiba fordul még elő. Például tavaly  sok helyen 
a kenyeret ugyanazon a  teherautón hozták be az üzemből, am elyen p á r ó rá
val azelőtt földet hordtak, vagy a honvédeket szállították, A kenyeret csak
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úgy egyszerűen bedobálták a kocsiba és sem  alá, sem fölé nem  helyeztek 
takarót. Sőt az  is előfordult, hogy egy ilyen kenyérrel teli, porfelhőben 
úszó kocsiban egy honvéd a kenyerek te te jén  ült, és úgy utazott. Ilyen lehe
tetlen állapotokat term észetesen nem  szabad m egtűrni. Ügyeljünk a rra  is. 
hogy azokat a  kosarakat, am elyekben a  táb o r terü le tén  belül viszik a  ke
nyeret, egészben, vagy éppen felszeletelve, egyik helyről a másikra, felté t
lenül béleljék tiszta fehér ruhával, és ugyanilyennel takarják  le.

G yakran hibásan történ ik  a hússzállítás is, amennyiben azt véres, 
mocskos ponyvában végzik. A hússzállítás helyesen cink-, vagy alumínium 
lemezzel bélelt, jól zárható ládában oldható meg. M inden egyes szállítás után 
a ládát m eleg vízzel, hojnokkal vagy fűrészporral ki kell súrolni, De igen 
sok gondosságot igényel ‘a tejszállítás ellenőrzése, sőt a vízé is, am ennyiben 
azt lajtban, vagy  hordóban hozzák valahonnan. A  te j és a víz fertőződése okoz
hatja a leggyorsabban kirobbanó, és a legnagyobb tömegekre kiterjedő sú
lyos enteritis, typ h u s abdominalis, dysentheria, stb. járványokat. A pásztori - 
zált tej leplom bált kannákban érkezik. Ne feledkezzünk meg a plomba ép
ségének m indenkori ellenőrzéséről. Azonban a nem  pasztőrizált te je t ta rta l
mazó kannákat sem  szabad felnyitni m indaddig, amíg a tej minőségének 
ellenőrzésére, illetőleg a fogyasztására nem  kerü l sor. Az élelmiszer száll! 
tás hygienes ellenőrzése tehát egyik igen fontos feladata és kötelessége a 
csapatorvosoknak.

Szállítás u tá n  az élelm iszereket, am ennyiben nem  kerülnek azonnal fel
dolgozásra, raktározzák. I t t  következik a csapatorvos ellenőrző tevékenységé 
nek harm adik láncszem e az élelmezéssel való foglalkozás folyamatában. Az 
élelmiszerek egy része jégen tárolandó, más része egyszerűen a rak tárban . Jég
verem  létesítése elengedhetetlen követelm énye a helyes élelmiszer tárolásá
nak. Tudni kell azt is, hogy az élelm iszereket közvetlenü l a jégre helyezni még 
akkor sem szabad, ha mesterségesen előállított jegünk van, de különösen nem  
természetes jég esetében. A  húst az előbb le ír t  ládáiban, a te je t kannában 
tá ro ljuk  a jégen.

Az élelm iszer rak tá r1 elhelyezésénél elem i követelmény, hogy a kör
nyezete tiszta, száraz  és lehetőleg hűvös, szellős legyen. Ne essünk teh á t bele 
az idén abba a h ibába, am it tavaly  nem  egy 'a lakulatnál lá ttunk , hogy az 
élelmiszer rá k tá rak a t a legtűzőbb napra, konyhával és egyéb sátrakkal körül
telep ítve építették.

A nyári m elegben term észetesen fokozo tt gondot kell fordítani az élel
m iszerek minőségi ellenőrzésére. A  nyersanyagok m egvizsgálását beszállításuk
kor, valam int feldolgozás előtt soha el nem  m ulaszthatja  a csapatorvos. Rom' 
lo ttságra, vagy fertőzö ttségre való gyanú esetén azonnal m in tá t kell beküldeni 
a Honvéd Egészségügyi Tudományos K utató  In tézetbe  (Budapest, VII., Gorkij- 
fasor 9. sz.)

Nem elegendő azonban rom latlan  és fertőzés m entes élelm iszert bizto
sítan i a csapatok részére. Fontos, hogy a honvéd nap i élelmiszer adagja ta rta l
m azza a szükséges kalória, v itam in  és ásványi só m ennyiséget is. Ezért a 
csapatorvosnak lelkiism eretesen bele ke ll folynia a heti étlap összeállításába 

és ellenőrzésébe- T ehát az étlap  összeállítását é s  végrehajtásuk ellenőrzését. 
nem  csak quantitative, kalória szem pontjából kell elb íráln i, hanem  tekintetbe 
ke ll venni az idényszerűséget, valam int a fehérje, szénhydrát, zsír és ásványi 
só arányokat. Tavaly rengeteg panasz volt az élelm ezés egyhangúsága m iatt, 
am inek legtöbbször —  a gondatlan étlap  összeállításon kívül — a nagyon szűk-
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körű beszerzés volt az oka. A z eü- szolgálatnak is szorgalmaznia kell a beszer
zés szélesebb körűvé tételét, m ert legtöbbször csak így biztosítható az é le lm e
zés megfelelő biológiai értéke és idényszerűsége.

Sok panasz m erülhet fel a szakácsok m unkájával kapcsolatban is- Ezért 
az orvos a készételek minőségét és élvezhetőségét is ellenőrizze. Nem közömbös 
az adagok helyes elosztása sem. A z  eü. th tts-ek  és egészségőrök, de a csapat
orvosok feladata is ellenőrizni, hogy az étel szétosztásánál m indenki m egkapja 
a neki já ró  adagot.

A  csapatorvos feladataihoz hozzátartozik a konyhatisztaság és a konyha
szem élyzet állandó egészségügyi ellenőrzése is. A  táb o ri konyhának fe lté tlenü l 
legalább két részből kell állnia. Az előkészítőből és magából a főzőhelyiségből. 
Előkészítés nélkül élelmiszer a konyhára be nem  kerülhet. A konyhán és az 
előkészítőben fe lté tlen  rend és tisztaság legyen. A konyhaszem élyzet részére 
folyóvizes mosdót, szappant, köröm kefét és gyakran válto tt, |tiszta törü lközőt 
kell biztosítani. Szakácsok előkészítéssel, előkészítő munkások főzéssel nem  
foglalkozhatnak. Ezek elemi szabályok, am elyeknek betartása fe lté tlenü l kö
telező.

Rendelet írja  elő az élelmiszerekkel foglalkozó egyének időszakos vizs
gálatát typhus bacillusgazdaságra, valam int tbc. szempontjából. A konyha- 
személyzet ilyen irányú  szűrővizsgálatait a kihelyezések a la tt is lelkiism ere
tesen és pontosan lássuk el. Tábori körülm ények között se engedjük meg, hogy 
az előkészített nyersanyagokkal vagy a készételekkel olyan egyének érin tkez
zenek, akik a szűrővizsgálatokon negatívoknak nem  bizonyultak. De te rjed jen  
ki a figyelm ünk a rra  is, hogy például hogyan m osnak kezet a szakácsok. Meg
tö rtén t például tavaly  az egyik táborban, hogy szabályszerűen b eá llíto tták  a 
folyóvizes mosdót (csapos hordót), és am ikor a szakács bajtársa t kézm osásra 
szólítottuk fel, az előkotort egy horpadt, piszkos lavórt, vizet engedett bele és 
abba m osakodott. Nem is szólva arról, hogy u tán a  valam i felism erhetetlen  
színű rongyba törölte m eg „tisztára m osott“ kezét. Tanítsuk meg tehá t a baj
társakat a helyes kézmosás szabályaira, m ert igen könnyen m úlhat ilyen  apró
ságokon a csapat egészsége.

A z orvosoknak állandóan ellenőrizniük kell a kantinokat is, különösen 
tábori viszonyok között. I t t  még több szabálytalanság és visszaélés fordul elő, 
m int a konyhán. Számos szemle tanúsága szerint a kantinokban a legelemibb 
eü. szabályokat sem ta rtják  be. Az élelmiszerek le tákaratlanu l hevernek, és 
rajzanak ra jtu k  a legyek. A kiszolgáló asztalokon amelyeken felvágottat, k e 
nyeret, stb .-t vágnak, soha nem láttak  súrolókefét. A poharakat nem  folyó- 
vízben mossák el, hanem  egy vödör piszkos lébe m árt ogat ják, szennyes kezük
kel együtt. Tudatában kell lennünk annak, hogy hiába ellenőrizzük a konyhát, 
annak szem élyzetét és az élelmiszer raktárakat, ha a kantinokra nincs gon
dunk. Képezze tehát a kihelyezéseken az orvos b a jtá rsak  ellenőrző tevékenysé
gének egyik sú lypontját a kantin  és személyzete állandó egészségügyi m eg
figyelése.

Volt m ár szó arról, hogy a tavaly nyári kihelyezések egyik legkomolyabb 
problém áját, a megfelelő minőségű és m ennyiségű víz biztosítása képezte és hogy 
éppen ezért nagy gondot kell erre  fordítani a táborhely felderítése alkalm á
val. Tudni kell azonban, hogy nem  elegendő a ku tak vizének egyszeri megvizs- 
gáltatása, hanem azokból havonként és szükség szerint kell m in tá t beküldeni 
a Honvéd Egészségügyi Tudományos K utató  Intézetbe. A z  olyan k ú t viizét, 
am elyet szennyezetnek, vagy fertőzöttnek ta lá ltak , le kell záratn i, vagy kü-
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lönböző tisz tító  eljárásoknak kell alávetni. Az egyszer m egtisztíto tt k ú t vizét 
újból és ú jból ellenőrizni kell.

Fordítsunk különös gondot a k u tak  környékének tisz tán tartásá ra  is. L at- 
rína, szemétgödör, istálló a k ú ttó l m inim álisan 50—200 m éter távolságra le
gyen. A fö ld a la tti vízér folyásának iránya az esetleges szennyeződés, piszkoló- 
dás forrása felé m enjen és ne ford ítva. A ta la j m indig a kút felől lejtsen , a szeny_ 
nyeződés m egakadályozására-

Sok hiányosság fordult elő tavaly  a ku ta k  eü. őrizete körü l is. A Hon
védő Háború tapasz ta la ta i m egm utatták , —  írja  Krotkov — hogy ia hadsereg 
vízellátását szolgáló ku takat úgy kell tek in ten i, m in t szigorúan őrzendő körlet- 
tárgyakat. É ppen  ezért a k u tak a t úgynevezett védőterü lettel kell körülvenni. 
A védőterület a vízforrás vagy k ú t környékének beszennyezésétől való meg- 
óvására szolgál. Ezen belül sem m i olyan tevékenységet nem  szabad engedé
lyezni, am ely a  víz bepiszkolódását eredm ényezheti, és így ro n th a tja  a víz 
minőségét.

Minden eszközzel meg kell akadályoznunk a szabad víz (folyó, tó) fo 
gyasztását is. Ez különösen azokon a helyeken je len t problém át, ahol nem  áll 
rendelkezésre megfelelő mennyiségű, vagy m inőségű víz, és a közelben tó, folyó, 
stb. van. A szabad víz fogyasztása typhus, en teritis  és egyéb járványok  veszé
lyé t re jti m agában. Sok esetben az az oka a szabad víz fogyasztásának, hogy 
a vízhordás és tá ro lá s  helytelenül történik . Tavaly az egyik kihelyezésen 12 km 
távolságról, jó l k i nem  főzött és tisz títo tt boroshordókban szá llíto tták  az ivó
vizet, amely így term észetesen nem  csak á llo tt és meleg, hanem élvezhetetlen 
hordó és borízű volt. Nem csodálatos ezek u tán , hogy a honvédek jórésze a 
közelben lévő D una vizét itta . Sok kívánni való t hagy maga u tán  nem  egyszer 
a vízszállító ta rtá ly o k  és tároló ciszternák tisztasága is. A vizet csak tiszta 
edényben szabad szállítani, vagy tárolni. Éppen ezért az edény könnyen tisz tít
ható  és kezelhető legyen. Ellenőrizni kell, hogy a vízzel dolgozók kezűkkel vagy 
eszközeikkel be ne  szennyezzék a vizet. A vízszállító, illetőleg tároló  edények 
fertő tlen ítésének  legeredm ényesebb módszere a klórozás. A forró vízzel kim osott 
és vízzel m egtö ltö tt edénybe lite ren k én t kb. 50 mg. aktív  k ló rt tartalm azó 
klórm eszet teszünk, Yi—1 órán át többször m egkeverjük, m ajd kiöntjük. Ha 
nem  hordóról van  szó, úgy elég, h a  3—5%-os klórm ész oldatba m árto tt ronggyal 
áttö rö ljük  az edényt, m ajd  10—15 perc m úlva 1—2 mg. pro lite r k ló rtarta lm ú  
vízzel kiöblítjük.

Ellenőrizzék a csapatorvos bajtársak a kulacs tisztaságát is. A  kulacso
k a t 30 percig ta r tó  kifőzéssel, vagy klórozással fertő tlen ítjük , m ég pedig úgy, 
hogy a vízzel te lt kulacsba 30 percre 1%-os klórm ész oldatot öntünk. A fe rtő t
len ítés u tán  tisz ta  vízzel kell a kulacsot kiöblíteni.

Rá kell neveln i szívós és kitartó  felvilágosító m unkával a bajtársakat a 
vízfegyelem re. K i kell őket o k ta tn i a sok folyadék fogyasztás élettan i á rta l
mairól, a  közös pohárhasználat, a szabad vízivás, a kulacs tisztán nem  ta rtá s  
veszélyességéről.

Az elegendő m ennyiségű víz h iánya term észetesen maga u tá n  vonja 
a tisztálkodás nehézségeit is. A legfőbb hitba i t t  az, hogy a baj társak  részére 
nem  biztosítják a folyóvízzel való m osakodás lehetőségét. M ár pedig alapigaz
ságként kell elfogadnunk, hogy a nem  folyóvízben való mosakodás egyenlő a 
piszok hígításával, a közös lavórban való mosakodás pedig a fertőzés lehetősé
geinek kiterjesztésével• Folyóvizes mosakodó berendezés igen egyszerű és kéz-
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nél levő eszközökkel is előállítható. Ilyeneknek a le írását m ár többszőr adtuk 
közre.

A személyi hygiene tárgykörébe tartozik  a n y ári kihelyezések m ásik 
kardinális problém ája a lábizzadás és a következm ényes lábfeltörés. B ár nem  
kétséges, hogy a lábizzadást teljesen kiküszöbölni addig, amíg a, honvédek a 
legmelegebb nyárban is a gyakran zsírozott csizmákban végzik gyakorlataikat, 
nem  lehet, m égis a csapatorvosnak egyik legfontosabb fe ladatát ennek a meg
előzésében ke ll látnia. A tavaly  nyári kihelyezéseken sokan nálunk is k ipróbál
ták  m ár a Szovjet hadseregben annyira bevált, K rotkov á lta l javasolt láb 
hintőporokat, és kitűnő hatásúnak  találták . H asználjuk fel i t t  is a Szovjet 
hadsereg tapasztalatait, és igényeljünk ebből a szükségnek megfelelően.

A lábizzadás és a következm ényes lábfeltörés megelőzése a helyes láb
ápoláson keresztül lehetséges. Tapasztalat szerint a lábfeltörések zöm ét láb
izzadás okozza. A lábbeli rossz szabása, a kapcák helytelen  feltekerése, a pisz“ 
kos láb, a  lábbeli helytelen, vagy gondatlan kezelése elkerülhetetlen lábizza
dást, majd feldörzsölést, k ipállást, az uj jakom és a talpakon pedig tyúkszem et 
okoz. A naponkénti lábm osást, vagy a lábfejek vizes ruhával való ledörzsölé- 
sét a legmostohább körülm ények között sem szabad elhanyagolni. A lábápolás 
másik feltétlen kelléke a kapcák helyes alkalmazása, amely megvédi a lábat 
az izzadástól és a kidörzsöléstől. Fogadjuk el teh á t szabályként, hogy a kapcát 
minél gyakrabban váltassuk. Nyáron két-három  váltásra  is szükség lehet- A 
kóros lábizzadás megelőzése céljából javasoljuk a parancsnokság felé, hogy gya
korlatozás közben, am ennyiben lehetőség van  rá, például pihenőknél, rendel
tessék el a lábbeli levételét, a kapcák napra való k iterítését és m egszárítását. 
Már ez az egyszerű rendszabály is nagyban hozzásegít a helyes -lábápolás ke
resztülviteléhez, s a lábizzadás megelőzéséhez.

Az egyéni hygiene szabályainak betarthatósága szorosan összefügg a 
környezet hygienes állapotokkal. A fehérnem ű, ágynemű és a  tes ti tisztaság 
részben az általános tábortisztaság függvénye. Ahol a tábor porfelhőben úszik, 
az étkező asztalok zsírosak, piszkosak, az ü rü léket a legénység szétszórja, stb. 
o tt igen rövid idő a la tt  bepiszkolódik a ruha, az ing és m aga a bőrfelü le t is. 
A cigarettavégek, ételm aradékok, alm acsutkák szétszórása, a köpködés és a 
lótrágya a tábor terü letén , vagy közvetlen környékén nem  csak ízléstelen, 
hanem kifejezetten antihygienilkus is, am i ellen m inden csapatorvosnak a leg
határozottabban küzdenie kell.

N yári kihelyezésen komoly szempont a latrinák és a szem étgödrök  jó 
elhelyezése és megfelelő kiépítése. Efrevonatkozóan K rotkov K atonai Egésze 
ségtanának megfelelő fejezetei pontos iránym utatást adnak. Ennek az alapján 
tegyenek javaslatot a vezetőorvos bajtársak  a la trin ák  és szemétgödrök elhe
lyezésére, valam int kezelésére, és ellenőrizzék a végrehajtást.

A  csapatorvos bajtársaknak gondot kell fordítaniok a szúnyogok, legyek  
és rágcsálók elleni küzdelem re is. Ezt tavaly  a  legtöbb helyen elhanyagolták. 
Ha mégis te ttek  valam it k iirtásuk érdekében, sokszor nem  fogták meg helye
sen a dolgot. Rakták fe l a szúnyoghálókat, szórták  a DDT-t, alkalm azták tu ca t
számra a  légypapírt, de nem  gondoltak a n y ito tt szemétgödrök lefedésére és 
klórmeszezésére, a sok szétszórt ételhulladékra, a konyhától 2 0  m éterre  telep í
te tt istállóra, a klórm eszezni elfe lejte tt la trinákra, a k u tak  körü li pocsolyákra, 
egyszóval m indarra, am i lényegében a szúnyog, a légy és rágcsáló inváziót elő
idézte. A ki tehát n em  ezeknek a rovartermelő helyeknek a likvidálására megy
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rá, és nem az eredendő okokat igyekszik kiküszöbölni, az tulajdonképpen hely~ 
télén tüneti kezelést alkalmaz a helyes oki therápiával szemben.

Meg kell m ég em lékeznünk ruházkodás hygienes kérdéseiről is. A ta 
pasztalat iazt bizonyítja, hogy a  csapatorvosok az egészségvédelemnek eziránt 
a  terü le te  irán t sem  tan ú sítan ak  megfelelő érdeklődést. M ár pedig eü. szem
pontból, egyáltalán nem  közömbös az, hogy például a honvédek el vannak e 
lá tv a  az idénynek megfelelő ruházattal? Idejében tegyenek teh á t javaslato t 
a vezetőorvos baj tá rsak  a  zsávoly ru h a  k iu talására. Érdeklődni ke ll a kapcák 
mennyisége és minősége, a  lábbeli nagysága, stb. irán t is. Ezekben a kérdések
ben a htp. parancsnokkal vállvetve kell küzdeni a hiányosságok kiküszöbölé
séért. A z orvos bajtársak a szükségnek megfelelően tegyenek javaslatot az 
öltözet megválasztására. A z  időjárásnak és a m unkának m eg nem  felelő öltöz
ködés a betegségek töm egét produkálhatja , am i a  kiképzés hátrá lta tásán , és a 
honvédek egészségének m egkárosításán kívül még a csapatorvos m unkáját is 
növeli. Fordítsunk teh á t fokozottabb m értékben gondot a ruházkodás k é n  
désére is.

Röviden ennyiben lehet összefoglalni a nyári kihelyezésekkel kapcso
latos feladatokat. M eg kell m ondani, hogy nem  kevés az, am i m ost a csapat
orvosok előtt m egoldandó problém aként feltornyosul. A nyári kihelyezés azon
b a n  nem  csak az eü., hanem  m inden egyéb szolgálati ág és fegyvernem  nagy 
p róbatétele, am elyen m indannyiunknak összesen és külön-külön jól kell meg
á lln i helyünket. T ekin tse m inden egyes csapatorvos bajtárs ebben a tanulm ány
ban foglalt feladatokat harci kérdésnek, és küzdjön úgy megvalósításukért, 
hogy az eü. szolgálat jó m unkájával is elősegítse a nyári kihelyezések sikerét, 
és ezen keresztül N éphadseregünk további megerősödését.

A  nyári  k ihelyezések  és híímunka

Ir ta : Dr. Fiam Béla 
orvosszázados

A  nyári kihelyezések a  honvédorvost igen nagy feladatok elé állítják. 
E fe ladatok maigyrésze hygienikus m unka, hiszen foglalkoznia kell az eü. fel
derítéstő l kezdve a helyes szem ételtávolitásig m indennel, de egyúttal kifeje
ze tten  orvosi m unka is — am i term észetesen nem  választható el a hygienés 
m unkátó l —, am ennyiben a m egváltozott feltételek m ellett dolgozók egész
ségének  és teljesítőképességének teljes m egtartását kell elérnie. A megválto
zott feltételek közül je len  esetben csak egyet em elünk ki, a m agasabb hő
m érsékletet, s a továbbiakban a  hőm unka kérdésével fogunk foglalkozni.

Minden izomműködés az energiaforgalom  növekedésével jár. Az ülő 
helyze t 7.5, feszes állás 20, síkm enetelés 2—300, úszás 900%-kai növeli az 
energiaforgalm at. K rotkov (1) ada ta i szerint ez m egnehezített járásnál (aka
dályleküzdés) 1596, fu tásnál 3717 %-os anyagcsereforgalom  növekedéséhez ve
zet. Lényeges azonban azt is tudni, hogy az izomműködésnél keletkezett hő 
és az anyagcsere folyam án keletkezett hő nem  tu d ja  egym ást pótolni, hanem  
az előbbi, m int felesleg elhagyja a  szervezetet.

Ism eretes aiz, hogy a szervezetre is érvényes a  Van t ’Hoff törvény, m i
szerin t a vegyi folyam atok reakciósebessége a  hőm érséklettel párhuzam osan
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nő és p iá ig  mindéin 10° C hőemelkedés 2—3-szorosára gyorsítja a reakció 
sebességét. Ezek alapján hideg környezetben a hő t er me 1 esne k csökkenni, me
leg környezetben emelkedni kellene, m iután azonban az em ber állandó hő
m érsékletre van beállítva, teh á t fordított reakció játszódik le, a tem peratú ra  
hideg környezetben fokozódik, meleg környezetben csökken, m íg végül 
-f- 31° C-nál elér az alapanyagforgalom  szintjéig. Tehát a nyári hőm unka 
kérdésében elsősorban a hőregulációval kell foglalkoznunk.

A hőleadás nagyrészt a bőrfelületen történik, s a felület nagyságán 
kívül főként az érintkező közegtől függ. Robinson (2) vizsgálatai szerin t a 
verejtékezés foka a környezet hőm érsékletének emelkedésével nő, m íg a vég
bél hőm érséklet változatlan m arad +  10 és 32.5° C között. Ha m egnézzük a 
rendelkezésünkre álló fizikai hőszabályozást, úgy az alábbi hővesztéses ada
tokat kapjuk:

A legjelentősebb tényező teh á t a  Sugárzásos hőleadás, m ely a nyári 
melegmunka esetében jelentőségéből veszít, emelkedik viszont a párologtatás 
jelentősége, annál is inkább, m ert 1 ccm verejték elpárologtatósa 0.58 kalória 
elvonásával jár. M ielőtt m ég a verejtékezés kérdésével foglalkozunk, nézzük 
meg, m ilyen hatása van  a hőm érséklet emelkedésének az egyes szervi m ű
ködésekre.

K luge (3) vizsgálatai szerint könnyebb hőm unka esetében a  pulzusszám 
és vérnyom ás emelkedik, m ely a norm ális hőm érsékletre való visszatérés után 
normalizálódik. Fajtyelberg és Sapiro (4) a  veseműködés csökkenését írják  le 
magasabb hőm érsékletű környezetben. Mansfeld egy régebbi k ísérletében le
írta, hogy a  vér hőm érsékletének emelkedése a szív összehúzódások számát 
növeli, alátám asztja ez t Dili (5) és B arcroft (6 ) megfigyelése is. Szám unkra 
tehát igen fontos szerepet tö lt be a munkavégző képesség m egtartása eseté
ben a  keringési rendszer épen m aradása. A reguláló folyam atok közül meg 
kell em lítenünk a bőrerek  fokozott k itágulását is, m ely a verejtékszekréció
ban játszik fontos szerepet. A hőben végzett m unka regulációs súlya tehát 
elsősorban a keringési rendszeren keresztül a  verejtékezés irán y áb a  tolódik 
el, ezt a célt szolgálja a bőrerek tágulása, a  vérdepók kiürülése, a  fokozódó 
perctérfogat, a veseműködés csökkenése is. Mansfeld (7) szerin t a  hűtési fo
lyam at nem  csak a hővesztés fokozásában, hanem  a  hőterm elés csökkenésé
ben is m egnyilvánul a  pajzsm irigy therm othyrin jei révén.

A hőregulációs tényezők között a fentebb em lített párologtatás jelen
tősége igen nagy, de egyúttal a veszélyei is igen nagyok. A verejték  vizet, 
NaCl-t, ureát, kis m ennyiségben K C l-t és tejsavat tartalm az. A  verejték  só
koncentrációja változó, elfogadhatjuk azonban W aterlow és H udson (8 ) ada
tait, m elyek szerint ez iái sókoncentráció 100—600 mgr% között változik. A ve
rejték  mennyisége nyugalom ban lévő bőrfelületen S ahbarjan  és W itte (9) 
szerint 0.8—1.2 gr/m in . A verejtékezés mennyisége, m in t m ár Robin
son (2) vizsgálatainál is közöltük, a hőm érséklet em elkedésével nő, Adolph

kalória %
sugárzás —- — — — — — — — — 2100 70
párolgás — — — — — — — — — 810 27
a belégzett levegő felmelegítése — — — — 60 2
széklet-vizelet — — — — — — — 30 1

napi hőveszteség 30Ö0 100
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(10) vizsgálatai szerin t a  hőérintkezés u tán  15 percre indul meg, m ajd te r
melése a további hőm érsékletem elkedés folyam án megsokszorozódik és igen 
magas é tlékeket érhet el (8 —12 1.). A verejtékezés, ha  erre  a külső környezet 
alkalmat ad, a m unka közben keletkezett hő elvesztésében igen fontos sze
repet tölt be, de egyúttal a szervezetet a te ljes vízregulációs elégtelenségbe 
ju ttathatja . A fokozott verejtékezés következm ényei a  következők:

1. Súlycsökkenés
a) vízveszteség,
b) aiz anyagcsere kihasználásának csökkenése (az anyagcsere v ízter

m elésre állítódik be),
2. Acidozis (az anyagcsere megbomlás következményeként), majd an- 

hydria.
3. RN felnövekedés
4 Hőm érséklet csökkenés.
5. Vérnyom ás emelkedés.
6 . Szomjúság.
7. Exsiccosis.
8 . A m irigyfunkciók csökkenése.
9. NaCl veszteség.

10. A reserv  alkálik kim erülése.
A verejtékezés következm ényei közül bennünket elsősorban a sóvesz

teség és a reserv alkálik  kim erülése érdekel, m in t az egész folyam at legfon
tosabb részei, azért, m ert m indkettő  észszerű táplálkozással befolyásolható, 
illetve megállítható.

Krotkov (1) szerin t a harcosnak minden, m eg te tt 5 km -re 1 gr sót kell 
kiutalni, hla az idő járás a párologtatásnak kedvez, úgy további 3—5 gr sót 
kell ebédnél kiu taln i. Ladell (1 1 ) 0 .5 %-os sósvíz ita tá sa  esetén 14%-os verej
tékcsökkenést talált. Lehm ann (12) szerint viszont a szervezet a napi táp lál
kozás során 15—25 g r sót vesz fel, s ez napi 9—50 1. verejtéknek felel meg, 
s ez szerinte kon tra ind ikálja  a  sóadást. Resofszki és T arján  (13) aratóm unká
sokon végzett k ísérlete i ellentm ondanak Lehm ann elgondolásának. A verej
tékezéssel járó sóveszteség pótlása az aratóm unkások szom júságérzetét meg
szünteti, az étvágyat javítja , a testsúlycsökkenést m egállítja. Azonban azt is 
figyelembe kell venni, hogy a dehydráció folyam atában K veszteség lép fel, 
m elyet fölös m ennyiségű Na helyettesít (McNaár, 14), teh á t feltétlenül meg- 
okoltnak látszik a szervezet k ívülről bevitt konyhasóval való támogatása.

A vízveszteséggel és hőm unkával kapcsolatban foglalkoznunk kell a 
reserv  alkálik kérdésével is. A plasm a norm ális pH -jának  fenntartásában 
(pH 7.35—7.45) a CO2/HCO3 hányados (1:20) játssza a legfontosabb szerepet. 
M iután a vízveszteség önm agában is (a vízterm elésre beállított anyagcsere 
folytán) acidótikus irányba tolja el a plasma pH -ját, hozzájárul ehhez a fo
kozott munka következm ényeként jelentkező anoxia is, m elyek m indketten a 
reserv  alkali gyors kim erülését hozzák létre, s ez az acidózis további fokozó
dását eredményezi. A m unka következtében jelentkező album inuria m ég to
vábbi eltolódást is eredm ényezhet. Ezért igen lényeges ia helyes vízelosztás, 
valam in t a megfelelő táplálkozás, m ely elegendő m ennyiségű fehérjére, szén- 
h y d rá tra , vízre, v itam in- és sófedezetre van beállítva.

Mindezek term észetesen csak kis hányadát je len tik  a m unka és a hő
m unka kapcsán végbemenő változásoknak, nem is vo lt célunk, hogy a  fel
m erülő  összes fiziológiás és patofiziologiás m egváltozással foglalkozzunk, de
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ez is elégségesnek látszik ahhoz, hogy a  kihelyezésekkel kapcsolatban m eg
felelő alapossággal járjunk  el, s ne szaladjunk át látszólag felületesen lényeg
telen kérdéseken.
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.1  nyári kihelyezések étrendjének problémái

Irta : Dr. Resovszki Pál
orvosőrnagy

A nyári kihelyezések élelmezésével kapcsolatosan számos problém a m e
rü l fel. Ezeknek a kérdéseknek egyrésze jó l megoldott k ísérleti tényeken  ala
pul és a kihelyezésekkel kapcsolatos egyetlen feladat ezek helyes gyakorlati 
alkalm azásának megoldása. Vannak azonban olyan kérdések is, m elyeknek 
alapvető tisztázása még nem  kifejezett. Ezeknek megoldása m ég hátralévő 
tudományos feladat. Ilyen kérdések ism erete is szükséges azonban: a  tudom á
nyos m unka előrehaladása megkívánja, hogy valam ennyi honvédorvos ism erje 
a problém ákat és ak tívan  m űködjék közre azok megoldásában.

A kérdések közül em eljünk k i néhány  lényegesebbet. Ezek általában 
azok köré a különleges táplálkozás-élettani körülm ények köré csoportosulnak, 
melyeket a nyári m elegben végzett erős testi igénybevétel idéz elő.

Am i a nagy m elegben végzett testi m unka élettan i szükségletét illeti, 
erre vonatkozólag számos irodalm i ada tta l rendelkezünk. Ennek ellenére figye
lembe kell vennünk, hogy a melegmunka élettanának  számos kérdése még le 
záratlan, tisztázatlan. Az is figyelemre m éltó, hogy ezeknek a kérdéseknek 
legnagyobb részét ipari m elegm unkára dolgozták ki. A szovjet katona-egészség
tan rendelkezik ugyan bőséges adatokkal ilyen irányban, am elyeket Néphad
seregünk élelmezésében előnyösen lehet és kell felhasználnunk. Óvakodnunk 
kell azonban attól, hogy ezeket a tapasztalatokat m echanikus lem ásolással pró
báljuk „értékesíteni.“ Éppen a m elegm unka esetében a  legkisebb, leg jelen ték
telenebbnek látszó tényező is döntő lehet. H a figyelembe vesszük, hogy a di
csőséges Vörös Hadsereg adatai erősen eltérő testa lkatú  személyek vizsgálata 
alapján, a miénktől élesen különböző klim atikus viszonyok közt szü lettek  meg,
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nyilvánvaló lesz ezeknek az eredm ényeknek helyes felhasználási módja: m ara
déktalanul felhasználni az alapvető  élettan i m egfigyeléseket, alapvető bio
kémiai- és fiziológiai k ísérleti eredm ényeket, ugyanakkor részletesen kiele
mezni honvédeinik m unkaélettan i adottságait, különös tek in tettel az egyes 
fegyvernemek m unkaéle ttanára  és táboraink k lim atikus tényezőire és az álta  
lános élettani eredm ényeket e rre  alkalmazni. Honvédorvosaink feladata, tehát 
a  hathatós közrem űködés a m agyar Néphadsereg fegyvernem i fiziológiájának 
m egterem tésében, valam int az eredm ények á tv ite le  >a gyakorlati egészségvéde- 
len). ebben az esetben a  helyes n y ári élelmezés és a m eglegártalom  elhárítá
sának területére.

Első és legfontosabb kérdésünk: m ennyiben változtatja meg a m eleg
m unka az egyén kalória és tápanyag  szükségletei? Másodsorban: ha van  ilyen 
változás, hogy o ld juk  meg ennek kiegészítését gyakorlatilag, m ilyen legyen a 
n y ári étrendösszeállítás.

A m elegben végzett m unkánál, az erős verejtékezés következtében, te te 
m es hővesztés áll elő. Kérdéses azonban, hogy szükséges-e ennek megfelelően 
a bevitt kalóriák emelése? Az eddigi vizsgálatok eredm ényei a rra  engednek 
következtetni, hogy nem  a  kaló riák  felem elésére kell törekednünk, hanem  a 
tápanyagok olyan felhasználására, összeállítására, hogy azokat a szervezet m i
nél kisebb m unkával minél nagyobb m értékben tu d ja  hasznosítani.

A legkönnyebben hasznosítható kalóriaforrás a szénhydrátok, ezek közül 
is a cukor- A kaló riák  tekintélyes részét kell teh á t szénhydrátban biztosítani. 
Figyelem be kell azonban venni, hogy a k íván t m agas kalória érték  eléréséhez 
csak kellő m ennyiségű zsír fogyasztása esetén ju th a tu n k  el, m ivel a zsír adja 
a  legkisebb m ennyiségben a legnagyobb 'kalóriát. M indezek m ellett azonban 
m egnehezíti a k érd ést az a tény, hogy a  nagy zsírfogyasztás ebben az esetben 
állandóan a tökéletlen  zsírégetésnek, ezzel pedig a szervezet savanyodásának, 
az acidosisnak veszélyével jár1. E zért, am ellett, hogy eléggé bőséges zsírfelhasz
nálásra van szükség, a nyári é tren d n ek  a télihez viszonyítva, bizonyos relatív  
zsírszegénységet kell m utatnia. U gyanakkor azonban nem  hagyhatjuk  figyel
m en kívül, hogy a  zsírszegény, szénhydrátdús é tren d  ilyen módon, önm agá
ban szintén savanyodás veszélyével járna . Az izom m unkában lényeges szerepet 
já tszanak  a k reatin in  és egyes am inosavak. Ezek hiányában a szervezet bizo
nyos átalakító  m unkára, fokozott glykogen lebontá=: a lenne kényszerítve, ami 
előbb-utóbb tökéletlen  szénhydrát égetésre, pyroszöllősav, tejsav  felhalmozó
d ásra  vezetne.

A nyári é tren d b en  tehát a zsírok és szénhidrátok igen m egfontolt fel- 
használása m ellett igen lényeges szerep ju t a fehérjének. Tekintettel azonban 
az á lla ti fehérjét adó húsétkezés ugyancsak savanyító  voltára,, a fehérjebizto
s ítás  helyes m egoldása nem  annyira  az állati fehérje  növelése ú tján  történjék, 
naint inkább a hiányos növényi fehérjék  kiegészítése, kom plettálása ú tján .

Tudvalévő, hogy  a  növényi fehérjék , (melyek fogyasztása a  m agyar nép- 
élelm ezésben tetem es) egyes esszenciális am inosavakban hiányosak, ezért -a 
szervezet számára csak kis m értékben  használhatók fel. Ha ezekhez a  fehér
jékhez kis m ennyiségben adunk olyan fehérjét, m ely  a  hiányzó am inosavakat 
tartalm azza, a hiányos fehérje lág y ré sze  k ihasználhatóvá lesz. Ez a kom plet- 
tá lás  vagy az étlap összeállításában tö rténhe t meg, vagy pedig egyes élelm i
szerkészítm ények, pl.: kenyér, élelm iszer-ipari fehérje  dúsításával.
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Igen nagy súlyt kell helyeznünk, m in t a  fentiekből kitűnik a szervezet 
aavbázis egyensúlyának biztosítására. Tekintettel arra , hogy a kalorikus táp 
anyagok, m int láttuk, savanyító hatásúak, főfeladat az alkali-rezervek ál
landó biztosítása. Ennek érdekében igen fontos a  növényi savakban és ásvá
nyi sókban gazdag zöldfözelékek és gyümölcsök rendszeres és bőséges fo
gyasztása. A növényi (gyenge szerves) savak tudvalevőleg lugosítják a szer
vezetet, az ásványi anyagok pedig pótolják az erős verejtékezéssel járó  ás
ványveszteséget.

A kellő kalorikus tápanyag felhasználás m egkívánja, hogy komoly fi
gyelmet szenteljünk a  vitam in-ellátásnak is. A C-vitamin, m int tudjuk, a 
sejt-anyagcserében szerepel. A tápanyagok tökéletes elégetésének biztosítá
sára teh á t komoly sú ly t kell helyeznünk a C -vitam in kellő fogyasztására. 
Tekintettel arra , hogy a tömeges főzésnél, am ikor a „gyors-főzés“ szinte lehe
tetlen, az élelmiszerek C -vitam intartalm a nagym értékben elpusztul, feltétle
nül ki kell használnunk a nyári idény előnyeit a nyersenfoglyasztható saláta
félék, k erti vetemények, bogyós gyümölcsök minél bőségesebb alkalm azásával.

Ugyancsak fontos szerepe v a n 'a  kalorikus anyagcserében tai B-vitamin 
complexumnak, különösen a Bi és B2 vitam inoknak, valam int a nikotinsav
nak. Előbbi kettő főként a szénhydrát anyagcserében szerepel, m íg a niko
tinsav a fehérje anyagcsere fontos faktora. K ülönösen ki kell em elnünk a 
Bi vitam in szerepét a  m elegm unka anyagcseréjében. Ez a  vitam in, m int a 
cocacrboxiláz coferm ent egy része, elengedhetetlen anyaga a norm ális cukor- 
bontásnak. H iányában a szénhydrát bontás elakad, a szervezetben pyroszől- 
lösav sziaporodik fel. Szovjet szerzők szerin t a vér pyroszőllősavtartalm a for
d íto tt arányban áll a szervezet Bi vitam in ellátottságával. Számos irodalmi 
adat erősíti meg azt, hogy m elegm unkánál a szervezet Bi vitam in szükség
lete növekszik. Ennek egyik oka az, hogy a verejtékkel tekintélyes m ennyi
ségű Bi v itam int veszíthet el a szervezet. M ásrészről a m elegm unkánál foko
zódó szénhydrát-bontás is fokozza a  B , vitam inszükségletet. A M agyar T u
dományos Akadémia munkaközösségében 1950-ben Mezőhegyesen végzett 
vizsgálatok is azt bizonyítják, hogy fokozott B, vitam in bevitel m ellett a 
melegben dolgozók kalória-kihasználása lényegesen jobb. Fel kell teh á t té te 
leznünk, hogy akár abszolút, akár re la tív  B, h iány  esetén a  szervezet jelen
tékeny kalóriaveszteséget szenved el.

Éppen ilyen elgondolások a lap ján  öröm m el kell fogadnunk a m agyar 
élelmezéstudomány olyan irányú kísérleteit, m elyek a  kenyérnek fehérje 
kom plettálását a régebbi szójás kísérletek helyett újabban a száríto tt sör
élesztő segítségével igyekeznek megoldani. Ez a megoldás több m ás előnye 
mellett azért is igen kedvező, m ert a fehérje  dúsítás m ellett a  B -vitam in 
csoport fogyasztásának nagym értékű emelését is lehetővé teszi.

Á ttekintve teh á t a felsorolt táplálkozás-élettani kérdéseket, függetlenül 
az egyes fegyvernem ek esetleges különleges szükségleteitől és függetlenül a 
kalória-bevitel nagyságától, a következő alapvető tulajdonságokat kell m eg
valósítani a nyári étlapszerkesztésben:

1. Az étlap legyen szénhydrátban gazdag, zsírban re la tíve szegény. A 
szénhydrátokát kisebb m értékben ad juk  lisztes élelmiszerek form ájában 
(tészta, gyümölcs, hüvelyes), és nagyobb m értékben cukor, édes gyümölcs, 
egyéb friss növényi szénhydrát form ájában, m in t a  téli élelmezésben.

2. Különös gondot fordítsunk a kellő fehérje  ellátásra, az ado tt kaló
riához viszonyított fehérjem inim um nak legalább kétszeresét adjuk. Az étlap-
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szerkesztésnél vegyük tekintetbe a hiányos növényi fehérjék kom plettálását, 
a m agas fehérje  tartalm i, főleg a lisztes, növényi étkezésekhez ad junk  egy 
étkezésen belü l kis m ennyiségű álla ti fehérjét is.

3. Az egész étrend gerincét, sú lyát a főzelékek, gyümölcsök felhaszná
lása képezze. Igen fontos ezen belül a  saláták, savanyúságok, retek, zöld
paprika, uborka stb. nyersen való fogyasztása is.

4. A kellő B -vitam in m ennyiség biztosítására a  barna kenyér és álla ti 
belsőségek fogyasztása m ellett szóba jöhet a B-vitaminnal dúsíto tt élelmiszer- 
ipari term ékek  bevezetése is.

M int m ár bevezetőben m egállapítottuk, az egyes fegyvernem ek külön
leges igénybevétele és szükséglete m ég a  m i viszonyaink között nem  tisztá
zott. N éphadseregünk élelmezési norm ái az általános élettani követelm ények
nek kétségtelenül megfelelnek. Azonban elsősorban a csapatorvosok feladata, 
hogy a tudom ányos kísérletek m ellett, sőt ezek számára, megfigyeléseket 
gyűjtsenek a norm ák helyes alkalm azására, esetleges kiegészítésére az egyes 
fegyvernemekéin belül. Elsősorban lényeges az, hogy pontosan figyelemmel 
kísérjék a reális megvalósított é trend  tápanyag értékeit. Em ellett sorozato
san ellenőrizzék a  honvédek testsú lyának  változásait, jegyezzék fel a m éré
sek közötti időszak alatt végzett m unkát, hőm érsékleti és klim atikus viszo
nyokat. K ísérjék  figyelemmel és jegyezzék fel a honvédek teljesítőképessé
gének változását, m unkateljesítm ényét, fáradékonyságát, balesetek számának 
csökkenéseit, szaporodását stb. M indezek az adatok közvetlenül is nélkülözhe
tetlenek a csapatorvos szám ára egészségvédelmi m unkájának ellátásában. 
Ugyanakkor pedig alapot nyú jt sajátm aga tudom ányos szemléletének fejlesz
téséhez és a hadsereg élettani kérdéséinek m egoldására egyedül eredményes 
kollektív m unkam ódszert terem ti meg.

K ülön kell foglalkoznunk m elegben végzett m unka egy speciális kér
désével, a verejtékezéssel bekövetkező nagyfokú sóveszteséggel és annak  kö
vetkezményeivel. Először is a sóvesztés m echanizm usát érdemes vázlatosan 
áttekinteni. A melegben bekövetkező nagyfokú verejtékezéssel a  bőséges víz- 
veszteséggel együtt sóvesztés is fellép, mégpedig bizonyítottan annál kisebb 
mértékben, m inél gyakorlottabb a  m elegben dolgozó személy. A vízveszte
séggel együ ttjáró  szomjúság elkerü lhetetlenül vízivással jár, ezzel azonban 
a szervezet sókoncentrációja csökken, a szervezet „felhígul“, am i rosszabb 
vízvisszatartást, fokozódó verejtékezést idéz elő. Ezzel term észetesen a  só
vesztés tovább fokozódik, am i végeredm ényben egy olyan circulus-vitiosus 
létrejöttéhez vezet, ami a m unka folyam án a szomjázást és sóvesztést egyre 
súlyosabbá teszi.

A só és vízvesztés egyik következm énye a szervezet só-vízháztartásának 
felbomlása, am i a fiziológiás belső m ilieu  megváltozásához, ezen át) a m un
kaképesség teljesítm ény romlásához, a  fáradékonyság fokozódásához vezet. A 
vízvesztés sokszor jelentős testsúlyveszteségben is mutatkozik.

A m ásik, nem  kevésbbé lényeges következm ény la szomjazás psychikus, 
idegrendszeri hatása. A szomjazással járó  kínos közérzet ron tja  a  m unka
készséget, csökkenti a figyelem koncentrálását stb. és ilyen úton is hozzá
járul a teljesítőképesség veszteségéhez, romlásához.

H arm adsorban a vízháztartáson feleslegesen átszaladó óriási vízmeny- 
nyiség és a  v é r besűrűsödése terheli a hőszabályozással és erős m unkával 
egyébként is erősen igénybevett keringési rendszert és vegetatív  ideg- 
rendszert.
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Végül a  sóvesztéssel járó  chlorveszteség m iatt a  gyomor sósavelválasz
tása erősen lecsökken, esetleg teljesen megszűnik. Fokozza ezt m ég az is, 
hogy a m értéktelen vízivás a gyomornedvet higítja, sőt többé-kevésbbé sú 
lyos gastritist is, okozhat. Ennek következménye elsősorban étvágytalanság, 
a táplálék  felvételének a kívánatos alá csökkenése. Azonkívül feltehető, hogy 
a csökkent emésztőnedv elválasztás m iatt a felvett táplálék egy része nem 
használódik fel és-így a szervezet jelentős energiaveszteséget szenved. A víz
vesztés m ellett ez is szerepet játszhatik  a  verejtékező em ber testsúly  csök
kenésében.

A sóvesztés és velejáró következményeinek elhárításában jelentős és 
igen hálás feladat vár ia csapatorvosra.

Első teendő a  szomjazás elhárítása. Ez igen fontos, m ivel a  szomjazó 
embertől a vizet megvonni nem  lehet. A szomjúság m egítélésénél figyelembe 
kell venni, hogy a szomjazás központi idegírendszeri tünet, m ely a sókoncen
tráció változásán és az ezt követő „szárazság“ érzésén kívül egyéb, adaqeat 
ideginger hatására is létrejöhet. Minden olyan inger, m ely a garatban  száraz, 
égető érzést okoz, hasonlóképen szomjúság érzését kelti. K erülni kell ezért, 
főleg a melegben való menetelés, gyakorlatozások előtt, a csípős, erős |ű -  
szerek használatát, az erősen sós izű ételeket, m értéktelen dohányzást stb.

Másik fontos teendő a  sóveszteség kiküszöbölése. Ma m ár nem  ta r t
ható fenn az a nézet, hogy a sóvesztést utólag lehet pótolni. A  gyakorlatok 
után, az ebédhez adott nagyobb mennyiségű só egym agában nem  lehet ered
ményes: elsősorban azért, m ert az utólag adott sóval nem  h áríto ttuk  el a 
munkaközben való sóvesztés fentem lített hatását, m ásodsorban pedig az ét
kezésen belül adott só m ár nem  képes biztosítani a  norm ális gyom orsav te r 
melést az étkezés idejére.

Nem bizonyultak eredm ényesnek lazok a próbálkozások, m elyek a sót 
a gyakorlatok megkezdése előtt próbálták előre bevinni a szervezetbe. Ez 
akadályozhatja a norm ális hőszabályozáshoz kívánatos verejtékezést, azon
kívül m ár eleve szomjazáshoz vezet, ami pedig a kezdeti vere jték  visszatar
tás u tán  az em lített circulus vitiosust még intenzívebbé teheti, tehát sem
m iképpen sem lehet előnyös hatású.

Legelőnyösebbnek bizonyult a sóadás m unka közben, körülbelül abban 
az időpontban, am ikor a sóvesztés m ár megkezdődött, de még nem  é rt el na
gyobb m értéket. Ez általában a verejtékezés m egindulása u tán  1—2 órával 
következik be.

Kísérletileg sikerü lt bizonyítani, hogy ilyen módon adott kismennyi- 
ségű só (2.5—3 gr.) alkalm as a szomjazás és m értéktelen  vízivás megszün
tetésére, a  testsúly veszteség és a többi káros következm ény megszüntetésére. 
Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a só adásának idején m ár 
jelentős vízveszteség következhet be, tehát feltétlenül szükséges a sóbevitel 
u tán  a vízivás megengedése. Előnyösebb, ha a fent em lített sómennyiséget 
nem  egyszerre, hanem  1—1 és fél óra a la tt részletekben fogyasztják el. Só
bevitel legjobban beváló form ája az üzemi védőételnek is használt sóskeksz. 
Ebben a szükséges sómennyiség a tésztában elkeverve szerepel, ezáltal íze 
nem sós, tehát nem  okoz szomjúságot.

Amint látható, a csapatorvosoknak számos igen komoly feladata van 
az egészségvédelemnek egyetlen olyan körü lhatáro lt terü le tén  is, m int az 
élelmezés egészségügye. Ezeknek a kérdéseknek megoldásához term észetesen
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nem lehet a gyakorlat szám ára előre gyártott, sablonizált m ódszereket biz
tosítani.

A tudom ányos kutatás fe ladata  az elvi kérdések tisztázása. A csapat
orvon harci feladata, hogy tudom ányos alapossággal ism erje m eg m unkate
rü letét, készüljön fel a kérdések megoldására. Ugyanolyan tudom ányos ala
possággal kell tanulm ányoznia a  személyi állom ány egészségvédelmét, az 
egészséges hadsereg ütőképes, erőteljes állapotban való megőrzését, am ilyen 
alapossággal a fegyvernem ek tisztje i saját fegyvernem eik problém áit elsajá
títják . így, ilyen m unkával b iztosíthatja a csapatorvos, hogy hasonlóan a 
nagy Szovjet H adsereg orvosi karához, lerázva m agáról a  régi hadsereg bü- 
rokrata-kiatonaorvos szellemét és a hadsereg megbecsül1-, értékes tisztje 
legyen.

Irodalom:

1. Sós J A magyar néptáplálkozás tankönyve.
2. Az üzemorvos kézikönyve.
3. Budagjan: Az ételek és táplálkozás egészségtana.
4. Frolov: Az élettan csodája.
5. Krotkov:  Katonai egészségtan.
0. Me. Lester; Food and Nutrition.
7. Sós J-: Kórélettan.
8. Went; Élettan.
9. Korjakina, Koszovszkája, K restovnyikov: Arb. Phys. 2—461.. 1930. 

10 Dmitrenko, Okun, Masztrovája: Arb. Phys. 6—580., 1933.
11. Prikladovickij, Apollonov:  Arb. Phys. 3—309., 1930.
12. Lehmann, Szakáll: Arb, Phys. 9—670., 1937.
13. Lehmann, Szakáll: Arb. Phys. 10—608., 1939.
14. Hama,- N.: Agrártud. Egy kiadm. XI. 11. 1947.
15. Droese, Wildemann:  Arb. Phys. 11—481., 1941.
10. Droese: Arb. Phys. 12—124., 1942.
17. Fischer, Gerő, Rózsahegyi, Sellei:  Orv. Hetilap XC. 452., 1949.
18. Fischer, Gerő, Rózsahegyi, Sellei:  Orv. Hetilap XCI. 953., 1950.
19. Tarán: Természet és Technika, 1940. aug.
20. Resofszki—Tarján: Népegészségügy, 31. évf. 12 sz., 1950-

A vízellá tás biztosítása
I r ta  : Dr. Sztareczky Géza 

gyógyszerész-ezredes

Életszükségleteink közül (levegő — víz — táplálék) a levegő, illetőleg 
az oxygén fogyasztás u tán  legfontosabb, vízszükségletünk folyam atos pótlása. 
Testünk túlnyom ó része víz (nedv), kb. 63%.

Ennek a vizm ennyiségnek nagyrésze az életfolyam atok következtében 
elhasználódik és így állandó pótlásra szorul. A pótlásra szoruló víz egyrésze 
ital, m ás része folyékony étel fo rm ájában  kerül szervezetünkbe.

Legfontosabb teh á t a levegő (oxigén biztosítása), m ajd m ind já rt u tána 
a vízszükséglet kielégítése és csak azu tán  következik a  táplálékfelvétel fon
tossága. T áplálékfelvétel hiánya hetek ig  lehetséges, de vízfelvétel nélkül 
csak napokig ta rth a tó  fenn az élet.
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Éppen ezért, m ivel életünk fenntartásához olyan nagy szükség van 
vízre, az ivóvízellátás közeü. fontossága igen jelentősnek mondható.

A vízellátás m enete függ a vízszolgáltató rendszer jellegétől. Legtöbb 
esetben kutakból m erített vízzel lá tjuk  el vízszükségleteinket.

Jó  kút ad ja  a jó ivóvizet. Jó  kú t igen kevés van. A legtöbb k ú t el
hanyagolt, rossz állapotban van, ennek következtében a vize sem  jó, piszkos, 
szennyezett, ivásra nem használható.

Rossz kú t rossz ivóvizet ad. M ár pedig nem  mindegy az, hogy kifo
gástalan, üdítő, ivásra felhasználható vizet iszom-e, vagy rosszízű, gyanús 
szagú és esetleg betegséget okozó vizet vagyok kénytelen inni.

Ezért a víz biztosítása, kijelölése s használatának szabályozása a leg
fontosabb teendők közé tartozik.

A jó kút tiszta környezetben legyen, távol m inden szemét- és trágya
dombtól. Lehetőleg kiemelkedő dombos részen, hogy az eső és m ás vissza- 
esurgó vizek a kútba ne folyjanak. Teljesen fedett legyen, hogy semmiféle 
por és piszok ne hulljon a kútba. Falazata ép, m erítőszerkezete korszerű 
legyen.

A kút és a víz jóságát, ivásra való felhasználhatóságát, helyszíni 
szemle és laboratórium i vizsgálatok nyom án kell eldönteni.

K útak hiányában vízszükségletünk pótlására felhasználhatjuk még a 
íolyók, tavlak és források vízét is.

Ezeknek a vizeknek a  használatát a  napipanancs szabályozza. Ilyen 
esetben még fokozottabb szükség van a vízfegyelem re és a  rendelkezések 
szigorú betartására.

Folyók m entén csak az a rra  kijelölt és táb lával jelzett helyen szjabad 
vizet venni. Vigyázzunk, hogy m agunk be ne piszkoljuk a vizet. Ne zavarjuk  
fel. Ne mossunk benne edényt, vagy m ás holm it. A különböző szakaszok 
kijelölt helyéin végezzük a mosdást, mosást, mosogatást, ita tást, fürde
tést, stb.

A kijelölés sorrendjét szigorúan ta rtsu k  be!
A források vízét úgy kezeljük, m int a kú tak  vizét.
Eddig csak arról beszéltünk, hogy hogyan használjuk a vizet, term é

szetesen a jó vizet, ivás céljára. Mi történik akkor, ha nincsen jó víz a köze
lünkben? Egyáltalában m i tö rtén ik  akkor, ha nincs vizünk? A m int látjuk , 
a vizet biztosítani kell. Gondos felderítés és előkészítés u tán  biztosítójuk víz
ellátásunkat, minőségileg és mennyiségileg.

Amint m ár em lítettük, vizet nyerhetünk kutakból, forrásokból, folyók- 
ból, patakokból és bizonyos esetekben és helyen (trópus) az adott helynek 
megfelelő különleges módon.

Ha más mód nincsen rá, szállítsuk a vizet, biztos forrásból, hordók
ban, vagy vízszállító kocsikban, úgynevezett ciszterna-kocsikban.

Tárolt víz esetében ügyeljünk az elhelyezésre, a vízfogyasztásra és a 
környezet tisztán tartására (pocsolyaképződés, vízpazarlás).

Ha a felderítés és vizsgálat nyom án olyan vizünk van, am elyik ivásra 
nem  használható, a  vizsgálat nyom án m egállapított h ibákat kijavítjuk , a h iá
nyokat pótoljuk, hogy így iható, jó viziet nyerjünk. E rre  a célúa szolgálnak 
a kút-karbanhelyezési m unkálatok és a vízjavitó, fertőtlenítő eljárások.

Rossz L ita t  meg kell javítani. Ki kell tisztítani, vizét kim erni, fa la
zatát kijavítani, környékét feltölteni, vízelfolyóját kiépíteni, m erőszerkezetét 
m egjavítani és az egész ku ta t hézagmentesen befedni. Ezzel kb. rendbehoz
tuk a kút műszaki berendezéseit.
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A víz javítása, használhatóvá tétele a következőképpen történik:
Am ikor a vízvizsgálat m egtörtént, a  vizsgálat eredm ényét összegezve, vé

lem ényt kapunk a  vízvizsgáló laboratórium tól a víz használhatóságát illetőleg.
A vélem ényben meg van  adva laz utasítás, hogy mi a  teendő a víz 

élvezhető tételére.
V ízjavító  eljárás az ülepítés, a szűrés, ezt akkor alkalmazzuk, ha a víz 

zavaros, vagy színes, vagy ha sok lebegő részecskét tartalm az.
Különböző derítő (ülepítő) és szűrőeljárások vannak. M indkettőnek a 

célja a  víz tisztítása. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez az e ljárás még 
nem baktérium m entesít.

V annak egyszerű hordós hom okszűrők és vízszűrőgépek is.
Tisztítás u tán  rendszerint fe rtő tlen ítik  is a vizet. Ez tö rténhetik  for

ralással és klórozással. Forralásra nincsen m indig alkalom  (üstök, konyha), 
klórozni azonban gyakran szoktuk a  vizet. Van egyéni fertő tlenítés is, am i
kor a kulacsba tesszük a klórpasztillát és félóra m úlva a  vizet használhatjuk 
ivásra.

A töm egfertőtlenítés történhetik  m ind járt a  kútban, vagy tárolóedé
nyekben, vagy klorátorokban, m elyek folyam atosán adagolva klórozzák és 
m indjárt szűrik is a vizet. A gyanús vizeket is fertőtleníteni kell.

L á th a tju k  tehát, hogy például egy csapat jóvízzel való ellátása és an 
nak folyam atos fenn tartása  bizony nagy  gondot igényel.

Összefoglalásképpen, ism ételjük el m indazokat a tudnivalókat, melyek 
a vízellátás, vízhasználat és vízfegyelem  alapvető tételei.

Első és legfontosabb, hogy legyen vizünk.
A szükségleteinknek m egfelelően elegendő vizünk legyen.
Jóm inőségű víz legyen.
Ha nem  jó, akkor vízjavító eljárásnak  kell alávetni.
A megvizsgált és karbahelyezett ku taka t táblával megjelöljük, „Jó 

ivóvíz“ felirássial ellátjuk.
A k ú t és víz használatát szabályozzuk.
A vízfegyelm et betartjuk .
A k u tak  épségére vigyázunk és h ibáit kijavítjuk , h iányait pótoljuk.
A k ú t jókarban tartásáért az a r ra  k ijelölt megbízott felelős.
Vízzel takarékoskodunk, nem  pocsékoljuk.
Tartalékvízről (kulacs) m indig gondoskodunk.
Vízmerő és víztároló edényeinket tisztán tartjuk .
Ne felejtsük el, hogy a  vízfegyelem  m indenkire kötelező.
A vízfegyelem  parancsai a legszigorúbbak legyenek.
M ikor sa já t egészségünk m egóvásáról vian szó, ne sajnáljunk  semmi 

fáradságot.
V ízellátás szempontjából első és legfontosabb kérdés, hogy legyen víz. 

De m ég ez sem  minden. H a m egvan a víz,( akkor a következő lépés annak 
a m eghatározása, hogy használható-e a víz, vagy használhatóvá tehető-e.

Az eü. szolgálat legfőbb tevékenysége, a vízellátás terén, nem  is annyira 
a vízvizsgálaton, m int inkább a k ú t helyes karbahelyezésére vonatkozó eü. 
technikai intézkedések szakszerű m egoldásán és az adott utasítások pontos 
betartásán nyugszik.

Azok a közegek, akik hivatva vannak a  csapatok jóvízzel való ellátá
sáról gondoskodni, szabályként ta rtsák  szem előtt az alábbiakat:
Vizforrások egészségügyi felderítése, kijelölése:
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(helyi lakosság kikérdezése, terep tan i vizsgálat, epidemiológiai kivizs
gálás, eü. mérnöki adatok gyűjtése és kiértékelése).

Vízjorrások létesítése:
(kútásás, kútfúrás, forrásfeltárás, foglalás, folyó- és állóvizek felhasz
nálása).

Vízforrások vízének minőségi kiértékelése:
(ivásra alkalmas, megfelelő, még használható, használhatóvá tehető, 
rossz, élvezhetetlen, használhatatlan).

Vízforrások karbahelyez.ése, rendbehozásu:
(a véleményben m egadott utasítások szerint).

Vízforrások vízéből m intavétel.
Vízforrások helyszíni szemléje:

(kútleírások szerkesztése).
Vízforrások vízének kémiai és bakteriológiai vizsgálata.
Vízforrások vízhozamának megállapítása 
Vízforrások vízének javítása, használhatóvá tétele:

(az adott utasítás szerint, szűrés, forralás).
Vízforrások vízének fertőtlenítése, forralás, klórozás útján 
Vízjorrások klórozása:
Vízjorrások vízének rendszeres ellenőrzése:

(Eü. őrök, szolgálati közegek, stb. által).
Vízforrások vízének megőrzése a bepiszkolódústól.
Vízforrások őriztetése.
A vízszükséglet megállapítása:

Vizet csak a kiadott parancs szerint vegyünk és fogyasszunk.
Tehát: tartsuk  be a rendelkezéseket és hajtsuk végre a parancsot. 
Csak abból a kútból vegyünk (igyunk) vizet, am elyik vízivás céljára 

ki van jelölve és „Jó ivóvíz“ táb lával van ellátva.
T artsuk be a vízfegyelmet, ne rohanjunk neki akárm ilyen pocsolyá

nak és nyakig igyuk m agunkat, hogy azután megbetegedve, nyögve nyom
juk az ágyat.

A jó k ú t vízéből a parancs szerint vegyünk (merítsünk) vizet, ügyelve 
a tisztaság szabályaira és a környezet rendjére.

Pontosan és önfegyelm ezetten tartsuk  be a vízfegyelem utasításait. 
Rossz, vagy lezárt kú t vizéből sohase fogyasszunk vizet.
K utak közelében ne mossunk és ne mosakodjunk.
A kutakat ne rongáljuk.
Kulacsunkban m indig legyen jó ivóvíz.
A kulacsot tartsuk  tisztán és időközönkint forró vízzel tö ltsük  meg. 
Ne idegenkedjünk a klórozott víztől, íze kissé elváltozott ugyan, de 

az egészségre nem ártalm as.
Ha betartjuk  a vízfegyelm et (parancs, eü. őrök utasítása), m indig ele

gendő és jó vizet fogunk inni.
Figyelmeztessük bajtársa inkat a vízfegyelem legszigorúbb betartására.) 

Víztérkép szerkesztése.
V izfegyelem  oktatása és szigorú ellenőrzése:

(A vízmennyiségek fogyasztására adott norm ák közül jegyezzük meg 
az alábbi adatokat:
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Zavartalan vízellátás esetében 1 főre napi 10 liter.
Harctéri körülm ények között 1 főre nap i 6 liter.
Nehéz körülm ények között 1 főre 3 liter.
Igen nehéz körülm ények között 1 főre napi 1.5 liter.
Tábori fürdő vízfogyasztása 1 főre napi 25—30 liter.
Hátországi fürdő vízfogyasztása 1 főre napi 80 liter.
1 kg fehérnem ű mosására kb. 15—40 liter.
1 kg kenyér sütésére 1 liter.
1 szakasz részére napi 0.3 m s.
1 század részére mapi 1.5 m 3.
1 lövész zij. részére napi 3.5 nv*.
1 lövészezred részére napi 40 m3.
Ló részére ita tásra  napi 50 liter.
öszvér részére ita tásra  napi 22 liter.
Kutya részére ita tásra  napi 4 liter.
Szarvasm arha részére ita'.ásra napi 50 liter.
Amint lá tjuk , nemcsak .az em ber vízszükségletéről kell gondoskodni, 

hanem az állatok ita tására  és kezelésére, valam int a járm űvek karban tartá
sára, mosásra- és tisztogatásra is tetemes m ennyiségű víz szükséges.)

(Eü őrök beszervezése, parancsnok támogatása).
Rögtönzött megoldások:

(Vízszállítás, víztárolás.)
(Vízszállítás, víztárolás. „Krotkov“ IV. fej. 8. pont, 19. sz. táblázat.) 

Vízellátásra vonatkozó utasítások:
(H—1 Katonai Egészségtan „K rotkov“ IV. fej. tábori vízellátás.
E—mü. 7. Tábori vízellátási utasítás.
A honvédség á lta l használt vizforrásokat (kút, tartály , forrás, nyílt 

víz, stb.) és azoknak m űszaki berendezéseit, felszereléseit (merő, fedőszerke
zet, tároló, gépi berendezések, vízvezetéki rendszer, stb.) időszakosan, fél
évenként legalább egyszer eü. és műszaki szempontból felül kell vizsgálni.

Kivételes esetekben, am ikor a helyzet m egköveteli (gyanús megbetege
dések, kútjavítás, a víz megromlása, vízpanaszok, stb.), azonnal és egymás
u tán  több ízben, a szükségnek megfelelően, végezzük el a vízforrások felül
vizsgálását.

Minden felülvizsgálat alkalm ával a kérdéses vízből m intát veszünk, és 
vizsgálat céljából a Honvéd,Közegészségügyi In tézetbe kü ldjük be bakterio
lógiai és kémiai vizsgálatra.

A vízm inták üvegét címkével kell ellátni, m elyen fel van tün tetve a 
helyiség neve, az a laku la t postafiók száma, a v ízforrás rendszere (kút, artézi- 
kú t, forrás, folyóvíz, tó, gyüjtőmedence, vízvezetéki hálózat, stb.), ahonnan 
a víz származik.

Minden vízm inta k ísérőirattal (szolgálati jegy) küldendő, m elyen fel 
van tün tetve a vizsgálat célja.

Kísérő okm ányt „K útleírás“ m inden egyes vízm intához csatolni kell.
„K útleírás“ és helyszíni szemle, leírás szerin t szerkesztendő.
A vízm inta-ládák portózva adandók postára.
V ízm intavételi ládával (2 db) m inden gyengélkedő-szoba kell, hogy 

rendelkezzen.
A vizsgálat nyom án adott karbahelyezésd és vízjavítási utasításokat az 

ado tt sorrendben, haladék talanu l hajtsuk végre.
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Vízm intát a legrövidebb időn belül ju ttassuk  el a vizsgálandó labora
tóriumba.

Vízmintavételi láda hiánya esetében, ládát nyugta ellenében a Hon
véd Köziegészségügyi Intézet kémiai osztályától kell kérni.

Az ivóvíz hygienes elbírálása egyrészt helyszíni szemle, m ásrészt labo
ratórium i vizsgálatok alapján történ ik , A helyszíni szemle igen fontos. 
A helyszíni vizsgálattal kapcsolatban elsősorban az infectió lehetőségét bí
ráljuk el.

Ha a helyszíni szemle alkalm ával például 'azt látjuk, hogy valam ely 
felületes talajrétegből táplálkozó aknás kú t közelében trágyadom b vagy 
árnyékszék van, azt erősen kifogásoljuk. Ilyen körülm ények között a kút 
vízét nem  ajánljuk fogyasztásra, ha pillanatnyilag nem  is je len t veszélyt, 
m ert ta lán  már holnap egy esőzés következtében a becsurgó víz a magával 
ragadott szennyel befertőzheti a kú t vízét.

A helyszíni szemlén a következő adatokat kell figyelembe venni és 
írásban rögzíteni:

A helyszíni szemle időpontja (év, hónap, nap, óra).
Hol fekszik a vízszolgáltató forrás (kút, folyó, tó, forrás, patak).
M ilyen távolságra van tőle és milyen égtájban fekszik a legközelebbi 

lakóház, istálló, árnyékszék, pöcegödör, szemét-, trágyadom b, csatorna, 
m arhaitató vályú, élő, vagy kiszáradt fa.

A kút felé le jt-e  a talaj.
Kimagasló helyen van-e a kút.
Milyen a kú t környékének tisztasága.
Vane a közelben folyó, tó, patak, és milyen irányban
Uj vagy régi vízszolgáltató forrásról van szó.
M ilyen a kút: ásóit, vert, fúrt, artézi pozitív, artézi negatív?
Fedve van-e a kút, akna és mivel van fedve.
Milyen szerkezetű a talaj felszíne a k ú t közvetlen közelében (kavics, 

homok, agyag, humus).
Burkolva van-e a kú t környezete (vízlefolyó csatorna, kútfeltöltés).
Milyen a talaj geológiai metszete felülről lefelé, a víztartó-rétegig (ka

vics, homok, agyag, stb.).
Milyen a kú t falazata, hogy van  kiépítve, van-e ra jta  repedés, hézag.
Fel van-e töltve a. kút környéke vizet á t nem  eresztő agyagréteggel?
Milyen m agasan emelkedik ki a kú t falazata a földből.
Látható-e a kú t falazatán becsorgási nyom.
Milyen rendszerű a vízkiemelő készülék (gémes, kerekes, szivattyús).
Van-e vízelvezető csatorna, lefolyó..
Milyen a hőmérséklete.
Milyen m élyen van a víz. j
Mennyi a kú t napi vízhozama.
Észlelhető-e a vízmennyiség, ingadozása.
Hányán és m ilyen célokra használják a k ú t vízét (ivás, itatás, locsolás).
Milyennek ta rtja  a közhit a vizet.
Fordulhat-é elő a víz ivása következtében valam ilyen megbetegedés.
Ha igen, milyen tünetek között.
Sűrűn lakott-e a kút környéke.
A vízvizsgálat oka.
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Ki ta rto tta  meg a helyszíni szemlét és ki adta meg a fenti adatokat.
A helyszíni szemle m egállapításai egyben a „K útleírás“ ada ta it is 

képezik.
A vízvizsgálat megejtésébez a „K útleírás“ feltétlenül szükséges, m ert 

annak hiányában nem lehet ,,Vélemény“-t szerkeszteni. Az adatok pontos 
bejelölése a vizsgálat és vízelbírálás szem pontjából elengedhetetlenül szük
séges.

A vízm inta beküldője a vízm inták beküldésével együtt szükséges, hogy 
m egadja a helyszíni adatokat. Az adatokat a „K útleírás“ tartalm azza.

A helyszíni szemle alkalm ával szerzett adatok birtokában cs3k biztos 
és pontos válaszokat adjunk. Ha valam it nem tudunk  biztosan, valószínű 
adatokat ne írjunk. ír ju k  ki, hogy „nem tud juk“ .

K útleírást az alábbiak szerin t kell szerkeszteni:

A beküldő alaku lat postafiók-száma:

A helység megnevezése, ahol a k ú t van:

A vízm intavétel ideje:

A kúttulajdonos megnevezése:

A kút megjelölése (m agánkút, közkút, vízvezeték):

A k ú t környezete: Tiszta. — Szennyezett — Tér — U dvar — Utca — K ert

A kú t kiemelkedő helyen van-e?

A kút felé lejt-e  a talaj:

A kú t rendszere: M erítős — Gémes — Kerekes — Kéziszivattyús — Gép- 
szivattyús — Szabadon folyó artézi — Házi vízvezeték — Foglalt for
rás — Foglalatlan forrás:

A kú t fedőszerkezete: Nincs — Hiányos — Fa— Beton — Vaslap — Tetőzet 
— Léces —• Z árt kútház:

Külsőség:
Pöcegödör
Ól
Istálló . .
Szemétdomb
Trágyadom b
Lakóház
Egyéb

. m éter távolságra van  a kúttól 
, m éter távolságra van  a kúttól 
. m éter távolságra van  a kúttól 
..m é te r távolságra van a kúttól 
. m éter távolságra van a kúttól 
. m éter távolságra van a kúttól 
. m éter távolságra van  a kúttól

A kút elhelyezése: U dvar — K ert — U tca — Köztér: 

A k ú t falazata: Nincs — Kő — Tégla — Betongyűrű:



A kú t kiemelkedése a talaj f ö l é : ............ m éterre.
A kútba becsurgásnak nyoma: Van — Nincs — Falazata mohos:

A kút m é ly ség e :............ méter.
A vizoszlop m ag assá g a :............ méter.
A kút á tm é rő je : ............ méter.
A kút vízmennyisége n r - b e n : ............ m3.
A víz külleme: Tiszta — Zavaros — Vízszínű:

A víz üledéke: Nincs — Sárgás — Szürke — Zöld — B arna — Fekete:

A víz h ő fo k a : .............C°.
A víz szaga:

A víz íze:

A víz által okozott megbetegedések: G yom orhurut — B élhu ru t — Tífusz — 
Egyéb:

A vízvizsgálat oka:

A kút talajának  rétegeződése:

Ahol a felelet elő van nyom tatva, ott a megfelelő szövegrész húzandó alá.
Közvetlenül a helyszíni szemlét követi a vízm intavétel. A vízm inta- 

vétel egy igen fontos aktus. Nagyon kell vigyázni a< tisztaságra. Ha csak 
lehet, a vízm inta vételét szakem ber végezze.

Rossz m inta esetében hamis értékeket kapunk.
A vízminlavé'tel céljára, a vízm intavételi ládák (sárga, négyszögletes, 

alum inium  szegélyes láda) üvegdugós üvege szolgál. M inden vizsgálandó víz
ből 2 db félliteres üveget tö ltünk meg. Az üvegeket előzőleg kiforrázzuk és 
a lehető legtisztábban kezeljük. A dugókat ne fcgdossuk. Piszkos kézzel nem  
nyúlunk aá" üveghez.

A vízvétel tisztára m osott és a vizsgálandó vízzel többször leöblített 
kézzel történjék, közvetlenül a vizsgálandó vízből.

A kiforrázott és tisztára mosott üveget belem erítjük a kérdéses vízbe, 
háromszor átcb litjük  a vizsgálandó vízzel. Negyedszeri m erítéssel m egtöltjük 
az üveget és jól lezárjuk. (Dugó ki ne essen.) Majd megszámozzuk, vagy a 
megfelelő jellel lá tjuk  el, úgy, hogy a je l ne essen le róla és össze ne cseré
lődjenek az üvegek.

A 2—2 félliteres v ízm intát ládába helyezzük és a lehető legrövidebb 
időn belül a vizsgálandó laboratórium ba ju tta tju k  el. A vízm intát állni 
hagyni nem lehet, m ert a huzamos állás a la tt a víz bakteriológiai és más 
egyéb tényezői megváltoznak.

A kísérő irathoz ne feledjük el csatolni a helyszíni szemle alkalm ával 
m egállapított adatokból összeállított „K útleírás“-t.

Ennek hiányában a vízvizsgáló laboratórium  a víz elbírálásával és 
minősítésével kapcsolatban sem javaslatot, sem vélem ényt adni nem tud.

Tehát lényeges a tisztaság és az adatok („K útleírás“) pontos közlése-
A m intavételnek m indig a vizsgálat céljához kell igazodnia. E zért a
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vizet a kerekeskút vedréből vesszük, hogy ugyanazon körülm ények közt jus
sunk a vízmintához, ahogyan azt a fogyasztók használják.

Ha arról akarunk meggyőződni, hogy milyen minőségű egy nagyobb 
mennyiségű víz (medence, tároló, tó, stb.), akkor annak m indig a mélyebb 
rétegéből, közepéből veszünk m intát, m ert hiszen a fogyasztás is kb. onnan 
történik.
* Forrásoknál a csörgőből veszünk m intát, a fo rrás szobában m ár tárolt 

.víz van.
Csöves kú tnál az állo tt vizet előbb távolítsuk el, s csak azu tán  ve

gyünk m intát. Ha a csőben pangó víz összetételét ak a rju k  tudni (oldott vas, 
ólom, s'.'b.), akkor közvetlenül a csőből vesszük a m intát.

Szivattyús kutakból előbb 5 percig húzzuk a vizet és csak azután 
vesszük a m intát.

M indig azt ta rtsuk  szem előtt, hogy ott kell venni a vízm intát, ahol 
és am elyik részről szükséges, és nem pedig ott, ahol könnyen adódik a- vétel.

A m intavétel technikájánál m ég a rra  kell ügyelni, hogy a célnak 
megfelelő legyen. Vízvezeték és szivattyús kút esetében a csapot és a cső 
száját égessük le, és csak azután folyassuk a vizet (baktérium ok eltávolí
tása). A m intavételi üveg szájához és dugójához ne érjü n k  hozzá semmivel 
sem.

Mélyen fekvő vízrétegekből, a m intavételi üveg nyakára kötött drót 
segítségével em eljük ki a vizet.

Á ltalában arra  törekedjünk, hogy olyan minőségben küldjük be a 
vizet vizsgálatra, ahogyan azt a fogyasztók használják. Másodlagos szennye
zések (m intavételnél piszkos kéz, m osatlan üveg, összefog'dosott dugó) félre
vezetik a laboratórium i közeget, a víz elbírálásának megszerkesztésében.

Ha a helyszíni szemlét szakem ber végzi, akkor ajánlatos úgynevezett 
elővizsgálatok elvégzése. Ilyen a- víz fizikai tulajdonságai közül a „szín", 
„szag“, „íz“,- „hőm érséklet“ , „átlátszóság“.

Ha van megfelelő felszerelés, akkor a kémiai alkatrészek közül az 
ammonia, n itrit, n itrát, agresszív szénsav és az oldott oxygén tarta lm at ia 
a helyszínen lehet m eghatározni.

*

Az egyszerű vízvizsgá’at menete a következő:
Szín A víz színét 100 cnF-es mérőhengerben fehér alapon, felülről való
megállapítás: nézetben vizsgáljuk. Szín megái api tások: vízszínű színe van, sár

gás, cpálcs, felhős, zavarcs, stb.
Szag- Kémcsőben vagy a titráló lombikban kb, 40°-ra melegítjük a vizs-
megáltapítás: gálandó vizet, mintegy 50 kcm-t. Többszöri szaglással érzékelve

megállapítjuk a víz szagát. Szag megállapítások: szagtalan, szaga 
van, dohos, á lőtt, fűszeres, büdös, stb.

Üledék Titráló lombikban 100 kcm vizet a világosság felé tartva jól ősz-
megállapítás: szerázunk és keverő mozdulattá1 mozgásba hozzuk. A víz forgása

kö:ben észleljük a benne úszkáló a yag minőségét és mennyi- 
eégét. Ülöd k megállapítás: tömör, laza, ös.zeálló, szemcsés, da
rabos, felhős, stb.

Sulfat (So4) A vizsgálandó vízből kémcsőbe 10 kcm-t veszünk, megsavanyít-
mcghatározás: juk, 2 kcm 10%-os Hl—1, majd 2 kcm 20%-os Bariumchlorid olda

tot (Ba Cl..) adunk hozzá. Azután figyeljük a zavarodás fokát. 
Azonnal zavaros: kb. 120 mgr. sulfát tartalom.
Pár perc múlva: 50 mgr. sulfát tartalom.
Homályoscdás: 10 mgr. sulfát tartalom.
Megengedett legmagasabb érték: 50 mgr. pro liter.
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Chlorid
meghatározás;

Ammóniák
( HN)
meghatározás:

Nitrit (N O.,) 
meghatározás:

Nitrát (N ,0_) 
meghatározás:

Vas (Fe) 
meghatározás:

Redukció
képesség 
meghatározása; 
Szerves anyag 
jelenlétének 
kimutatása:

100 kcm vizsgálandó vizet lombikban pár csepp káliumchromát 
indicatorral meglestünk és az 1 kcm-es pipettával addig adago
lunk hozzá n /lö  Ag No3 oldatot, amíg a rozsdabarna színű ezüst 
chromát nem mutatkozik. A fogyott kcm-ek száma szorozva
35.5-el adja'a literenkénti ehioiid tartalmat mg-okban. 
Megengedett legmagasabb érték: 
ásott kútnál 30 mgr. lit. 
fúrt kútnál. 50 mgr. lit.

Kémcsőbe 10 m3 vizsgálandó vízhez 2 om:1 20%-os káliumnatrium 
tártál . . . oldatot adunk azért, hogy a keménység (Ca—Mg. 
sók) ne zavarjon. Majd 1 m:; „Ntsler" oldatot adva hozzá, észlel
jük a színeződést. H3N jelenlétében sárgás színeződés áll elő. 
A színeződés erősségéből következtetünk az ammóniák mennyi
ségére.
Szinmsgálapí tások!: erős nyom, nyom, halvány nyom, igen hal
vány nyom."
Halvány nyom =  0.05 mgr.
Nyom =  0.20 mgr.
Erős nyom =  1.00 mgr.
Megengedett érték: ásott kútnál =  0.05 mgr. pro lit.
Megengedett érték: fúrt kútnál =  0.20 mgr. pro lit.

Kémcsőbe 10 m3 vizsgálandó vízhez 1—1 m3 grios-i’osvai I és LL 
reagenst adunk. Enyhén melegítjük. Nitrit jelenlétében rózsa
színű színeződés, vagy erősebb vöröses színeződés áll elő. 
Színmegállapítások: halvány, igen halvány szineződés, kifejezett, 
Halv. szineződés =  0.03 mgr. lit. 
erős, igen erős szineződés, stb.
Szineződés =  0.10 mgr.. lit.
E:ős szineződés =  0.30 mgr. lit.
Megengedett érték: ásott kútnál 20 mgr. pro. lit.
Megengedett érték: fúrt kútnál =  0.20 mgr. pro lit.

Kémcsőbe 1 cm3 vizsgálandó vízhez óvatosan kb. 2 cm3 H.SO^-t 
adunk, a forró folyadékot lehűtjük, majd pár szemernyi Brucint 
adunk hozzá. Nitrát jelen étében rózsaszínű szineződés áll elő, 
mely kis idő múlva megsárgul.
Halvány rózsaszín szineződés — 1—4 mgr. 1.
Rózsaszínű szineződés =  10 mgr. 1.
Erősebb szineződés =  50 mgr. 1 
Cseresnyevörös szineződés =  100 mgr. 1.
Megengedett érték: ásott kútnál =  0.02 mgr. pro lit. 
Megengedett érték: fúrt kútnál 5 mgr. pro lit.

Kémcsőbe 10 cá. vizet 1 cm3 10%-os sósavval megsavanyítunk» 
majd 1 cm3 Kálium Rhodonid oldatot (10%) ^dunk hozzá. Vas 
jelenlétében vörös szineződés áll elő.
Színmegái apítás: Igen erős nyom, erős nyom, nyom, halvány 
nyom.
Halvány nyom =  0.1 mgr. lit.
Nyom =  0.3 mgr. lit.
Erős nyom '=  1.0 mgr. lit.
Megengedett érték: 0.1 mgr. pro lit. \

Kémcsőbe 10 kcm vizet 1 cm3 10%-os sósavval megsavanyítunk, 
oldatot adunk. Szerves anyag jelenléte esetén a sárga .szineződés 
(a cerisuifat oldat sárga színű) halványulni fog, majd egészen el
tűnik 'esetleg.
A vizsgálandó vízhez addig adunk cseppekben Ce (S 02)« oldatot, 
amíg a sárga szín nem állandósul. A jelenlévő szerves anyag 
mennyiséget a fogyott Ce (SOi)2 oldat mennyiségéből és az el-
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halványulás idejéből (hány cseppet fogyasztott) számítjuk ki.
A szerves anyag mennyiségét abból ítéljük meg, hagy mennyi 
idő a att színteleneden a vizsgált folyadék és hogy hány csepp 
Ce (SOJ„ oldatot adunk a vizsgálandó anyaghoz. Tehát a szerves 
anyag mennyisége egyenesen arányos a fogyasztott Ce (SOJ„ 
mennyiségével és az idő egységével.
Szerves anyag mennyiség megállapítása: igen sok, sok, kevés, 
alig észlelhető, számba nem vehető, stb.
Oxydabilitás értéke (titrimetriával)
Ásott kútnál =  1.5 mgr. 1.
Fúrt kútnál =  2.5 mgr. 1.
Szerves anyagok jelen étét a vízben kimutathatjuk még az úgy
nevezett „hidrophil golloid“ próbával is. A vizsgálandó ví bői 
10 m:i-t kémcsőben rázunk. Többszöri erős rázás utón megfigyel
jük az ilyenkor keletkező fc'sebb-nagyobb habzást. Tiszta vízben 
azonnal eloszló buborékok keletkeznek. Szerves anyaggal szeny- 
nyezett vízben a buborékok legalább 2—3 másodpercig meg
maradnak.

Az ivóvizek minősítése a vizsgálati eredm ényekből tevődik össze.
A vizsgálati eredm ényeken kívül az elbírálás szempontjából, számí

tásba jön a v ízforrás műszaki berendezése, a talajrétegek hygieniás viszonya, 
a vizet használók száma, a vízszolgáltató berendezés környezete is.

A kút használhatóságát, és a k ú t vizének ivásra való felhasználását 
a vizsgálat nyom án szerkesztett elbírálás dönti el.

Itt jön elő térbe a helyszíni szemle és annak nyom án készült „Kútle- 
írá s“. Jól m egszerkesztett kútleírásból és a laboratórium i vizsgálati ered
ményből könnyen összeállítható a vizsgált víz véleményezése.

Elbirálásnál különösen a következőket tartsuk  szem előtt:
Erősen kifogásolandó a kú t műszaki berendezéseinek hiányossága (rossz 

mérőszerkezet, fedetlen  kút, omladozó akna, süllyedt kútkörnyék, stb.).
Nagy sú ly t kell fektetni a hygienés környezetre (ne legyen közelben 

szemét, trágyadom b, csatorna, lakóház, istálló, pöcegödör, stb., semmi olyan 
tényező, amely lehetőséget ad a szennyezésre;.

Fontos a hézagmentesség (becsurgási lehetőség kizárása, beszennyezö- 
dés). öreg, régi ku taknál rendeljük el a karbahelyezést, a mérőszerkezetek 
korszerűsítését és a kút alapos kitisztítását, kavicsolását.

Már folyam atos organikus szennyezéseknél is (amon, n itrit, nitrát) 
chloroztassuk a ku ta t. Coli positiv esetben alapos tisztítás, és többszöri chló- 
rozás ajánlatos.

Chlórpzott vizekből végezzünk ellenőrző bakteriológiai vizsgálatot.
A vélemény m egalkotásához szükséges, alábbiakban felsorol: h a tá ré r

tékek  nem tekinthetők merev keretnek, hanem  azokat mindig az adott hely
zetnek megfelelően kell felhasználni a vélem ény megszerkesztésénél.

Jó víznek tek in .hető  az a víz, amelyik:
Színtelen, teljesen átlátszó, lebegő részek nincsenek benne.
Idegen szaga nincsen.
Ize kellemes, üdítő.
Hőfoka 5— 15° C.
összes szilárd alkotó része 100—500 mgl között van.
V astartalm a legfeljebb 0.1 mgl.
Sulfatartalm a legfeljebb 50 mgl. .
összes Keménysége 5—14 fok között legyen.
Oxygén fogyasztása 1.5—2.5 m g/lit.
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C hloridtartalm a 30—50 mg/lit.
Am m oniáktartalom  0.05—0.20 m g/lit.
N itráttartalom  0.05—0.20 mg/lit.
N itráttarta lom  20—5 mg/lit.
Ha valam elyik viz a fent felsorolt követelm ényeknek nem  felel meg, 

de a táblázati határértékek szempontjából nem es k kifogás alá, akkor azt ivó- 
vizűi, megfelelőnek, vagy használhatónak, illetőleg jobb h íjján  alkalm asnak, 
szükségből használhatónak, tü rhetőnek  m inősíthetjük.

A lkatrészek
E g y es  k u tak  vizében V ízvezeték  vizében

3 f< kig nagyon lágy

összes
keménység

30 fokig megfelelő 
40 fokig jobb  h íjén  

a lka lm as

25 fokig megfelelő 
35 fokig jo b b  h íján  

a lk a lm as

Sulfat icn.
200 n g/lit-ig megfelelő 
300 n g/lit- g jo b b  h íján  

a lka lm as

100 n g/lit-ig megfelelő 
200 n g/lit-ig jobb  h íjén  

a lk a lm as

Vas-icn
0.3 n g/lit-ig megfelelő 

0.4 mg/lit iu jobb  h íján  
a lka lm as

0 2 n g/lit-ig megfelelő 
0.3 n g/Ut-ig tü lh e tő

A m m cn :a

T. TI. 
m g / l i t - g  m g/lü - ig  

0.1 0 2  
megfelelő 

0.2 0.5 
jobb  h íján  a lka lm as

I .  TI. 
i rg /l i t - ig  rr g/lit-ig 

0 05 0.1 
megfelelő 

0 1 0.2 
jobb  h í jén  a lka lm as

N  tr i t - icn
\

0.2 ' 0,3 
megfelelő 

0.3 ' 0.5 
jcbbj h íján  a lka lm as

0.1 0.2 
megfelelő 

0.2 0.3 
jobb  h í ján  a lka lm as

N itrá t- icn

100 120
megfelelő

120 150 
jobb  h í ján  a lka lm as

50 80 
megfelelő 

80 100 
jo b b  h í já n  a lka lm as

Oxygén fogyasztás

2 5  3.0 
megfelelő

3 0 3.5 
jobb  h í ján  a lka lm as

2.0 2.5 
megfelelő

2.5 3.0 
jobb  h í ján  a lka lm as

Chlorid-icn

100 130 
megfelelő

120 160
jobb  h í j é n  a lka lm as

50 80 
megfelelő

80 100 
jo b b  h í ján  a lka lm as
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A vízvizsgálót eredm ényeképen kapott javaslatok (kút és vízj-avitó el
járások stb.) u tasításait kellő időben és az előírás szerint végezzük el.

Ha a vizek külleme, m egkívánja a szűrést, ü lepítés u tán  tiszta szöve
ten, homokon, faszénen, vagy különleges porózus köveken szűrjük át.

E rre a célra helyszínen található  anyagokból is készíthetünk szűrőt:
Veszünk egy tiszta hordót, vagy dézsát. F enekére 5—10 cjn. vastag ka

vics, vagy zúzott kőrétegeket rakunk, m ajd 10 cm. vastag durva homokot, 
10—20 cm vastag  faszén és ú jra  20 cm vastag hom okréteget helyezünk. Ezeket 
az anyagokat alaposan át kell mosni. Szűrőrétegek lehetőleg porm entesek le
gyenek és a nagyobb szemek alulra kerüljenek.

Ez a szűrő egy m2-nyi szűrőfelület u tán  órádként 2000 Etter vizet tisztít
meg.

Fűrészporból is lehet szűrőt készíteni. A fűrészport V2 órán át 0.5%-os 
klórmeszes o ldatban főzzük, azután ugyanolyan időtartam ig tiszta vízben. A 
hordó a ljára  10 cm kavicsréteget teszünk és e fölé rak ju k  40 cm vastag réteg
ben a fürészport, m ajd 10 cm kavicsréteget. Ez óránként 1000 lite rt szűr.

Van m ég gyapot-szűrő és szövet-szűrő is.
Szűrés u tán  fertő tleniteni kell a vizet. Az aszbeszt szűrős „Zeis“-szűrő 

baktérium m entesit.
A víz fe rtő tlen ítésé t különböző módon, különböző eszközökkel lehet el

végezni.
Legcélszerűbb a víz forralása üstökben, tábori konyhán, stb. A tapasz

ta la t szerint ez a v ízfertőtlenítés (baktérium m entesítés) legegyszerűbb és leg
megbízhatóbb módja. Nem rontja  a vizet (klórozás) és lehetővé teszi, hogy a 
folyadékot tea, vagy kávé form ájában adjuk. A hővel való fertőtlenítés (for
ralás) gyakorlatilag  kettős előnnyel jár:

A víz minőségét alapjában nem változtatja meg.
A fertő tlen ítés eredm ényét könnyen ellenőrizhetjük (forrási hőm ér

séklet).
T apasztalat szerint például a bélfertőzések okozói 60 C°-nál 20 perc 

alatt, 70 C°-nál 3 perc a la tt elpusztulnak. Különösen h arctéri körülm ények kö
zött, tek in tettel a bővebb fertőzési lehetőségekre, a vízfertőtlenítés egyetlen 
megbízható eszköze a forralás.

A gyakorlatban teh á t m 'nden vizet, am elyik szennyezettségre gyanús, 
nyersen nem iható, fel kell forralni. Forralás u tán  lehűtve, vagy tea, kávé 
form ájában iható.

Addig am íg a bakteriológiai vizsgálat ú tján  meg nem  győződtünk a víz 
baktérium m entességéről, forralás nélkül ne fogyasszuk a vizet.

A vízforralás megszervezése vízellátás szempontjából az első és legfon
tosabb lépése az eü. szolgálat vezetőjének.

K utak klórozásánál a javasla tban  m egadott m unkálatok elvégzése után 
ism ernünk kell a kú tban  lévő víz m ennyiségét. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a 
k ú t átm érőjének a felét önmagával, továbbá 3.14 és a kú tban lévő vizoszlop 
m agasságával megszorozzuk. Az így n y ert érték  m 3-ben adja meg a kútban 
lévő víz m ennyiségét.

Például: 1.50 átm . kút: a vízoszlop magassága 3 m éter.
1 .5 0 :2  =  0.75 0.75X0.75 =  0.5625 m3 
3 .14X 0.562=  1.7647 m 2 1.76X3=^5.28 m 3.

teh á t a példának fe lv e tt kú tban  5.28 m 3 víz van.
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A klórozást végezhetjük különböző aktiv  k ló rtarta lm ú  anyagokkal. 
Például klórmésszel ..Hydroxygen“ fertőtlenítő lúggal „Neomagnol“-al, idő
álló aktiv klórporral, stb.

Kútklórozás céljaira leggyakrabban friss, hatásképes klórm eszet hasz
nálunk, vízkcbm éterenként 25—30 gr-t, tehát annyiszor 25—30 gr klórmeszet 
veszünk, ahány m3 víz van a kútban. Ezt egy edényben elkeverjük, annyiszor
2—3 deci vízben, mint am ennyi a kútban lévő víz köbm étereinek a száma. 
Például: Ha a kútban 3 m 3 víz van, akkor 60—90 gr friss klórmeszet keve
rünk  6—9 deci vízhez. Ezt a lehetőleg teljes oldásig kevert folyadékot beleönt
jük a kú t vizébe, azután alaposan elkeverjük benne és 48 óráig állni hagyjuk. 
48 óra elm últával a kút vizének klórszagúnak és ízűnek kell lennie, m ert a 
kútklórozás csak akkor, lesz hatásos, hogy ha a vízben fölös m enny ségű sza
bad klór van jelen. Am ennyiben a klórszag, vagy íz nem észlelhető, a klóro
zást dupla adag klórmész adagolásával meg kell ism ételni.

Ezután a kú t vize alaposan kimerendő, illetve kiszivattyúzandó, teljes 
klórmentességig. Am ennyiben a kút vízbősége oly nagy, hogy a víz teljes m ér
tékben nem távolítható el az aknából, akkor add g kell a vízkimerést, vagy a 
szivattyúzást folytatni, am íg az újonnan összegyülemlett víz klőrszaga, vagy 
íze m ár fel nem  ismerhető.

A ku tak  klórozását a javaslat szerint esetenként m egism ételjük.
A víz köbm éter szám ításoknál az eredm ény tört része t  felfelé kerek ít

jük a legközelebbi egész szám értékére és mindig a ki gazított eredm ény után  
adagoljuk a k lórtartalm ú anyagot. Pl. A klórozandó kútban  a pontos számí
tások szerint 5.38 m 3 víz van, akkor a 6 m3 víznek megfelelő klórmeszet, vagy 
„Hydroxygen)) lúgot vesszük a klórozáshoz.

A klórozásra felhasznált anyag legalább 25—30% ak tív  klórgázt ta r ta l
mazzon.

♦ Ha Hydroxygen fertőtlenítő  lúggal végezzük a kú t klórozását, akkor a
kút vizében minden m3-hez 10 dkg töm ény hydroxygen lúgot veszünk.

Ha időálló klórport használunk klórozásra, akkor a víz köbm éterenként 
egy púpozott evőkanál klórport használunk.

A Víztartályok és egyéb víztárolásra használatos alkalm atosságok kló
rozása is a legegyszerűbb és legkönnyebben beszerezhető és legalább 30—35% 
hatásképes k lórt tartalm azó chem ikálával a „Calcaria chlorata“ klóros mész 
(klórmész) néven ism ert fehér, kissé nyirkos, klórgázra emlékeztető porszerű 
anyaggal történik. Használhatók még különböző k ló rtarta lm ú  készítmények, 
m int hydroxygen lúg, neomagnol időálló aktiv klórpor, stb.

A klórozást úgy végezzük, hogy m indenekelőtt a ta rtá lyokat gyökér
kefe segítségével belülről alaposan kitisztítjuk (oldalfalak, fenékülledékek le- 
vakarása, lesúrolása) ennek m egtörténte u tán  a tartá lyban  lévő vizet teljesen 
kieresztjük és a ta rtá ly t több ízben átöblítjük, ism ételten friss vízzel. Most 
m ár a kitisztított és átöb líte tt ta rtá ly t m egtöltjük vízzel, k iszám ítjuk a 
ta rtá ly  v íztartalm át m :i-ben (a ta rtá ly  átm érőjének a felét önmagával, továbbá 
3.14-el és a tartá lyban  lévő vízoszlop magasságával megszorozzuk) és m s e n 
ként 25—30 gr klórm eszet véve számításba, a szükséges mennyiségből egy 
edényben klóros mésztej keveréket csinálunk. Az egyenletes eloszlás, oldódás 
után a keveréket beleöntjük a tartá ly  vizébe, jól elkeverjük és 48 óráig állni 
hagyjuk. A 48 óra leteltével a vizet kiengedjük, a ta rtá ly t több ízben friss 
vízzel átmossuk és mindezen m unkálatok elvégzése u tán  a kitisztított, klóro
zott és több ízben friss vízzel átöblíte tt ta rtá ly t feltö ltjük  a használandó 
tiszta vízzel.
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A vízvezeték-csőhálózat klórozásánál úgy járu n k  el, hogy azt telítjük 
klóros vízzel és 48 órai állás u tán  k engedjük, illetve alaposan átmossuk a víz
vezeték hálózat csöveit. Az így kitisztított, klórozott v íztartá ly t és vízvezetéki 
csőhálózat víztárolásra és vízvez^tésre alkalm as és felhasználható lesz.

Olyan esetekben, am ikor a víz vizsgálata az idő rövidsége m a tt  nem le
hetséges és az egyéneket fe lfo rra lt vízzel, (kávé,tea) nem tud juk  ellátni, a víz 
baktérium m entesítését-fertő tlenítését klórpasztillával végezzük el.

Egyéni fe rtő tlen ítést rendszerin t kulacsban végzünk az alábbií eljárás 
szerint:

A kulacsokat m egtöltjük  vízzel, m ajd  az eü. th tts. vagy az eü. őr min
den kulacsba 1— 1 tabl. k lórpasztillát tesz. Ügyelni kell arra, hogy minden 
kulacsba kerüljön klórpasztilla. Ugyanis az em berek hajlam osak arra, hogy 
elkerüljék  a víz klórozását, annak 'k'sisé különleges íze m iatt.

Félórai állás után, am ikor m ár a tab le tta  biztosan feloldódott (közben 
m egrázogatjuk a kulacsot) k lórtalanítás céljából nátrium  thyosulfat tab lettát 
teszünk a vízbe (deklórozás). Ez a szabadon m aradt k lórt megköti és a víz 
orvosságízét elveszi. Deklórozás u tán a víz iható. Kis idő múlva, am 'kor a víz 
m egpihent, ihatunk  a kulacsból. A rra kell ügyelni, hogy a k lórtalanításkor 
keletkezett kis csapadék, felszállva a kulacs nyakába, iváskor a szájunkba ne 
kerüjön, m ert ez kellem etlen, undortkeltő  érzés. Ezért a klórozás m űvelete 
u tán , m kor m ár a k lórtalan ítás is befejeződött, kicsit várunk, míg a víz meg
nyugszik és a kulacs nyakában lévő vizet „loccsantó“ eljárással kiöntjük és 
vele együtt a csapadék okozta lepedőket is eltávolítjuk.

A vízklórozó tab letták  kis dobozban csomagolt üveghengerkékben van
n ak  tárolva. Egyikben maga a klórpasztilla, m ásikban a k lórtalan ításra  szánt 
n á triu m  thyosulfat tab le tta  van. Használati u tasítás  van a dobozban.

A félliteres kulacs v ízfertőtlenítésére 3—5 mg hatásképes klórt hasznát 
lünk  A tab le tták  eltartási ideje kb. 'A— 3U év, abban az esetben, ha jól elzárt, 
leparaffinozott üvegben táro ljuk . Régi, le já r t tab lettákat ki kell cserélni.

Ezek u tán  nem  lesz nehéz m egállapítani, hogy a csapatok vízellátás biz
tosítása, súllyal az eü. szolgálaton nyugszik. Igen fontos tehát, hogy a csapat
orvos bajtársak  tájékozva legyenek a vízellátás módjairól, hogy tudásukat a 
kihelyezések alkalm ával is kellőképpen érvényesíthessék.

Különös gondot kell fo rd ítan i a ku tak  vizeinek idejében való időszakos 
m egvizsgálására, a kutak hygienes ellenőrzésére, a vízm intavételekre és a kí
sérő  okmányok (kútleírás, szóig, jegy) pontos kiállítására.

Ha b e tartju k  és sz gorúan ellenőrizzük a vízfegyelem végrehajtását, va
lam in t a szabályzatokban le fek te te tt utasítások szerint já ru n k  el, nem érhet 
m eglepetés, m ind g lesz friss, üdítő  vizünk és az ivóvíz okozta megbetegedé
seket is el tud juk  kerülni.

Becsüljük m eg tehát jó ivóvizünket és értékeljük kellőképpen azt, addig 
is, am íg bőségesen áll rendelkezésünkre. Gondoljunk arra, hogy az ivóvíz 
okozta egyszerű megbetegedés h a  tömegesen jelentkezik, m egbéníthatja a 
csapatok mozgásképességét.

A honvédorvos h iv a tása ’ a csapatállom ány egészségének megőrzése, 
fenn tartása, s ezzel együtt ütőképességének m egtartása.

E ténykedésének egyik fontos része, a csapatok jó ivóvízzel való ellá
tásán ak  biztosítása.
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A szovjet orvostudomány tapasztalatai a Nagy Honvédő Háborúban.

R eferátum unkban „A szovjet orvostudom ány tapasztalatai a Niagy 
Honvédő H áborúban“ c. mű 25—26. kötetében foglalt bőséges anyagra tá 
maszkodunk.

A máj betegségei

(Referátum.)

írták : Dr- Farádi László és Dr. Garai László 
orvosalezredes ' orvosszázados

1886-ban Botkin Sz. M. orosz tudós volt az első, aki a heveny hepa
titis fertőző jellegét m egállapitolta és szembehelyezkedett az addig uralkodó 
Virchow-féle felfogással, amely ezen betegséget az epevezeték hu ru tjáva l 
hozta összefüggésbe, továbbá megcáfolta azt a felfogást is, hogy a heveny 
hepatitis járványosán fellépő formái kivétel nélkül leptospirás eredetűek. 
Botkin felfogása csak 1919-ben terjed t el az orvosok körében és akkor vezet
ték be az eddig szokásos icterus catarrhalis, hepatitis acuta elnevezések he
lyett a hepatitis epidemica elnevezést, aláhúzva ezzel a máj károsodásának 
a jelentőségét, ugyanúgy, m int a betegség fertőző-epidemiás jellegét. 1945- 
ben a Szovjetunió Tudományos Orvosi Tanácsa elfogadta azt a javaslatot, 
hogy e betegséget Botkin-betegségnek nevezzék.

Történelm i adatok.
Jóform án m inden háború idejéből, — am elyről orvosi feljegyzéseink 

m aradtak, — vannak adatok, k iterjedt sárgaságos járványokról. Az észak- 
am erikai polgárháborúban, az 1870—71-es francia-porosz háborúban a sárga
ságos esetek száma a katonák 3%-át tette ki. 1879-ben Frölich a járványos sárga
ságot „hadibetegség“-nek nevezi. Napoleon egyiptomi had jára ta  idején is 
jelentékeny járvány volt, amelyről azonban a klinikai kép alapján (magas 
láz, nagyfokú lépmegnagyobbodás, nephritis) utólagosan m egállapítható, 
hogy nem  Botkin-kórról, hanem  leptospirosisról (Weil-Vaszilevszkij-f. beteg
ség) volt szó. A hadtörténelem  időnként „tábori sárgaság, katonai sárgaság“ 
névén em liti a Botkin-betegséget.

Az első világháború idején jelentékeny járványok fordultak  elő. Elő
ször 1915. nyarán az Egyiptomban működő angol csapatoknál em lítik, maid 
Gallipoliban lépett fel, ahol 2195 katona betegedett meg, m ajd gyorsain te r
jedt az összes hadviselő falek, legfőképpen a francia hadsereg katonái között, 
később a román fronton. Oroszországban inkább sporadikus esetek fordultak 
elő, csak Vaszilevszkij emlékezik meg egy nagyobb epidémiáról, amely Csita 
városban 1937 főt betegített meg. Az epidém ia <a katonaságnál kezdődött, 
m ajd a háború III—IV. évében a polgári lakosságra is á tterjed t, így pl. 
Ausztriában helyenként a lakosság 20%-a esett á t a betegségen. A polgár- 
háború idején Rosztovban, Charkovban, Voronyezsben, Szverdlovszkban ész
leltek járványokat.



A II. világháború a la tt a s  összes hadseregekben elterjedt, különösen 
k iterjed t járványok voltak a Földközi-tenger m entén (Málta, Görögország, 
Egyiptom) és a Középkele'.en, de nem  kím élt egyetlen vidéket sem, a sub- 
trópuson harcoló egységeknél ugyanúgy előfordult, m int az északi hideg 
égöv alatt.

Kóroktan.

Az első megfigyelések, am elyek a virus kórokozó szerepére irány íto t
ták a figyelmet, a himlőoltás u tán  (Lürm ann brém ai hajóépítőknél 1500 be- 
oltottból 191-nél sárgaságot észlelt) és a sárgaláz elleni védőoFás u tán  (Dél- 
amerikábam) fellépett tömeges megbetegedések voltak. A Szovjetunióban elő
ször Szergijev és Tarajev észleltek papatacci-láz elleni védőoltások után  né
hány százalékban megbetegedéseket és továbbm snve, m egállapították, hogy 
a m egbetegedettek egyetlen szériából kapták a vaccinát, amely kizárólag 
olyan donoroktól származott, ak ik  Botkin-kóron átestek. Ezzel beigazolódott, 
hogy a Botkin-kór okozója em beri szérum m al em berre átvihető. A védőoltá
sok u tán  fellépő hepatitis megfigyelése azt m utatta , hogy az klinikieiilag 
azonos a spontán fellépő hepatitissel.

Szergijev, Tarajev, G ontajeva szovjet szerzők a megbetegedést kiváltó 
em beri savóból, illetve a vaccinából (a vaccinában jelen lévő em beri savó
ból) 1939-ben izolálták a v írust és m egállapították annak tulajdonságait: em
beri savóbon szaporodni képes, könnyen áthalad  a Seitz-szűrőn, fagyásnak, 
kiszáradásnak néhány hónapig ellenáll, 56° C hőm érsékleten 30 percig tartva  
nem károsodik, v iru len tiá já t hetekig, hónapokig megőrzi. Zsdanov kidolgozta 
a v irus tenyésztésének eljárását, tyúkem briók chorioallsntois hártyá jára  
oltva. (A N. H. H. befejezése u tán  szovjet kutatók — Joffe, Zsdanov — a 
betegség serológiai diagnosisát is kidolgozták, am ennyiben complementkötési 
reactióval k im utatták  az antigen jelen létét a beteg savójában, illetve az 
antitestet a reconvalescens savóban.)

A további szovjet v iruskutatás kiderítette, hogy az emberi savóban, a 
savó parenteralis átvitele révén m egbetegített em berben, valam int a spontán 
m egbetegedettekben azonos virus fordul elő, továbbá, hegy a virus a beteg
séget kiállottak savójában hosszú ideig m egm aradhat (virushordozók). Ú jabb 
kutatások a spontán hepatitis és a serum -hepatitis kórokozója között mégis 
némi különbséget tá rtak  fel és az eredm ények am ellett szólnak, hogy a Bot
kin-kór vírusának antigen szerkezete bonyolultabb, m int a serum hepatitis 
vírusáé és feltételezhető, hogy a  serum hepatitis v írusa egy variánsa a Bot
kin-kór vírusának.

A beteg vérsavóján kívül a spontán m egbetegedetteknél a v irus elő
fordul m ég a székletben, vizeletben és orrváladékban is. (Serum hepatitisnél 
a vérsavón kívül eddig legfeljebb a széklet ú tján  átv itt fertőzésről tö rtén t 
említés Butjagiina és Jablokova által.) A virus alapvető reservoirja kétségte
lenül az ember.

Számos kísérlet tö rtén t a ira , hogy a betegséget kísérleti á lla tra  átv i
gyék és ezzel kapcsolatban m egvizsgálják azt is, hogy van-e közvetítő sze
repe valam ely állatnak a fertőzésben. A háziállatok egész sorának vizsgálata 
negatív eredm ényt adott. Bodukin 1948-ban egereknél spontán sárgaságot 
észlelt és ki is m utatta  e megbeiegedés v írusát,'azonban  kiderült, hogy ez a 
virus nem  azonos az em beri B otkin-kór vírusával, továbbá, hogy epidemioló
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giai összefüggés sincs az egér és az ember betegsége között. A N. H. H. be
fejezése óta a Szovjet V iruskutató Intézetben igen alapos kísérletek folynak, 
hogy emberből nyert anyaggal állatoknál B otkin-kórt idézzenek elő. Az álla
tok előzetes kezelésével, az állati szervezet ellenállóképességét különböző el
járásokkal lecsökkentve, ism ételt passage u tán  végül is sikerült tengeri m ala
cokon és fehér patkányokon Botkin-kórra jellegzetes kórszövettani elváltozá
sokat létrehozni, am ely vizsgálatok további eredm ényekre vezethetnek a 
kóroktan kutatásában és világosan m egm utatják a szovjet tudom ány fölényét 
a zsákutcába ju to tt im perialista tudom ánnyal szemben. Az USA-ban ugyanis, 
belenyugodva az állatkísérletek kezdeti eredménytelenségébe, a fertőző anya
got emberről em berre viszik át, ezt a könnyű módszert alkalmazva, olyan 
„önkéntesekkel“ szemben, akiket nyom oruk visz rá  arra , hogy kísérletek tá r 
gyai legyenek.

A  fertőzés útja.
Elsőrendű jelentősége van a kontakt fertőzésnek, am ely legtöbbször a 

bélsár révén következik be. Em ellett víz és élelmiszer is lehet a fertőzés á t
vivője, ha emberi bélsárral kerül érintkezésbe. Egyesek a légynek is szere
pet tulajdonítanak a fertőzés elterjesztésében. Zsdanov hangsúlyozza a csepp- 
infectió nagy jelentőségét. Végül nemcsak term észetes körülm ények között, 
de mesterségesen is továbbítható a fertőzés betegek vagy vírushordozók vér- 
sérum ának parenteralis bevitele révén, am ikor is — az eddigi adatok szerint 
a Botkin-kórral lényegében azonos — serum -hepatitis áll elő. Ennek előidé
zésében nem szükséges nagyobb mennyiségű vér beadása, m int pl. transfusió- 
nál, elegendő lehet az is, ha vérvétel vagy intravénás injectió adása u tán  a 
tű t nem kellően sterilizáljuk (30 percen túl).

Járványtan. j
A Nagy Honvédő Háborúban a Botkin-kór m inden frontszakaszon elő

fordult és 1941—44. között a megbetegedések száma folytonosan nőtt, mig 
1944-ben a szovjet hadsereg összes betegeinek számához viszonyítva 39%-ot 
te tt ki. A hadsereg és a flotta orvosai m egállapították a betegség saison jel
legét. A járványnak két hullám a van, az első a tavaszi (m ájusban a m axi
mum), a  második hullám  a kora téli időszakra esik (december). A legtöbb 
alakulatnál a tavaszi hullám  volt a nagyobb, viszont a flo tta egységeinél fő
leg az őszi, téli hónapokban szaporodtak az esetek. Az egyes járványos gó
cok általában nem  nagyszámú megbetegedésből állottak, ilyen módon nagy
jából egyenletesen szétszórva fordult elő a betegség a legkülönbözőbb egy
ségeknél.

Grabovszkij és Kiktenko adatai szerint 1944-ben csak az alosztályok 
11%-ánál nem fordult elő Botkin-betegség. Az alosztályok többségénél, 
69% -ánál 1—3 eset; 12%-ánál 4—6 eset, és 8% -ánál 6-nál több eset fordult 
elő. A megbetegedések túlnyomó többsége a harcoló alakulatoknál lépett fel, 
ezek közül is >a legtöbb az első vonal körzetében. A hátországban lévő alaku
latoknál az összes eseteknek mindössze 18.5%-át észlelték. Az em lített szer
zők kiemelik a balti állam okban harcoló csapatoknál, hogy a megbetegedés 
különösen olyankor em elkedett, am ikor az elhelyezés szükségszerű és rend
kívül zsúfolt volt. Zsdanov megemlíti, hogy az eü. személyzet, különösen 
.azok, akik am bulentián és nem fekvőbeteg-osztályon dolgoztak, jelentőst 
számban betegedett meg.
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Lappangóéi idő:
A  term észetes fertőzésnél 2—8 hét, a leggyakrabban 3—4 hét. M ester

séges (parenteralis) fertőzésnél ennél lényegesen hosszabb is lehet (2—5 
hónap).

Fogékonyság:

Egyénenként különböző. A kontagiositas indexe — am int azt Gubinó- 
ban k itört járvány  tanulm ányozásakor m egállapították — mintegy 28%-nak 
felel meg. A hadsereg orvosai ku ta tták  a különböző praedisponáló tényező
ket és a m ár kedvezőtlen lakás, illetve elhelyezési viszonyokon kívül 
m egállapították, hogy az előzetesen átallo tt fertőző betegségek közül a m a
lária és a dysenteria azok, am elyek a Botkin-kórosok anamnesisében a leg
gyakrabban szerepelhetnek és am elyek feltehetően azáltal, hogy m aguk is 
bizonyos m értékű m ájsejtkárosodást okoznak, elősegítik a megbetegedést és 
súlyosbíthatják a lefolyást. Határozott járvány tan i összefüggést azonban va
lamely fertőző betegség és a Botkin-betegség között nem  lehete tt kim utatni, 
ilyen járványok együttes előfordulása véletlen  jelenség.

K órszárm azástan és kórbonctan.
A behatolás kapuja  az esetek túlnyom ó többségében a gyomor-bél

rendszer, de lehetséges a légutak nyálkahártyája, a bőr és mesterséges fe r
tőzésnél közvetlenül a vér is. A kórokozó a székletből, a duodenum -váladék- 
ból és egyéb váladékokból, valam int a vérből csak a betegség legkorábbi sza
kában m utathatók ki, tehát még a sárgaság megjelenése előtt. A sárgaság 
fellépése u tán  néhány nappal a kórokozók m ár eltűnnek.

A betegség legkorábbi stádium ában generalisált jellegű. Lehetséges, 
hogy a béltrak tus functiós zavarai nem csupán toxicus eredetűek, hanem 
maga a béltrak tus is károsodik. A későbbi lefolyásban m ár m indig érvénye
sül a virus hepatotrop jellege. E lőállnak a m ájparenchym a károsodásának 
jelei, a m ájfunctió zavarai. Em ellett olyan jelenségek, amelyek a máj és a 
lép reticuloendotheljének részvételére u ta lnak  (pl. monocytosis). A Nagy 
Honvédő H áború orvosainak megfigyelése szerint elég állandó jelenség a vér 
besűrűsödése és a vörösvérsejtképzés fokozódása (reticulocyták megszaporo
dása, normoblastosis).

A sárgaság a m ájsejtkárosodás, ille tve a m ájsejtek functió-zavarának 
következm énye és em ellett, m int elsődleges zavar m ellett, csak másodlagos 
a serosus gyulladás. E rre  u tal, hogy súlyos esetekben, am ikor a m ájsejt 
laesio a necrosisig halad előre, heveny és félheveny m ájdystrophiánál a  
serosus exsudatum  sokszor hiányzik.

B otkin-kór könnyű form ájában szenvedett egyének boncolásánál — 
akik sebesülés vagy baleset folytán haltak  meg — a m ájparenchym a gócos 
degeneratív elváltozásait á llap íto tták  meg. Ezek: a lebenykék centrum ában 
egyes sejtek szétesnek, a trabecularis szerkezet zavart, az epecapillarisok ká
rosodtak, a Disse-rések tágabbak, a vércapillarisok tágultak, ra jtu k  apró sza
kadások vannak, a reticuloendothelialis elemek megszaporodtak. A betegség 
későbbi stádium ában a regeneratio  jelei uralkodnak, atipikus m ájsejtek kép
ződése és sok mytosis látható. Ezenkívül acidophil m agzárlatokat m utattak 
ki. Ezen enyhe form áktól a legsúlyosabb form ákig szám talan átm enet van.

A legsúlyosabb heveny és félheveny m ájdystrophia kórbonctani képe 
m ár régóta ism ert. A B otkin-kór különböző form áinak összehasonlító kór
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szövettani feldolgozása alapján bizonyossággal állítható, hogy a B otkin-kór 
és a m ájdystrophia (aitr. hep. ac. flava) ugyanazon pathológiai folyamat, k ü 
lönböző megjelenési formában. A Botkin-kór könnyebb formáinál hasonló 
dystrophias és degeneratív elváltozások vannak, ezek azonban kiskiterjedé- 
sűek, loöaiisálfcak és regenerációra képesek. Azoknál a formáknál, am elyek 
heveny m ájdystrophiába m ennek át, m ár korán a  m ájparenchym a szétesése 
a protoplasm a decomponálódása következik be, az erek elváltozásai is, ugyan
úgy, m int a m ájparenchym a elváltozásai, hasonlatosak a B otkin-kórban ész
lelhető elváltozásokhoz, de k iterjedtek és regenerációra: általában nem  képe
sek. A különbség tehát a Botkin-kór könnyű, középsúlyos és legsúlyosabb 
formája, azaz a m ájdystrophia között pusztán fokozati.

Klinikai kép.

A N. H. H. alatt igazolódott be, hogy az icterus nem kardinális tünete 
a Botkin-kóm ak, és hogy az icterus nélküli form ák rendkívül gyakoriak.

A kórlefolyásban a különböző szakaszok időtartam a átlagosan a követ
kező volt:

I. Lappangási szak 2 hét, — m ásfél hónap.
II. Icterus előtti szak 1—10 nap.

III. Ictierusos szak 20—35 nap.
IV. Reconvalescentia szaka 7— 14 nap.

I. Lappangási szak.

Ebben az időszakban bizonyos prodrom ális jelenségek, hosszabb-rövi- 
debb ideig gyakran megfigyelhetők. Ingerlékenység, levertség, étvágytalan
ság, kisfokú szédülés, bizonytalan izomfájdalmak, könnyű gyomor-bélzavarok. 
Néha ezék a jelek csak egy-két nappal előzik meg a  jelentékenyebb tünetek 
fejlődését, amikor m ár valószínűleg 'a második szakasz kezdetét jelzik, de 
előfordul, hogy a lappangás egész időszaka alatt, tehát m ár jóval az igazi 
betegségi tünetek előtt m utatkoznak.

11. Icterus előtti szak.

• Háromféle typusban jelentkezik:
1. Előtérben gyomor- és bélzavarok, a legkülönbözőbb formában: 

émelygés, hányinger, hányás, étvágytalanság, meteorizmus, hasi fájdalom, 
gyakran a jobb bordaív alatti epehólyaggyulladásra emlékeztető fájdalom, 
hasmenés, székrekedés.

2. Pseudo-influenziás tünetcsoport. Legjelentékenyebb tünete a láz, 
kezdetben esetleg hidegrázás, am elyet izom- és izületi fá jdalm ak kísérnek. 
A láz korántsem állandó tünet, kezdeti magas láz csak az esetek 16%-ában 
fordul elő, s az összes eseteknek több, m int fele láztalanul zajlik  le. Mjasz- 
nikov sebesülés m iatt kórházban tartózkodó betegeket figyelt meg, akiknél 
a hőm érsékletet term észetesen rendszeresen m érték és akiknél véletlen tá r 
sulás folytán Botkin-kór fejlődött ki. Azt találta, hogy a lázas idősziak á lta 
lában 1—3 napig tart, ezután 5—6 napos láztalanság következik az icterus 
első jeleinek fellépéséig.
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Dtavidov egy-egy esetben a pseudo-influenzás tünetek  közül az izületi 
fájdalm akat ta lá lta  a legfeltűnőbbnek, lamnyira, hogy az icterus m egjelenése 
előtt a rheum ás lázra lehe te tt gondolni, az Ízületek fájdalmassága, sőt, itt-o tt 
észlelhető p u rp u ra  m iatt. Ezekben az esetekben norm ális vér sejtsüllyedés, a 
salicyl hatástalansága és legfőképpen a megnagyobbodott, nyom ásérzékeny 
máj irány íto tta  a figyelm et a  helyes kór jelzésre. Egyes kivételes esetekben 
urticariára, sőt variolára és scarlatinára emlékeztető kiütések is előfordulnak 
a fenti tüne tek  m ellett.

3. Az ic terus előtti szak teljesein tünetm entesen folyhat le.
Az ainicterikus szakban iá fenti tünetcsoportok kombinációja (pl. gyo

morzavarok, láz, izom fájdalm ak, stb.) ugyancsak gyakori.
A legállandóbb korai diagnostikai jel a máj megnagyobbodása és nyo

másérzékenysége.
A N. H. H.-ban különös figyelm et szenteltek, éppen nagy járványtan i 

jelentősége m iatt, azoknak aiz eseteknek, am elyek icterus kifejlődése nélkül 
folynak le, azaz lezajlanak, még m ielőtt az icterusos szak beállna. Ezek az 
icterus nélküli form ák  hasonló tünetekkel járnak , m int am elyeket az „icte
rus előtti szak“ ism ertetésekor m egem lítettünk. Ezeknek a form áknak a, ta
nulmányozása sokban hozzájárul ahhoz, hogy gazdagodjék a Botkin-kór korai 
diagnostikája és így a betegek m ár a sárgaság fellépése előtt kórházi keze
lésre kerüljenek és elkülönítésük révén a járv án y  terjedését m egakadá
lyozhassuk.

Ezekre az esetekre term észetesen egy já rvány  kapcsán m indig kéll, 
hogy ráterelődjék a gyanú, ha a m áj megnagyobbodott. Cigler korai tünet
nek tartja  'az acetonuria megjelenését, amely gyakran  még az urobilinogenu- 
r iá t is megelőzi. A serum bilrubin  mennyisége m indig m érsékelten fokozott, 
d irect positiv. A  vizelet ubg .-tartalm a fokozott. A colloid-labilitási próbák 
közül az egyszerűen elvégezhető W eltm ann-féle próbát ajánlják, ahol a 
coagulatiós szalag meghosszabbodása m ár korán kim utatható. A Takiata-Ara 
reactio  59%-ban positiv. A ránylag korán positiv és m utatja a máj szinteti
záló képességének csökkenését a hippursav-próba. A vörösvérsejtsüllyedés 
álta lában  Ialacsony, fontos elkülönítő diagnostikai je l lázas esetekben. A vér
képben általában leukopenia van, m elyet néha 2—3 napos leukocytosis (neu
trophilia) előz meg. A vörös vérképben m akrocytosist írtak  le.

III. Icterusos szak-

időtartama. ingadozik néhány naptól néhány hónapig. A N. H. H.-ban 
alkalom  volt arra, hogy az icterus legkorábbi fellépésétől annak teljes lezaj
lásáig észlelhessék a betegeket. Különösen értékes statisztikai adatot szolgál
ta tta k  azok az esetek, ahol sebesülés m iatt m ár az icterust megelőzően tö r
tén t a kórházi felvétel.

Az icterusos-szak időtartam a: 1 héten  belül 8 .8 %
1—2 hétig 23.9%

15—20 napig 16.7%
20—30 napig 22.9%
30 napon tú l 27.7%
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Összehasonlítva a bék estatí sztiká val, kiderül, hogy a N. H. H.-ban a 
betegség időtartam a hasonló, m int békeidőben.

Subjectív panaszok: jelentékeny részben azonosak az icterus előtti 
szakban ism ertetett panaszokkal és ezek közül többé-kevésbbé elhúzódik ' a 
tompa m ájtáji fájdalom, az étvágytalanság (ételundor, főleg zsír és hús- 
neműekkel szemben), a fejfájás, az izom fájdalm ak és a  dyspepsiás zavarok. 
Ezek a panaszok néha az icterus előtti időszakban m ár lezajlanak, s most 
ismét kiújulnak. Egyes esetekben \ a  hányás, hasi fájdalom , a meteorismus 
olyan m értékű lehet, hogy acut hasi katasztrófát utánozhat, vagy „ételm ér
gezés“ téves diagnosisra adhat alkalmat.

Objectív tünetek: májnagyobbodás, m inden esetben tapintható, az ese
tek • többségében egy-két h arán tu jja l a bordaív alá érő form ában. Az esetek 
20%-ában a máj 3— i  h a rán tu jja l ér a bordaáv alá. A m áj nyom ásérzékeny
sége 82% -ban kifejezett. — A m ájfunctiós próbák á lta lában  lényeges elté
rést m utatnak. A m ár az icterusnélküli form áknál em lítetteken kívül jelen
tősége van a  galactose-próba positivításának és a vizeletben az aminosavak 
megszaparodásának, így a leucin, thyrosin m érsékelt, 50 m g.% -ig való meg- 
szaporodásia jó indulatú  lefolyású esetekben sem ritkaság.

A lép megnagyobbodása különböző vizsgálók szerint 11.9—31%-ban 
állapítható meg, néha csak rövid ideig tart, főleg a sárgaságos szak kezde
tén, vagy tetőfokán észlelhető és csak ritkán  m arad meg a betegség végéig. 
Különösen gyakori a pseudo-influenzás kezdetű esetekben.

Gyomorelváltozások: a N. H. H. -ban a legkülönbözőbb secretiós zava
rokat észlelték, többnyire múló formában. A savelválasztás fokozódása vi
szonylag könnyebb lefolyású esetekben, míg a aavcsökkenés inkább súlyos 
lefolyás m ellett fordul elő. Ilyen functiós zavarok m ellett valódi gastritis sem  
ritka, gastrocoppai a  nyálkahártyán  vérbőség, oedema, sok nyák és egyes 
esetekben lepedőkkel fedett aphták, fekélyek is láthatók.

A  duodenális nedvben  feltűnő elváltozás igen ritka , Mjasznikov és 
Jaszimovszkij egyes elhúzódó esetekben az üledék fehérvérsejt-tartalm ának 
megszaporodását és ennek megfelelően cholecystitist, cholangitist észlelt.

A  pancreas károsodása Roskova szerint az esetek egyharm adában k i
m utatható, iá vizelet diastase emelkedésében, a külső elválasztás egyéb zava
rában és esetleg pathológiás vércukorgörbe megjelenésében. Súlyosabb ese
tekben jellemző pancreas-fájdalom  is észlelhető. A  N. H. H.-ban a halálos 
kim enetelű esetek egy részénél pancreasnecrosist is láttak .

Szív- és vérkeringési rendszer részéről komoly zavar alig fordul elő. 
51.3%-ban bradycardia (50—70 percenként), az esetek felében 100 Hgmm kö
rüli, vagy ez ala tti systoles vérnyomás van.

Kivételesen a szívhangok tom pává válása és m úló systoles zörej fe l
lépése észlelhető. Az EKG.-ban a T csipke elváltozásai a betegség tetőfokán 
elég gyakoriak, m áskor csak m unkam egterhelés u tán  m utathatók ki ST és T 
eltérések. Kivételesen az EKG. elváltozásai 2—3 hónapig is fennállhatnak. 
Turkeltaub a sárgaság tetőfokán a keringési idő és a keringő vérmennyiség, 
valam int a vénás nyomás csökkenését észlelte.

Haematológiai elváltozások: a  vörösvérsejt-kép általában norm ális. 
A N. H. H.-ban néha kezdeti polyglobuliát észleltek, am ely valószínűleg a 
vér besűrűsödésével kapcsolatos. Anaemia még a  leningrádi blokád idején  
sem fordult elő Botkin-kór eseteiben. Barba a betegség tetőfokán reticulocy-
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tasist és a csontvelőben hypperregeneratiós jeleket észlelt. A fehérvérsejt- 
képben a sárgaság első két hetében m érsékelt leukopenia nem  ritka, amely 
a súlyos eseteket végigkíséri, vagy a betegség súlyosbodásával csökken a 
fehérvérsejtszám . A m agas lázas esetekben gyakoribb a leukocytosis és az 
azt kísérő kisfokú balratolódás. A norm ális fehérvérsejt-szám , vagy leukope
nia m ellett pedig általában  neutropenia és relatív  vagy absolut lymphocyto
sis fordul elő. K ifejezett lym phocytosist főleg a fronton fellépett esetekben 
észleltek. Egyes külföldi szerzők által jellemzőnek ta rto tt monocytosis inkább 
a sporadikus esetekben, vaigy a lezajlás szakában volt észlelhető. Az icterus 
növekedésével a  vérlem ezkék száma sokszor csökken, a lezajlás szakában 
azonban kiegyenlítődik. A véralvadás általában normális. A vörösvérsejt- 
süllyedés sebessége — főleg az icterus kezdetén — csökkent, a reconvales- 
tentáa a la tt m ár rendszerint normális. Fokozódását főleg szövődményekkel 
járó  esetekben tapasztalták.

A vesem űködés á lta lában  norm ális. A lbum inuria, m ikrohaem aturia és 
ey lindruria ritk án  fordul elő, inkább a  pseudo-influenzás kezdetű esetekben 
A diuresis kezdetben csökken. A m aradék N. a súlyos esetekben fokozott, 
rossz kórjóslati jel. Halállal végződő esetekben extrem  magas szokott lenni. 
A m aradék N. emelkedése a máj desamidáló működésének kiesését jelenti és 
nincs ok öiz ú. n. hepato-nephritis felvételére; még a heveny dystrophiánál 
sincsenek súlyos veseelváltozások, bár a veseparenchym a ilyenkor általában 
m érsékelten károsodott.

A tüdő  elváltozásai rendkívül ritkák.
A  központi idegrendszer tünetekén t jelentkezik az általános részvét- 

ienség és álm atlanság. M arkov egyes esetekben serusos m eningitist figyelt 
meg.

Kórlefolyás.

A  betegség javulása általában  a sárgaság II—III. hetében kezdődik. 
A  N. H. H.-ban tapasztaltak szerint a javulás néha ugrásszerűen következik 
be, a vérbilirubin  kritikusan esik, néha egynegyed-egyötödére a m aximális 
értéknek , ugyanekkor erősen nő aiz ubg. mennyisége. A javulás kezdetét 
g yak ran  bőséges diuresis és a vizeletben a chloridok krízisszerű ürítése jelzi. 
(Dasevszkij.) A  továbbiakban a b ilirubin  színt fokozatos csökkenése â  meg
nagyobbodott lép eltűnése, a máj fokozatos mégkissebbedése, a sclerák és a 
b ő r színének norm álissá válása és utolsónak az ubg. norm álisra csökkenése 
következik be.

A N. H. H.-ban nagy figyelm et szenteltek a recidiváknak. Ezek általá
b an  igen ritkák . M egkülönböztettek valódi és pseudorecidivákat. A valódiak 
h irte len  fejlődnek ki, a m egbetegedést követő hetekben, sokszor még a kór
ház i tartózkodás alatt, á lta lában  súlyosabbak és tartósabbak, m in t az első 
sárgaság i hullám  volt, a máj és a lép is mindig megnagyobbodik, a vvs. 
sü llyedés ilyenkor fokozott, a serum  vastarta lm a eléri a 3—400 mg.%-ot. 
Egyéb tünetei nem  különböznek a B otkin-kór tüneteitől. A pseudorecidivák 
a sárgaság  lezajlása u tán  hosszabb idővel lépnek fel, k ifejezett tompa, m áj
tá j i  fájdalom m al, am ely cholecystitist u tánozhat és anorexiával, hányingerrel, 
hányással, májmeginagyobbodással és fokozódó vérbilirubin szinttel járnak. 
R endszerin t k im utatható  valam ely újabb m ájkárosító tényező. Frontviszo
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nyok között intercurrens infectiók, nagyfokú m egterhelés jönnek számításba, 
máskor védőoltások u tán  észleltek ilyen pseudorecidivákat. (Éppen ezért Bot- 
kin-kóron egy-két éven belül átesettek védőoltását lehetőleg mellőzni keli!)

Az a kérdés, hogy a pseudorecidiva a B otkin-kór által károsodott máj 
nem specifikus megbetegedés-e, vtagy pedig újabb virusinfectió, még nincs 
véglegesen eldöntve és összefügg a Botkin-kór u tán i im m unitás kérdésével. 
Zsdanov járványtant megfigyelések alapján (családi észlelések, kollektívák
ban, főleg gyermekek közül a m ár sárgaságot, átvészeltek egészségesek m a
radtak, a kortörténetekben csak 2.4% -ban van anam nestikus sárgaság) azt 
állítja, hogy a Botkin-kór után im m unitás marad, mások szerint viszont nem  
ritka az ism ételt sárgaság és lehetséges, hogy ismét specifikus virus okozta 
fertőzésről vian szó.

IV. Reconvalescens szak.

Ez az időszak általában néhány hétig ta rt a sárgaság eltűnése u tán  
S tünetei bizonyos fokú gyengeség, törődöttség, rossz étvágy, érzékenység 
diétás ártalm akkal szemben. M áskor ez az időszak néhány hónapig is elhú
zódik. Ilyenkor a májnagyobbodás és a m áj-laesio jelei megm aradnak, a v é r
ben néha a plasmiasejtek megszaporodnak, m akrocytosis van, a vvs. süllyedés 
sokszor fokozott. Egyes elhúzódó reconvalescentiával járó  esetekben idü lt 
hepatitis, sőt, kifejezett m ájcirrosis fejlődött ki. Azonban az idült hepatitis 
diagnósisával óvatosnak kell lennünk, m ert sokszor még hónapok m úlva is 
létrejöhet a máj megkisebbedése és a májmüködés helyreállása. Mjasznikov 
szerint a N. H. H.-ban az idült hepatitis rendkívül ritka volt.

A  heveny máj dystrophia.

A  N. H. H.-ban több típusban jelentkezett. Az egyik típusnál m ár a 
betegség I. napjaiban kialakult a teljes tünetcsoport. (A szövettani vizsgálat 
ilyenkor is k im utatta a korábbi keletű finom máj elváltozásokat, teh á t egy 
rendkívül tünetszegény praeicterusos szakból alakult ki a látszólag friss k ó r
kép.) A másik típusnál a m ájm űködés zavarai kezdettől fogva igen kifejezet
tek és azután fokozatosan jelentkeznek a m ájdystrophia, m ajd a m ájcom a 
tünetei. Igen nagyfokú sárgaság m indig heveny m ájdystrophia veszélyére 
figyelmeztet, ugyancsak a kezdeti nagy főfájás, gyengeségérzet, nappali alu- 
székonyság és éjjeli álmatlanság. A továbbiakban néha a máj néhány -óra 
alatt megkisebbedik, m áskor ez a megkisebbedés is fokozatosan következik 
be. Egyes esetekben a m ájcom át collapsus vagy tüdővizenyő vezeti be. 
A m ájdystrophia harmadik, nem  ritka típusa, a subacut forma, am elynél a 
máj néha^ megnagyobbodott is m aradhat (ilyenkor kórszövettanilag regenera
tív jelenségek feltűnőek). Gyakori a vérzéses diathesis (petecsek, o rr- és bél
vérzés), csökkenthet a vér prothrom binszintje. Gyakori a pneumonia. A szo
kásos m ájfunctiós próbák mind erősen positiv eredm ényt adnak, különösen 
fokozott a vér am inósav-tartalm a (20—-30 mg.%-ig) és a vizelet am inósav- 
tartalm a, amely 5—10-szeresére emelkedik a norm álisnak, bár a leucin és a 
tyrosin megjelenése a vizeletben egyes könnyebb lefolyású esetekben is elő
fordulhat. Jellemző haematológiai elváltozás, jellemző hőm enet nincs. A  le
folyás néha hullámszerű, remissiók és recidivák v álthatják  egymást és egyes



ilyen elhúzódó lefolyású esetekben a m ély coma beállta előtt a  beteg életét 
sikerült m egm enteni.

A N. H. H .-ban a m ájdystrophiára való átm enet nem  volt gyakoribb, 
m int békeidőben. Éz a  kedvező jelenség azzal magyarázható, hogy az esete
ket korán, helyesen diagnostizálták, • a kórházi ápolást és az aktív  therapiát 
korán kezdték meg.

A Botkin-kóros betegek kiürítése a N. H. H.-ban.

Az e. és ho. sgh.-n a helyes kórism ét 91.9%-ban fe lá llíto tták . A kiürítés 
ezen szakaszain a téves diagnosisok szám a 8 -1 %, amely term észetesen c s a k  
a betegség legkorábbi szakaszára vonatkozik. A téves dignosisok: malária, 
angina, typhus és paratyphus abd., leptospirosis. A hads. tábori kórházakban 
a helyes kórism ét 99.5%-ban felállították.

Az e. és ho. sgh.-n a1 betegek 90%-a 3 napnál rövidebb ideig m aradt, 
azaz 3 napon belül m egtörtént a k iürítésük  a tábori mozgó kórházakba. A 
betegek többsége (63%) kiürítő  kórházba került, 3.6% kerü lt járványkór
házba, a többi szakosított tábori belgyógyászati, illetőleg ú. n. belgyógyászati 
kiürítő  kórházba került.

A hads. tábori mozgó kórházak®  Botkin-kóros betegeknek % részét tovább 
ü ríte tték  hátországi kórházak felé. A tábo ri kórházakban m ár m egtörtén t a 
betegek elkülönítése és őket ápolás és szállítás szempontjából m int fertőző 
betegeket kezelték, idejében gondoskodtak a fertőzött csapatoknál védőintéz

kedések végrehajtásáról. Egyes frontszakaszokon, ahol a betegség nagyobb tömeg
ben lépett fel, vagy  ahol a tábori mozgó kórházak tú lte rheltek  voltak, külön 
kórházat á llíto ttak  fel Botkin-kóros betegek részére.

A szovjet eü. szolgálat kitűnő m unkáját m u ta tja  az á  statisztika, amely
ből kiderül, hogy a betegek betegségük kezdetétő l számítva, m ilyen rövid idő 
a la tt  ju to ttak  kórházi ápolásba és gyógyításba.

A N. H. H. I. évében az első 3 napon kórházba kerü lt: 33%,
A N. H H. IV. évében az első 3 napon kórházba került: 40.8%,
A N. H. H. I. évében az első 7 napon kórházba kerü lt: 36%,
A N. H. H. IV. évében az első 7 napon kórházba1 került: 22.7%,

(a betegség kezdete a la tt háborús viszonyok között a sárgaság első jeleinek fel
lépésiét értjük).

A N. H. H. előrehaladtával teh á t a korai gyógykezelés tek intetében az 
eü. ellátás állandóan tökéletesedett, és csökkent a viszonylag később kórházba 
kerültek, száma.

A korai gyógyítás a betegség icteruses szakának m egrövidülését ered
m ényezte.

A N. H. H. I. évében 7 napig ta rtó  icterüsos szak: 7.4%,
A N. H. H. IV. évében 7 napig ta rtó  icterüsos szak: 9.55%,
A N. H. H. I. évében 30 napon tú l ta r tó  icterüsos szak: 39.7%,
A N. H. H. IV. évében 30 napon tú l ta r tó  icterüsos szak: 25.3%.

A korai ápolásba vétel kedvező hatásának  megítélésénél 'egyéb gyógy- 
tényezők m ellett nagy jelentősége van m agának a fektetésnek. A N. H. H. ta
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pasztalatai azt m utatják , 'hogy a fektetés, m int gyógytényező egym agában is 
m egkönnyíti a betegség lefolyását, fokozza — m indennem ű fizikai m egterhe 
lés kiküszöbölése révén a glycogen-raktározást, csökkenti a fehérjeszétesést, 
jav ítja  a máj véréllátását, em ellett fektetés kapcsán bizonyos m eleghatások is 
érvényesülnek, amelyek a m ájtá ji fájdalom  csökkenését segítik elő. A fektetési 
nemcsak, m int a betegség id ő tartam át megrövidítő tényezőt, hanem  m int pro- 
íilactikus eszközt is kell tek in tenünk a recidivák és az idült hepatitisre  való 
átm enet megakadályozására.

A korai gyógyítás, a kiürítés különböző szakaszain, valam int a gyors és 
rendeltetésszerű kiürítés eredményeképpen, a  betegség a N. H. H .-ban á lta 
lában jóindulatú lefolyást m u ta to tt s a betegek nagy többsége visszatért a h a r 
coló alakulathoz. A kórházi gyógykezelés befejeztével a betegséget k iállo ttak  
általában  1 0  napos, vagy ennél rövidebb pihenőt kaptak, csak az esetek 
12%-ban volt szükség 10 napnál hosszabb eü. szabadságra. Az összes betegek 
91.9%-a ezen idő elteltével, vagy közvetlenül a kórházi tartózkodás után, visz- 
szakerült az alakulatokhoz, egy részüket előbb még ú. n. feljavító zlj.-hoz osz
to tták  be.

Jaszimovszkij közlése szerin t 1942. augusztusától 1943. augusztusáig ál
ta lában  könnyebb volt a lefolyás, m int 1943. után. Az 1943. u tán i időszakban 
ez azzal m agyarázható, hogy a nagym értékben mozgó hadm űveletek során több 
volt a tú lterhelés, nehezebbek az elhelyezési viszonyok és több volt az á tvé
szelt m alária és dysenteria. Mig 1943. augusztusáig a recidivák száma 2.3%, 
1943. augusztusa u tán  4.6%, ami ugyancsak m utatja  a kórlefolyás súlyosabbá 
válását.

Megelőzés.

Megelőzés szempontjából a legnagyobb je len tőségűé m inél korábban fel
á llíto tt diagnosis, lehetőleg m ár az icterus elő tti szakban. Ezt követően a b ete
gek korai elkülönítése és kórházi elhelyezése', m inthogy a vírus ürítése a beteg
ség korai időszakába esik. Az elkülönítés az első tünetek  m egjelenésétől 3 hétig 
szükséges. A betegek ellátásában és ápolásában ugyanazokat az elveket kell 
szem előtt tartan i, m int bélfertőzések esetében. A kórházi ápolás lehetőleg a 
teljes gyógyulásig tartson. A  m egbetegedett egyének környezetét megfigyelés 
a la tt kell tartan i, különösen azokat, akik közvetlen érintkezésben vannak a 
beteggel s akiknél a kon tak t — és cseppfertőzés tek in te tbe  jöhet. A jánlatos 
ezeknél a vizelet sorozatos vizsgálata ubg.-re, továbbá m egfigyelésük dyspep
sias tünetek  szempontjából. Akiknél dyspepsiás tünetek, urobilinogenuria, eset
leg láz jelentkeznek, a további megfigyelés céljából elkülönítendők, sőt, lehe
tőleg, m int a Botkin-kór legkoraibb stádium ában levő esetek kórházi ápolásba 
veendők.

Az ivóvíz és az élelm iszerek fertőzéstől való m egóvására ugyanolyan 
megelőző intézkedéseket kell tennünk, m in t bélfertőzések fellépése esetében, 
azaz m indent meg kell tennünk, hogy a  betegek ürülékét, vizeletét táv o lta rt
suk. Tejet, vizet csak forralva szabad fogyasztani. A m egbetegedés kezdetétől 
szám ított legalább 2 hónapon belül. B otkin-kórt kiállóit egyéneket élelmezés
ben foglalkoztatni nem  szabad.

Külön óvóintézkedésók szükségesek a  parenteralis fertőzés (serumhepa- 
titis) megelőzésére. A véradók közük ki kell zárni azokat, akik a m últban  Bot
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kin-kórban szenvedtek, akik jelenleg ilyen betegekkel érintkeznek, de lehető
leg azokat is, akik 2 létven belül vért vagy emberi savót kaptak. M inden v é r
adás elő tt m eg kell vizsgálni a donor vérét és vizeletét epefestékre, illetőleg 
származékaira. Ha a véradók kiválogatása ilyen alapossággal nem  lehetséges, 
ajánlatos a nyert savót legalább 2  órán  á t 60 fokos hőm érsékleten tartani. 
Hasonló rendszabályok szükségesek kanyaróellenes savó alkalm azásánál is. 
Járvány esetén a fertőzött vidéken ajánlatos a savó gyűjtését beszüntetni- ín- 
jectiók adásánál és vérvételnél (vénából vagy ujjbegyből) m inden beteg után 
az eszközöket alaposan k i kell főzni. Kórházi osztályon gondoskodni kell arról, 
hogy a Botkin-kóros betegek számára külön m egjelölt injectiós és vérvételi 
eszközök á lljanak  rendelkezésre.

Kezelés.
i

Étrend: M ár a N. H. H. a la tt a Moszkvai Gyógyélelmezési K linika közölte, 
hogy a fehérjekorlátozás az étrendben helytelen és, hogy napi kb 2 0 0  gr fehérjét 
taitalm azó é trend  m ellett a m ájfunctió gyorsabban állo tt helyre. Lavrukovics 
107 beteget 4 csoportra osztva (a csoportokon belül azonos súlyossági fok), k ü 
lönféle diétán ta r to tt  m egfigyelés a la tt s azt találta, hogy m érsékelt (napi 
80 gr.) fehérjeadás m ellett a lefolyás meggyorsul, az átlagos, 31 napról 21 napra 
csökkent a betegség idő tartam a. A N. H. H. u tán  m ethionin, casein és cystin- 
dús étrendet alkalm aztak, részben tisz títo tt am inósavak form ájában, főképpen 
pedig sajt és tú ró  adagolásával, utóbbit napi 2—400 gr. mennyiségben. A diéta 
egyébként szénhydrátdús, zsírmentes. A zsír tek in tetében  annyi k ivétel tehető, 
hogy teljes tej adható, am ely Pevzner szerint A vitam in  tarta lm a folytán is 
előnyös. A N. H. H- alatt szélesen e lterjed t a hadseregben a tej-növényi étrend, 
a kiürítés szakaszain á lta lában  ezt az étrendet kapták a betegek, bőséges folya
dékbevitellel (tea, ásványvizek, p. os„ vagy csepegő csőréiben, ill- bőr alá). Gya
kori kismennyiségű étkezéseket adtak, az alkoholt szigorúan eltilto tták .

Gyógyszeres kezelés:

1. Glucose, leggyakoribb adagolási form ája volt napi 20—50 kcm 40%-os 
o ldat, i. v., á lta lában  1—2 hétig. Néha 5%-os oldatot is adtak, bőr alá, vagy 
csőrében. Az 5%-os oldat nagy m ennyiségben adva, különösen a súlyos ese
tekben  vált be, egyes szerzők szerint napi többszáz kcm híg glucose és 2—3- 
szo r 5—10 E. insulin  segítségével egyes dystrophiás eseteket is sikerült meg
m enten i

2. Insulin, az összes esetek V4 -ében ad ták  kétszer 5, legfeljebb 10 E.-nyi 
adagban, A súlyos esetekben fe lté tlenü l kell adni, a glycogenfixátió elősegí
tésére-

3. Ascorbinsav. Már a d iétában biztosítani kell bőségesen. Injectióban napi 
300 m g.-t nem haladó m ennyiségben adták, m int ugyancsak a glycogenfixatiót 
elősegítő szert. Igen jól bevált a leningrádi blokád idején, ahol kétségtelenül 
sok C hypo-, ill. avitam inosis volt. A fron ton  a C vitam in adagolás csipke
bogyótea, fenyőtű-tea, illetve m álna vagy más gyümölcs form ájában tö rtén t.
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4 A“ vitam in A súlyos esetekben fe lté tlenü l szükséges az adagolása, 
m iután a" m ájban a carotinból való képzése zavart. 'Mjasznyikov könnyű és 
középsúlyos esetekben carottnbő étrendet javasolt.

5. Egyéb vitaminok- Bi adása főleg a betegség tetőfokán szükséges, 
elsősorban a szénhydrátfelhasználás céljából. (Napi 10—50 mg.) — Nicotinsav 
egyes vizsgálók szerint norm alizálja a hyperglykaem iás görbét, fékezi a gly
cogen 'bontását a m ájban, sót, vannak, akik a nicotinsavniak a betegség idő
ta rtam á t m egrövidítő 'hatásáról számolnak be. E szert általában  napi 50 100
mg-os adagban alkalmazzák. Az összes tapasztalatokat_ áttekintve azonban- 
az derül ki, hogy a positiv eredmények nem  elég meggyőzőek és a hatasmecha- 
nismus sem eléggé tisztázódott. Hypoprothrombinia<emia esetén K vitam in szük
séges néhány napon át-

6- Magnesium sulfat, natrium  su lfat adagolása a szokásos módon tö rtén t 
(egy kávéskanállal 2 dl vízben, langyosan éhgyomorra, esetleg többször 
naponta).

7. Specificus therapia. E tek in tetben  főképpen csak reconvalescens savó
adagolása jöhet szóba, amelytől számos esetben eredm ényt lá ttak . A vértrans- 
fusiot általában ellenjavaltnak tartják , egyes esetekben az volt a benyomás, 
hogy recidivát idéz elő. Még súlyos vagy dystrophiás esetekben sem ajánljak. 
Specificu9 chemotherapia nincs, fenyegető cománál komplikáció esetén indo
kolt a penicillin adása, amelyet egyesek fenyegető cománál kom plikáció nél
küli esetekben is glucose és insulinnel együtt alkalm aztak átlagosan 8 napon 
át 1,200.000—1,500.000 E. összmennyiségben. K ísérletek tö rtén tek  jódcahum  
és Lugol oldattal, m int am elyek egyesek szerint a máj colloidjára hatásosak, 
továbbá Hg.-készítményekkel, amelyek közül a kálóm éit epeelválasztást fokozo 
hatása m iatt m ár Botkin is ajánlotta, végül m egkísérelték pyram idon, salycil, 
urotropin és calciumkészítmények adását. Ez utóbbiak azonban teljesen hatás
talanok voltak. . . . „

8. Spasmolytikus szerek. (Belladonna, atropin, papaverm) Szam itasba-
jöhetnek, m int am elyek talán  a vagusra k ife jte tt hatásuknál fogva, a májsejt 
functió t javítják.

9. Duodenalis szondázás. Kedvező hatása (magn. sulf. beadásával) főleg
elhúzó sárgasággal járó  vagy recidiváló esetekben észlelhető. Az esetek több
ségében .azonban nem  alkalmazták. A N- H. H .-ban alkalm azták egyesek a 
gyomor és duodenum permetezését 0=-vel, naponta 2 3 1 0=-t adva duód. szon-

- dán á t éhgyomorra. Az összehasonlító vizsgálatok azonban k im uta tták , hogy 
bár a közérzet e kezelés m ellett javult, a  sárgaság ta rtam a szem pontjából m eg
győző eredm ény nem  volt k im utatható  s az általánosan alkalm azott glucose- 
insulin therapiával szemben előnye nincs.

10. M ájthenapia. Elhúzódó és súlyos form áknál m ár békeidőben is, m ajd 
a N H. H. a la tt is alkalmazták. Hasonló esetekben adtak m ellékvesekéreg ki
vonatokat is.

A kezelést áttekintve, A Botkin-kór könnyű eseteiben fektetés, m egfe
lelő étrend és glucose, esetleg insulin  adása vá lt be. A középsúlyos és súlyos 
esetekben, valam int recidiváknál és még inkább fenyegető dystrophiánál a 
fentieken kívül bőségesen 'alkalmaztak 'különböző vitam inkészítm ényeket, m aj- 
injectiókat, duodenális öblítést, reconvalescenc savót. A súlyos esetek therapia- 
jában a rendkívül bőséges glucose adagolás eredm ényeit kell mégegyszer a lá
húzni. 1
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A honvédségnél észle lt  összeeséseh  
elektvoencephalogvaphiás leleteinek  

kiér téke lése
í r ta :  Dr. Ju h á sz  Pál

o r v o s a le z r e d e s

I .

A honvéd neurológiában egyik leggyakoribb problém a az ,,összeesések“ 
klin ikai k iértékelése. Az egyszerűbb vegetatív  eollapsustól az epilepsiás nagy 
roham ig az összeesések hatalm as scálájával találkozunk s nem csak diagnos- 
ticai, hanem  prognosticai szempontból is vélem ényt kell m ondanunk. Leg
gyakrabban olyan összeesésekről és rosszullétekről van szó, m elyek tartós 
kórházi m egfigyelés alatt nem, vagy alig ism étlődnek.

N élkülözhetetlen ilyenkor a pontos anamnesis. Sajnos, többnyire csak a 
beteg bem ondásaira vagyunk u ta lv a  — éppen azokban az esetekben, am ikor a 
beteg önm egfigyelésre tudatzavara vagy eszméletlen állapota m ia tt képtelen- 
K örnyezete nem  tud  objectív megfigyelő lenni, m ert az összesés p illanatában 
nem  a m egfigyelést tek in ti feladatának. A  subjective le írt rosszullétek pedig 
lehetnek akaratlagosan vagy tudatta lanu l is positiv vagy negativ  beállíto tt
ságúak.

Ilyen  körülm ények között az elektroencephalographia (eeg.) n y ú jto tta  
segítség felbecsülhetetlen. Jelen tékeny  százalékban kim utatja az epilepsiákat, 
azokat az összeeséseket, m elyek a katonai fegyveres szolgálat közben a leg
súlyosabb veszélyeknek tehetik  ki ak ár az egyént, akár közösségét.

Közlem ényem ben nem  kívánok az epilepsia egyes elektröencephalogra- 
phiás részletproblém áival foglalkozni. Célom csupán a fenti összeeséseket pro
dukáló kórképek eeg. leleteinek k iértékelését elvégezni s kim utatni azt, hogy 
ez a vizsgálati eszköz m ilyen nagy segítséget nyú jt a diagnosticában. Legfőbb 
ideje m ár, hogy M agyarországon is m eginduljon az olyan eeg. vizsgálat, m ely 
az őt m egillető szerephez ju t  a klin ikai gyakorlatban s neurológusainknak a 
szükséges já rtasságo t biztosítja.

Az első 160 válogatás nélküli esetünkben végzett vizsgálatról szeretnék 
beszámolni. M inden olyan betegnél elvégeztük az eeg. vizsgálatot, akinél az 
anamnesisben összeesés szerepelt, m ég akkor is, ha m ár az anamnesis maga 
epilepsia ellen  szólt. T ettük  ezt azért, m ert egyfelől bőséges tapasztalato t 
akartunk szerezni ebben a vizsgálatban, másfelől, m ert a m odern neurológiai 
álláspont szerin t az epilepsia fogalma fe lté tlenü l kibővült s ma m ár epilepsiá- 
nak ta rtu n k  olyan kórképeket, m elyeket p ár évvel ezelőtt a neurosisok, 
psychopathiák, vegetatív  esékenység kórképébe u taltunk . V izsgálatainkat 
négy derivatiós készülékkel végeztük, igen gyakran egy betegnél két-három , 
sőt négy alkalom m al is m egism ételtük a vizsgálatot. A nyugalmi állapotban 
végzett vizsgálaton kívül m inden esetben végeztünk hyperventillatios és igen 
gyakran  gyógyszeres m egterhelés m elletti vizsgálatot is.

II.
160 esetből 81 alkalommal diagnostisáltunk epilepsiát és ezek közül 77 

■esetben ta lá ltu n k  positiv eeg. leletet.
1. Normális, stabil alaprythm usba ik ta to tt nagy, lassú hullámokból álló 

periódust vagy periódusokat 25 alkalom m al talá ltunk .
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1. ábra.

Egy igen sok problém át okozó betegünk vizsgálatából szárm azik az 1. 
ábra. Anamnesisében 5 olyan rosszullétről számol be, m elyek epilepsiás jelle
gűek, kórházi benttartózkodása a la tt azonban kizárólag hysterias functionalis 

nagy roham okat észleltünk. Az ábra jelentéktelen dysrhythm iát m utat, mely 
többszöri vizsgálatnál is változatlan. Negyedik vizsgálatunknál, két perces 
hyperventillatio u tán  m egjelenik (2. ábra) a jellegzetes delta tevékenység:
2—3/sec.-u nagy, lassú hullám ok, 70—80 mV-os feszültséggel. Ezéknek alap
ján  hystero-epilepsia kórism ével bocsátottuk el.

•Következő két ábránk egy 22 éves katonabetegünk vizsgálataiból szár
mazik. 6 éve vannak generálisait nagy rohamai, 3 évvel ezelőtt leza jlo tt egyik 
rohama után  a jobb lábfej spasticus paresise m arad t vissza. A pneum o en-

¥' * -r r  r t  r %>- " ' *■•**
fH 'P f

3. ábra.

cephalogramm jelen ték telen  hydrocephalust m utat. A 3. ábra ennek a  beteg
nek nyugalm i állapotban felvett görbéjét m utatja : a kétoldali bipoláris el
vezetésében enyhe fokú dysrhythm ia. A hyperventillatio  u tán ebben az ese t
ben is (4. ábra) nagy, lassú hullám tevékenységet találunk.
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Az 5. ábra a kétoldali tem poro occipitalis elvezetésben norm ális, stabil 
alfa tevékenységet m utat, míg ugyanennek az egyénnek az ugyanakkor felvett 
jobboldali fronto-praecentralis bipoláris elvezetésében nagy, lassú periódus 
jelenik meg. (6. ábra.) Betegünknél 3 éves korában elszenvedett fejsérülés óta 
fennálló, ritk án  jelentkező, nagy roham okról van szó. Szovjet szerzők (Szub- 
botnik, Rohlin) hangsúlyozzák, hogy a focalis eeg. lehet sokkal gyakoribb 
traum ás epilepsiánál, m int genuinnál még akkor is, ha sem a  paroxysmus 
a la tt, sem inter'paroxysm alisan klinikailag focalis tünet nem figyelhető meg.

Szintén focalis jellegű epilepsiát m utat 7. ábránk. A bal occipitalis, un i
poláris elvezetésben periódusosán ismétlődő nagy, lassú hullám ok jelennek

7. ábra.
m eg s ezáltal a frequentia  4—5/sec.-ra csökken. A betegnél 7 éve állanak fenn 
eszméletvesztéssel járó  .nagy rohamok, klinikailag focalis károsodás nem  

m utatható  ki. Jasp er kizárólag eeg. le letre  támaszkodva, több alkalommal 
végez genuin epilepsiásoknál eredm ényes m űtéti beavatkozást.

Ugyancsak genuin epilepsiát m utat a 8. és 9. ábránk, s az epilepsiának 
egy másik eeg-ás sajátosságára hívja fel a figyelm et. Occipitalis elvezetések
ben  szabályos vagy csaknem  szabályos elektrom os tevékenységet, m íg a 
fronto-tem poralis bipoláris elvezetésekben dysrhythm ia m ellett nagy, lassú
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9. ábra.

hullám okat találunk. Ez az, ami azt igazolja, hogy a frontalis lebeny elek tro
mos tevékenysége igen labilis, a többi kéregterülethez viszonyítva i t t  je len
nek meg legham arabb kóros görbék s diffus localisatio esetén itt a legkifeje- 
zettebb. Jelentékenyen hozzájárult ez a megfigyelés az epilepsia diencepha- 
licus eredetének bizonyításához.

2. Pont, tűszerű hullámokat stabil alaprhyihm us m elleit sokkal ritk áb 
ban találtunk, a 81 esetből csak 5 alkalommal.

Ilyen negatív és positiv pont-hullám okat m utat 10. ábránk, a bal occi
pitalis unipoláris elvezetésben, míg a jobboldali elvezetés enepehalogram m ja 
normális. A görbe egy 6 éves kor óta fennálló genuin epilepsiában szenvedő 
beteg vizsgálatát m utatja.

11. ábra.

A 11- ábra igen érdekes esetet m utat be. Traum ás epilepsiáról van  szó. 
Az anamnesisben repülőgépbaleset u tán  jelentkező petit maiok és ködös álla
potok szerepelnek- Az eeg. érdekessége az igen szabályosan ismétlődő tűszerű

338



hullámok. Am ikor ezt az esetünket vizsgáltuk, akkor még nem  figyeltünk 
arra, hogy egyes elektromos corticalis kisülések a szívrhitm ussal synchron 
jelennek meg. Későbbiekben Iván szds-naik voltak ilyen irányú megfigyelései 
s vizsgálatainkat k iterjeszte ttük  a sim ultan  cardialis és corticalis elvezeté
sekre. A legújabb  szovjet irodalom (Livanov), m int az epilepsiás kéreg egyik 
sajátosságát említi' a  fokozott vezetőképességet és ennek tu lajdonítja azt, hogy 
a szívrhythm us az eegm-on megjelenik. Ilyen szabályosan ismétlődő — m int 
az ábráin lá th a tó , 2 m p-ként három szor —  kisüléseket corticalis elvezetések
ben nem szoktunk találni és igen valószínű, hogy ez egy 90-es sinusrhythm us- 
nak az eegm -on való megjelenése.

r r ' i M '? i( t )  Vi ' »4 i *í<|h I?:-.

12. ábra.

Norm ális alaprhythm usban ik ta to tt 10 mpig ta rtó  kóros periódust m u
ta t a 12. ábra. A periódust tűszerű hullám ok csoportos előfordulása jellemzi, 
reactiv elektrom os szünetek közbeiktatásával. A sym m etricus bipoláris elveze
tés ép kéregtevékenységet m utat. A betegnél neuroticus állapotok fellépése 
során jelentkeznek eszméletvesztések. Ezt is hystero-cpilepsiának diagnos- 
tisáltuk.

3. A 81 esetből 8 alkalommal lá ttu n k  nagy, lassú és tűszerű alakok, 
együttes előfordulását.

13. ábra. r 4 ‘.

14. ábra.

Ilyen képet m u ta t a 13- ábra, a jobboldali frontális pólus unipoláris el
vezetésében. A két félteke azonos pontjának elektrom os differenciája fe l
tűnő- A betegnél gyerm ekkora óta je lentkeznek 2—3 hónaponként ism étlő
dően görcsöknélküli eszméletvesztések.

Ehhez hasonló a  14. ábra egy m ásik genuin epilepsiás betegünknél, 
véletlenül szintén a jobboldali frontalis elvezetésben.
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4. Az eddig tá rg y a lt csoportokban a kóros hullám alakok többé-kevésbbé 
stabil corticiaiis tevékenységbe voltak iktatva, míg a következőkben olyan 
egm-okat láthatunk, ahol stabil alaprhythm us nincs. Az elektromos tevékeny
ség nagyfokú változékonysága jellemző az epilepsiás kéregre. Ilyen d y srh y th -  
miára épülő nagy, lassú hullámokat 20 esetben találunk.

A 15. ábra az első csoportból iólism ert nagy, lassú hullám alakokat mu-



ta tja  a  27 éves egyén jobboldali occipitalis unipoláris elvezetésében. A több
m éteres szakaszon azonban ebben az elvezetésben stab il alaprhythm us egyál
talán  nem  fejlődik ki. Az épnek látszó baloldalon is perm anens dysrhythm ia 
van. A beteg évek óta alkoholista és 5 éve vánnak generáliséit nagy rohamai.

Perm anens dyshrhythm iába ik ta to tt nagy, Lassú hullám okat m utat a
16. áb ra  egy agyrázkódás után fellépő generáliséit nagy roham okat produkáló 
betegünknél.

Ugyanebbe a csoportba soroljuk következő esetünk eegmáját. (17. ábra.) 
A honvéd baj társ kórházunk belosztályán feküdt pneum oniával és lázas álla
potában typusos epilepsiás nagy  roham  zajlott le- Az aznap elvégzett eeg. 
vizsgálat ad ta  ezt a képet és csak a lelet positivitása u tán  vallo tta be bete
günk, hogy gyerm ekkora óta vannak generáliséit nagyroham ai.

18. áb ra  dysrhythm iás nagy, lassú hullám okat m utat. A beteg anamne- 
sisében láza latti nagy roham ok szerepelnek. Három alkalom m al elvégzett 
eeg. vizsgálat eltérést nem  m utat. A negyedik alkalom m al pyragot adtunk a 
betegnek és a lázas állapotban végzett eeg. vizsgálat során nyertük ezt a 
képet, ugyanakkor klinikailag epilepsiás tünet nem jelentkezett. Normális 
körülm ények között a láz a kéreg elektrom os tevékenységének frequentiáját 
növeli.

5. D y s r h y th m iá s  a la p h u l lá m b a  ik ta t o t t  tűszerű  g ö rb é k e t  sokkal ritkáb
ban, összesen 7 alkalommal találtunk .

19. ábra.

Ilyen görbét m utat a 19. áb ra  egy traum ás epilepsia esetében.
6. Diagnosticai- szempontból legnehezebb volt azoknak az eseteknek az 

elbírálása, m elyeknél a közism ert interparoxsysm alis elektrom os epilepsiás 
alakokat k im uta tn i nem lehetett. 12 ilyen esetben az alaprhythm us nagyfokú 
ingadozása, a két félteke azonos pontjainak  elektromos differenciája vezetett 
a lelet megítéléséhez. Ezeket a görbéket egyszerűen d y s r h y th m iá s  görbéknek  
nevezzük. Ezekkel kapcsolatban kell egy igen biztos, s tandard  m egterheléses 
vizsgálatot kidolgozni, m elyet célul is tűztünk  ki.

20. ábra.
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3— 4 hetenként ismétlődő nagy rohamai vannak annak  a  betegnek, aki
nél vizsgálatnál a 20. áb rá t nyertük. Az állandó am plitúdó ingadozás, a két 
félteke asym m etrikus görbéje te tte  bizonyossá leletünket.

Még kifejezettebb ez a dysrhythm ia egy következő esetünkben, a 21. a. 
és 21. b. ábrákon.

7. Négy esetben diagnostizáltunk epilepsiát negatív eeg-lelet m ellett. 
K linikailag teljesen biztosíto tt volt az epilepsia diagnosisa — vagy azért, m ert

21/b. ábra,.

roham át láttuk, vagy azért, m ert közvetlenül a roham  u tán  vizsgáltuk és a 
roham a la tt súlyos arcsérüléseket szenvedett. Csupán egy alkalom m al fogad
tuk el okm ányokkal annak  igazolását, azt, hogy gyerm ekkora óta részesül 
anti, epilepsiás kezelésben. Az egyébként is biztosított diagnosis m iatt nem 
végezhettünk ism ételt vizsgálatokat.

n i.
Nem epilepsiás kórképeink megoszlása a következő:
1. Összesen 19 esetben sem az anamnesis, sem a k linikai vizsgálat semi- 

lyen kórkép tisztázását nem  te tte  lehetővé. Többnyire azzal bocsátottuk ki 
ezeket a  betegeket, hogy a kórkép tisztázható nem  volt, s ú jabb  rosszullét 
esetén  a beteg ellenőrző v izsgálatra jelenjen meg. Ezek között 11 olyan eset 
van, ak ik  tek in tettel arra , hogy továbbra is a  honvédség kötelékében m arad
tak, m ai napig 3, de inkább 6 hónapos control! a la tt  á llo ttak . 11-ből 8-mál 
eeg. e ltérés nincs, 3-nál pedig enyhe dysrhythm ia volt megfigyelhető. Volt 
azu tán  8 olyan esetünk, akiknél az  eeg. negatív  volt ugyan, de nevezettek 
polgári betegek voltak, am buláns vizsgálatban részesültek és így a  controll 
lehetősége nem  á llo tt fenn. Diagnosis nélkül bocsátottuk ki őket még akkor
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is, ha anamnesisük k ifejezett epilepsia m ellett szólt — éppen a negatív eeg 
le le t alapján.

2- Hat esetben kü ld tek  osztályunkra beteget, akiknél anam nesis alap
ján  narcolepsiát lehe te tt feltételezni. Két esetben kifejezetten  epilepsiás gör
bét ta láltunk , egyik esetben stab il alaprhytm usba ik ta to tt nagy, lassú perió
dusokat, m ásik esetben pedig dysrhythm iás görbében isolált és halm ozott tű 
szerű hullám okat. Négy esetben az eeg. negatív  vo lt s  ezek exhaustiv  kórké
peknek bizonyultak: hónapok ó ta  tünetm entesen  lá tják  el alakulatuknál szol
gálatukat. Az em líte tt két eseben a narcolapsiát, m in t epilepsiát b írá ltuk  el.

3. K ét esetben találkozunk olyan kórképpel, am ikor á tm eneti rövid 
időre az anam nesisben reactiv ködös állapotok jelentkeztek. Egyik esetben 
kevés alkohol elfogyasztása v á lto tta  ki a  ködös állapotot s a néhány nappal 
később végzett eeg. vizsgálat negatív  leletet adott. Másik esetben két alka
lommal jelentkezett összeesés. Egyszer édesanyja kórházbaszállításakor, másik 
alkalom m al, m ikor egy kim enője alkalm ával feleségét nem  ta lá lta  odahaza. 
Rosszullétét egész testre  k iterjedő  zsibbadás vezette  be. A napokkal később 
végzett eeg-vizsgálat a dysrhy thm ia m ellett hatalm as négyszögű hullám okat 
m u tat, az angol-szász irodalom ból ism ert Ps-hullám okat — jelezve azt, hogy 
psychés equivalenseknek önálló eeg. megjelenése van. Ezeket a Ps-hullám o-

22. ábra.
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23. ábra.  ,

kát m u ta tja  a 22. ábra, m íg a következő ábrán 23.) azt látjuk, hogy a trape
zoid hullám ok hyperventillatio u tán  megszűnnek és a görbe csupán dysrhyth- 
m iát m utat.

4. K ét esetben találkoztunk somnanbuliával — klinikai megfigyeléssel 
m indkettő t igazolni leheteti- Egyiknél kórházi éjszakai m ászkálás közben ar-
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24. ábra.
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25. ábra.
cát sérülést okozva az ajtóba verte , egyébként enureticus is volt. Ebben a« 
esetben az eegm. negatív. A m ásiknál kórházi benttartózkodása a la tt csaknem 
m inden éjszaka alvás alatti nyugtalanságot és álmából vtaló beszélgetést ész
leltünk. Csapattesténél éjszakánként alvás közben járká lt. Ebben az esetben 
nyugalm i helyzetben dysrhythm ia (24. ábra), hyperventillatio  u tá n  pedig 
delta-tevékenység (25. ábra) megjelenését észleltük.

5. összeeséssel osztályunkra kerülő betegeknél két esetben oligophre- 
niát, egy esetben szívizom gyulladást á llapítunk meg. Az eegm. mindhárom 
esetben negatív.

6. Egy esetben diagnostisalunk essentialis hypértoniát, anamnesisben 
egyetlen összeeséssel. Eggm-on dysrhythm ia m ellett tűszerű  hullám ok van
nak  jelen.

7. Igen nagy számban, összesen 26 alkalommal lehe te tt a vegetatív neu
rosis különböző alak ja it diagnostisalni: angiodystoniák, histam in-cephalalgia. 
hyperthireosis, neuroticus gyomorbél izgalmak, acrocyanosis hyperhydrosis 
m ind objectív megfigyelés vagy laboratórium i leletek alapján kerültek  meg
állapításra- Az azóta eltelt hónapok bizonyítják, hogy abban  a négy esetben 
sem állott fenn epilepsia, am ikor eeg. eltérés nem  volt k im uta tha tó . Egy ilyen 
esetet m utat be a 26. ábra. A  bal praecentralis unipoláris elvezetésben hatal

m as dysrhythm ia van jelen, norm ális frequentiával és a  norm ális határon 
belül mozgó am plitúdó ingadozással. Évek óta fennálló szív táji szorulás érzé
séről panaszkodott a beteg és néhányszor a  gyakorlatokon összeesett. Negatív 
leletek alapján neurosis cordis volt a kórisménk.

8. összeeséssel járó  kórképeink közül 21 esetben diagnostisaltunk 
psychopathiat. K linikailag ezeknek m egállapítása nem  okozott különösebb 
problém át és nehézség csak annak eldöntésében állott, hogy psychiopathiája 
m ellett nem szerepel-e epilepsia is. E rre  kielégítő választ 14 esetben tud tunk  
adni, am ikor az ism ételten végzett eeg. vizsgálat negatív  volt. Másik 7 ese
tünkben azonban: a  dysrhythm ia jól m egállapítható. Asocialis m agatartásuk

26. ábra.
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m iatt nem  voltak a honvédség kötelékében ta rth a tó k  s így a contr'oll szem
pontjából is elvesztek. Az irodalom  is kb. ilyen százalékban talál psychopatak- 
nál kóros görbéket, dysrhy thm iákat. Hanscke és tá rsa i 115 psychopata eeg. 
leletét dolgozzák fel és 40 alkalom m al találnak dysrhythm iát. A dysrhythm ia 
alakja és súlyossága nem  enged következtetni a psychopathiának sem  am inő-

28. ábra.

ségére, sem  a súlyosságára- T ea tra lis  pseudotenebrosus rosszulléteket produ
káló betegünk kezdetben a psychés equivalensek gyanú ját kelti. E lektro- 
encephalographiás vizsgálatát m u ta tju k  be a 27. ábrán : állandóan hullámzó 
am plitúdó, enyhén csipkézett nagy alakokkal, minden periodicitás nélkül. A 28. 
áb ra  állandó dysrhythm iát m u tat, szabálytalanul ismétlődő, Ps-alakokra em
lékeztető nagy, lassú hullám okkal. A  beteg gyakori functionalis nagy roham o
kat produkáló hysterias psychopátha.

IV.

A m ellékelt táblázaton kívánom  eredm ényeinket összefoglalni.

„Összeeséssel“ járó 160 eset elektroencephalographiás leleteinek
kiértékelése.

1. Epilepsia.
stabil a laprhythm us m ellett nagy, lassú hullámok — 25 eset
stab il alaprhythm us m elle tt tűszerű  hullám ok —  —• 5 „
stab il alaprhythm us m ellett nagy, lassú és tűszerű

hullám ok — — — — — — — — — — 8 „
dysrhytm iás görbe, nagy, lassú hullám okkal — — 20 „
dysrhytm iás görbe, tűszerű hullám okkal -— —  —  7 „
dysrhytm iás görbe, jellegzetes kóros alak nélkül — 12 „

összesen — — 77 eset
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11. Nem epilepsia.
idegrendszeri megbetegedés nélkül:
tartós controllal — — — — — — 3 eset 8 eset
controll nélkül — — — — — — — — ,, 8 „
narcolepsia — — — — — — — — 2 „  —■' „
pseudonarcolepsia, exhaustio — — — — — ,, 4 „
reactiv  ködös állapot — — — — — — 1 »  1 » .
somnambulia — — — — — — — 1 „ 1 „
oligophrenia — — ■ — — — — — — — „ 2 „
szívizomgyulladás — — — — — — — „ 1 „ —
essentialis hypertonia — — — — — — 1 » ,  —
vegetatív neurosis — — — — — — — 4 - „ 22 „ —
psychopathia — — — — — — — — 7 „ 14 „

Összesen: 19 eset 61 eset
összesen: 80 eset

V.V.
Az eddig elm ondottak s a gyakorlati tapasztalatok alapján a következő

ket szeretném  megjegyezni.
1. Igen sok kóros eegm., elsősorban a  dysrhythm iák nem jellegzetesek 

egyik vagy másik klinikai m egbetegedésre.
2. Az eeg. egy segédtudom ány — önmagában a kórkép  diagnosisát nem 

dönti el, a diagnosist alátám asztja vagy cáfolja. A kkor já ru n k  el helyesen, ha 
az eeg. leletet összhangba tud juk  hozni a klinikai megfigyeléssel, vizsgálattal, 
rtg. le lettel.

3- Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy van  corticalis elektrom os epilep
sia k linikai tünetek nélkül és

4. van klinikai epilepsia negatív  eeg. lelettel.
5. Nagy gondot kell fo rd ítanunk arra, hogy valóban kipihent, nyuga

lomban lévő beteget vizsgáljunk, aki pillanatnyilag m entes m inden gyógyszer 
vagy alkohol behatásától. ]

6. Irányt kell venni a m egterhelések alaposabb k ititrá lásá ra  és ezeknek 
a m etódusoknak pontos kidolgozására.

Adatok az intramedullar is tuberculum  
klinikamához

Irta: Dr. Csanda: Endre Dr. Horváth András
orvosszázados orvosszázados

A  gerincvelő megbetegedéseinek helyes qualita tiv  diagnosisa gyakran 
nehézségekbe ütközik a  különböző körfolyam atok tü n e ti hasonlósága m iatt. 
A kórism e felállításánál az egyes megbetegedések re la tív  gyakorisága is szere
pet játszik és így néhány kórkép lehetőségét hajlam osak vagyunk ritkaságé 
m iatt elvetni, bár a tü n e ti kép vagy a kórlefolyás analisálósakor azt kellőkép
pen szám ításba vettük.

Ilyen ritka  folyam atok közé tartoznak  a gerincvelői tuberculum ok is. 
Serre 1831-ben elsőnek írja  le és 1936-ban K upka és Olsen irodalm i á ttek in 
tése 86 esetről számol be. Azóta az irodalom  áttanulm ányozásával további
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11 esetet ta lá ltunk . Jaffé sectios anyagában 46 agyi tubercu lum  m ellett csu
pán 1 gerincvelőit talál, 2600 boncolt esetből. Eisberg statisztikájában 275 
in tram edullar is tum or között a  tuberculum  0.4%-ban szerepel.

I.
Sz. J. 19 éves tanuló. 1940. április 1-én került felvételre a belklinikán. Felvé

telét az tette szükségessé, hogy a jobb bordaív alatt légzéskor, köhögéskor szúrásokat 
érzett. Köpetet nem ürít, utóbbi időben sokat fogyott. Gyermekkorában kanyaró, 
bárányhimlő, 1939-ben lág.yfekély. Felvételi vizsgálatkor közepes tápiáltsági viszo
nyok állapíthatók meg, nyirokcsomók nem tapinthatók, gerincoszlop kopogtatása 
nem fájdalmas, jobboldali mellkasfél légzéskor visszamarad, egyébként tüdők felett 
kopogtatási és hallgatózási eltérés nincs. Neurológiai eltérés nem mutatható ki. 
Vizelet, vérkép, vidal, WaR. köpetben Koch vizsgálat negatív. A mellkas rtg. át
világítás kifejezett tüdőrajzolatot mutat, megnagyobbodott hilusokkal. a rekeszek 
éles szélűek, jól kitérnek. Három hétig láztalan, majd subfebrilis lesz. Az ekkor 
megismételt rtg. vizsgálat mindkét tüdőmező egész kiterjedésében sűrűn elhelyezett 
kölesnyi submiliaris gócókat mutat. Süllyedése óránként 18 mm. Ekkor jobb alsó 
végtagját gyengébben érzi és a felvétel utáni negyedik héten megismételt ideg- 
gyógyászati vizsgálat jobb oldalon masszív, baloldalon jelentéktelen hosszú pálya 
tüneteket állapít meg. Rövidesen vizelési panaszok, majd mindkét lábon hőérző 
zavarok lépnek fel. A jobb alsó végtagban g.yöki jellegű fájdalmak és zsibbadás 
jelentkeznek és a köldök vonaláig felterjedően valamennyi érzés féleségben érzés
csökkenés állapítható meg. Ekkor idegklinikára helyezik át. Gerincoszlop kopog
tatásra nem érzékeny, gerincoszlop rtg. felvételei eltérést nem mutatnak. Lumbalis 
Kquorban összfehérje 31 mg %, Pandy -|—b. Schellack: -|—|—K sejtszám 8/3, WaR. 
negatív. A Thno magasságában tumort feltételezve a beteg myelographiai vizsgálat- 1

1. ábra. összefolyó intramedullaris tuberculumok a felső lumbalis szakaszban (2 eset).
ban részesül és a középső alsó thoracalis csigolyák magasságában számos kölesnyi 
szemcse marad vissza. Másfél hónap múlva változatlan liquor lelet mellett a klinikai 
kép kifejezett rosszabodást mutat: paraplegia, mindkét alsó végtagon teljes anaest
hesia, incontinentia alvi et urinae, priapismus. A  mellkas átvilágítás miiiari 
tuberculozist mutat. Az ekkori kórisme myelitis tranversa (tbc.) a Thi-„ magas
ságában. Az idegrendszeri lelet változtatása nélkül egy fél év múlva exitus követ
kezik be. Kórbonctani lelet: tuberculosis miliaris subacuta, a tüdőkben, vesékben, 
lépben és belekben számos tuberculum. Anaemia. Cachexia, súlyos cystitis. Agyvelő 
boncolás nem történt, külsőleg finomabb gümős meningitises elváltozások láthatók.
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A gerincvelő felett a háti szelvényektől caudal felé a lágyburok szorosan tapad 
és több kevesebb sűrű izzadmány itatja át, mely azonban az acut gümős meningi- 
tisektől eltérően sehol sem tömeges és a cauda rostokat megkíméli. A 9. háti szel-, 
vénytől caudal felé a metszlapokon a gerincvelő szerkezete elmosódott, egész 
keresztmetszetén szürkés, sárgás, vöröses foltok váltakoznak a széli részeken súlyos 
meningomyelitises elváltozásokkal. A lúmbalis szelvények szabadok. A középső 
thoracalis szakaszon mindkét Goll-köteg tabesre emlékeztető fehéres szinű elvál
tozása látható. Microscopos vizsgálat különböző nagyságú conglomeral tuberculumok 
szöveti képét mutatja, Goll kötegek következményes degeneratiojával.

Összefoglalva, első esetünkben a  tuberculotikus tüdőinfectioval párhuza
mosan kifejlődő gerincvelői harántlaesioról van szó, negatív  csont rtg . le lettel 
és a liquorban kisfokú fehérjeszaporulattal'- A m yelographias kép subarachnoi- 
dalis összenövéseket m u ta t a középső és alsó h á ti szakaszon. A klinikai kórism e 
tuberculoticus alapon fellépő gerincvelői harántlaesiot á llap ít meg, boncolás
nál a klinikailag m eghatározott gerincvelői m agasságban és csaknem vala
mennyi belső szervben különböző nagyságú tuberculum ot találunk.

i

2. ábra. Intrumedularis tuberculum szöveti képe, Langhaus óriássejttel. (2. eset).
K. M. 22 éves honvéd. 1949 tavaszán mellhártyagyulladással orvosi kezelésben 

részesült. Félév múlva, amikor mellkasi panaszai már teljesen elmúltak, heves 
deréktáji fájdalmak jelentkeztek, majd a bal lábfejben fokozatosan felfelé terjedő 
zsibbadás. Ekkor kerül kórházi felvételre. Vizsgálati lelet: Közepesen táplált, látható 
nyálkahártyák halványak. Jobb rekesz felett paravertebralisan 5 harántujjnyi terü
leten tompult kopogtatási hang, felette gyengült légzés. Hasüreg szabad. Idegrend
szeri vizsgálatnál az agyidegek és felsővégtagok részéről eltérés nem mutatható ki. 
Alsó hasi és cremaster reflexek hiányoznak. Petyhüdt paraplegia. Thl2-től lefelé, 
valamennyi érzésféleségre kiterjedő anaesthesia. ISchuria palradoxa, retentio a lval 
Mellkas rtg.: jobb rekesz felett laterálisán elmosódott határú kisalmányi puha 
árnyék, mely a sinust is kitölti. Süllyedés 52 mm. Vérkép saecunder anaemiát mutat. 
Lúmbalis liquorban sejtszám 4/3. összfehérje 25 mg%, globulin reactiok negatívak; 
WaR. reactio negatív, benzoe görbe normális, cukor 47 mg%, NaCl 722 mg.%, bakte
riológiai vizsgálat (tenyésztés is) negatív. Gerincoszlop rtg. felvétel eltérést nem'
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mutat. Myelographiával passage zavar nem mutatható ki. Egyhónapi változatlan álla
pot után jobboldali centralis facialis és hypoglossuS paresis lép fel. Újabb egy hónap 
után meningitis jelentkezik, m ely 10 nap alatt exitushoz vezet. Kórbonctani lelet: 
tubei culosis miliaris acua, tuberculia pulmonum loborum, meningitis basilaris tuber
culosa. A meningitises elváltozásoktól eltekintve, az agyvelő frontalis metszési lapjai 
elváltozást nem mutatnak. A  gerincvelő második és ötödik mellkasi szelvényében a 
dorsalis felszínre törő mogyorónagyságú tuberculumok. Tizedik háti szelvénytől az 
alsó ágyéki szelvényekig ugyancsak a  dotsalis felszínre törő, egymással összefüggő, 
különböző nagyságú tuberculumok helyezkednek el. A szöveti kép különböző érett
ségi fokokat mutató tuberculumokat állapít meg: nagyobb elsajtosodott tuberculu
mok kötőszövetes tokkal. friss beszűrődések, nagyszámú Langhaos óriás sejttel.

Összefoglalva: 22 éves fé rfiná l tüdőtuberculoticus fo lyam at lezajlása 
u tán  fél év m úlva fellépő alsó háti, gerincvelői harán t laesio, m ely kezdetbe* 
a m yelitis necrotisans diagnosisát, m ajd agyideg elváltozások során a m enin
gitis fellépte előtt encephalom yelitis dissem inata gyanúját kelti.

II.
A gerincvelőben elhelyezkedő tuberculum ok előfordulhatnak  bárm ely 

m agasságban. Praedilectios te rü le tü k  a lum balis intum escentia, az ágyéki szel
vények, továbbá a nyaki duzanat és az alsó há ti szelvények. Igen ritk án  for-

3. ábra. Fölszálló Goll degeneratio, zsírfestés.. (1. eset)

dúlnak  elő a középső és felső h á ti szakaszon. Rendszerint a  nagyobb vérellá
tású  szürkeállom ányból indulnak ki, am i klinikai tüne tek  kialakulásának sor
ren d jé t m egmagyarázza. Többnyire, érző, izgalmi jelenségekkel kezdődnek, 
főleg a hőérzés részéről: hidegérzések, zsibbadások. Schlesinger em líti, hogy 
gyakran  gyöki fájdalm akkal kezdődik a k linikai kép. Ism erünk közléseket, 
ahol in tercosta lis neuralgia vezeti be a  m egbetegedést. A hátsó  szarvakban kép 
ződő góc kezdetben isolalt érzészavarokat okozhat, m ajd motoros tü n e tek  kép
nek fe l gyorsan kialakuló izom zatrophiával. Á tm enetileg ta lá lh a tu n k  Brown- 
Séquard syndrom át, m inden esetben igen  gyorsan fejlődik ki a  harántlaesio. 
Sachs, Schlesinger, Doer vasomotor zavarokat írnak  le és ez a mi első esetünk
ben is igen k ifejezett volt.
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M indkét esetünknek érdekessége, hogy a gerincoszlop sem  klinikai lag, 
sem rtg. vizsgálattal e lté rést nem  m utato tt. Az irodaiamból ism erünk közle
m ényeket, ahol az in tram edularis tuberculum  a gerincoszlop tuberculoticus 
folyamatához társul.

A liquor lelet leh e t negatív (Browning és m i második esetünk), m utat
hat enyhe fehérjeszaporulatot, m int a m i első esetünkben vagy Froin syn- 
dromát (Thialhimmer és Hassing). A m yelitisektől való elkülönítést ez a 
liquor lelet is nehézzé teszi.

D iferencial diagnosticai szempontból a hevenyen kifejlődő kórképnél 
atypusos poliomyelitis, embólia, haematomyelia, a lassan kifejlődő esetekben 
tumor, myelomatia és funicularis myelosis jön számításba. (Egyes szerzők) Lan- 
cereaux, Ziegler stb.) m yelitis tuberculosan írnak  le, ami a  gerincvelő disse- 
minalt tuberculosisának felel meg. A mikroszkopikus tuberculum ok ebben az 
esetben az erek falában keletkeznek és a folyam at sokkal k iterjedtebb, mint 
a makroskopos m éreteket öltő, jól körü lírt tuberculumok. Ez utóbbiak idült 
állapotban kötőszövetes tokot is kaphat és sebészileg hozzáférhetővé válik. 
Ebből a szempontból a m yelitis tuberculosa a  „gyulladások“, a  tuberculum  
a „tum orok“ csoportjába tartozik. Tuberculotikus folyam at m ellett intram e- 
duláris tum or képében kialakuló körü lírt gerincvelői laesio tuberculum öt 
tesz valószínűvé és m ű té ti indicatiot jelent. H a a tüneti kép egy gócra utal, 
az operatív beavatkozás indokolt, m ert szám ítani lehet a so liter előfordulásra. 
Igiy Thalhim m er és Hassing, továbbá Eisberg számolnak be sikeres m űtéti 
beavatkozásról. Term észetesen fennáll annak lehetősége, hogy klinikai 
tüneteket még nem  okozó tuberculum ok vannak jelen, vagy ú jabbak kelet
keznek. így V erragut és B run közölnek egy sikeresen m egoperált C7—8 
tuberculumöt, később ugyancsak eredményes C6 magasságból távolítottak el 
egy ú jabbat és betegüket egy később fellépő ponstuberculum  okozta meg
betegedés során vesztették  el. V arrings esetében a  sikeres m ű té t u tán  ötödik 
hónapban fellépő dissem inatio során halt meg a beteg.

A  gerincvelői tuberculum ok növekedésük során elérik  a felszínt és 
ekkor iá meningitis tuberculosának kialakulása szükségszerűen bekövetkezik. 
Előre m eg nem határozható , sokszor hónapok telnek el a gerincvelői harán t- 
laesio és a  meningitis tuberculosa tüneteinek jelentkezési időpontja között.

A  fenti két esetünkből két következtetést vonhatunk le.
1. Gerincvelői tuberculum  isolaltan léphet fel és ta rtó san  kizárólag 

gerincvelői harán t folyam atot ta lálunk  m yelitis vagy tum or képében. így  tu 
berculoticus egyéneknél negatív csontkép és negatív vagy kis fehérjeszaporu- 
latot m utató liquor lelet m ellett gyorsan kifejlődő gerincvelői harántlaesio 
esetén elsősorban, in tram edularis tuberculum ra kell gondolnunk.

2- Ezekben az esetekben, a  helyes diagnosis fe lállítása sem  je len t prog- 
nosticai ítéletet- Egyik betegünknél féléves, m ásik esetünkben  kéthónapos 
gerincvelői harán tsérü lés u tá n  lép fel a szóródás. Az in tram edularis tuber- 
cuíum, fellépésének idejében sem m iesetre sem tekinthető m iliaris szóródás 
részjelenségének és lehetőséget ad  m űtéti megoldásra.

Irodalom:
Eisberg: Surgical diseases of the spinal cord. New York 1941. — Grinker: 

Neurology. Illinois 1949- — Hassin: Histopathclogy of the periph and centr. nervous 
system, NewYork 1940. — Jaffé és Schultz: Rev, tbc. 33. 302. 1936. — Környey: 
Bumke—Förster: Handbuch der Neurologie XIII. kötet. — Klupka és Olsen: Rer. 
tbc. 38, 517. 1938. — Sittihg: Bunke—Förster: Handbuch der Neurologie XII. kötet.
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Adatoh a dys troph ia  myotonica  
és a hypothalamus-hypophysis-rendszer  

insufficientiájónak problém ájához
(Kazuisztikai közlemény.)

I r t a :  Dr. Csorba A ntal
• orvosőrnagy

T. J. 24 éves férfi, vasesztergályos. Kb. 3—4 évvel ezelőtt hangja lassan, 
észrevétlenül megváltozott, kissé orrhangúvá vá lt Kezdetben ez nem volt feltűnő, 
nem tulajdonított jelentőséget a tünetnek, orvoshoz nem fordult. 1949. április óta 
beszédének nasalis színezete erősfcödött, előfordult, hogy a folyadék az orrán át re- 
gurgitált. E panasz miatt 1949 szeptemberben és 1950. májusában kórházba utalták. 
Orr-fül-gégészeti lelete: „enyhe septum diviatio, lágyszájpad paresis“ volt. Mindkét 
alkalommal neurológus is consultálta. Első alkalommal a diagnosis „a n. vagus rész
leges paresise, valószínűleg gyermekkori fertőző betegség után“, másodszor „lágy
szájpad bénulás, neurasthenia“ volt. Kb. 1% évvel ezelőtt jelentkezett a kővetkező 
tünet: észrevette, hogy kézszorítás után nem tudja rögtön ellazítani a kezét, a re- 
laxatio csak nehézkesen következik be. A kezek szorítóereje is csökkent, b. o. kifeje
zettebben, mint j. o. A beteg az em lített kórházi vizsgálatok alkalmával nem tartotta 
érdemesnek, hogy ezt a panaszát is megemlítse, a szaktársak pedig — úgy látszik — 
nem szorítottak kezet a beteggel, bár Cursmann óta ez a neurológiai vizsgálatokhoz 
hozzátartozik, s  így a helyes diagnosisig nem juthattak el. A beteg előadja még, hogy 
kb. 14 éve erősen hullik a haja. jRégebbi keletű panasza, hogy étvágytalan, vizet alig 
iszik, keveset vizel. Bevonulása után étvágya javult, kb. 20 kg-ot hízott, maid 1930. 
február óta ismét étvágytalanná vált, s kb. 15 kg-ot fogyott. Arckifejezése, saját meg
figyelése szerint is merevebbé vált. Az utóbbi időben távolralátásélessége csökkent. 
Potentiájában változást nem észlelt. — Családi anaemnesis: Szülei élnek, egészségesek. 
Egy testvére*! Yt  éves korában himlőben meghalt, 2 testvére egészséges. Scarlátja volt. 
Gyermekkorában 6 ízben volt tüdőgyulladása, többször mellhártyagyuliadása. Egyíz- 
ben tüdővérzés kapcsán tüdőgondozóban kezelték, azóta hurutra hajlamos. 8 elemi 
osztályt végzett, kitűnő tanuló volt. Nem dohányzik. Napi 2—3 fröccsöt fogyaszt. Nemi 
betegséget negál.

Status: Kp. fejlett és táplált. Csont, izületrendszer ép. Bőr kp. vértelt. Alig 
észrevehető kezdődő halántéki kopaszodás. Gyér arcszőrzet. Hónalj- és pubeszőrzet 
rendben. Az alsóvégtagokon enyhe hypertrichosis. Pajzsmirigy nem tapintható. Penis 
normális fejlettségű, a herék az átlagosnál kisebbnek tűnnek, puha tapintatúak. Bel- 
szervek részéről fizikális eltérés nem észlelhető. Pulsus 60 /min., általában bradycar- 
diás hajlam. T.: 130—110/90 Hgmm. Fundusok éjiek. Pupillák kerekek, egyenlőek. 
fényre, alkalmazkodásra jól reagálnak. Szemmozgások szabadok, nystagmus nincs. 
Trigeminus motoros és érző ága ép. A mimikái arcizomzat merevebb, kezdődő sor
vadás jeleit mutatja. Kifejezett a musc. frontális és m. orbicularis oculi paresise. 
Szemhéj jak kissé lecsüngnek, ,,álmos“ tekintet. Bal szemrés kissé szűkebb. Octavus 
durva vizsgálattal ép. A lágyszájiiad függönyszerűen lecsüng, az uvula töve kissé 
jobbra-húzott. Phonatdonál és reflectorosan a lágyszájpad emelkedése m. o. igen hiá
nyos. Nyelv térfogata megtartott, mozgásai rendben. Végtagizomzat térfogatbeli el
térést nem mutat Kézszorításnál, a kezek ökölbeszorításánál kifejezett relaxációs 
nehézség, typusos myotoniás kép észlelhető Egyebütt hasonló eltérés nincs. Mindkét 
kéz szorítóereje kissé csökkent, b. o. inkább, mint j. o. Egyebütt manifest i>aresis nem 
mutatható ki, járás, coordinatio ép. Érzészavar nincs. Nasalis színezetű beszéd. Ren
dezett magatartás.

Oldalirányú kojxxnyafelvétel: kicsiny, hypoplasiás sella, vaskosabb koponya- 
csontok. Mellkasátvilágítás negatív. Szemészeti lelet: réslámpával (keskeny rés) a 
lencsekéregben a tok előtt finom, felhős homályok. A lencse optikailag tiszta. Fractio
nal! próbareggeli végig teljes anadditást mutat. EKG negatív. Vizelet: negatív. Krea- 
tinin-clearence: 105. Serumcomplement negatív. Se Ca-: 11.6 mg%, P.: 3.9 mg%, 
Cl.: 283.5 mg%, NaCl: 503 mg%, cholesterin: 70 mg%. Májfunctio: thymol: 3 E  
serumbilirubin: 0.5 mg%, takata: negatív, benzoe: negatív. Vórcukorgörbe: éhezést
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érték: 58 mg%, 30 perc: 68 mg%,  60 perc: 64 mg%, 90 perc: 48 xng%, 120 perc: 62 
mg%.  Ismételt vizsgálat: éhezéisi érték: 70 mg%, 30 perc: 80 mg%, 60 perc: 59mg%, 
90 perc: 70 mg%, 120 perc: 50 mg%. Alapanyagcsere: -|-7%, spec, dynamiás hatás: 
- f  16%. Ismételt vizsgálat: alapanyagcsere: —17%, spec, dynamiás hatás: +8%.  
Hapi 17 ketosteroid-ürítés: 13 mg. Gonadotrop hormon: 7.5 cm vizeletből negatív. 
Vegetatív próbák: 1/100 mg adrenalinra putsusszám nem változott (60—64), tensio: 
10 hgmm-el emelkedett csupán az első negyed percben, majd visszatért az eredeti 
szinthez. 1 mg. atropinra a kísérlet során a kezdeti 5ß-es pulsusszám maximálisan 
60-ra emelkedett. Tehát egy igen súlyos hypotonia^ a vegetatív idegrendszer reacti- 
vi fásának nagyfokú csökkenése volt megállapítható.

Az arcizomzat dystrophiája, a kezekre localizált myotonia, a kezdődő 
corticalis cataracta s a belsősecretiós anomáliák biztosítják a diagnosist: myo- 
toniás dystrophiáról van szó. A tünetek túlnyomórészben még nem kifejezet
tek, a kórfolyamat még aránylag korai stádiumban van, bár — ha a legelső 
tünetnek az anorhexiát vesszük — már kb. 4 év óta fennáll.

A kórkép ismertetésére itt nem kerülhet sor, rá szeretnék mutatni azon
ban az eset néhány érdekességére. Egyik érdekes tény az, hogy esetünkben az 
izomdystrophia során a lágyszájpadizomzat volt a primum moptens. Ismeretes, 
hogy az izomdystrophia ráterjed nem egyszer a lágyszájpadra is, azonban az 
a körülmény, hogy hosszú idővel megelőzheti a többi tünetek jelentkezéséi, 
olyan tény, melyet a diff. diagnosis számára el kell könyvelnünk.

Az eset másik érdekessége a neurológiai tünetek relatív enyhe volta 
mellett a diencephalo-hypophysealis rendszer insufficientiájára utaló tüne
tek gazdagsága. Kiemelem — a sella hypoplásián kívül, m ely gyakran a rend
szer csökkent értékének jele — a következőket: anorhexia, csökkent víz- 
fogyasztás, fogyás, bradycardia, anaciditas, hajhullás, gyér arcszőrzet, kezdődő 
hereatrophia, alacsony serumchlorid és konyhasó, valamint cholesterinértékek, 
igen súlyosan kóros vércukorterhelési görbe, amilyent legfeljebb Simonds-kór- 
nál szoktunk látni, végül a vegetatív reactivitás súlyos csökkenése.

Ezek fontos adatok, mert a pathogenesis kérdése még vitás, bár egyre 
számosabban foglalnak állást a hypothalamo-hypophyser eredet m ellett, nálunk 
pl. Somogyi—Horányi, Horányi—Pohl.

Természetesen a therápiás kísérletek vonalán is döntő ez a szempont. 
Rá kell térni — mint azt Krause is hangsúlyozza újabban — a dystrophia 
myotonica hypophysis transplantátiós kezelésére, annál is inkább, mert eddig 
semmi bíztató adat egyéb therápia hatékonyságára vonatkozólag nincsen. 
Javaslatunkra f. év  február hóban borjúhypophysis transplantátiót végeztek 
betegünknél az Idegsebészeti Intézetben. Szövődmények: putrid, elhúzódó, lázas 
bronchitis, melléküregfolyamat stb. miatt még nem kezdhettünk vizsgálatokat 
az eredményesség megítélésére. Komoly eredménynek számítana az is, ha 
az anorhexia megszűnnék s az ennél a kórképnél eddig fel nem tartóztatható 
eachexia kifejlődésének sikerülne elejét vennünk. Rendszeres testsúlymérések 
kel, fenti laboratóriumi vizsgálatok megismétlésével eldönthető lesz rövidesen, 
hogy milyen hatású volt a transplantatio. Bíztató jelek esetén transplantatio 
sorozat lehetőségét is mérlegelni fogjuk.

(Az endocrinologiai meghatározások szíves elvégzéséért Dr. Csillag és 
Br. Julesz tanár elvtársaknak ehelyütt mondunk köszönetét.)
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Pneumoeneephulographiás képek  
neuroticus betegeknél

Irta : Dr. H orváth  András és Dr. Juhász Pál 
orvosszázados orvosszázados

K atonai neurológia te rén  egyik legfőbb törekvés a  m egbetegedések 
diagnosticájának minél szilárdabb objectiv alapokra helyezése. Egy sereg ideg
betegség számos organikus tü n e te t eredm ényezve az objectiv diagnosis felál
lítását könnyen lehetővé teszi, de a functionalis m egbetegedések objectiv meg- 
foghatósága igen lim itált és ezért sok problém át okoz. A neurosisok diagnosi- 
sában az anam nesis döntő jelentőségű, ezt azonban nem  vehetjük sok esetben 
segítségül kórism énk felállításában, a  bem ondások gyakran kétesek. Így kerü
lü n k  abba helyzetbe, hogy kisegítő  diagnosticus eljárásokat sokkal nagyobb 
gyakorisággal alkalm azunk osztályunkon, m int egyéb intézetekben.

Igen sok esetben banális neuroticus kórképeknél h atározatlan  szédülé
seknél, szívszúrásoknál, tom pa fejfájásoknál, egyszóval azon betegeknél, ahol 
a neuropathia diagnosisát m inden további nélkül felállíthatnánk, gyakran vé
geztünk ECG-t, sokszor therap iás okból. Számos esetben — nem  szándékozván 
statisztikát levonni — meglepő eredm ényt kaptunk.

Fiatal korosztályból szárm azó beteganyagból 9 olyan esetről számolunk 
be, ahol neuroticus panaszok és neurovegetatív  zavarokra u taló  s ta tu s  mellett 
k ite rjed t kérgi sorvadást lá tu n k  az ECG-okon, holott a  kórelőzm ényben sor
vadásra  vezető kórfolyam at nem  szerepel. A befu jást m inden esetben normális 
levegőm ennyiséggel 30—40 ccm lum balisan végezve el, a Rtg. képeken 9 eset
bő l csak kettőnél ta lá ltunk  a k érg i atrophián kívül kisfokú hydrocephalust.

J. J. 23 éves egyén. Távolabbi anamnesis negatív. 5 hónapja tom pa hom
lo k tá ji fejfájások. S tatusában élénk reflexek, enyhe trem or, k ifejezett sudo- 
m otorlabüitas. Kórisme: N eurasthenia. Cephalalgia. ÉCG. (1. és 2. ábra):

1. ábra.
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2. ábra.

kam rák norm ális m éretűek. Tömegesebb subarachnoidalis levegő, m ely főleg 
frontálisan durva foltokban helyezkedik el.

T. N. 25 éves egyént, gyerm ekkorban b o tta l fejbeütötték, de körülm é
nyek ism eretlenek. Egy éve, ha felidegesítik, megszédül, kétízben össze is 
aeett, de eszméletét nem veszte tte  el. S ta tusában  vegetatív  labilitáson kívül

3. ábra.
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4. ábra.

eltérés nincs. ECG. negatív, sem benttartózkodása alatt, sem további szolgá
la ta  a la tt  rosszulléte nem  volt. Kórism e: vegetatív  neurosis. ECG: (3. és 4. 
ábra): norm ális kam ram éretek m elle tt diffuse elszaparodott subarachnoidalis 
levegőrajzolat.

M. N. 27 éves. Távolabbi anam nesis negatív. 1944-ben, m ajd  újabban  5 
hónapja fáradtságérzet, izgalom hatásába szédülés, fejfájás, néha hányinger.

5. ábra.
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Meniere kizárható. Megfigyelés a la tt rosszullétet nem  észleltünk. Kórisme: 
Neurasthenia. Cephalagia. ECG.: Diffuse foltos, töm eges burokalatti levegőraj
zolat, kam rarendszer norm ális tágasságé- i

G. J., 22. éves. Távolabbi anam nesis negatív, 6 hónapja tanulásnál je 
lentkező fejfájás, fejzúgás. S tatusában élérik reflexek, neuroticus pilla, u jj- 
trem or. Kórisme: Neuropathia. ECG.: főleg fron ta lis részeken elhelyezkedő 
subairachnoidalis levegőszaporulat, norm ális kam nam éret m ellett.

V. Sz., 22 éves egyén. Távolabbi anam nesisében semmi em lítésrem éltó. 
Féléve álmos, feje sokat fáj, gyakran elalszik. Igen könnyen izgulékony, meg
gondolatlan kijelentéseket tesz. S tatusában élénk reflexek, vegetatív  labilitás. 
Kórisme: Neuropsyehopathia. ECG. (5. ábra): tágabb kam rarendszer, sub- 
arachnoidalis, foltos, durva levegőszaporulat.

M. L., 20 éves egyén. A nyja idegbeteg. Anamnesisében két hónapja fá
radtság, gyakori é jjeli felriadások, főleg kim erülés után. S tatusában kisfokú 
jobbratekiritéskor jelentkező nystagnus. Igen élénk reflexek. V egetatív labili

tás. Kórisme: Neuropathia, reactiv  hatásokkal. ECG. (6. ábra): norm ális kamra- 
m éretek. Tömeges foltos, kérgi levegőrajzolat.

K. I., 21 éves egyén 9 éves korban agyhártyagyulladás. G yerm ekkora 
óta álmos, könnyen elalszik. S tatusában fáradékony figyelem, organicus e lté 
rés nélkül. Kórisme: Neuropathia. Exhaustio. ECG. (7. ábra): közép tág  kam ra- 
rendszer. K ifejezett kérgi sorvadást m utató levegőrajzolat.

K. G-, 20 éves beteg. Gyerm ekkorban scarlat. 10 éves kora óta tom pa 
fejfájás, idegesség. S tatusában élénk reflexek, vegetatív  labilitás. Kórism e: 
Vegetatív neurosis. ECG.: kisfokú kam ratágulat, kisebbfokú subarachnoidalis 
levegőszaporulat.

K. F., 22 éves beteg. Távolabbi anam nesis negatív. G yerm ekkora óta 
szívszúrások, szédülésérzet. 1944-ben agyrázkódást szenvedett, de panaszai 
régebbiek. Neuroticus statusában kifejezett vegetatív labilitás. Kórisme: Vaso

6. ábra
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m otor neurosis. ECG.: norm ális kam ram éretek, finomabb, inkább occipitalisan 
vaskosabb, durvább  subarachnoidalis levegőfoltok.

összefoglalva az eseteket, az t lá tjuk , hogy fia ta l egyéneknél két eseten 
kívül, aránylag  rövid időre visszamenő neuroticus anamnesis és negatív  távoli 
anamnesis m ellett, idegrendszeri vizsgálatnál enyhe neuroticus és kifejezett 
vegetatív elváltozást m utató  k lin ikai és súlyos corticalis sorvadást m utató 
agyvelő Rtg. képet találunk. L iquor m inden esetben negatív. É rtelm i műkö

dések m egtarto ttak . Sedativum okra igen kevés, úgyszólván semmi javulás.
K ét problém a kívánkozik m egtárgyalásra:
1. Mi okozta a negatív  anam nesis m ellett a  kéregsorvadást?
2. összefüggésbe hozható-e a ta lá lt kép a k linikai észleléssel?
Felfogásunk szerint a  sorvadás aetiologiája nem  valam ilyen különös ú j

szerű noxa, hanem  az egyén á lta l nem  ism ert vagy feledésbe m ent m ikro- 
eatraum a vagy cerebralis com plicatioval já ró  gyerm ekkori betegség. Anam-

7. ábra.

nesisben ezirányban rendszeresen tudakozódtunk, de két eseten kívül nem 
kaptunk  positávumot. Az egyikben bo ttal fejbevágták, a m ásik esetben agy
hártyagyulladás za jlo tt le.

Ami az objectiv  összefüggést ille ti a  tüneti képpel, szívesen kívánkozik 
m egem lítésre az a gondolat, hogy a  kéreg  organicus elváltozása m aga u tán  
vonja a vegeta tiv  corticalis representatio  centrum ainak károsodását is, m ely 
az autonom  idegrendszer m egbetegedésére vezet. Azok az ismeretek, m elyek a 
századforduló ó ta a  kéreg  vegetativ cen trum ait illetően egyre bizonyosabb 
m egállapítást kapnak, a lap jáu l szolgálnak a neurosisok organicus m egközelíté
sének. B echterew  alapos tanulm ánya egy sereg belső szerv kérgi képviseletét 
határozta meg izgatásos kísérletekkel, kutya-iagyvelőn. Ezek az eredm ények b i
zonyos tek in tetben  nem  k ap ták  meg a kellő figyelmet, b á r u tánkutatással a
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centrum ok nagyrésze igazolódott. Pavlov m egállapítása szerin t a kéreg felől 
bárm ely belső szerv ú. n. „ind.tó mechanizmus“ alapján tevékeny állapotba 
ju t  vagy „corrigalo mechanizmus“ alapján működése megváltozik. El kell 
vetni a vegetativ idegrendszer autonóm iáját. A szervek m űködészavarainak 
megítélésénél az agykéreg functionalis működését figyelembe kell venni. 
Ú jabb kutatások szintén ehhez csatlakoznak Spiegel, K arplus, Kennard, Ful
ton. Brickner, nálunk Zádor m unkái alapján. így ju tunk  ahhoz az ismerethez, 
hogy az autonóm idegrendszer egymásfölé épült centrális reflexnívókra tá 
maszkodik s a hypotalam icus nívó fölött k iterjed t kérgi centrum ok állnak. 
A fiziológiai m egállapításokat a klinikai megfigyelés, háborús kéregsérülések 
feldolgozása vegetatív szempontból alátám asztják. A corticalis vegetatív 

tevékenység m inden valószínűség szerint gátló jellegű az alsóbb centrum okra 
vonatkozóan, így ezeknek m űködészavara felszabadító ha tást gyakorol Ez a 
felszabadító effectus hozná létre  a klinikailag is észlelt vegetatív  izgalmú, il
letve labilitásos jelenségeket. A kéregben elhelyezett feltételes vegetatív ref
lexek elpusztulása vagy károsodása az egész autonóm  idegrendszer egyensúlyi 
helyzetének felborulását okozhatja. K reindler az agykéreg vegetatív compen- 
salo tevékenységét decorticatios kísérletekkel igazolja. Term észetesen pontos 
kérgi vegetatív localisatiotól messze állunk, de a gyrus prae és postcentralis 
vidék vaso-sudo-pilo motor összeköttetése valószínű. Eseteinkben a kérgi sor
vadás maximuma ezekre a vidékekre esik. Agyrázkódás u tán  hypotalam icus 
károsodások közismertek és eseteiben sem zárhatók ki a kéregalatti vegetatív  
központok károsodása sem, de a cortex sorvadás olyan kifejezett, hogy figyel
m ünket ezirányba tereli. A neuroticus panaszok fellépésének rövid id ő tarta 
m át úgy magyarázzuk, hogy a bizonytalan időpontban, de m indenesetre évek
kel ezelőtt lezajlott kéregkárosító folyamat kérgi vegetatív  centrumok csök- 
kentértékűségét, legyengült compensaló képességét eredm ényezte. A katonai 
szolgálat fokozott szellemi és fizikai m egterhelése az organicus károsodást 
m utató kéreg évek során kialakult vegetatív egyensúlyát felborította. Jav u 
lás új vegetatív feltételes reflexek kialakulása során várható.

összefoglalva: a fenti esetek arra  szolgálnak, hogy közelebb vigyék fi
gyelm ünket a functionalis kórképek szervi megalapozásához. Ajánlatos lenne 
makacs neuroticus esetekben az ECG. rendszeres elvégzése, m ert a gyógy
szerre nem reagáló vegetatív labilitás, illetve neurosis alap ja feledésbe m ent 
fiatalabbkori megbetegedés okozta kéregsorvadás lehet.

Irodalom:
W. Bechterew: Die Functionen der Nervenzentren. I. V. Pavlov: Válogatott 

művek. (Budapest, 1951.). M. Kennard: Bumke Foerster: Handbuch der Neu. II. 
kötet. I. F. Fulton: Physiology of the Nervus System. Kreindler:  Belorvosi Archí
vum 1951. Zádor I.: Orvosok Lapja 1949.
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Néphadseregünk
fogászati e llá tásának hiányosságairól

Irta : Dr. Berényi Béla 
orvosőrnagy

Nem azokról a hiányosságokról szeretnék írni, am elyek növekedésünk 
nehézségeiből adódnak, m in t a káderhiány, a megfelelő számú csapatfugászati 
rendelő hiánya, stb. Ezeknek a hiányosságoknak kiküszöbölése fe.sö vezetésünk 
feladata és aki ny ito tt szemmel jár, napról-napra tapasz talhatja  ilyen irányú 
fejlődésünket.

Azokról a hiányosságokról szeretnék beszámolni, am elyek csak alulról 
jövő kezdeményezéssel küszöbölhetők ki. Ezek főképpen abból adódnak, hogy 
honvédorvosaink egy része még nem érzi á t teljes egészében, hogy m .t jelen t 
,a sztálini jelszó: „A legfőbb érték  az em ber“ és nincs tudatában  annak, hogy 
m inden fillérrel, am it anyag, útiköltség, fölösleges kórházi ápolási nap vagy 
bárm ilyen m ás form ában elpazarol, dolgozó népünket kárositja  meg és ezért 
dolgozó népünk előtt egyénileg is felelős.

Az ebből származó h ibák  egy része a betegség hely telen  megítéléséből, 
vagy egyszerűen nemtörődömségből ered, más része pedig a felelősség alól való 
k.búvásból, kényelmességből adódik és a csapatoknál is könnyen kikezelhető 
betegek kórházi beutalásában m utatkozik  meg.

' Sok hiba szárm azott a fogpótlás céljából történő kórházba utalások kö
rü l. Többízben előfordult, hogy a csapatorvos bajtársak kórházba u ta ltak  fog
pótlás céljából olyan bajtársakat, akiknek jelentéktelen  foghiányuk vo.t, eset
leg csak azért, m ert az ille tő  bajtársak  m aguk kérték kórházba utalásukat. Ez 
az eljárás helytelen, m ert a kiképzésből feleslegesen vonnak el bajtársakat és 
feleslegesen m egterhelik az am úgy is helyhiánnyal küzdő kórházakat.

Ez a hiba kétségkívül onnan szárm azik első sorban, hogy az Ideiglenes 
Békeegészségügyi Szolgálati Szabályzatban a fogpótlás javalla ta iná l nem  tér
tü n k  ki arra, hogy melyek a kórházba u ta lh a tó . esetek. Ennek a hiányosság" 
n ak  a  pótlására ism ertetem  m ost a kórházba utalás felté te le it.

Fogpótlás céljából kórházba u talhatók :
I. azok a baj társak, akiknek rágóképessége egy-egy fogsorban (alsó vagy 

felső fogsorban) 20%-nál nagyobb m értékben csökkent.
A százalék kiszám ítás .Agapov módszerével történik. M inden fog bizo

nyos százalékértéket képvisel és hiánya ugyanannyi százalékkiesést jelent.

3 5 4

Kismetsző (felső 2-es, alsó r  es) 1% 4%
Nagymetsző (felső 1-es, alsó 2-es) 2% 8%
Szemfogak 3% 12%
Kisőrlők 4% 32%
Első nagyőrlő 6% 24%
M ásodik nagyőrlő ^ 5% 20%

~Too%
A bölcsességfogak a százalékos értékelés szem pontjából nem  jönnek 

szám ításba.
Pl. m indkét felső első nagyőrlő, egy felső második nagyőrlő és egy 

felső  kisőrlő h iánya 21%-os rágóképesség csökkenést jelent,



(6 % + 6  % + 5  %+ 4  % =  21 %)

tehát pótlás céljából kórházba utalható.
Az ennél kisebb százalékos foghiánynál, amelynél fix pótlással pótolható 

a foghiány, a fogpótlást az előírt té rítés  ellenében a szerződéses polgári fog
orvos készíti el.

II. Kórházba utalható  kozm etikai indicatió alapján a 20%-ot el nem érő 
de torzító nagyobb foghiány a frontfogak területén , azonban csak kivehető 
pótlás készítése céljából. Fix pótlást a szerződéses polgári fogorvos készít.

III. Kórházba utalhatók 20%-osnál kisebb foghiánnyal is azok a b a jtá r- 
sak, akiknek a foghiánya m unkájuk elvégzését gátolja (pl. fúvós hangszeren 
játszó zenészek).

A ht. honvéd fogorvossal rendelkező alakulatoknál term észetesen m in
den fogorvosi m unkát az alakulat fogorvosa végzi el.

A fogpótlásokért a 608/1950. Htpszf. 4/a. sz. körrendelet értelm ében té
rítést kell f.zetni, hacsak nem a szolgálat sajátosságaiból eredő balesetből ki
folyólag vesztette el az illető baj tá rs  a fogait. Ilyenkor a kórházi felvételhez 
a sérülési jegyzőkönyvet is fel kell küldeni.

A csapatorvos bajtársak nem világosítják fel a fogpótlásra bek ü 'd ö tt b a j
társakat arról, hogy a fogpótlásért térítést kell fizetni és gyakran csak a kór
házi felvétel után derül ki, hogy az illető bajtárs nem tud ja  vagy nem  akarja 
a kedvezményes térítési d íjat megfizetni.

Az .Ideiglenes Béke Eü. Szolgálati Szabályzat 205. pontja kim ondja, hogy 
fogpótlás csak teljesen sanált szájban végezhető. Ezzel szemben nap, m int nap 
jönnek be fogpótlás céljából beutalt bajtársak, akiknek szája te le  van gangré- 
nás gyökerekkel, carieses fogakkal. Ilyenkor nem tudunk m ást tenni, m int a 
m ár úgyis bejö tt a bajtárs, sanáljuk a száját, eztrahá’.juk gangrénás gyöke
reit és visszaküldjük alakulatához, hogy az utolsó húzástól szám ított 6 hét 
múlva jöjjön be újra fogpótlás céljából.

Amelyik orvos baj társ így já r  el, az egy-egy ilyen esetben felesleges 
oda-vissza utazási költséggel és sokszor négy, ö’t vagy még több kórházi ápo
lási nap költségeivel károsítja m eg dolgozó népünket, nem  is beszélve 
arról, hogy az illető bajtársa t feleslegesen kivonja a kiképzésből.

Az összes szükséges töm éseket és húzásokat az alakulatoknál a szer
ződéses polgári fogorvosnál kell elvégeztetni és a bajtársa t fogpótlásra leg
korábban az utolsó húzástól szám ított 6 hét m úlva lehet kórházba utalni.

Sok felesleges órát, vidékieknek napokat is elvesz a kiképzésből, ha 
a szájsebészeti eseteket nem egyenesen a Központi Kórház szájsebészeti osz
tályára, hanem  a Rendelő Intézetbe küldik be a bajtársak. A Rendelő In té
zet fogászati rendelése amúgy is túlzsúfolt. A bajlársak  sokszor fél dél
előttöt kell várakozzanak, amíg sorra kerülnek csak azért, hogy egy újabb 
szolgálati jegyet kapjanak, amely a Központi Kórház szájsebészeti osztályára 
szól. Ez az eljárás elsősorban feleslegesen megkínozza a sokszor komoly fá j
dalm akban szenvedő beteget, m ásrészt feleslegesen fokozza a Rendelő In té
zet zsúfoltságát, elvonva az időt a konzerváló kezelést vagy fogpótlást igéhylő 
betegektől.

A szájsebészeti eseteket egyenesen a Központi K órház szájsebészeti 
osztályára kell irányítani akár fekvő, akár járó betegekről van  szó.

És itt szeretnék kitérni a honvédségnél két leggyakrabban előforduló 
szájsebészeti betegségre, a dentitio difficilisre és a stom atitis ulcerosara.
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A dentitio difficilis az alsó bölcsességfogak gátolt és gyulladásokkal 
járó  áttörése, szükségszerűen a tényleges szolgálat idejére esik. Korai stá
dium ban kell beküldeni az ilyen baj társakat, akkor, amikor még egyszerű 
extractioval m egoldható a problém a. Nem volna szabad előforduljon, ami 
pedig nem  is megy nálunk  ritkaságszám ba, hogy olyan előrehaladott stá
dium ba kerülnek hozzánk ezek a betegek, hogy m ár szájfenék phlegmone 
fejlődött ki és csak külső incisional, hosszas kezeléssel oldható m eg az eset. 
Igaz, hogy ma, a penicillin  b irtokában életveszélyről még ilyen elhanyagolt 
esetben is ritk án  lehet szó, de az egyébként néhány nap a la tt gyógyuló 
beteg így sokszor heteken  á t kiesik a kiképzésből és foglal el egy kó.házi 
ágyat.

Á llkapocsszöglettáji fájdalm aknál, kezdődő szájzárnál ne kamilláztas- 
sák, ne borogassák a betegeket, hanem  küldjék fel azonnal a Központi Kór
ház szájsebészeti osztályára. Ilyenkor még rendszerint am bulanter megold
juk  a problém ákat. A kam illázástól és borogatástól a legritkább esetben 
javul a helyzet, de ha átm enetileg  javulás is á ll be, pár hét vagy hóniap 
múlva úgyis elölről kezdődik minden.

A stom atitis ulcerosa a hadseregnél igen gyakori betegség. Sokszor en- 
démiásan jelentkezik. E rre  vall az is, hogy a francia tudományos irodalom
ban mind „Stom atite ulcereuse des soldats“ szerepel.

A stom atikus ulcerosa súlyos esetei feltétlenül kórházba valók. De a 
könnyű esetek, am elyeknél csak egy m arginális ulcerosus gingivitisről van 
szó, könnyen kikezelhetők néhány nap a la tt az alakulatok gyengélkedő szo
báiban, anélkül, hogy a b a jtá rsa t kivonnánk a kiképzésből, anélkül, hogy 
kórházi ágyakat terhelnénk  velük.

Az alábbiakban közlöm azt az eljárást, am ely tapasztalatunk szerint 
a leggyorsabban vezet gyógyuláshoz, az általunk m ódosított Móczár-féle el
járást.

A beteg 1 mg. a tro p in t kap subcutan, m ajd félóra múlva, m ikor az 
atropin hatására  m egszűnt a nyáladzás, egy penicillin-ultr3septil kenőcsös 
gazelapot helyezünk a fekélyes nyálkahártyára . A kenőcs receptje a követ
kező:

Rp. —<
Penicillin re ta rd

200.000 E.
Pulv. U ltrasep ty l-urea 

g. 2.0
Ölei paraffin i s te ril 

g. 4.0
Vaselini flavi steril 

g. 16.0
Mf. ung.

A beteget lefek te tjü k  és u tasítjuk , hogy legalább négy, de lehetőleg 
h a t órán át ne beszéljen és ne táplálkozzék. Az esetek 80%-ában m ár más
n ap ra  a fekélyek feltisztulnak, a szennyes sárga lepedék eltűnik és helyén 
élénk  vörös sarj szövetet látunk . A fájdalom  lényegesen enyhül, az esetle
ges láz elmúlik, a regionális nyirokcsom ók beszűrődése jelentősen csökken és a 
közérzet lényegesen m egjavul.

Ettől kezdve a b a jtá rs  részt vehet a kiképzésben és a kezelés további 
része am bulanter történhet meg.

3 5 6



Ebben a stádium ban teh á t a második napon 10%-os hydrogen hypeT - 
oxiddal á tita to tt vattacsomókkal alaposan letisztoga'tjuk a még erősen vérző 
gingivát és fogközöket.

A harm adik napon gondosan eltávolítjuk vagy fogorvossal eltávolít
tatjuk  a fogkövet. Ez rendkívül lényeges pont, m ert ennek kim aradása vagy 
gondtalan elvégzése a további gyógyulást megakadályozza és fe lté tlenül reci- 
divához vezet. U tána ú jra  10%-os hydrogen hyperoxidos lemosás következik.

A negyedik naptól kezdve előbb naponta, m ajd m ásodnaponként 
30%-os trichlorecetsavval ecsetelünk, mindaddig, m íg csak a gyulladásos 
tünetek teljesen el nem tűnnek.

Azokban a ritkább esetekben, am ikor az első penicillin-ultraseptyl 
kenőcsös pakkolásra a fekélyek nem m últak el, a pakkolást m egism ételhet
jük és így az egész kezelés egy nappal eltolódik.

Penicillint injectio form ájában csak a súlyos általános tünetekkel járó 
esetekben adunk, de az ilyen esetek amúgy is kórházi ápolást igényelnek.

Localis penicillin resistentia esetén két-három  eredm énytelen kezelés 
után azonnal utaljuk kórházba a betegeket, m ert gyakran komoly vérkép
zőszervi betegség első tünete  a szájnyálkahártya fekély.

Figyelm eztetnünk kell a betegeket, hogy betegségük erősen fertőző, 
ezért gyógyulásuk után régi fogkeféjüket dobják el és használjanak újat, 
m ert különben könnyen visszaesnek. A leggondosabban ügyeljünk arra., hogy 
evőeszközük, poharuk, külön legyen kezelve, mosogatva, külön törülközőt 
használjanak a betegek, m ert az endémiás m egjelenési forma ezen eszközök 
révén keletkezik.

A localis therápiát általános gyógykezeléssel is ki kell egészítenünk. 
A C. vitam in hiány komoly szerepet játszik a betegség keletkezésében. Ezért 
fordul elő leggyakrabban télen és a kora tavaszi hónapokban.

Naponta citromlé, C. vitam in tab letta, vagy injectio form ájában adjunk 
ascorbin savat. Az erősen vérző typusoknál ezenkívül intravénásán calcium chio_ 
ratum ot, vagy intram uscularisan calcium gluconikum ot is adunk.

A fentiekben kíséreltem  meg röviden összefoglalni a fogászati ellátás 
hiányosságait az intézeti orvos látószögéből. Nagy örömömre szolgálna, ha 
a csapatorvos bajtársak ugyancsak a Honvéd Orvos hasábjain hozzászólná
nak ehhez a kérdéshez és feltárnák  azokat a hiányosságokat, am iket mi nem 
látunk  és am iket ők ■*— benne élve a csapat m indennapi életében — fel tu d 
nának  tárni. Szervesen kapcsolódna ehhez a csapatorvos baj társak  kritikája 
a kórházi és rendelőintézeti fogászatok szervezési és szakmai m unkája felé. 
A mi további fejlődésünk szempontjából és ezen keresztül egész honvédsé
günk fogászati ellátása szempontjából ez elengedhetetlenül szükséges volna.
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A tisz tasági hét jelentőségéről
Ir ta : Dr. N ém eth Elem ér 

orvosalezredes

A csapat harckészségének, ütőképességének döntő feltétele a  jó 
egészség.

Legjobb kívánságainkat azzal fejezzük ki, hogy egym ásnak erőt, egész
séget kívánunk. Szolgálati Szabályzatunkban is előírt üdvözlési mód az 
„Erőt. Egészséget“. Jó kívánságaink azonban nem  elegendők egészségünk 
megvédéséhez, tudnunk k e ll azt ápolni és megőrizni is.

Az „Erőt, Egészséget“ üdvözlés nemcsak egyszerű üdvözlési forma, ha
nem  egy állandó figyelm eztetés arra, hogy féltő  gonddal vigyázzunk magunk 
és bajtársa ink  egészségére.

Jó  egészségünk elengedhetetlen biztosítéka és kelléke a tisztaság. Na
gyon sok betegségnek, főleg a fertőző betegségnek a m elegágya a piszok, a 
szenny, a rendetlenség. Betegségekkel szemben csak akkor leszünk ellenállók, 
csak akkor tud juk  megóvni harckészségünket, ha sa já t személyünkben, kör
letünkben, használati tárgyainkon nagy gonddal ügyelünk a tisztaságra, 
a rendre.

A tisztaság és rend a fegyelem  fokmérője. Csak a fegyelm ezett bajtárs 
tu d ja  m aradék nélkül, következetesen a tisztasági szabályokat végrehajtani. 
Baj társak, m utassuk még, hogy ezen a téren  is fegyelm ezettek vagyunk. 
„Tisztaság fél egészség“ m ondja a közmondás, és ezt m egerősíti a tudo
m ány  is. j

,.A tisztaság erő, egészség“ a piszok, szenny „betegség“ m ondja a másik 
közmondás.

Csak az erős, egészséges harcos tudja fe ladatát, testi és szellemi képes 
ségének teljességével végrehajtani, a végső győzelmet kivívni. A mi harco- 
sainknak  ilyeneknek kell lenni. Üj világ van keletkezőben, új világot épí
tünk, a szocializmus világát. Szükséges, hogy új embert, is neveljünk.

Ennek az új em bernek nem csak szellemileg, hanem  testileg is különb
nek kell lennie a réginél. Az új világ csak harc árán  valósítható meg. Ebben 
a harcban a mi katonáinknak nem csak politikai öntudatban, katonai szaktu
dásban, hanem  testileg is felül kell m úlniok az im perialista katonákat.

Hogy ezt a célt elérhessük, szívós következetességgel, példam utatóan 
kell az egészségügyi óvórendszabályokat nekünk, a néphadsereg katonáinak 
betartan i, és a helyes egészségügyi m agatartásra ba jtársa inkat ránevelni. A köz
egészségügyi szabályok, rendeletek  védik egészségünket, azonban ezek csak 
akkor érnek valam it, ha  jelentőségüket, a csapat m inden tagja öntudatosan 
elvégzi és átérzi.

A baj társak kötelessége a mai nappal meginduló hét a la tt az lesz, hogy 
az elkövetkező előadások és a m ár k iadott egészségügyi brosúrák alapján egy
más közöttt de különösen a közönyösöknél keltsék fel a tisztasági kérdések 
irán ti érdeklődést. Fejtsenek  ki egymás között a tisztaság folytonos tökéletesí
téséhez intenzív propagandát, ugyanakkor nézzenek szét sa já t portájukon. Egy
mással versenyezve szüntessék meg a tisztaság terén  eddigi hiányosságaikat, 
és terem tsenek  m intaszerű rendet és tisztaságot.

T udatosítsák  széles körben azt, hogy a tisztaság b e ta rtása  egyben tak a
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rékosság is. Sokkal kevesebb anyagi kiadással já r  ai tisztaság betartása, m int 
az annak hiányában fellépett betegségek meggyógyítása.

„Étkezés előtt moss kezet“ m ondja az egészségügyi szabály. Ezzel meg
előzzük pld. a tifuszos megbetegedést. Ha nem  mosunk kezet nemcsak m eg
betegszünk és hetekig szolgálatképtelenné válunk, hanem  előseg.tjük esetleg 
egy tifuszjárvány kiindulását is. M indezt m egelőzhetjük néhány percig ta rtó  
kis m unkával, néhány gramm szappannal.

Fel kell hívni a baj társak  figyelm ét arra, hogy a honvédség tömegben 
együttélő közösség, ahol a tisztasági rendszabályok fokozottabb m érvben való 
betartása, elsőrangú fontosságú. A rendszabályok be nem  tartása  tömeges 
megbetegedéseket (járványok) okozhat. A tisztaság hiányában fellépett fertőző 
betegség pedig a tömegben, m int a szalm ában a láng, futótűzként terjed  tovább 
járvány  form ájában és m egbénítja a csapat erejét.

Figyelmeztessük a bajtársakat a személyi, ruházati tisztaság, a mosa
kodás, fürdés, fehérnem űváltás nagy fontosságára, és az annak elhanyagolása 
esetén fellépő egészségügyi ártalm akra.

Tudatosítsuk a lábápolás, a láb tisztán tartásának  nagy jelentőségét 
a menetikészség szempontjáoól. Korszerű hadseregben döntő fontos
ságú a gyors mozgékonyság, a meglepő gyors átcsoportosítás u tán i ra jtaü tés. 
Ezt m enetképtelen csapattal végrehajtani nem lehet.

Em lékeztessük a bajtársakat arra, hogy hiába ta r tju k  m agunkat lelkiisme
re tesen  tisztán, ha a környezet amelyben élünk szennyezett, fertőzött, rendet
len. így  a legnagyobb egyéni tisztaság m ellett is előbb-utóbb szennyezetté, 
fertőzötté leszünk. Ezért fontos a sátrak, la trinák  és egyéb körletek tisztasága. 
A tisztasági kérdések tárgyalásánál rá  kell m utatnunk  mindig a helytelen, 
hanyag m agatartás káros egészségügyi következm ényeire és ezzel kapcsolatban 
a  felelősség kérdésére is. M inden bajtárs felelős nemcsak a  sa já t, hanem  a 
vele együtt szolgáló bajtársak  egészségére is.

A  baj társaknak a tisztasági hét sikerének érdekében szívvel és lélekkel 
végre kell hajtani a M iniszter B ajtárs parancsát és égő fák lyaként kell bele- 
világítaniok a tisztasági kérdések irán ti nemtörődöm ség-hanyagság i t t-o tt  még 
meglévő sötétségébe.

Ennek a közönynek m indenütt, m indenhol meg kell szűnnie, el kell 
tűnnie, m ert ez a közöny a tőkés rendszerre jellemző. A tőkés célja, jól tudjuk: 
a háború. A tőkés társadalm at nem  érdekli a harcos élete és egészsége. 
A tőkés kíméli az értékes gépeket, az állatot, de az em bert, minek? Em ber 
van sok, a kidőltek helyébe m indig találhat elég m unkanélkülit. Innen szár
m azik az em berek egészsége irán ti közöny.

A tőkés társadalom ban általában közöny m utatkozik az egészségügyi 
kérdések irán t a dolgozók között is. M iért van ez? Felelet: kizsákmányolva, 
alacsony életszínvonalon éltek nálunk a H orthy-rendszer a la tt és élnek m ost 
is az im perialista országokban a dolgozók. Testileg legyengülve, nyom orban 
életük céljait nem találják , nem törődnek azért azzal-

Nekünk élenjárva fel kell számolnunk a tisztasági kérdések 
irán t itt-o tt még m egnyilvánuló közönyt, ezt a kapitalista  m aradványt, am ely 
m ögött nem egy esetben az ellenség keze működik.

A tisztaság terén  megfelelő, jó propagandával ki kell fejlesztenünk m in
denkiben a megfelelő egészségügyi aktivitást, kezdeményező öntevékenységet.

A szocialista hadseregben a harcosok mind jobban felism erik a felelős
ségüket a tisztasági szabályok betartásánál, és becsületbeli kötelességüknek 
tek intik  azt.
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Szocialista, tudom ányos alapokon álló egészségügyi k u ltú rá t kell kialakí
tanunk a magas egészségügyi színvonal érdekében. A tőkés társadalom  egész
ségügyi ku ltú rá ja  más, m int a szocialista államoké. A dolgozó kizsákm ányoltak 
alacsony életszínvonala nem  teszi lehetővé a helyes, egészséges tisztaságra való 
nevelést. Hiába tan itják  a tőkés országokban az iskolában pld. a gyakori fü r
désnek szükségességét, am ikor a p ro letár lakások zömében nincsen füidőszoba. 
Hiába beszélnek gyakori fehérnem űváltás szükségességéről, ha  a dolgozók a 
keresetükből legfeljebb csak élelmezni tud ják  m agukat.

A kapitalista társadalom ban tan u lt és tan íto tt egészségügyi szabályok 
üres, tartalom nélküli m ondatok, m elyek a gyakorlatban soha nem  alkalm az
hatók.

A szocialista társadalom  viszont m egadja az egészséges, helyes egész
ségügyi k u ltú ra  fejlődésének fe lté te le it azzal, hogy nemcsak egészségügyi 
igényt tám aszt, hanem  azoknak m egvalósulását is biztosítja az általános élet- 
színvonal emelésével.

így  van ez a Szovjet hadseregben is. A Nagy Honvédő H áború tapasz
ta la ta i szerin t a Vörös Hadsereg egészségügyi viszonyai összehasonlíthatatla
nul jobbak voltak, mint az im perialista hadseregeké. Ennek sikere a hős szov
je t harcosok győzniakarásában, harcos ön tudatukban  rejlik. A Vörös Hadsereg 
minden katonája tudja m iért harcol, tud ja , hogy a győzelem érdekében m in
dent meg kell tenni, így óvni, védeni kell egészségét a tisztaság betartásával, 
tudja azt, hogy az ország vezető ereje a Bolsevik P á rt védi egészségét, bizto
sítja jövőjét, a „Legfőbb érték  az em ber“ elve alapján.

Az idei kihelyezések ideje a la tt igyekezzünk mi is szovjet b a jtá rsa in k 
hoz hasonlóan elsajá títan i és továbbfejleszteni a tisztaság iránti szeretetüket. 
Igyekezzünk m egtanulni m inél többet a szoc. eü. kultúrához szükséges ismere
tekből és szokásokból.

A gombás bőrbetegségek elszaporodásának
eggik okáról .

Ir ta : Dr. Istók János
orvosalezredes

Az u tóbb i hónapokban, a gombás bőrbetegségek megszaporodásával 
kapcsolatban m egfigyeltük, hogy a sok gombásodás és az egészségtelenül me
leg öltözködés között összefüggés van. Ha az egészségtelen öltözködés csupán 
ritkaság vagy kivétel lenne, a kérdés nem  szorulnia, publikálásra. Mivel azon
ban ez egyáltalán nem szokatlan jelenség — következményei m iatt — köte
lességünk a kérdéssel foglalkozni. A honvéd, növendék és hallgató bajtársak  
nagyrészének öltözködése nem megfelelő. A bajtársak  nagyrésze túl sok alsó
ruhát hord. Az elm últ idei enyhe 0-fok körüli téli hőm érséklet sem indo
kolta a hideg elleni túlzott védekezést. Ezen felül még az idő enyhülésével 
a bajtársak öltözködése nem is változott meg. Vizsgálataink során a b a jtá r
sak egy részén két inget, pullovert, az egyik bajtárs  (márciusba) egy pullo- 
veren kívül m ég egy hosszú gyapjú szvetterrel bélelte alá zubbonyát, ugyan
csak posztónadrágja a la tt két alsónadrágot viselt. Ugyancsak m árciusban
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vizsgáltunk egy bajtársa t, akin három  szvetter volt. A legnagyobb ritkaság 
az, ha a bajtársakon nincsen pullover. A bajtársak  nagyrésze alsónadrág he
lyett gyapjú úszónadrágot, kötött sportnadrágot visel. Ezeknél a bajtársak
nál rendszerint nagy erythrasm ás területeket ta lálunk a com bhajlatok bőrén- 

A bajtársak nagyrésze azt állította, hogy az őrszolgálat, vagy a hűvös 
környezet teszi szükségessé a fokozott öltözködést. Az elm últ téli és a jelen
legi időjárási viszonyok m ellett nem  fogadhatjuk el meggyőzőnek a b a jtá r
sak állítását. Em lítenünk kell, hogy a bajtársak az őrszolgálat befejeztével 
nem  szokták levetni szvetterüket, pulloverüket, hanem  azt tovább is m a
gukon tartják . . •

A vizsgálatra kerülő baj társak  bőre csaknem kivétel nélkül erősen 
izzadt. Többek közt ezzel m agyarázható az utóbbi hónapokban a bőr-gombás 
megbetegedések jelentős megszaporodása'. Az izzadt, nedves bőr a legked
vezőbb talaj g különféle gombák megtelepedésére, sőt ez a rendellenesség új 
kórokozó gombafajok kitenyésztésére is igen alkalmas. Szám olnunk kell az
zal, hogy a gombák részére terem te tt optimális biológiai feltételek m ellett, 
a környezetben lévő, a ruházatra  és innen a bőrre kerülő, sokszor nem  kór
okozó saprophyta gombatörzsek átpassálódván, pathgénekre válnak. A sport, 
a közös mosdóhelyiségek, $z egymásközti ruhacsere, a célszerűtlen meleg öl
tözetben végzett katonás gyakorlatok, a gombás folyam atok nagy elterjedé
sét teszik lehetővé. Az utóbbi időben feltűnő nagy számban lá tju k  az egész . 
testfelület nagy hajlatok, redők és egyéb testtá jak  legkülönfélébb gombás 
megbetegedéseit. A kezdődő bőrgombásodás viszkető érzéssel jár, ami a baj
társak  fokozott tisztálkodását vonja maga után. A víz és szappan term é
szetesen még jobban elterjeszti a gombás bőrfolyam atokat. Az öltözködés 
rendje a honvédség tagjai részére elő van írva. Az alakulatok, intézetek pa
rancsnokai és orvosai a külső öltözködés ellenőrzésén kívül a jövőben g o n d o t. 
kell, hogy fordítsanak a bajtársak  alsó öltözködésének ellenőrzésére is. Az 
orvos az időszakos orvosi vizsgálattal és gyengélkedői teendőivel kapcsolat
ban, de egyébként is ellenőrizze az öltözködést, hogy az az időjárási viszo

n y o k n a k  megfelelő legyen és a különféle katonai feladatok elvégzéséhez 
mindig helyesen igazodjék. Az őrszolgálat befejezésével az őrparancsnok el
lenőrizze a pulloverek levetését. Nagy gondot kell fordítani a gombás bete
gek ruháinak fertőtlenítésére. Korotkov formalingőzös eljárása m indenütt • 
könnyen alkalm azható és még tábori körülm ények közt is tökéletesen keresz
tülvihető. Egy szekrényben a rések papírszalaggal történő leragasztása u tán  
több köppeny, ruha, sapka, kapca és csizma fertőtleníthető biztosan, kis fá
radsággal, rövid idő alatt. A  gombás folyam atok gyógyítását illetően u talunk 
a „Honvédorvos“ II. évfolyam, 9. számára.
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K Ö N Y V -  ÉS L A P S Z E M L E

A téli és nyári  védőöltözéheh kérdéséről

Irta: Kojiranszkij B. B.
(Gigienija i. Szaniterija)

A Szovjetunió k lim atikus viszonyai között a te s t túlságos lehűlése elleni 
védekezésben a szőrméből készült öltözetek használata igen elterjed t. A Nagy 
Honvédő Háború éveiben ezért a hadsereget báránybőr bekecsekkel látták  
el. Ha ezt a kérdést m egvizsgáljuk, a szőrme ellen m ind gazdasági okokat (na
gyon drága), mind fiziológiás okokat hozhatunk fel. Ez utóbbiak a következők: 
a báránybőr terjedelm es,-súlyos, nem  tapad a testhez, igen nagy a vizfelvevő 
képessége, tehá t átázás u tán  nehezen szárad ki. A szőrm eruhában végzett 
m unka a szervezet szám ára nagy m egterhelést jelen t és fáradtságossá teszi a 
m unkát. M indezekből következik, hogy a bekecset védő öltözetként alkalmazni 
csak igen korlátozott viszonyok között lehet.

A kérdés tehát az, hogy mivel pó to lhatjuk a szőrm ét. A szőrme hőmeg
tartó  képessége a szőrszálak közti levegőrétegen (a jó szőrme légbefogadó ké
pessége 98%; alapszik, teh á t oly anyagot kellett találni, m elynek levegőtar
talm a megegyezik a szőrméjével, vagy ugyanezt a h a tást különböző szövetek 
kombinációjával érjük  el. Az utóbbi években igen sokan foglalkoztak a mes
terséges szőrmék készítésével. Ezeknek a szövetanyagoknak belső felszíne a 
szőrmére em lékeztető hosszú göndör szálakból áll. Az ezekből készült védő
öltözeteket speciális a lakulatoknál a Honvédő H áború a la tt igen jó eremény- 
nyel alkalm azták. A m űszőrm e könnyű, az alapszövet szélvédő, tehá t levegő 
áteresztő képessége kicsi, légköpeny m egtartó  képessége nagy, teh á t kitűnő 
hőtartó , s az alapszövet sűrűsége m ia tt ázásmentes.

A szőrme helyettesítésnek m ásik módja az, hogy több rétegben alkal
m azott különféle szövet kom binációk a szervezet szám ára megfelelő légburkot 
biztosítanak. Bobrov és Lem ektsreich megfigyelése szerint, ha a zubbony alatt 
tágan hurkolt kötött alsóinget hordunk, ugyanolyan m ikroklím a keletkezik, 
m in t a gyapjú vagy trikó ing alatt- M ár a kö tö tt ing a la tt is a körlevegö hő
m érséklete jóval magasabb, m in t a +  10 °C-os körlevegőé. A fentebb em lített 
ku ta tók  a kötött inget a következő kom binációkban alkalm azták: testfelü let
kö tö tt ing-vászon, ing-kötött ing-zubbony, ezt összehasonlították a következő 
öltözékkel: testfelület-vászon ing-gyapjú, szvetter-zubbony. M egállapították, 
hogy a m ikroklím a m egtartásában két kö tö tt ing a szvetterrel egyenértékű. 
A kísérleteket +  10° C-ú körlevegőben végezték. K alm ükov Ugyancsak azt 
a jánlja, hogy a repülők téli védőöltözeténél tágkötésű kö tö tt inget használja
nak. Tehát a hőm egtartó képességet nemcsak a szövetvastagság és rétegszám 
emelésével befolyásolhatjuk. Példa erre  a skandináv országok síelőinek öltö
zete, mely az angol hadsereg északra kerü lt csapataiban kerü lt katonai fel- 
használásra (lazakötésű kabát, m ely fölé tág csuklyás szélvédő kabát kerül, a 
nadrág  hasonló felépítésű), ebben az esetben a lazakötésű hálóing az, mely a 
hőm egtartóképességben szerepet játszik.
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Köztudom ású az, hogy a szervezet hőleadásában a vezetésen kívül jelen
tős szerepet tölt be a sugárzásos hőleadás is. A sugárzásos hőleadás Rubner 
szerint 45%, Dubois és Hardy, L etavet és Malücsev szerint 79—80% -ig is 
felmehet, következésképpen szervezetünket a sugározásos hőveszteségtől is 
védeni kell. A testfelü letrő l kiinduló infravörös sugárzás a levegőrétegen á t
megy, tehát az öltözet elkészítésénél erre  is ügyelni kell. Az infravörös suga
rak egyrészét a szövet elnyeli, m ásrészét visszaveri, tehát a külső környezetbe 
csak az a sugármennyiség kerül, m elyet a közbeeső szövetrétegek egyike sem 
nyelt el. A szövetfelület hőm érséklete arányos az elnyelt sugárzó energiával, 
tehát a bőr és szövetfelület hőm érséklete kiegyenlitődik, ezzel együ tt a kisu
gárzó energia mennyisége csökken. Olyan szövetféleségeket kell teh á t alkal
m aznunk, melyeknek az elnyelő és visszaverő képessége nagy, abszolút érte
lem ben ilyen képessége csak az abszolút fekete testeknek van, ezért a szövet 
rétegszám át kell emelnünk, hogy a sugárzásoá hőveszteségeket m egakadályoz
zuk. A fentieket megerősítik m unkatársaim  kísérletei. Bogoljubov docens két 
szövetréteg közé lem ezréteget helyezett, ennek eredm ényeként a bőr- 
felület hőleadása csökkent. Lifsic és K arapétján  a lem ezrétegeket cipő
betétként használták, s ez a köpenyposztóból készült betétekkel összehason
lítva a talp bőrének hőm érsékletét +  5 °C-al emelte. Olyan anyagot kell tehát 
ruhaanyagként használni, m ely a felületére ju tó  sugárzó energiának nagy 
részét elnyeli és visszaveri. Nem elég azonban az öltözeten belül megfelelő 
levegőhőm érsékletet létesíteni, védeni kell m agát az öltözetet is a hővesztés
től, teh á t a légmozgástól, m elynek gyorsulása 75%-os hővesztést okozhat.

Ezért sarkvidéki körlevegőben m ár rég  alkalm azták a szélvédő öltöze
teket. Trzsemeszkij dr. a „Klipsz“ hajó 1915—i expedíciójának eü. beszámoló
jában  így ír: „A szélvédelem m iatt a rendes öltözet fölé sűrű  szövésű szél
védő gyapot inget és nadrágot húztunk.“ A Nagy Honvédő H áború a la tt igen 
elterjed tek  a szél és a nedvesség ellen védő öltözetek, m elyeknek külső része 
sű rű  szövésű gyapotból készült, belső felü lete pedig bolyhosra szőtt gyapot 
volt.

A szél- és vízmentesítés m ellett nagyon fontos a szövetanyagok légát
járhatósága, teh á t a szél- és vízm entes anyagok bizonyos fokú légcserét is 
biztosítsanak. Egyes vizsgálók felvetették, hogy ebben az esetben a szélmen
tesítés nem tökéletes. Azonban a bekerülő levegőáram  a testruházat belfelü- 
letén  szétoszlik, sebességét elveszti, m ajd a ruhalevegővel keveredve fokoza
tosan felmelegszik.

Igen fontos szerepet játszik a szervezet hűtő tényezői közül a ru h a  át
nedvesedése. A vízmentes ruházat készítésénél a legészszerübbnek látszik az, 
hogy ne csak a ruházat külső, felületes rétege, hanem  a bélés is vízvisszafartó 
legyen. A Szovjetunió védőöltözete gyapottal bélelt rövid bekecs, a gyapot a 
Ceiba pentanora termése. Helyettesítésére felhasználták a „széleslevelű gyé
kény“ (typha latipholia) pelyhes virágát, mely ugyan úgy, m int a gyapot 
elasztikus, hőtartó, saját súlyánál kilencsz'erte több vizet vesz fel, teh á t nehe
zen engedi á t a nedvességet. Ez a ,.rogoz“ bélés különösen tengerészeknél, 
folyamhajózóknál vált be kitűnően. A Honvédő Háború a la tt a vitorlavászon
ból készült, gyapotbélésű zubbonyok kitűnően beváltak, készítésüknél azon
ban  ügyelni kell arra, hogy a vízmentes elkészítés ne akadályozza a ruháza
ton keresztüli légcserét (mint pl. a gumi ruházat). Ez nem  jelenti azt, hogy a 
gumírozott, vagy klórvinil anyagokkal im pregnált ruházatról teljesen le kell 
mondani, csupán alkalmazási terü le tük  szűkült be, am ennyiben nagyobb fizi
kai erőkifejtést igénylő m unkáknál nem  használható.

\
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A védőöltözetek kérdésénél m ég egy problém át fel kell vetni. Hum
boldt, m ikor afrikai utazásából hazajött, erősen fázott, am ikor a hőm érséklet 
21° C alá szállt, annyira m egszokta a magas hőm érsékletű levegőt. Gomba 
lakói m ár 22° C-nál fűtenek, ugyanakkor a N agybritsnniához hasonló hőm ér
sékletű Fidzsi szigetek lakói m ajdnem  teljesen m ezítelenül járnak. Igazuk van 
azoknak a kutatóknak, akik ezt m ondják: „A m ai em berek a szervezet hűlé- 
ses ártalm akkal szemben való ellenállóképességét azzal gyengítik meg, hogy 
túlságosan sok ru h á t hordanak“. T ehát különös gondot kell fordítani az át- 
fázás elleni védekezésre, nemcsak a naponkénti víz- és légkúra szoktatással, 
hanem a környezethez és ruházathoz való szoktatással.

A Nagy Honvédő H áború ruházati problém ái nemcsak a lehűlés ellőni 
védekező öltözet kidolgozásában, hanem  a felm elegedés ellen védő ruházat 
kidolgozásában is m egnyilvánultak. Ha azelőtt, csak az iparnak je len te tt ez 
problém át, a háborús években a hadi-egészségügy terén  is szám talan vizsgá
latot jelen tett. Nagy haditengerészeti egységek, hajócsoportok kerü ltek  déli 
tartózkodásra, igyekeztünk tehát m egtalálni az ilyen esetben szükséges védő
ruházatot.

K ezdjük a fehérnem űn. A m eleg körlevegő esetében a szervezet a ve
rejtékezéssel járó  hőleadást veszi elsősorban igénybe, következésképpen olyan 
fehérnem ű szükséges, m ely ezt nem  akadályozza, illetőleg lehetővé teszi a 
fehérnem ű alatti légréteg szabad mozgását. E zért Kaszirszki professzorral 
egyetértünk abban, hogy meleg, délvidéki klím ánál fehérnem űként laza gya
pothálót ajánlunk. így  a bőr és ing között légrések tömege keletkezik, mely 
a légmozgást, páraleadást m egkönnyíti. A ruha m ásodik rétegét szintén köny- 
nyü, szabad anyagból kell készíteni. A felső ruha bő, hajlatkivágásaiban nagy 
legyen, hogy ezzel a szellőzést m egkönnyítsük.

Az angol-am erikai hadsereg déli csapatai k ih a jto tt gallérú, rövidujjú , 
laza inget, rövid nadrágot, térdharisnyát és félcipőt kaptak.

A Szovjetunió déli viszonyai közé kerülők Öltözeténél ügyelni kell arra, 
hogy a nadrág  bő és kellőleg légátjárható  legyen. A  kísérletek tanulságai 
szerint jól hűtenek a kem ényítővel kezelt rövid perkál nadrágok, mely részint 
a csökkent tapadásképességgel, részint a napsugár visszaverő képességgel m a
gyarázható, %

A m agas állógalléros blúzokat fel kell cserélni rövidujjú, nyito tt gal
lérú  inggel, m elynek hónalj kivágása nagy. Gondosan á t kell vizsgálni a há
ború tapasztalatait, a kapo tt adatokat helyesen kiem elve hozzáfoghatunk 
az egyes katonai alakulatok, különleges m unkát végző dolgozók észszerű 
ruházatának megtervezéséhez.

A „ H o n v éd o rv o s“  előfizetési á r a : 80.— F t ,  in tézm én y ek , v á lla la to k  részére 120.— 
L apengedély  s z á m a : 9031/1948. T . M.

K ia d ja :  a  H o n v éd  K iad ó  In té z e t, B u d a p e s t, V I., S z tá lin -ú t 2. sz.
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☆

3iájns 1 a béliéért harcoló népeh nem zetközi
seregszemléje

Irta : dr. Csillag Zoltán  orvosalezredes.

1951. m ájus 1-én hetedszer ünnepelte szabadon a dolgozó m agyar nép 
a  nemzetközi m unkásosztály szolidaritásának nagy ünnepéi;.

Soha ilyen gyönyörű m ájus 1-ét nem  lá to tt m ég ez az ország, soha ilyen 
boldogan, felszabadultan nem  ünnepelt még sokat szenvedett népe.

És ha  szám vetést csinál az ország végleges gazdájává le tt dolgozó nép, 
akkor bebizonyosodik,, hogy m inden oka meg is van a boldog ünneplésre. 
Fölemelt 5 éves tervünk II. évének első negyedéről szóló jelentése azt bizo
nyítja, hogy ipari dolgozóink teljesítik  ezt a m onum entális feladatot. Ha vi
szont a falu felé fordulunk, lá thatjuk , hogy term előszövetkezetek és állam i 
gazdaságok ma m ár az ország szántóterületéhek egyötödét foglalják m agukba 
és hogy m inden jel a rra  m utat, hogy a falu  szocialista építése, ősszel, a belé
pési zárlat feloldása u tán  egészségesen fog tovább fejlődni.

De nem csak ezek a nagyszerű eredm ények te tték  ragyogóvá a színpom
pás dekorációkat, nem csak ezek visszhangzottak a felvonulók győzelmes in 
dulóiban. A m agyar dolgozó nép nemcsak sajá t erejének ébredt tudatára , 
hanem  az is lelkesítette, hogy szerte a világon az ön tudatra  ébred t százmil
liók hömpölygő felvonulása ugyanezen a napon valam i olyan hatalm as erővé 
haiványozódott, am ilyen még soha sem volt az em beriség le tű n t évezredeiben.

Valami nagyszerű érzés volt érezni és tudn i azt, hogy ezen a napon az 
egész világon, Fokvárostól Stockholmig és N ew -Y orktól Tokióig megmoz
dulnak a gyárak és a földek dolgozói. Valami felemelő érzés volt m indany- 
nyiunk számára, hogy azon a napon, am ikor mi, a m agyar nép legjobb fia, 
Rákosi M átyás elvtárs elé vonultunk, ugyanezen a napon M oszkvában is szé
les sorokban vonuM. el az üdvrivalgó tömeg a Vörös-téren, üdvözölve a dicső 
Bolsevik P á rt nagy vezetőit.

H atvanegy évvel ezelőtt, 1890. tavaszán ünnepelte először szervezetten 
a m unkásosztály m ájus 1-ét. Akkor a harcos ünnep „legközelebbi célja“ a 8 
órás m unkanap, kivívása volt. Van-e szó, am ely képes lenne érzékeltetn i 
azokat a történelm i változásokat, m elyek e hat rövid évtized a la tt a m unkás
osztály, de az egész emberiség történelm ében végbementek?
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Lehet-e egyáltalán néhány  rövid m ondatban összefoglalni azokat az évti
zedeket, m elyekben a hősi Bolsevik P á rt vezetésével, Lenin tanításával, a  
dicső Sztálin  irányítása a la tt a szovjet m unkásosztály m egvívta győztes for
radalm át és diadalm asan ép íti a kommunizmust? L ehal-e szavakkal érzékel
te tn i az em beriség történelm ében azt a hatalm as változást, am it csak a leg
utóbbi 6—7 év hozott, m elynek folyam án a gyönyörű szocialista jövő bon
takozott ki kereken  600 m illió em ber előtt?

Micsoda szédületes fejlődést is ünnepelt ez az 1951-es m ájus 1-e!
H atvanegy évvel ezelőtt az elnyom ott m unkásosztály legfeljebb a 

legjobb és legnem esebb em beri elmék jobb -jövendőbe v e te tt reménysége, 
h ite  és záloga volt. Ma a nem zetközi m unkásosztály a világtörténelem  eddigi 
legnagyobb hatalm a. A m últ század vége á munkásmozgalom m egindulásá
nak  korszaka, a mi századunk a kapitalizm us bukásának a kora. Ami a m últ 
században m ég távoli harci cél volt, ez m a kézzelfogható valóság. A Szovjet
unióban, a nem zetközi m unkásm ozgalom  m egdönthetetlen tám aszpontjain, 
most fejezték be dicsőséggel és m inden eddigit felülm úló eredm énnyel a ne
gyedik sztálini terve t és m áris szemünk e lő tt bontakoznak ki az új eredH 
mények, a m ég messzebbre törő  tervek, m elyek m egváltoztatják  a term é
szetet, m elyek m egvalósítják azt, ami a legm esszebbre néző elmék gondola
ta iban  élt: a kommunizmust-

És e nagy, dicső ország, m in t erőközpont körié1 töm örül a béke, a szocia
lizm us egész világtábora. Az ő ragyogó példáján  ép ítik  a szocialista tá rsa 
dalm at a népi demokráciák, ő ado tt erő t és m u ta t u ta t  'a kínai nép jobb 
jövő t építő harcának, az ő nevével indul roham ra a koreai hazafi, a kínai 
önkéntes az am erikai betolakodók ellen. De ebbe a táborba tartoznak a m a 
m ég im perialista elnyomás a la tt  élő, de m ár erejük tu d a tá ra  ébredő milliók 
is, m elyek szervezett mozgalmai alapjukban rázzák meg a tőkés világot és 
bizonytalanná teszik m ind a kizsákm ányolok, mind azok láncos kutyáinak, 
T itónak, F ranconak és a  jobboldali szocdemek-nek elnyomó unalmát.

Soha ilyen egységes, hatalm as tábo rt a világ m unkásosztálya és a vele 
szövetséges dolgozók m ég nem  alkottak . M arx és Engels eszméit megvaló
s ítv a , Lenin zászlaja alatt, Sztálin  vezetésével, ma egységesebb hadseregként 
indu lnak  harcba a világ dolgozói, m int valaha.

Ezért is volt olyan boldog és szép az idei m ájus 1-e.
Boldoggá te t te  dolgozó népünket N éphadseregünk m inden eddigit felül

m úló  nagyszerű díszszemléje is, m ert bebizonyosodott előtte, hogy most m ár 
nem csak hazája van, am it meg kell védeni, hanem  most m ár van m i v e l  
m egvédeni és gyors ütem ben válik  egyre méltóbb fegyvertársává példaké
pének , a dicsőséges Szovjet Hadseregnek.

De az idei m ájus még mindezeken kívül nagyobb és több volt minden 
eddig i hagyományos ünnepünknél, m ert ez a m ájus az u ta t m utató  sztálini 
ta n ítá s  nyomán összekapcsolódott az egész világon a világ békeszerető embe
re in e k  ellenállhata tlan  követelésével, m ert a m unkásosztály nagy ügye, a szo
cializm us, a kom m unizmus ügye m ég soha nem  kapcsolódott úgy össze a béke 
ügyével, m int napjainkban.

M it jelent m a a béke? Term észetesen életet, de valójában nem csak egy
sze rű en  életet, hanem  új életet je len t. Az új élet korlátlan táv la ta it jelenti 
a Szovjetunióban és a népi dem okráciákban, de az im perialista országokban 
is, m e r t világos, hogyha a háborús gyújtogatok kezét m egkötik, az elnyo
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m ottak, szabadabban tudják kézbevenni új é le tük  kialakítását- Ezért n ő tt 
meg az idei m ájus jelentősége az egész világon, ezért kapott új ta rta lm at a 
nemzetközi m unkásosztály nagy seregszemléje.

A boldog ünnep lezajlott és a m unkás hétköznapokhoz m ég sokáig fo
gunk erőt m eríteni abból a nagyszerű érzésből, m elyet erőnk éls feladataink 
felismerése adott számunkra.

Milyen feladatok állanak előttünk, honvédorvosok előtt?
Nagy P ártu n k  egyik május 1-i jelszava így szólt:
„M agyar dolgozók! Munkával, fegyelemmel, éberséggel erősítsétek drága 

hazánkat, védjétek meg a békét!“
M unka  — kiképzésünk érdekében, hogy m inél jobban elm élyedjünk a 

m arxi-lenini tanokban, hogy mielőbb tökéletesen elsajátítsuk a győzelmes 
sztálini haditudom ányt, hogy közkinlcsévé tegyük az eü. szolgálatnak a dicső
séges Szovjet Hadsereg nagyszerű eü. szolgálatának eü. tak tik á já t és tapaszi- 
ta latait, hogy 'elsajátítsuk az élenjáró szovjet orvostudom ány tan ításait. 
M unka  — fáradhata tlan  és lelkiism eretes munka, hogy m indent elkövessünk 
a nyári kihelyezések sikere érdekébén, hogy erőssé, edzetté és egészségessé 
tegyük és m inden eü- ártalom tól m egóvjuk Néphadseregünk, személyi állo
m ányát. Munka  -— hogy magas színvonalra em eljük gyógyító-egészségvédelmi 
m unkánkat a gyengélkedő szobákban és eü. intézeteinkben.

Fegyelem  — hogy ne legyen szolgálatunknak egyetlen olyan katonája 
sem ,' akiben ne éljen a szilárd, öntudaton  alapuló vasfegyelem, m elynek 
alapja az égő szeretet drága hazánk és a nagy Szovjetunió irán t, valam int 
az o lthata tlan  gyűlölet az im perialisták és a háborús us-zítók ellen. Fegye
lem- —  hogy az eü. szolgálat m inden katonája, parancsnoka parancsát — a 
dolgozó nép parancsának ta rtsa  és azt a nehézségeket b á tra n  leküzdve — 
teljesítse. Fegyelem  — hogy szolgálatunk m inden katonája féltve őrizze és 
karban tartsa  azt az értékes eü. anyagot, mellyel a dolgozó nép ellátja  hon
védségünket.

Éberség — hogy szolgálatunk m inden katonája figyeljen fel m inden 
álcázott és m egtévesztő m esterkedésre, m elyet az ellenség felhasznál soraink 
megbontására. Éberség — hogy m inden honvédorvos igazságos és az élenjáró  
szovjet orvostudom ány birtokában kím életlenül leplezzen le  m inden áltudo
mányos, reakciós, kozmopolita nézetet.

Feladataink m aradéktalan megoldásához még sok áldozatot kell hozni, 
nem  egy nehézséget kell leküzdeni. Adjon az idei boldog m ájus 1-e szolgá
latunk  m inden katonájának törhete tlen  erőt, elszánt akaratot. Erősítsen ben
nünket a világot átfogó béketábor és az azt vezető nagy Szovjetunió m érhe
tetlen  erejének tudata. Lelkesítsen bennünket nagy P ártunknak  és népünk 
szeretett vezérének, bölcs tan ítónknak  Rákosi M átyásnak vezetése, újabb 
eredm ények felé.
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A kórházparancsnok munkája
Irta : dr. Szedő Im re  orvosezredes

A gyógyító-megelőző szolgálat alapintézetei néphadseregünkön belül a ka
tonai kórházak.

E 'cikken balül vázolni kívánom  a kórházparancsnok m unkáját, fe ladatait és 
m unkájának további fejlődését.

Bár béke eü- szabályzataink világosan előírják a kórházparancsnok kötel
meit, mégis úgy vélem  helyes, ha ezekkel kicsit bővebben foglalkozunk.

A kórházparancsnok — polgári értelem ben véve — a  kórház igazgató- 
főorvosa. I

A legelső követelm ény vele szemben, hogy orvosi látóköre és sa já t szak
m ája te rü le tén  k ívü li tudása olyan legyen, hogy szakképesítésén k ívül olyan 
általános orvosi ism eretekkel és főleg a  gyógyítás te rén  olyan tapasztalatok
kal bírjon, hogy kérdésekben is, az általános orvosi szempontok szerint b írá
lato t tudjon gyakorolni.

A megfelelő orvosi szakértelm en és tu d ásán  kívül, m ásik alapvető köve
telm ény a szervezőképesség. Ennek h iányában  bárm ily  m agas orvosi k v a litá 
sokkal is rendelkezik  valaki, jó  kórházparancsnok, jó vezető nem  lehet. Ez a 
szervezőképesség ad ja m eg tulajdonképpeni jellegét a kórházparancsnoknak. 
A szervezőképesség az illető  egyéniségének egész széles skálájá t jelenti. A k ó r
házparancsnok ;az intézet m otorja, az egész intézet szakm unkáját a  kórház
parancsnok személye, m unkája, m unkaterve és m unkatem pója szabja meg. 
Ha a rábízott káderekkel a  parancsnok nem  jól bánik, hiába állnak meg
felelő káderek rendelkezésére, m egakaszthatja fejlődésüket, szétfolyóvá teheti 
m unkájukat, és ezen keresztül a kórház m u n k ájá t is.

További fe lté tlen  követelm ény a p'k. részére, a tervszerű  m unka. Ezt 
heti m unkatervvé k e ll részletezni és helyes, h a  részletes napi munkaidőpro- 
gram m ot is 'dolgoz ki. Ez m ind járt kontroll a  sa já t m aga részére az elvég
z e tt feladatokat illetőleg. Vannak rendszeresen visszatérő feladatok (főleg az 
ellenőrzés terü le tén), ezeket m inden körülm ények között végre kell hajtan i.

Minden jelen tést, vagy terven  kívül végrehajtandó fe ladato t külön, azon
n a l fe l költ jegyezni. Ez a feljegyzés bárm ilyen form ában történhet, de enélkül 
a pk. m unkája béna.

Alapvető követelm ény a m egszabott fe ladatok végrehajtásának ellenőrzése. 
B evált módszer az, h a  m inden előadó, részleg pk., szóig, vezető részére külön 
feljegyzési füzetet fek te t fel, s  ebbe külön jegyzi be a k iado tt feladatokat a  pk,, 
m egszabva m ind járt «^határidőt is1 a feladatok elvégzésére.

Meg kell követelni, hogy az előadó, osztályvezető, részleg pk., a kapo tt fel
ad a to t ugyanakkor az ő saját feljegyzési füzetébe is jegyezze fel.

A kórházpk. egyénileg felelős a kórházi szakmai, politikai, adm inisztratív, 
gazdasági m unkáért. Ez az egyéni felelősség nem  azt jelenti, hogy a részletek
ben  m erüljön el és m indent maga akarjon elvégezni. Ezt az egyéni felelőssé
get á t  kell vinni m inden beosztottra olyan m értékig, m in t am ilyen m unkakört 
az ille tő  betölt. A pk. összefogja, irányítja , szervezi és ellenőrzi a feladatokat. 
K itűnő  példa a jó  szervező m unka elvégzésére Azsájev h íres regényének, „Távol 
M oszkvától“ B attm anow  főalakja.



A kórházak jó m unkája elvégzésének alapkövetelménye, hogy a  m ellérendelt 
politikai tiszt bajtárssal a legszorosabban együttm űködjék. A kórházpk.-nak 
a pártszervezetre kell tám aszkodnia, k itűzött céljait a pol. tisztte l és a p á r t-  
szervezettel tárgyalja  le és a pártszervezet a m aga aktiváival, DlSZ-szerveze- 
teivel tám asztja alá és tu d a to sítja  a dolgozóknál és beosztottaknál a parancsok 
értelm ét és azok jó végrehajtását.

A kórházpk. m unkájához szükséges, hogy értsen  az adm inisztráció, 
pénz és gazdasági ügyekhez. Érzéke és gyakorlata is legyen és ezenfelül m eg 
kell tanulnia, ismernie kell az idevágó szabályokat. A szabályzatok ism erete 'nél
kül légüres té rben  mozog a pk., nem  csak hogy ellenőrzésre képtelen, de a  veze
tést sem vállalhatja.

M ielőtt rátérnék a pk. m unkájának részletezésére, meg kell em líte
nem még egy szükséges tulajdonságot, és ez a rugalm asság. B ár az eü. szolgálat 
szabályzatait fe lté tlenül be kell tartani, nem szabad soha formálisan, m ereven 
intézkedni, hanem  a szabályokon bélül gyorsan reagálva ai folyó eseményekre, 
kell alkalmazni azokat.

Részleteiben (ha hely hiányában nem  is részletesen) a kórházpk. m unkája:
Szakmai "téren a gyógyító és megelőző betegellá tást szervezi meg, aizt ellen

őrzi, gondoskodik a szakm ai továbbképzésről. Megszervezi hetenként egy-egy 
órai időtartam m al m inden osztály (ha kisebb a kórház együttesen) tudom á
nyos referáló ülését. Ezek célja ia folyóiratok szakmai ism ertetése, valam in t 
az osztályvezető orvosok á lta l (megszabott feladatok referálása.

Havonta tudományos ülést szervezzen, am elyen önálló előadások és beteg- 
bem utatások szerepelj éneik.

Szervezzen meg klinikai és pat'hologiai konferenciát a sekciónál ta lá lt és 
a klinikai diagnosisok m egvitatása céljából. |

Gondoskodik, hogy a beosztott orvosok szakmai szakcsoport üléseit láto
gassák.

Ösztönözze őket tudom ányos munkásságra- H-a szükséges, az Eü. csfség elő
zetes engedélye alapján taneélos SzTK-beteget vegyen fel1.

Szervezze meg osztályonként a kijelölt polgári intézetekkel a kölcsönös 
tapasztalatcserét.

B etegellátás ellenőrzésére mindennap egy-egy osztályt, vagy anniak rész
legét személyesen keresse fel. A betegekkel való közvetlen beszélgetés alapján 
győződjék meg a betegállás (gyógyítás, ápolás, hygiene) viszonyairól.

Vegyen részt ezenkívül a közvetlen ellenőrzéseken kívül m unkaterve sze
rin t egy-egy osztályvezető betegvizitjein (orvosi control!, kór tö rténe ti lapok 
vezetése, lázlapok, stb.).

Szerveztesse m eg osztályonként az osztályértekezleteket, ahol a beosztot
tak  és összes dolgozók együttesen beszélik m eg egy-egy osztály helyi problé
máit. Ezeken a pol. ti. bajtárssal és a pártszervezet titk á ráv a l fe lváltva jelen
jen meg.

Szerveztesse meg az osztályparancsnoki értekezleteket, amelyen a fean járó- 
betegek is résztvesznek s így a felm erült helyi problém ákat ott m ind já rt hely
ben a beteg bajtársak  a dolgozókkal együtt v ita th a tják  meg, s a szükséges intéz
kedéseket is azonnal m egtehetik.

H etenként kétszer osztályvezetői megbeszélést tartson, ahol a pk. az osztály- 
vezetők felé kiadja he ti m unkatervét végrehajtásra.

A kórház súlyos betegeiről névjegyzéket vezettessen abból a célból, hogy 
a szükséges közbelépő intézkedéseket azonnal megtehesse.
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Helyes, ha  m inden este m eghatározott időpontban a kórh. ügy. orvosa jelen
tést ad a kórház eseményeiről. Ezen rendszeres esti jelen tésen  kívül a kórház 
ügy. orvosa m inden váratlan , vagy súlyos kihatású eseményt köteles azonnal 
a pk.-nak jelenteni.

Kimenő betegek részére k ihallgatást ta r t ,  ahol személyesen ellenőrzi a ki
menő betegek állapotát és láttam ozza az oszt. vezetők eü- javasla tá t.

Megszervezi és irány ítja  a középkáder képzést és az ápolónők szakmai to
vábbképzését.

Szükséges — és e té ren  m ég igen sok a tennivaló — hogy egy-egy alap
intézet (kórház) közvetlen kapcsolatot tu d jo n  fenn ta rtan i az alakulat vezető or
vosaival. Éreznie kell az alaku la t vez. orvosainak, hogy a kórház, m in t szakinté
zet ellenőrzi és tám ogatja m unkájukat, ú tbaigaz itja  a kellő szakszerű kivizsgá
lással. Köteles azonban felfigyelni olyan jelenségekre, h a  feleslegesen küldenek 
az  alakulatok  orvosai betegeket kórházba, vagy csak a beteg panaszait figye
lem be véve — vizsgálat né lkü l — u ta ln ak  be kórházba, vagy a ny ilván
valóan hely telen  diagnózissal beküldött betegekre is. Ezekről a pk. jelentést 
köteles tenni az Eü. Csfségnek.

A gyógyító-megelőző feladatokhoz tartoz ik  még, hogy a  kórh. pk. m egszer
vezi a kórház működési s ta tisztiká ját. Ennek alapján k iértékeli a kórház gyó
gyító  m unkásságát. Igen fontos része ez a parancsnoki m unkának. A helyes 
számok tükrében ellenőrizhető a  b a jtá rsak  m unkája, megálllapítható belőle a 
m ennyiségi és minőségi m unka, az egyes kivizsgálások ta rtam a a javásolt eü. 
szabadságok és a  sajnos még m indig előforduló, a  bajtársak  részéről a beteg
séget m egtévesztő kísérletek.

A parancsnok köteles napon ta a felvételi iroda által k im u ta to tt, és az osz
tályok  által je len te tt létszámot összehasonlítva ellenőriztetni.

A kórházparancsnok felel a Szóig. Szab. szerin t az alakulat politikai kikép
zéséért is. Term észetesen ennek oroszlánrésze a pol. ti. b a jtá rs  vállán  nyug
szik- Ugyancsak gondoskodik arró l, hogy az összes beosztottaknak meglegyenek 
a  sp o rt és k u ltu rá lis  lehetőségei. Soha azonban szemelől nem  tévesztheti, hogy 
ezek a valóban fontos társadalm i m unkák a szakellátás, teh á t a gyógyító 
m unka rovására nem  mehetnek. A  betegek k u ltu rá lis  lehetőségeiről a pk. kö
teles gondoskodni az orvosilag m egengedhető határokon belül (rádióelőadások 
közvetítése).

A kórházparancsnok, m int szám adótest pk. felelős a teljes adm inisztratív 
és gazdasági ügyv itelért. I t t  ism ét felem lítem , hogy ez nem  azt jelenti, hogy 
a  részletekben elm erülve, ne irányítson, hanem  közvetve végezze el az ilyen 
tennivalókat. Viszont nyom atékosan hangsúlyozom, hogy ha az elő írt ellenőrzé
seket elm ulasztja, vagy nem  kellő m ódon gyakorolja, az esetleges hiányokért, 
k áro k ért fe lté tlenül felelős.

íg y  köteles h avon ta  legalább k é t ízben v á ra tlan  pénztári rovancsot ta r 
tani. Ennek eredm ényét a pénztárkönyvbe rögzíteni. Tartozik ia kifizetésre ke
rülő katonai és polgári személyek ille tm ényeit záradékolni, kém próbaszerűen 
ellenőrizni, hogy egyes beosztottak illetm ényeit a vonatkozó parancs alap ján  
szám fejtették-e. A pénzügyi terve t ellenőrzi és záradékolja.

A  kollektives polgári alkalm azottak illetm ényeinél lehetőségen belül a tú l
órázásokat m egszünteti.

M inden osztályvezető köteles a  beosztottak h e ti m unkaidőbeosztását kö
zölni, m elynek alap ján  a pk. ellenőrzi, vagy ellenőriztetni tudja, hogy az osz
tályokon ki teljesít szolgálatot.
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A parancsnok három  havonként rovamcsol, illetőleg rovancsoltatja az anya
got. Ez vonatkozik egyrészt az osztályokra kiadott m inden htp . anyagra (ágy, 
ágynemű, fehérnemű, eü. műszer, kötszer, üveg, gumiáru, kórházi felsze- 
lési anyag, stb.), másrészt a rak tárakban  tá ro lt (központi és osztályraktár) anya
gának  meglétére, karban tartására , rendeltetésszerű felhasználására, a ny ilván
tartások helyes vezetésére és a vonatkozó okmányok őrzésére.

Külön em lítem  meg a  gk- park  és az üza. ellenőrzési kötelességét. M ind
ezen anyagok fe le tt a kórh.-pk. első anyagi beosztottja a  htp. pk. ill., az ellő. 
szak. pk. a felelős. Ellenőrzi még a pk. a kórház m űszaki berendezéseit is.

Élelmezés terü le tén  a kórház pk. tartozik  elbírálni és jóváhagyni a heti é t
lapot, annak minőségi és m ennyiségi kiszabatát és kalóriaértékét.

Uj htp. szabályzataink értelm ében elvileg á tté rtü n k  a term észetbeni gazdál
kodásra és gyakorlatilag a norm agazdálkodásra is. E tek in tetben  a kórh. pk. 
köteles ellenőrizni, hogy a norm a kiszabat betarta to tt-e?  Az élm. terü le tén  fel
tétlen  m eg kell győződnie, hogy az iiletm ényes kiszabat valóban kiadato tt-e , 
de ugyanakkor a norm a semmi körülm ények között tú l  nem  léphető.

Ezzel kapcsolatban ki kell hangsúlyoznom P ártu n k  és korm ányzatunk köz
ponti kérdését és felem elt ötéves te rv ü n k  egyik alapvető követelm ényét, iá leg
szigorúbb anyagtakarékosságot. Vezető motívum , hogy a kórházparancsnok 
am ellett, hogy. a betegek m inél gyorsabb gyógyulásához m inden anyagi eszközt 
megad, ugyanakkor a jó gazda felelősségével, a legnagyobb körü ltek in téssel 
gazdálkodik néphadseregünk vagyonával, dolgozó népünk fillérjeivel.

A pk. naponta köteles a konyhát, élm. ra k tá rt személyesen ellenőrizni 
és ezt előjegyzési könyvben rögzíteni is.

Az élm. ra k tá r t az ellátó szakaszpk. ú tján  havonta rovancsoltatja, de há- 
rom havonként a kórházpk. személyesen is köteles rovancsolni. A kórházpk. az 
összes beosztottak katonai elöljárója s így felelős a beosztottak katonai kikép
zéséért is. Ha a m unkakörében fontossági sorrendet kellene m egállapítani, 
úgy ez nyilvánvalóan a legelső és súllyal a legfontosabb feladata. A kiképzésre 
a parancsnoknak gondosan fel kell készülni, az elő írt m ódszertani u tasításo
k a t be kell tartani. Parancsnoki tek in té lyét ezen a vonalon is úgy éri el, 
h a  a beosztottak világosan lá tják  és tudják, hogy a parancsnok az elsajátítandó- 
anyagot jól ism eri és képes v itás problém ák esetén azokat szakszerűen el
dönteni.

A  kórházparancsnok egyúttal laktanyaparancsnok is. M int ilyen, felügyel 
a lak tanya belrendjére a Szóig. Szab- utasításai szerint. Gondoskodik a tűzbiz
tonsági rendszabályok betartásáról, de m in t kórh- pk. m egállapítja az összes 
beosztottak  m unkaidejét s megszabja a kórházi rendet is. A m egállapíto tt kór
házi rendet, továbbá a kórházi tisztasági, hygiéne-rendelkezéseket az osztály- 
vezető bajtársakkal, de a betegellátás ellenőrzése kapcsán szinte naponta sze
m élyesen is ellenőrzi.

A kórházparancsnok rendelkezéseit napiparamcsok ú tján  adja ki. E rre  vo
natkozólag az ügyviteli szabályzatok az irányadók.

M int katonai pk. a. Szóig. Szab. errevonatkozó részeit, nevelje beosztottjait, 
de ne  csak maga ta rtsa  fenn a fegyelmet, de a beosztott parancsnokok is tu d 
janak  és tanuljanak meg katonai rendet, fegyelmet fenntartani. A fegyelem  
fenntartása vonatkozik nemcsak a kórház beosztottjaira de érvényes a  bent- 
fekvő betegekre is. I tt  is m eg kell követelni a fegyelmet. E té ren  legnagyobb 
-segítségére van a kórház politikai apparátusa.
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A kórház m űködéséről havi beszámolót terjesz t fel az Eü. Csfség-nek és a  
Csf. B ajtárs rendelkezése szerint m eghatározott időben személyesen is referál.

A H. M. B ajtárs  parancsának m aradéktalan  végrehajtása érdekében legyen 
fá radha ta tlan  a htp. kik. személyes vezetésében, a törzskiképzés vezetésében, 
ill. ellenőrzésében.

Csak a v áz la tá t ad tuk  fentiekben a kórház pk. m unkájának, de lá th a tju k  
annak mély terjedelm ét és a vele járó  komoly felelősséget.

K étségtelen, hogy katonai kórházaink jelentős haladást értek  el, de még 
igen sok fe ladat áll előttünk. Em elni kell a gyógyító m unka színvonalát, meg 
kell terem teni a szoros kapcsolatot a megelőző-egészségvédelmi m unkával. 
Mindez jelentősen megnöveli a kórház pk. m unkáját. Feladatá t csak úgy lesz 
képes ellátni, ha  fá rad h a ta tlan  a dicsőséges Szovjet Hadsereg eü. szolgálatában, 
a béke és harci tapasztalatok elsajátításában, ha napról napra növeli m arx ista- 
leninista tudását, ha  teljes m értékben  átérzi m unkájának értelm ét: dolgozó 
népünk békés életét: és alkotó m unkáját védő Néphadsereg harckészségének 
biztosítását.

A  dysenteria  actioíóyiája é s  járványtana
Irta : dr. Vas István  orvosszázados.

Az országos dys'enteriaellenes küzdelemből nem m aradhat ki Néphad
seregünk sem. Honvédorvosaink szám ára csapataik nyári táborozása kétsze
resen  veti fel a dysenteria problém áját. Tekintve, hogy a dysenteria egyike 
azon megbetegedéseknek, ahol megfelelő járványellenes intézkedésekkel és jói 
alkalm azott prophylaxissal a betegség előfordulását nagym értékben le  leh e t 
csökkenteni, fontos ezeket a lehetőségeket ismerni.

A  dysenteria kórokozója:
A  nálunk előforduló dysenteria m egbetegedéseket a m érsékelt égöv 

a la t t  korlátolt szám ban előforduló amoebas dysenteriátó l eltekintve a dysen- 
te r ia  bacillusok, vagy más néven ShigeMák csoportjába tartozó bacillusok 
okozzák. Nem em lítjük  jelen cikkünkben az egyesek á lta l ugyancsak dysen- 
te r ia  néven em legetett mérgezéses kórképeket (sublimatmérgezés, stb-). A 
továbbiakban teh á t dysenteria a la tt bacilláris dysen teriá t értünk.

A dysenteria az em beriséget egész történelm e folyam án végigkíséri. M ár 
a b ib liában tö rtén ik  em lítés róla, Hyppokrates, Celsus is pnegemlékezik errő l 
a  betegségről. A dysenteria járványok a  háborúkat k ísérték  és sokszor n a 
gyobb veszteségeket okoztak, m in t az ellenség. Az am erikai polgárháború, 
a la tt  287.000 dysenteria m egbetegedés volt, 9437 halálesettel, továbbá
1.451.000 „diarrhoea“ 35.000 halálesettel, m elyeknek nagyrésze valószínűleg 
ugyancsak dysenteria volt. Az angol-búr háborúban a halálesetek  egyhatodát 
dysen teria  okozta. Az első világháború a la tt a 11 m illiós ném et hadseregben
120.000 dysenteria m egbetegedést ta rto ttak  nyilván. Egész Németországban 
1914— 1920 között iöbb m int 40-000 dvsenteria halálesetet ta r to tta k  nyilván.

A  Shigellák csoportjának első tag já t Shiga izolálta 1898-ban Japánban, 
c-gy dysenteria járv án y  kapcsán, m ajd  K ruse 1900-ban Németorszában. A Shi-
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gellák nom enclaturája és klasszifikációja jelenleg is állandóan változik, leg
inkább a felfedezőjük nevén em legetik a csoport egyes tagjait, m int például 
Shiga—Kruse, K ruse—Sonne, Schmitz, stb.

Maga a baktérium  0.5 m ikron vastag, 1—3 m ikron hosszú pálcika, a szo
kásos festékekkel jó l :festődik, Gram negatív. A New-Castle törzs kivételével 
nem  csillés, spórát egyik sem term el. A baktérium  jól nő a közönséges táp 
talajokon is, azonban m inden különösebb jellegzetesség nélkül. A diagnoszti
kában ezért speciális táp ta la jokat használnak. Régebben erre  a célra az úg>- 
nevezett methylenkék-eosinos táp ta la jt (Teague—Holt—Harris) használták, 
újabban igen jól bevált a desoxicholat-citrat táp talaj (Leifson), mely nagy 
segítséget nyú jt a dysenteria diagnosztikájában. A táp talajon  típusosán növő 
telepeket Russel-féle táp ta la jra  és cukor-sorra o ltják, ahol a cukrot ferm en
táló tulajdonságai alap ján  tovább identifikálják, végül agglutinatióval döntik 
el hovatartozását. A kitenyésizésre a legalkalm asabbak a székletben lévő 
nyákcafatok. Jó eredm ény érhető el, közvetlenül a végbélből d iphteria pál
cával, vagy rectorom anoscopiával v e tt vizsgálati anyaggal. Régebben igen el
terjedt h it volt, hogy a tenyésztés csak akkor eredményes, ha a leoltás köz
vetlenül a beteg m ellett történik. A  desoxicholat c itrá t táp talaj használata 
m ellett ez nem  játszik olyan nagy szerepet, például a positiv vizsgálati anya
gok 43.7%-a postán  érkezett (Serény). Nem je len ti ez term észetesen azt, hogy 
a vizsgálati anyagot nem  kell a lehető leggyorsabban a laboratórium ba ju t
tatni. Jó l felszerelt laboratórium ban, begyakorolt személyzettel a klinikailag 
dysenteriának m inősített esetek 80—90%-á t bakteriológiailag is alá kell tudni 
támasztani. Tekintve, hogy a bakteriológiai diagnózis tenyésztéssel a beteg
ség tartam ához képest túlságosan hosszú (legalább 48 óra), igyekeztek kidol
gozni gyorsabb módszereket. Ilyenek például a Predtecsenszkij-féle kopro- 
agglutinatio, a koprogram m  felvétele, stb.

A baktérium  kevéssé ellenálló. Közvetlen napfény 30 perc a la tt elpusz
títja , 60 C°-os hőm érsékleten 10 perc a la tt  pusztu l el, az 1%-os phenol o ldat 
30 perc a la tt elpusztítja, m íg a 0.05 ezrelékes (1 : 20.000 higítású) Sublimat 
oldat másodpercek a la tt elöli. A k iü ríte tt székletben is ham ar elpusztul, kü
lönös tek in te tte l arra, hogy a coli és egyéb szaprofiták á lta l te rem te tt savanyú 
közeg a dysenteria bacillus számára kedvezőtlen. M ár i t t  meg kell azonban 
jegyezni, hogy m indez nem  m entesít a legszigorúbb fertő tlen ítési rendszabá
lyok alól.

Érdekes az egyes baktérium  típusok %-os előfordulása a járványokban. 
Az első világháború a la tt  Macedóniában 57.6% Flexner, 38-3% Shiga, m íg a 
többi típus 4.1% -ban fordult elő. Indiában az 1932—1934-es években 55% 
Flexner, 14.9% Shiga, 5,4% Schmitz, 4.3% New-Castle, a többi az egyéb 
típusokhoz tartozo tt. 1939-ben Odessában vizsgált anyagban '91.8% Flexner-, 
7.2% Shiga és 1% Schm itz és Sonne bacillus volt k im utatható. (Szinaja, J a 
kovlev, Epstein). Lovrekovich szerint 1931— 1934-ig az O. K. I. anyagában  
42.4% Shiga—K ruse, 41.4% Flexner és 16.2% Sonne csoportba tartozó bacil
lus fordult elő. Az 1950. évi előzetes M agyarország-i adatok szerin t F lexner 
57%, Sonne 39%, Shiga 3%, Schmitz 1%-ban fordult elő- A Flexner törzsek 
ezt a viszonylagos előretörését Gromasevszkij úgy m agyarázza, hogy ú jabban 
az enyhe lefolyású dysenteria megbetegedések, m elyeket túlnyom órészt a 
F lexner törzs okoz, inkább kerülnek laboratórium i vizsgálat alá.
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A ntigen tulajdonság szem pontjából a dysenteria törzsek eléggé bonyo
lultak . A vérben  a betegség 7.— 10. n ap ján  típus specificus agglutininek jelen«, 
nek meg. A  k im utatás W idall-reakcióval történik. Tekintve, hogy nem  speci
ficus agglutin inek is adnak’ agglu tinatió t, a F lexner törzsnél 1 : 200, a Shiga- 
K ruse-nél 1 : 100 tite r a positiv itás feltétele.

A dysen teria  bacillus á lla to k ra  nem  pathogen, azonban a bacillus kisebb- 
nagyobb m ennyiségét a<3 á llatoknak  parenteralisan  beadva, az állatok  elpusz
tulnak. A dysenteria bacillusok ugyanis tox in t term elnek. A Shiga—K ruse 
oldható to x in t term el, m ely em beren és k ísérleti állaton idegtüneteket okoz. 
Ezenkívül a Shigának endotoxinja is van, m ely a béltünetekért felelős. A 
többi Shigellának exotoxinja nincs, de a bak térium test őrlése fo ly tán  toxicus 
kivonat nyerhető .

A  dysenteria pathogenesise:
A pathogenesis kérdése bizonyos m értékig  tisztázatlan. M indenesetre 

m egállapíthatók a következők:
A kórokozó a  szájon keresztül ju t  be a szervezetbe. A gyom ron és a vé

konybélen keresztü l változatlanul halad át, m ajd a vastagbél nyálkahártyájá
b an  és nyálk ah árty a  a la tti kötőszövetében megtelepszik és szaporodásnak 
indul. Az exotoxin  az általános tüne tek  (láz, stb.) kiváltásában játszik  szere
pet, míg az endotoxin a localis tü n e tek e t (fekélyképződés, gyulladás) okozza. 
Ennek megfelelően, a Shiga dysenteria a súlyosabb, m íg a többiek enyhébb 
tünetekkel fo lynak  le. Az incubatiós idő 1—7 nap. E zalatt játszódik le a kór
okozó behatolásának és m egtelepedésének folyam ata. Ezután a bélszövet ki- 
fekélyesedik, vérzés indul meg, a kórokozók a  necrotizalt szövet a la tt tovább 
szaporodnak. A szervezet im m unisalódásával azután a gyógyulás bekövetke
zik  és a kórokozók ham arosan kiürü lnek  a bélcsatornából. B akteriaem ia a 
dysenteriánál nincs. A dysenteria esetek bizonyos százaléka chronicus for
m áb a  megy át. A  chronicus form ák előfordulását egyesek 2.5—5% -ra, mások 
tö b b re  becsülik. A heveny dysenteria gyógyulása u tán  csak rövid ideig, leg
feljebb 4—5 h é tig  ta rtó  reconvalescens bacillusürítés m arad vissza. Fonto» 
azonban m egem líteni, hogy a dysenteria nem  m indig 'zajlik le  klasszikus for
m ában. Gromasevszkij szerint egy vizsgálat alkalm ával „colitis“ diagnosissal 
b ekü ldö tt betegekből 18.5%-ban  ten y ész te tte  ki a dysenteria bacillust.

A  dysenteria járványtana:
A dysenteria kiindulása szem pontjából szóbajöhetnek:
1. D ysenteriában szenvedő betegek
2- Reconvalescens bacillusürítők
3. Egészséges bacillusgazdák
4. Chronicus dysenteriások.
A járvány egyedül a  Ibacillusokat ü rítő  em bertől indulhat ki. A fertőzés 

te rjed és i szem pontjából több dolog jön  számításba.
T ekin tettel a kórokozók kis ellenállóképességére, a víz jelentéktelen sze

re p e t játszik.
Az élelmiszer, főleg a tej, jobb átvivő közeg a baktérium  számára. Azon

b an  i t t  is lényeges,, hogy a fe rtőzö tt élelm iszer ham arosan elfogyasztásra ke
rü ljön . Ez a fe lté te l leginkább a h áz ta rtásb an  van meg. Az- ilyen dysenteria 
já rv á n y  elszórt, és egymással nehezen összefüggésbe hozható esetek képében 
jelentkezik . Az élelm iszerek közül a fertőzésre a legalkalm asabbak azok a*, 
ételek , melyek hőkezelésre nem  szorulnak és hosszabb ideig nem ta rth a tó k  el.
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Az elm ondottakból világos, hogy jelentős szerepe van a já rvány  terjedé
sénél a piszkos kéznek, m iért is a dysemteriát régebben „piszkos fcélz“ beteg
ségnek nevezték.

E nnél sokkal fontosabb tényező azonban a légy. 1909-ben Galli—Vallerió 
dysenteriás székleteken tartózkodó legyek mosó folyadékában dysenteria 
bacillusokat m u tato tt ki. Ezt a vizsgálatot többen m egerősitették, sőt kim u
ta tták , hogy a bacillus a legyek bélcsatornájában is megjelenik és o tt továbo 
életképes marad, m in t a legyek lábain.

---------- légysűrűség ■
----   m egbetegedések szám a (T ay lo r u tán )

A dysenteria járványgörbéje közismerten szezonalitást m u ta t. A legtöbb 
(95%) megbetegedés a nyári hónapokra esik. Ugyanilyen a légysűrűségi görbe 
is, m u ta tva  az összefüggést. A  dysenteria járványoknak a végét többnyire a 
n y ár végén bekövetkező h irte len  lehűlés és a legyeknek evvel járó  elhullása 
szokta okozni. B izonyítja ezt áz is, hogy a trópusokon a járványgörbe néni 
m u ta t szezonalitást. Hogy azonban m ennyire lényeges a személyi hygiene, 
a comtakt fertőzés kikapcsolása, m u ta tja  a rossz hygienes körülm ények kö
zö tt élőknél (elmegyógyintézet, fogolytábor) fellépő úgynevezett „asylum ' 
dysenteria.

A dysenteria statisztikai adatait tanulm ányozva feltűnik, hogy a ked
vezőtlen gazdasági körülm ények a- dysenteria m orbiditást emelik. Pl. Német
országban az első világháború a la tt a dysenteria m orbiditás kb. 50-szeresére 
em elkedett, m íg a Szovjetunióban a  polgárháború u tán  a m orbiditás csök
k en t és a Nagy Honvédő H áború nemcsak hogy emelkedést nem, hanem  csök
kenést okozott. A moszkvai terü le ten  például, ha az 1940. évi' m orbiditást 
100-nak vesszük, a következő 3 évben a m orbiditás 46.6 — 29.8 — 17.9 volt- 
Vonatkozik ez a dysenteria m ortalitására is. Természetesen a Szovjetunióban 
nem csak a gazdasági felemelkedés az oka a  csökkenésnek, hanem  a szocia
lizmussal velejáró magasfokú egészségügyi- ku ltú ra  és járvány  védelmi m unka is.

A  járvány elleni védekezés:
Ebből a szempontból a legfontosabb a fertőző forrás kiküszöbölése. A 

betegek kórházban különítendők el. A kórházba szállítás a klinikai tüne tek
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alap ján  történ ik . Fontos a nem  m anifest fertőző gócok k iik tatása. Ez já r 
ványtan! felderítéshez kapcsolódó szűrővizsgálatokkal történhet. Ilyen eset
ben figyelem m el kell lenni a m egbetegedések előfordulásának sűrűségére, a 
fertőzést továbbító  tényezők (latrina) elhelyezkedésére, stb.

Igen fontos a légy elleni küzdelem, DDT permetezéssel, légyhálókkal. 
A fe rtő tlen ítési rendszabályokat, valam int a  személy hygiene követelm ényeit 
a legmesszebbmenőkig végre kell hajtani.

M inden dysenteriás betegnek biztosítani kell a teljes gyógyulást a chro
nicus esetek elkerülése végett. A betegek csak két, egymástól két napi idő
közben v e tt negatív  széklet le le t u tá n  oldhatók fe l a , zárlat alól. A betegek
kel érin tkezőket 5 napos orvosi megfigyelés alá kell vonni. Tömeges elhelye
zésnél (táborban) a ,,köaönséges“ hasm enésnél is szem előtt kell ta rtan i a 
dysenteria lehetőségét.

B ár a víz é!s élelmiszer á lta l okozott járványok jelentősége csekély, 
mégis m inden intézkedést m eg kell tenni ennek a lehetőségnek a k izárására 
is. A  dysenterián  átesetteket, m ég negatív  széklet le le tte l sem szabad visz- 
szaengedni az élelmezéssel kapcsolatos foglalkozásba, hanem  másfél hónapon 
keresztül hetenkén t bakteriológiai vizsgálat végzendő és csak ennek negativi- 
tásával engedhető vissza m unkahelyére. Ha közben positiv leletet kap, ú jabb  
két hónapig nem  bocsájtható vissza, m ajd ennek az időnek letelte u tán  két 
negatív széklet lelet szükséges a visszabocsájtáshoz,

A dysenteria megelőzése:
A  dysenteria megelőzésében nagy jelentőséggel b ír a  specificus immuní- 

satió. Sokan kísérleteztek  védőoltás m egvalósításával. Az oltások azonban 
egyrészt nagy reakcióval jártak , m ásrészt hatásta lanok  voltak, nem  válto tták  
be a hozzájuk fűzött rem ényt.

1918-ban Bezredka peroralis im m unizatiót vezetett be azon meggondolás 
alapján, hogy a bélfal sejtjeinek im munológiai tulajdonságai mások lennének, 
m in t a szervezet többi sejtjeinek. 100 m illiárd csirá t tartalm azó tab le tták  
alakjában tö rtén ik  az immunizálá^. A Szovjetunióban széles körben bevezet
ték  az im m unizálásnak ezt a fa jtá já t, de az eredm ények nem  voltak  kielé- 
gítőek. A Nagy Honvédő H áború a la tt polyvaccina néven olyan oltóanyagot, 
vezettek  be, m ely 7 alkotórésze között Shiga és F lexner an tigént is ta r 
talm azott.

Széleskörű alkalm azást n y ert a Szovjetunióban a bákteriofag prophy- 
lacticus adagolása is.

Végül m ég kell em líteni a p raeven tív  sulfoguanidin adagolását, m elyről 
jó  eredm ényeket közölnek (Serény).

Igen fontos a megfelelő egészségügyi felvilágosító m unka, főleg a személyi 
és kollektív hygiene területén , valam int a dysenteria megbetegedések pon
tos bejelentése.

A specifikus prophylaxis viszonylagos sikertelensége egyrészt a k u ta 
tásnak  tág kapu t nyit, m ásrészt parancsolóan ír ja  elő szám unkra a fertőzési 
terjesztő  m echanizmus elleni fokozott harcot.

Irodalom: Gromasevszki j: Részletes járványtan. 1949. Medgiz. Moszkva. Da
rányi: Közegészségtan. Serény: Népegészségügy, 1947. 19. Szám. ibid. 1949. 11. szám- 
Topley—Wilson: Principles of Bacteriology. Serény: 1950. Inov. 29-iki előadás. (Köz
lés alatt.)
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A dysenteria hlinihuma és therupiája
Irta : Dr. K eleti Béla orvosőmagy.

Z árt kollektíva egészségügyi szolgálatát ellátó orvos, különösen pedig 
honvédorvos részére fontos kérdés a bacilláris dysenteria (továbbiakban b. d.). 
A megelőző egészségvédelmi m unka azonban csak akkor lehet eredm ényes, ha 
az aethiologián és járvány tan i viszonyokon kívül a b. d. k lin ikum át és kor
szerű gyógyítását is részletesen ism erjük. A világ m inden részén előfordul, 
háborúk a la tt a hygienés viszonyok rom lása folytán gyakran okozott nagy já r 
ványokat. Fontos feladatunk a korai felismerés, hogy az erélyes megelőzés 
eredm ényes lehessen. A korszerű gyógyítás módszerei az utóbbi 13 év ered
ményei és nagym értékben hozzájárultak  ahhoz, hogy az egykor, félelmetes 
betegség m a m ár — legalábbis felnőtteken — komoly problém át nem  jelent.

A b. d. klinikai form ái nagym értékben függenek a kórokozótól, a beteg 
általános állapotától és korától, valam int a kezelés m ódjától. A kórokozókat 
a  betegség súlyossága szerint toxicus (Shiga) és atoxicus (Flexner, Sonne, 
Schmitz) csoportba osztjuk. A Shiga bacillus neurotrop exotoxint term el, vala
m ennyi species pedig enterotröp endotoxint tartalm az. A ritk áb b  Shiga d. tü 
netei általában súlyosabbak, a  toxicus kép áll előtérben. A atoxicus törzsek 
gyakoribb, de enyhébb m egbetegedést okoznak, sőt nem  jellegzetes, úgyneve
zett n y ári hasmenés form ájában járványtanilág  fontos szerepet játszanak. 
A beteg általános állapota szem pontjából főleg az idü lt gyom or-bél m egbete
gedések, valam int az idü lt fertőző és anyagcsere betegségek (pl. cukorbaj) ro n t
ják  a beteg kilátásait. A b. d. m a m ár inkább csak a csecsemőkor és öregkor 
szám ára jelent súlyos veszélyt. A betegség időtartam a szerin t acut és chronicus 
(4 héten  túli) form áról beszélünk.

Pathogenesis. Az alim entáris infekció u tán  a bacillusok a  colonban, főleg 
colon-sigma h a tárán  telepednék meg, innen te rjed  a  nyálkahártya  gyulladása, 
lefelé a sigm ára és a végbélre. A bacillusok helyben m aradnak, bacteriaem ia 
nem  jön  létre; a székletben k im utathatók a bacterium ok, de a vizeletben nem. 
A tox in  enterotrop, paren terá iis adagolása u tán  is lé tre jön  a vastagbél elvál
tozás, A pathogenesis 3 periódusra bontható. I. Diffus ca th arru s nyálkater- 
m eléssel, a haústrum ok te te jén  necrosisok fibrines-gennyes lepedékekkel: 
d iph terás colitis. II. A necroticus nyálkahártya lelökődik, gennyesen beolvad, 
fekélyek keletkeznek, m elyek ex trém  esetben a hashártyát is elérhetik. Perfo- 
ra tio  ritka, az is inkább m icroperforátió. III. Regenerátió; nyálkahártya 
atrophia, esetleg polyposis fejlődik ki.

K linikai formák: 1. Átlagos, 2. fulminans, 3. enyhe atypusos, 4. cronicus 
recidiváló- Incubátió á lta lában  egy-hét nap.

Az átlagos form a általános tünetekkel (főfájás, rossz közérzet, étvágy
talanság, esetleg hányás) kezdődik, mely u tán  egy-két nap  a la tt  azonban k i
fejlődik ia teljes klinikai kép: hasfájás, esetleg görcsök között egy-két rendes 
széklet ürül, m ajd gyakori véres-nyákos hasmenés lép fe l tenesm usokkal. 
A székletek száma a napi 30—50-et is elérheti. A bél kiürülése u tán  rendszerint 
m ár csak igen kevés nyákos, véres, cafatos béltartalom  ürü l, m ely később 
gennyessé válik. A sokak által em lített spermaszagot igen  ritk án  észleljük. 
A fájdalm as tenesm usokat a  székelés nem  szünteti meg, prolapsus is felléphet, 
a  beteg közérzete rossz, a toxicosis többé-kevésbbé kifejezett foka szerint fő
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fájás, kisebb láz, szédülés, gyengeség lép fel. A súlyos vagy kezeletlen esetek
ben a beteg m eghalhat, exsiccatio, collapsus, coma következtében, vagy beteg
sége lassanként enyhül és chronicus alakba m ehet át.

A fulm inans b. d .-t ritk án  észleljük, 2 alakban jelentkezhet: 1. choleriform 
típus: hányással és nagytöm egű, vizes hasmenéssel jár, de — szemben a cho- 
lerával — a széklet nyállkát tartalm az. A vérnyom ás esik, a beteg collabálhat. 
2. Gangraenás typus jellem zője a hyperpyresis, a székletben sok nyálkahártya- 
cafat jelenik meg, nagy  hasi fájdalom  és tenesm usok, convulsiók, bénulások 
között léphet fel a súlyos jelentőségű coma.

Az enyhe atypusos dysenteria a honvédorvos szem pontjából különösen 
nagyjelentőségű, m ert nem  já r  jellegzetes tünetekkel, am i a felism erést nehe
zíti meg, e la lta tja  éberségünket, a betegek nagy része sem veszi komolyan. 
A m icroorganism us és m acroorganism us különböző változásai következtében, 
valam int im m unizált collectivában szokott jelentkezni. A gyermekgyógyászok 
h ívták  fel a  figyelm et arra , hogy az ú. n. nyári hasm enések legnagyobb része 
tulajdonképpen atypusos dysenteria. 2—3 nap a la tt lezajlik, a beteg közér
zetét nem  befolyásolja lényegesen, a székletből vér és nyák gyakran hiányzik. 
Ezért nem  szabad kategorikusan kizárni a b. d.-t, h a  a székletben nem  ta g iu n k  
vért. A beteg és a m egbetegedés körülm ényeinek, az általános járvány tan i 
helyzetnek gondos mérlegelése, valam int a részletes betegvizsgálat elvégzése 
u tán  kell döntenünk, b. d. áll.-e fenn, vagy nem. Am ig biztos érvünk nincs a 
b. d. ellen, addig m indezen eseteket b. d .-ként kell kezelni és ennek megfelelő 
egészségvédelmi intézkedéseket tenni. Hangsúlyozni kell, hogy a negativ bac- 
teriologiái lelet nem  szól b. d. ellen, m ert még az optim ális körülm ények kö
zött a legjobb laboratórium i technika m ellett is csak kb. 60—70%-ig positiv 
a bact. lelet. V itás esetekben inkább többet tegyünk k iterjed t járvány  meg
előzésére.

A chronicus-recidiváló b. d. legtöbbször elhanyagolt vagy elégtelenül ke
zelt acut dysentériából alakul ki. Az egy hónapon tú li megbetegedés m ár chro
nicus. A tünetek enyhébbek: a széklet időnként hígabbá válik, pépes, nyálkás, 
esetleg kissé vércsífcolt lesz, m ajd székrekedés váltja  fel a heveny fellobbanást. 
A  recidivákat jelentéktelennek látszó külső körülm ények, pl. lehűlés, testi 
m egerőltetés, diétahiba vá ltják  ki. A chronicus bacilláris dysenteria évekig el
ta rth a t, lassanként gyógyulhat szűkületeket okozva, vagy fokozatosan átm ehet 
senyvédésbe. A chronicus b. d. jelentősége nagy a  bacillus ürítés m iatt a já r 
ványok előidézésében. E zért felismerése, izolálása és szanálása felté tlen  szük
séges.

Diagnosztikai eljárások. Fizikális vizsgálatnál a h asa t inkább behúzódott- 
nak  találjuk, diffúz érzékenység észlelhető főleg a has alsó részén, gyakran 
tap in th a tju k  az érzékeny összehúzódott vastagbelet. A  m áj és lép legtöbb
ször nem nagyobb, inkább csak chronicus esetekben. A  keringési szervek részé
ről csak toxicus esetben van eltérés, hőm érséklettel nem  congruáló Szaporább 
pulzust, alacsony vérnyom ást, eollapust észlelhetünk. A  nyelv tiszta, vagy 
enyhén bevont, nagy vízveszteséggel járó  esetekben száraz. A gyomorszekréció 
legtöbbször csökken. A vérkép vizsgálatakor norm ális vagy kissé em elkedett 
(kb. 15.000-ig) fehérvérsejt számot találunk, toxicus esetekben ritkán  leuko- 
pen iát (2—3.000), am elyet ex trém  foka súlyos jel. A vörösvérsejt-szám  és 
haemoglobin nem  szokott lényegesen csökkenni, leginkább chronicus esetek
ben  találunk  hypochrom anaem iát. A  vizeletvizsgálat nem  m utat lényegesebb
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eltérést, legfeljebb enyhe fehér je vizelési. A vérsejtsüllyedés kissé fokozott szo
kott lenni.

A koprocytogram m  lelete: a gennyes nyálkában  bőven ta lá lu n k  leukocy- 
tákat, m onocytákat, marcophagokat, m elyekben gyakran phagocytált vörös- 
vérsejtek  vannak. Nem tévesztendők össze e lh a lt amoebával. A leukocyták 
m agja gyakran toxikus pyknosist m utat, sok leukocytából h iányozhat is a mag. 
V áltozatlan sejtalakolk a vastagbél alsó szakaszából származnak.

Az ürülék vizsgálatát folyapiatosan kell végezni és a kórlapban  feljegyezni: 
a székletek számát, mennyiségét, .consistetiáját, alakját, színét, szagát, nyák, 
genny és vérta rta lm át és ezek elhelyezkedését a  székletben. Féregpete vizs
gálato t m indig végezzünk. A  széklet, nyák  és fehérje tarta lm áró l, az u tóbbi 
rothadásos voltáról jó l tájékoztat a T ribule reactió. Négy kémcsőbe egyenként 
15 cm3, desztillált vízzel készített 3%-os székletoldatot teszünk. Az elsőbe 2 
cm3 20%-os ecetsavat, a m ásodikba 2 cm3 te líte tt (7—10%) sublim átoldatot, 
a harm adikba 2 cm3 20%-os trichlorecetsavat, negyedikbe csak 2 cm3 desz
tillá lt vizet. M indegyik csövet jól (megkeverjük, 24 óráig szobahőm érsékleten 
ta rtju k , m ajd a negyedik csővel összehasonlítva leolvassuk a derítés fokát, 
m elyet +  +  +  + ,  ~\—I—I— I—b (és negatív  jelzéssel jelölünk. Az első esőben az 
ecetsav kicsapja a nem  oldható nyákot, az pélyhekben leüllepedik és m inél 
több nyák  volt a székletben, annál, nagyobb lesz a derítés fotka. A második 
csőben a rothadás; következtében m egváltozott fehérjét a trichlorecetsav nem  
csapja ki, tehát derítés nem  lesz; a harm adik csőben ugyanezen fehérjét a sub- 
lím át kicsapja, tehá t az oldat feltisztul.

A  széklet bacteriologiai vizsgálata: a széklet jgennyes, nyákos, cafatos 
részletéből vegyünk minél előbb, lehetőleg a betegágynál üvegpálcával, 
diphteria-pálcával vagy p la tin  kaccsal vizsgálati anyagot és azonnal oltsuk 
táp ta la jra ; Ha nincs kéznél táp talaj és szállítanunk kell a v izsgálati anyagot, 
jól megfelelő konzerválószer a Tigi-féle angolkeverék: 33 rész tiszta glycerin 
+  67 rész fiziol-oldat 5 cm3-ében 1—2 gram m  friss székletet p á r órára e lta r t
hatunk.

Agglutinátió: a betegség 7—10 n ap ján  szokott pozitívvá válni, Shiga 
infekció esetén 1:100, F lexner inf. esetében 1:200 tite r a kórjelző, főleg ha  
em elkedik a betegség folyamán. O ltott egyének ag g lu tin á ló ja  kb. félévig pozi
tív  lehet.

Rectoromanoskopia bizonyult szovjet adatok szerint a legjobb módszer
nek a diagnosztikában a betegség dinam ikájának és a theráp ia  sikerének ellen
őrzésében. A vizsgálat alkalm ával lá to tt kép többféle lehet, a) C atharralis- 
haem orrhagiás forma: diffus hyperaém ia oedéma, vérzések és erosiók a nyálka
hártyán . b) Fibrines forma: szürkés-zöldes sárga lepedék. c) U lcero-fibrinozus 
form a: a haustrum ok te te jén  egyenetlen szélű, alapján piszkos színű fib rinnel 
fed e tt fekélyek, d) Folliculáris forma: kis fekélyek, m elyekből a rectoskoppal 
gennycsapok nyom hatók ki. e) Diffus gangraénás forma. R tg. vizsgálat alkal
m ával a belek spasticus állapotát, a haustratió  csökkenését és a  colon nyálka
hártyá jának  hálózatos ra jzo la tá t észleljük- Chronicus esetében a pontos ana
tóm iai leletet csak a rectorom anoskopia és Rtg. vizsgálat adja: g ranulált diffus 
hyperaém ia helyenként nyálkahártya atrophia vagy polyposis közepette feké
lyeket, esetleg szűkületeket találunk. A fekélyekből vett vizsgálati anyagból a 
bacterium  kitenyészthető.

Szövődmények: Á ltalában ritk ák  és az acut stádium  u tá n  jelentkeznek, 
azonban a korszerű theráp ia bevezetése óta alig észleljük. ÍLeggyakoribb a
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dysentéria-rheum atoid, m ely leginkább a térd izü le tben  jelentkezik; lázzal, fá j
dalommal, b ő rp írra l és duzzanattal já r. Lehet a rheum atoid több Ízületre k ite r
jedő is, ilyenkor is azonban a térdizületi folyam at áll előtérben. M aradék nélkül 
szokott gyógyulni. Az izületi elváltozással gyakran együ tt já r az u reth ritis , a 
conjunctivitis és az iridocyclitis, m ely utóbbi szemészeti kezelést igényel, ese t
leges letapadások veszélye m iatt. Toxicus m yocarditis főleg chronicus esetek
ben fordul elő. Vastagbél perforáció igen  ritka. T yphlitis és perityp litis is 
jelentkezhet, m nt késői szövődmény.

D ifferenciál diagnosis szem pontjából szóba jönnek a véres, vagy vérnél
küli hasm enéssel járó  betegségek: colitis chronica, bélféreg betegségek, m alá- 
riás  „dysenteria“, cholera nostras, cholera, intussusceptio, enterális tubercu 
losis, proctitis, carcinoma, allergiás és gastrogén (achiliás) colitis, sepsis, C 
avitaminosis, pellagra, ételm érgezés (a Sonne bacillus töxoinfectiót is okozhat) 
higany, ólom és arzénmérgezés, uraém ia, amobeás dysentéria. Mindezen be teg 
ségek a sa já t pregnáns tüneteikkel jó l elkülöníthetők, gondoljunk azonban 
m indig az együttes előfordulása is, teh á t kutassunk gondosan a bacillus u tán 
és-differential diagnosztikai nehézségek esetén sohase m ulasszuk el a rectoro- 
manoskopiát. K ülön m eg kell em lékeznünk az amoebás dysentériáról. Chro
nicus lefolyású betegség, m ely égövünk a la tt csak behurcolva sporadicusan fo r
dul elő. Jellem zi a m álnageléhez hasonló hasm enéses széklet, melyből az 
entam oeba histolytica kim utatható; a koprocytogram m ban főleg m onocytákat 
látunk, a  leukocyták nem  toxicusok. Súlyos koplikációja a májtályog.

Prognosis: a m ortalitás, amely az I. világháború a la tt 10—30% között 
mozgott, sőt egyes járványokban a 70%-ot is elérte, a Nagy Honvédő H áború
ban 1% alá esett-

A dehydrátió  korszerű kezelése és a chem otherápia forradalm asíto tta a 
b. d. kezelését és m egszüntette a betegség régen nagy m ortalitását. A m a m ár 
r itk a  chronicus alak m orta litása  m a is nagy, a betegek többsége senyvedésben 
hal meg. | \ (

Therápia. Fő tényezői az acut alakban 1. ágynyugalom, 2. diéta, 3. 
folyadék és sópótlás, 4. gyógyszeres kezelés. Ad. 1. A betege t felté tlenül ágyba 
kell fektetni, sem m iesetre se ta rtsu k  tábori, vagy laktanyai izolálóban. Leg
jobb eredm énnyel a kórházi kezelés jár, ez védi meg legjobban a beteg kör
nyezetét is az infectió tovaterjedésétől. Ad- 2. Az étrendi kezelést 1—2 napos 
szigorú folyadék táplálással kezdjük (napi 2—4 lite r  langyos cukros, Citromos 
Ringeres tea). Ezután szénhydrátokat adunk püré form ájában  kevés vajjal, 
kevés cukorral, kakaót, gyümölcsgelét, fehér kétszersültet, savanyú te jte r— 
m ékeket, alm apürét, kekszet, burgonyát. Igen jó eredm ényt ad  a  teljes alm a
nap is (napi 1—2 kg reszelt nyers alma). D iéta bővítése a heveny tünetiek m eg
szűnése u tán  jöhet csak szóba, halak, könnyű sü lt hús, paradicsom -, sárgarépa- 
p ü ré  etb. A béldypepsiára ügyelni kell, savanyú széklet esetén fehérjéket, lúgos 
széklet esetén inkább szénhidrátokat adunk. Teljes te je t ne  adjunk, legfeljebb 
te jes teát. A beteg  m inden é te lt melegen kapjon, naponta 5— 6 ízben étkezzék, 
ne terhelje m eg a gyom rát. Ad. 3. A folyadék és sópótlás kifejezett dehydrá- 
tió v a l járó  esetekben szükséges, hosszabb időn át főleg nyáron. Adjunk a m ár 
em líte tt Ringeres team ennyiség m ellett sürgős esetben physiologias konyhasó 
o ldato t infusióban és hypertoniás konyhasóoldatot intravénásán. Az elvesztett 
fehérjék  pótlására alkalm as a plasm atransfusio, annak hiányában és ezenkívül 
anaem iás esetekben a teljes vértransfusio. Ad. 4. A gyógyszeres kezelést minél 
élőbb el kell kezdeni, hogy a bél destructiónak és a toxicosinak elejét vegyük.
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Leghatásosabb szerünk a rosszul felszívódó, bacteriostaticus hatású  culfoguani- 
din, melyből ricinussal való hashajtás után első adagban 4—8 grammot, m ajd 
4 óránként 2 gram m ot adunk, amíg csak napi 4—5 székletet ü rít a beteg. 
Ezután napi 4-szer 1 gram m ot adunk a  teljes gyógyulásig, összesen 10—14 
napig adhatjuk  igy a sulfoguanidint, legtöbbször azonban 2—3 nap a la tt m ár 
bekövetkezik a klinikai gyógyulás. Az anatóm iai gyógyulás term észetesen el
húzódhat 3 hétig is, azért a d ié tá t nem  m ellőzhetjük ezen idő a latt. A to x i
cosis ellen typusspecificus vagy polyvalens szérum ot adunk legalább 50.000—
200.000 E-t i. m. a szérum therápia szabályai szerint (Besredka). Hypertoxicus 
fulm inans esetben feltétlenül adjunk szérumot, bár a vélem ények a szérum  
értékéről eltérőek. Amióta a Sulfaguanidin kezelést fo ly tatjuk , felnőttön ful- 
m ináns b. d.-t igen ritkán  látunk.

Szovjet adatok szerint igen jó hatású  a bakteriphag (Dysbakta), m elyet pev 
os és rectalisan adnak. Saját tapasztalataink — sajnos — nincsenek. Baldina 
és Kozlov alkalm azták először a b. és amoebás dysentéria theráp iájában  a  C. 
Gram icidint és azt tapasztalták, hogy az alapvető tünetek  kétszer olyan gyor
san szűnnek meg, m in t a sulfam idokkal kezelt kontrollcsoportban. Ugyanígy 
gyorsul meg a fekélyek gyógyulása is. A C. Gram icidint vizes oldatban klys- 
mák form ájában alkalm azták. Szovjet szerzők ajánlják  az Mg. S ö 4-et, vagy 
Na. S 0 4-t m ásfél-kettő százalékos oldatban egész napra 1 lite rt, 3 óránként ‘/i 
pohárral a bom lott béltartalom  kím életes eltávolítására. Gaszulj a Mg. S ö 4-et 
10%-os i. v. inj. form ájában alkalm azta, betegei 2—11 nap  a la tt gyógyultak 
és székletük negatív lett.

Tüneti kezelésképpen szükséges lehet görcsoldók: a tro p in  papaverin stb. 
adagolása legcélszerűbben injectióban. Ópiumot sohase adjunk. Meleg thermo- 
for a hasra jó hatású enyhébb fájdalm ak ellen. A dhatunk 50—-100 cm3 langyos 
olajos kiizmát is. Bűzös széklet esetén hydrogénhyperoxyd (3%-os oldatából 
1 evőkanál 1 lite r vízre) alkalm azható kiizmában vagy kalium hiperm angán 
(1:5000), Rivanol (1:3000). Vitaminszükséglet m int m inden fertőző betegségben, 
b. d. esetén is igen nagy. Leghelyesebb polyvitam in készítm ényt adni, de leg
alább 500 mgr. vitam in C.-t naponta inj.-ban és szükség esetén nikotinsav- 
amidot (25 mgr.) A perifériás keringési zavarokkal já ró  tozicus esetekben 
szükség lehet analepticum okra is (coffein, cardiasol, sym patol etb.). Szövőd
mények theráp iája  a szervi elváltozásoknak megfelelő. P erfo rátió  esetén korai 
m űtét indikált.

A chronicus .recidiváló dysentéria kezelése nehéz feladat. A bélben lévő 
destructió, a hozzá társuló gyomor-vékonybél zavarok, a csökkent felszívódás 
következtében beálló táplálék- és vitam inkihasználás csökkenése, a  máj és 
pancreas functiós zavara, a hypoproteinalm ia és secunder anaemia circulus 
vitiosust terem tenek és ezt á ttö rn i igen nehéz. M egkezdhetjük a kezelést két- 
ízben egyhetes szünet közbeiktatásával végzett teljes sulfoguanidin kúrával, 
közben adjunk sorozatosan hetenként kétszer 150—200 cm3 teljes vértrans- 
fusiót. Kaloriadus és könnyen emészthető d iétát írju n k  elő. Helyi kezelés
képpen desinficiens-adstringens beöntéseket adhatunk. Polyvitam in készítmé
nyek, máj és vas adagolása szükséges.

A koprovaikcinával végzett kezelésről eltérőek a vélem ények, egyes ese
tekben igen jó hatású. Coeco- illetve colostomia is szóba, jöhet a hatásosabb 
helyi kezelés végrehajtása céljából és a vastagbél kímélésére.

Ápolás. A beteg ápolására nagy gondot kell fordítani. Az elgyengült b e te 
get meg kell védeni a decubitustól, másodlagos infectióktól folyam atos tisz
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tántartással, alkoholos lemosásokkal. Meg kell könnyíteni számára a gya
kori székürítéssel járó  kellem etlen helyzetet, az ágy tála t jól záró szekrény
ben letakarva a betegszobában tartsuk . A végbél környékét langyos szap
panos lemosásokkal ta rtsu k  tisz tán  és olajozzuk be. Incontinentia esetén pelen- 
kázzuk a beteget. A beteg éjjeli pihenéséről, ha kell, sedativum okkal gondos
kodjunk. Ágyban fekvés szükséges m indaddig, amíg a  széklet vérm entes és 
form ált lesz. Oktassuk ki a beteget a diéta betartásának  fontosságáról és a 
diétahibák veszélyeiről.

A  kórházi kibocsátás feltételei: 1. klinikai tünetm entesség, 2. tartósan 
— 8—10 napig — form ált széklet, 3. form ált széklet m ellett kétízben 3 
naponként nyert negatív bact. lelet. (Kívánatos, hogy a koprOcytogram vörös- 
vérsejtm entes legyen, legfeljebb pár leukocytát tarta lm azhat, a Tribule reac- 
tió: csak az I- csőben adhat gyenge positivitást, rectorom anoskopiával legfeljebb 
kisfokú hyperaem ia és oedema lehet található.)

A  kórtörténeti lapban: rögzítenünk kell, hogy a diagnosist m ikor és milyen 
alapon á llíto ttuk  fel, továbbá a részletes kibocsátási leletet.

A beküldő orvos közölje a kórházzal a betegségre vonatkozó lényeges 
adatokat, a járvány tan! adatokat, az alkalm azott kezelést; a kórház pedig 
ugyanígy közölje az alaku lat orvosával a  diagnosis alapját, a kórlefolyást, a 
kezelés és a kibocsátási le le t adatait.

A  kiürítés szem pontjából a hasmenéses betegeket két csoportba osztályoz
zuk: fertőző kórházba kerü lnek  a kifejezetten dysenteriások és a dysenteria 
gyanúsak, ahonnan a k iürítő  kórház elkülönítő részlegébe' az egy hónapon tú l 
gyógyuló betegek kerülnek tovább. A segélyhelyek elkülönítőjében 2 napnál 
nem  tovább m aradhatnak  a nem  dysentériás hasmenéses betegek; ha nem 
javulnak, fertőző kórházba szállítandók. A szállítás a la tt ügyelni kell a bete
gek labilis therm oregulátió jára, meleg italla l ellátva, jól betakarva szállítjuk 
6ket.

A dysen teria  megelőzésének irányelvei
Irta : Dr. Téri Gyula  orvosőm agy

A nyári táborozások és az egyik táborban  előfordult dysenteria járvány 
te t te  szükségessé, hogy a dyzentéria megelőzésének problém ájával részlete
sen  foglalkozzunk, és leszögezzük azokat az alapelveket, m elyek birtokában 
csapatorvosaink eredm ényesebben vehetik  fel a harcot a dysentéria já r 
v án y  ellen.

M inden járványnak, így a dysentéria járványnak  is elsődleges mozgató 
erő i a következők:

1. a fertőző forrás;
2. a terjedési mód;
3. a fogékony em beranyag.
Vegyük ezeket sorra, a megelőzés szempontjából.
1. a fertőző forrás: lehet a) a beteg em ber (akut dysentéria),

b) a krónikus beteg,
c) a bacillus-gazda.

3 8 2



A járvány megelőzése szempontjából döntő kérdés az első eset (esetek; 
kórisméaése (felismerése), azonnali izo lá lá sa 'é s  kórházi elhelyezése. Ezen a 
té ren  nyom atékosan fel kell hívni a honvédorvosok figyelmét, hogy a dysen- 
téria  megbetegedéseinek túlnyomó részét a dysentéria bacillus okozza. Gya
koriak az atípusos esetek, melyek a felism erést megnehezítik, az orvos éber
ségét elaltatják. Ehhez hozzájárul az is, hogy a bakteriológiai diagnózis sem ad 
100%-os eredm ényt, és a negatív lelet a téves kórism ét m integy alátám aszt
hatja. Épp ezért nyári táborokban, még inkább dysentéria járv án y  idején 
minden hasmenéses beteget dysentériásnak kell ta rtan i és ennek megfelelően 
kell az intézkedéseket megtenni. Szakítani kell azzal a téves felfogással, hogy 
csak véres, gennyes széklettel, erőCtetéssel járó betegséget tek in tsük  dysen- 
tériának. Sokkal gyakoribbak az enyhe atípusos esetek, m elyeknek veszé
lyessége (lethalitás) ugyan nem nagy, de ugyanolyan kiterjedt já rv án y t okoznak, 
m int a toxikus esetek és az alakulat ütőképességét éppen úgy tönkretehetik . 
Szigorú szabályként tekintsék csapatorvosaink, hogy dysentériás vagy arra  
gyanús beteget elkülönítő sátorban, vagy gyengélkedő szobán semmi esetre 
ne tartsanak, hanerti azonnal küldjék  kórházba. Meg kell jegyezni, hogy im 
m unizált kollektívában az atypusos esetek még gyakoribbak.

A másik gyakori fertőző forrás a krónikus beteg. A betegség krónikussá 
válása többnyire az elégtelen kezelés, vagy a kezelés teljes h iányának követ
kezménye. Ezen a téren is a betegség felismerése és helyes kezelése az a 
módszer, mellyel a betegség krónikussá válását m egakadályozhatjuk. Döntő 
feladat, a krónikus betegek felkutatása, éppen ezért az élelmezéssel foglal
kozókat át kell szűrni dysentériára is, nemcsak tífuszra. A felfedezett k ró
nikus beteget megfigyelés a la tt kell tartan i, az élelmezési m unkákból ki kell 
emelni, betegségének fellángolása esetén pedig kórházba kell elhelyezni. 
Természetszerűen gyógykezeléséről is gondoskodni kell.

Lényegében ugyanaz a  a eljárás a bacillusgazdákkal szemben, bár tudjuk, 
hogy a dysentéria bacillusgazdaság nem  tartó s és a járványok előidézésében 
sokkal gyakrabban szerepel a krónikus beteg.

A fertőző forrás felku ta tását m egkönnyíti a tábor (laktanya) já rv án y - 
tani feltérképezése. Á térképen fel kell tü n te tn i a m egbetegedéseket és azok 
sorrendjét. Az esetek csoportosulása m egm utatja, hogy hol kell elsősorban 
szűrővizsgálatokat végezni a fertőző forrás kikutatására.

2. A  terjedés módja: a) kontak tus útján,
b) ételek útján ,
c) víz ú tján .

A kontaktus ú tján  terjedő járványra  jellemző, általában a betegek szá
m ának lassú növekedése, bár éppen tábori viszonyok között a szoros együ tt
élés révén a járványgörbe m eredeken fog emelkedni. A megelőzés feladata a 
kontakt fertőzés megakadályozása. Ezt a célt szolgálják az első pontban fel
soroltak is. Ezen téren feladatunk még, a székletrészecskék átvitelének 
megakadályozása. Ezért szükséges, hogy táborokban megfelelő higiénikus 
la trin a  álljon rendelkezésre és azt naponta fertőtlenítsék. A dysentéria 
szempontjából célszerűbbek a nyito tt, ülőke nélküli la trinák, m elyek 
a kontakt fertőzésre alkjaimat nem  adnak, b á r helyesen kezelve m inden 
la trin a  typus megfelel. Nagyon fontos a la trina  használat u táni és étkezés 
elő tti kötelező kézmosás fertő tlen ítő  o ldattal. Gélszerű m inden latrinához egy 
kézmosót elhelyezni és m elléje ő rt állítani, aki annak használatát ellenőrzi.
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A kontakt fertőzés egyik módja a légy á lta l közvetíte tt fertőzés, éppen ezért 
a legyek irtásáró l m inden eszközael gondoskodni kell. A legeredményesebb 
a Hungária M atadorral történő permetezés, ille tve meszelés. Perm etezéshez 
50%-os D. D-T. ta rta lm ú  permetező port kell használni, melyet 1 : 20 arány
ban kell vízben suspendálni, a gyári előírásnak megfelelően (1 kg. port 2U 
liter vízbe) és ezzel a folyadékkal legcélszerűbben gyümölcspermetezőgép se
gítségével az istállók falait, trágya-gödröket, la trinák  körletét, moslék tároló
helyet beperm etezni. 50%-os por használata az egész nyári idényre légym en
tességet biztosít. Kisebb töménység esetén  a  perm etezést meg kell ismételni 
(kétszer-három szor a táborozás alatt). K onyhában célszerűbb a meszelhető 
falakat H ungária M atadorral kevert mésszel meszelni. A légyirtáshoz hozzá
tartozik a tábor tisztán tartása , a hulladékok azonnali gyűjtése és eltávolítása.

Ételek ú tján  terjedő  járványra jellemző, a gócos fellépés. Ezen a té ren  
a megelőzés feladata, az élelmezésben foglalkoztato ttak  szűrővizsgálatán kívül 
az élelmezés, az élelm iszerek ellenőrzése, különösen veszélyesek a nyersen 
fogyasztásra kerülő  élelm iszerek (gyümölcs, saláta, stb.). Ezeket az élelmi
szereket csak gondos lemosás u tán  engedhetjük kiosztani.

A víz ú tján  terjedő  járványra jellem ző az explózió szerű fellépés, egy
szerre nagy töm eg betegszik meg és a járvány  gyorsan lezajlik. Feladatunk 
a tábor részére jóminőségű ivóvíz biztosítása, a ku taknak  a megóvása az eset
leges szennyeződéstől. A szennyezett, fertőzött k u tak a t fertő tlen íten i kell. 
Ennek m ódja a következő: minden köbm éter vízre 30 gr. friss chlormeszet 
számítunk. A chlorozást úgy végezzük, hogy a chlorm eszet vízben feloldjuk, 
m inden 30 g r-ra  300 gr. vizet számítva, ezt az o ldatot a kútba ön tjük  és 
24 óráig a k u ta t nyugalom ban hagyjuk. Ha jó volt a chlorozás, még 24 óra 
m úlva is érezni kell a chlorszagot, ha nem  így van, újból el kell végezni a 
kú t chlorozását, töm ényebb oldattal. 24 óra m úlva a k u ta t ki kell merni. A 
k ú t v íztarta lm ának  kiszám ítása a következő form ula alapján lehetséges: á t
m érőjének fele szorozva önmagával, szorozva 3.14-el és a szorzat szorozva a 
vízoszlop m agasságával.

F ú rt k ú t fe rtő tlen ítésé re  100 gr. chlorm eszet kell oldani 1 lite r vízben 
és az oldatot a kú t csövébe önteni.

Ha legkisebb gyanú m erül fel, hogy a dysentéria megbetegedések az ivó
víztő l erednek, a k u tak a t le kell zárni, melléljük ő rt állítani. A bajtársak  
ivóvízellátásáról fo rra lt víz, vagy tea ú tján  kell gondoskodni. Nagyon fontos, 
hogy ezek az ita lok  élvezhető hőfokon kerüljenek ivásra. Ne legyenek se 
melegek, se langyosak.

3- A fogékony emberanyag: ezen a té ren  feladatunk, a bajtársak  álta lá
nos (nem specifikus) ellenállásának erősítése célszerű táplálkozás ú tján . 
Továbbá m inden olyan körülm ény elhárítása, mely a dysentéria fellépésére 
kedvező fe lté te leket terem t. Ehhez tartozik  az étkezések elő tti acidum hydro- 
chloricum adása, m ely a gyomoremésztést jav ítja , m ásrészt a dysentéria ba
cillus számára kedvezőtlen savanyú köraeget terem t a gyomorban.

A fogékonyság csökkentésére leghatékonyabb módszer a specifikus aktív 
immunizálás, a phag  etetés és a vakcinálás. Ezen a té ren  tapasztalataink nin
csenek, mivel hazánkban megfelelő oltóanyagot, illetve phag-ot előállítani még 
nem  tudtak. A Szovjetunióban azonban jó eredm énnyel alkalmazzák. A vak- 

'  cináció 1937 óta kötelező a Vörös Hadseregben, az utóbbi években pedig sub- 
k u tá n  polyvakcinát alkalm aznak, mely együttesen  tartalm azza a tífusz, para- 
tifusz, kolera, dysentéria és tetanusz elleni oltóanyagot.
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A megelőzésben óriási jelentősége van aizi egészségügyi felvilágosító m un
kának. Ez a m unka csak akkor leh e t eredményes, ha valóban behatol a töm e
gekbe és ak tív  harcra mozgósítja őket a betegség ellen. Ezt a célt csak jói 
kiépített és működő egészségőri szervezettel lehet megvalósítani. Az egész
ségügyi felvilágosító m unka módszerei:

a) élőszó, előadás vagy alkalm i beszélgetés form ájában; 
bj faliújság és a tábor lapjában megjelenő cikkek útján. _
M inden felvilágosító m unka csak úgy éri el célját, ha az érdeklődést 

felkelti, érthetően fejezi ki a tudnivalókat 'és nem ijesztő, jellegű. Ez utóbbit 
külön ki kell hangsúlyozni. A dysentéria ellen in d íto tt felvilágosító m unka 
esetén döntő jelentőségű, hogy a felvilágosítás m inden formája, m egnyilvá
nulása azt bizonyítsa: a dysentátria járvány megelőzhető és az esetleg fellépő 
járvány lokalizálható, ha a tábor m inden egyes harcosa tevékenyen részt vesz 
a járvány  elleni harcban. Az előfordult dysentéria járvány  is az t m utatta , 
hogy m ihelyt a felvilágosítás behatolt a tömegekbe, a bajtársak  tevékeny 
részvétele egycsapásra m egváltoztatta a tábor képét éis a higiénikus viszonyok 
jelentős javulása azonnal éreztette hatását a  járványgörbén, a  megbetegedések 
számának következetes csökkenésével.

• A járvány  védelmi m unka eredményességének alapfeltétele a kórház és a 
csapatorvos együttműködése. Am ikor a csapatorvos kórházba küldi egy bete
gét, részletesen írja  le a betegség addigi lefolyását, az alkalm azott gyógy
módot, dysentéria vagy annak gyanúja esetén pedig a székletek számát, 
m ennyiségét és minőségét (gennyes, nyálkás, véres). A széklet m ilyenségéről 
m indig személyesen győződjön, m eg a vezo., ne fogadja el a betegek bem on
dását. Ugyanilyen fontos természetesen, hogy a kórház is megfelelő részletes 
kibocsátási lelettel küldje ki a m ár gyógyultakat csapattestükhöz. Végezetül 
táblázatban  közöljek a fertő tlen ítés különböző m ódjait.

Folyamatos Záró Megelőző fertőtlenítés

ágynemű,
fehérnemű

edényzet

váladékok

légy irt ás 

tbkarítas

5% -os
lysol vagy 10% naphto- 
lysol vagy 5%-ös karbol- 
fezappan oldatban I. 
óráig áztatni, 
kifőzése vagy 2 ezrelé
kes chloraminos kiöblí
tése.

5%-os lysol, 10%-osnaph- 
tolysol v. 10% chlormész 
egyenlő m ennyiségben 
a váladékkal 2 órányi 
állás után önthető csak 
ki.
Légypapír, flitox és D. 
D. T.
nedves takarítás kétszer- 

háremszor naponta de- 
zinficiens oldatokkal.

ugyanaz árnyékszékek fertőtlení
tése 10% chlormésszel, 
latrinák fertőtlenítése 
száraz chlormésszel.

ugyanaz Ennek hiányában mész-
tejjel (1 kg. oltott mész 
2 liter vízre). 
Ajtókilincsek lemosáséi, 
dezinficiens oldattal.

ugyanaz

ugyanaz ugyanaz.

nedves takarítás Latrinák ülőkéjének le- 
pöcesődör, latrina mosása 3%-os lysollal 
fertőtlenítése 10% vasy 5%-os chlormész- 
chlormésszel. szel.
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A klasszikus medicina jelentősége  
a honvédorvosi gyakorlatban

ír ták : Dr. Farádi László orvosezredes és Dr. Trencséni Tibor orvosalezredes 

•
A belgyógyászat, 'a  m odern m edicina korszakában, a speciális szakmák 

kifejlődésével, új és új laboratórium i módszerek, valam int műszeres diag
nosztikai eljárások elszaporodásával, látszólag m ind szűkebb te rü le tre  korlá
tozódik és az elm erülés veszélye fenyegeti. És ha az orvosi speciálszakmák 
kifejlődésük időszakában kétségtelenül ‘nagy m értékben já ru ltak  hozzá a mo
dern orvostudom ánynak ama hatalm as felvirágzásához, am elynek az uto.só 
félévszázadban tanú i lehettünk, mégis m indenki elő tt ism eretesek azok a h á t
rányok, amelyek az orvosi gyakorlat e nagym érvű tagoltságából származnak. 
A m odern orvostudom ány hatalm as eredm ényeinek bűvöletében, háttérbe 
szorultak  a korszerű orvostannak is bázisát alkotó klasszikus vizsgáló el
járások.

A klasszikus vizsgáló eljárások em e lebecsülése és a m odern vizsgáló el
járások tú lértékelése vezetett egyrészt a gyakorló orvos, konkréten  honvéd
orvosi viszonylatban, a csapátorvos, m ásrészt a kórházi orvos hely telen  orvosi 
szemléletéhez lás az abból fakadó helytelen  orvosi gyakorlathoz. A csapat- 
orvosban, aki általában  orvosi centrum októl távol, m odern segédeszközök 
nélkül, esetleg tábori viszonyok között dolgozik, ez a szemlélet a csökkent- 
értékűség érzetét kelti. M unkalehetőségeit lebecsülve, a rendkívül értékes 
klasszikus vizsgáló eljárásokat sem használja ki, orvosi önbizalm át elveszítve, 
könnyen diagnosztikai nihilizm usba süllyed. A  kórházi orvos viszont, aki a 
m odern segédeszközök teljes b irtokában  van, ugyanezen helytelen  szemlélet 
alapján, a korszerű medicina rákfenéjének: a futószalagrendszernek vált 
áldozatává és egész diagnosztikai tevékenységét a speciálszakmák, a labora
tórium ok legkülönfélébb módszerei n y ú jto tta  le letekre építi. így  ju to tt el 
csapatorvos és a kórházi orvos egyarán t ahhoz a téves szemlélethez, m intha 
az orvostudom ány m ai állása m ellett, a diagnosztikában a szellemi tevékeny
ség m ásodrendű jelentőséggel bírna., a „gépek“ n y ú jto tta  adatokkal szem
ben. Ezt a lelethalm azon nyugvó orvosi ténykedést Hetényi Géza prof. na
gyon találóan  az orvosok decerébrálásának nevezte.

A term észettudom ányokat legtágabb keretben felhasználó m odern orvos- 
tudom ány az utolsó évszázadban az adatok és ism eretek hatalm as tömegét 
tá r ta  fel, am ely elodázhatatlanul igényli a szintézist. Ez a szintézis kétség
telenül annak a tudom ányágnak a feladata, am ely a klinikai gondolkodás 
elveit fek te ti le, az orvosokat a klinikai gondolkodásra neveli, am ely nem  fog
lalkozhat pusztán egyes szervek pathologiás elváltozásával, hanem  szemlélete 
mindaddig az egész em bert öleli fel, és éppen ezért egyesítenie és alkalm aznia 
kell valam ennyi k linikai iéts experim entális tudom ányág alapvető eredm ényeit.

A szovjet belgyógyászat, am ely Szecsenov, Botkin nagy hagyatékát 
örökölte, valóban képes arra, hogy a belgyógyászatot az előbbiekben em lített 
szintetikus form ában m űvelje. Ez a harc a belgyógyászat egységének a meg
őrzéséért és annak további atomizálódása ellen, napjainkban annál fontosabb, 
m ert egész orvosi gondolkodásunk Pavlov tanainak hatása a la tt fejlődésben 
van. A belgyógyászoknak és azok nyom án m inden klinikusnak felül kell vizs
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gálnia a nervizm us szemszögéből a legelterjedtebb betegségek kórszárm azá
sának, klinikum ának, gyógyításának és megelőzésének fő kérdéseit. A  kísér
letileg bebizonyított pavlovi té te lt, hogy a nagy agykéreg vezető szereppel 
bír valam ennyi fontos szervrendszer és az egész szervezet m űködésének sza
bályozásában. kell összekapcsolni a belgyógyászati gyakorlattal. A nervizmus 
szemlélete m ár nyilvánvalóan biztosítani fogja a belgyógyászati, helyesebben 
az orvosi szemlélet egységét.

Ennek a szintézisnek alapvető feltétele, hogy helyesen értékeljük  a klasz- 
szikus m edicina nyú jto tta  diagnosztikai lehetőségeket, azt egész diagnosztikai 
m unkánk fundam entum ává téve, orvosi gondolatm enetünk alátám asztására és 
igazolására nyúljunk a m odern vizsgáló módszerek eszközeihez.

A klasszikus medicina módszerei: a kórelőzmény, a beteg m egtekintése 
és megfigyelése, a kopogtatás, hallgatózás és tapintás.

A  kórelőzm ény  eldöntő diagnosztikai jelentőségét hangsúlyozni, ha el
csépeltnek is látszik, szükséges és elengedhetetlen. A diagnosztikai tanköny
vek részletesen taglalják a kórelő'zmény felvételét, rá  is m utatnak  annak  alap
vető fontosságára, mégis nemcsak tudott, hanem  mélyen á térzett, hús-vérré 
váló ism eretünkké, csak a saját gyakorlatunkban szerzett anam nézis — élmé
nyek tehetik . A könyvből nyert, vagy másoktól kapott ism ereteink m ég nem 
a sajátunk, azzá csak akkor válnak, ha a saját tapasztalatunkon nyernek 
megerősítést. Az orvos szerepe az anamnézis felvételénél a d e tek tív  tényke
déséhez hasonlítható, aki betege felületes szemléletében lényegtelennek látszó 
adatából, ill. adataiból, ta lá lja  m eg a helyes diagnózishoz vezető u ta t. Az az 
orvos, aki valóságos szenvedéllyel veszi fel az anamnéizist, aki a beteggel 
fo ly tato tt dialógusában a vezetést m egtartja  és nem  kerül a beteg  panaszai
nak uszályába, ha diagnosztikailag iskolázott, ru tin írozott, fö lö tte  áll annak, 
aki diagnosztikai m unkájában leletek  halm azára épít.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy m ennyire term ékeny a beteg  ké
sőbbi sorsára nézve az az idő, am elyet a kórelőzményre fordítunk. Az első 
diagnisztikai tévedések rendszerint az anamnézisek felületes, elham arkodott 
felvételéből származnak. Semmi sem  bizonyítja inkább annak szükségét, hogy 
m ennyire nem felesleges a kórelőzmény jelentőségére ism ételten  és m egint a 
figyelm et felhívni, m in tha rám uta tunk  azokra a hibákra, am elyek még kli
nikákon is szokásosak és honosak, hogy a kórelőzmény fe lvételét a legfiata
labb gyakornokokra, vagy szigorló orvosokra, vagy csapatorvosi vonalon kö
zépkáderre bízzák. Honvédkórházi gyakorlatunkban is nem  egyszer az a 
helyzet, hogy az anamnézist a legfiatalabbra bízzák, m int a lenézett kötelező 
írásbeli m unkát, ugyanakkor, am ikor a s ta tu s  felvételét m aga a vezető orvos 
végzi és azt a fiatalabb orvosnak lediktálja. A helyes módszer, orvosképzés 
szempontjából is, ha — nem  sürgős esetben — az anam nézist és a s ta tu st a 
fiatalabb orvos készíti el, a vezető orvos pedig azt ú jra  felvéve, ellenőrzi. A kór
előzmény alapos felvétele azonban egyben a beteggel fo ly tato tt beszélgetés is, 
nemcsak diagnosztikai eljárás, hanem  eldöntő jelentőséggel bír, egyrészt therá- 
piás és másrészt és ta lán  fokozott m értékben nevelés szem pontjából is. Hogy 
ez m it jelent a csapatorvos nevelő működésében, azt szinte feleslegesnek látszik 
bizonyítani. Ha a csapatorvos abban a kapcsolatban, amelybe, m int gyógyító 
orvos az egyes bajtárssal kerü l, annak bizalm át megszerzi, akkor a politikai 
nevelő m unkára olyan alkalma adódik, am ely őt a politikai tiszt legjob segítő
társává teszi. Az az első találkozás az orvos és beteg között, am it a kórelőzmény
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felvétele je len t, módot ad a csapatorvosnak arra , hogy a hozzá forduló bajtárs 
egyéniségét, életkörülm ényeit, a Néphadsereghez való viszonyát m egism erje és 
ennek birtokában  képessé válik  arra, hogy a pamaszkodóban a szim ulánst és az 
aggraválót nem csak felism erje, hanem  egyben a politikai tisztnek a segítségé
vel a baj társa t a Néphadsereg öntudatos tag jává  nevelje. Az anamnezis fe l
vétele alkalm ával m ár ki ke ll hogy alakuljon az orvos és beteg közötti helyes 
viszony, am ely .a beteg  részéről az orvos, ill. az orvostudom ány irán ti bizalom
ban nyilvánul meg.

A beteg előadásm ódjából sok m indenre lehet következtetni, ha a beteg érzi, 
hogy az orvos te ljes figyelm ét és érdeklődését leköti. M ár ilyenkor rendszerint 
eldől az az alapvető kérdés, hogy beteggel, vagy pedig panaszkodó (neurotikus) 
em berrel állunk-e szemben. A  bőbeskédű hypochondriás, sokszor jegyzetből 
történő előadásmód a neurastheniás beteg ism ertetőjele. A hysterias és álta lá
ban a psychopathiás kórform ák felism erése lényegében az anamnezis és egy
szerű megfigyelés alapján történik .

A z anamnezis helyes módszere az, ha m indenekelőtt a beteget spontán elő
adásra bírjuk. Eközben elég egy-egy odavetett szó ahhoz, hogy az előadást 
helyes irányba tere ljük . Az anamnezis felvétele közben az orvos á lta l fe lvetett 
kérdések legyenek olyanok, am elyek a közben felm erülő diagnosztikai gondo
latokból fakadnak és arró l kívánnak adatokat szerezni, hogy a felm erült gon
dolatm enetet folytassuk-e, avagy vessük-e el. Ezeknek az irány íto tt kérdések
nek a felvetésénél egyrészt ügyelnünk kell a rra , hogy — m int m ár em lítettük
— ne kerüljünk a b e teg  uszályába, m ásrészt ne  szuggeráljuk a beteg válaszát. 
A jánlatos az anam nezis-felvételénél az is, hogy lehetőleg  külön foglalkozzunk 
a beteggel, hiszen m indennapos tapasztalat, hogy bizonyos kérdésekre őszinte 
választ csak a bizalm at biztosító négyszemközti beszélgetésben kaphatunk 

.(venereás betegség, alkohol stib.). Hibás az anam nezis felvételének azon módja 
is, am ikor bizonyos sém ához ragaszkodva, nem  a beteget legjobban foglalkoz
tató  jelen panaszok felől érdeklődünk először, hanem  a csaláái anamnezissei 
kezdjük. Az anamnezis felvételének ezen módja a beszélgetésnek merev, hiva
talos jelleget ad és a betegben azt az érzete t kelti, m in tha tőle valam iféle sta
tisztikai adatokat vennének fel.

A jelen betegségre vonatkozó döntő kérdés az, am ely a betegség kezdetére 
irányul. A helyesen fe lve tt anamnezisből pontos képet nyerünk a betegség 
kibontakozásáról, azaz a tüne tek  fellépésének idejéről és sorrenjéről. Az így 
fe lép ített kórelőzmény ad módot ahhoz, hogy a kérdéses m egbetegedést egy- 
egy általános jellegű kórforma-csoportba  soroljuk és ezzel m ár a további gon
dolkodás számára egész sor m egbetegedés lehetőségét kizárjuk. így  válik leh e t
ségessé a betegségeket, akut, recidiváló és chronikus — benignus és m alignus
— funkcionális es organikus — progresszív, stacioner és regresszív kategóriákba 
osztani.

Nem jelen ték telen  azon m egbetegedéséknek a száma, amelyek kórism éje 
pusztán 'az anamnezis alapján is m egállapítható. Ezeknek prototípusa az 
angina pectoris, cholelithiasis, nephrolithiasis stb.

A  fizikális vizsgálattal kiegészített anamnezis m eríti ki a klasszikus bel
gyógyászat fogalmát. A fizikális vizsgáló eljárások teljes tárgyalása felöleli az 
egész belgyógyászati diagnosztikát. Éppen ezért csupán néhány, a csapatorvos 
szám ára gyakorlati jelentőségű szem pontra hívjuk fel a figyelmet.

A  m egtekintés legdöntőbb értéke az, hogy a betegrő l olyan összbenyomást 
nyú jt, amelynek alapján a gyengélkedőn jelentkezők sokaságából a súlyos, sü r
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gős segítséget igénylő betegeket kiemelheti- Fontos felvilágosítást ad az erő
beli állapotról, a zsírpárna elosztásáról vagy annak megfogyásáról. A m eg
tekintés keretébe tartozik  a bőr színének a m egítélése  is s itt nem  leh e t eléggé 
hangsúlyozni azt, hogy ez csak term észetes világításnál értékelhető. Nem egy 
icterust néztek m ár el, pl. antilueses kúra kapcsán esti rendelésen. Az icterus 
megitélésöben — ha az a bőrnek és sclerának a színét még nem feltűnően vál
toztatta  meg — döntő a vizelet vizsgálata epefestékre és szárm azékaira A bili- 
ruibinos vizelet reagens nélkül is felism erhető arról, hogy rázáskor sárga habja 
van. Éppen a sárga hab k im utatása révén különíthető el, a pyramidonszedés kap
csán sö té tté  vált vizelettől- Különösen sok tévedés fordul elő halvány exanthe- 
mák megítélésénél, éppen m ert a beteget m esterséges fénynél vizsgálják. Ha 
exanthc-más betegségre gyanú van, a vizsgálatot reggel meg kell ism ételni.

A z oedema a legkönnyebben felism erhető tü n e tek  közé tartozik. Mégis a 
csapat orvos leggyakoribb távdiagnózisa az, am ikor a .lúdtalpas pu ffad t bokáját 
oedemának nézi, m int keringési elégtelenség tü n e té t értékelve, kórházba küldi- 
Ezzel kapcsolatban arra  hívjuk fel a figyelmet, hogy fiatalkorú egyének kerinr- 
gési elégtelensége csak igen ritkán  nyilvánul meg pusztán alszár — vagy boka- 
oedemában, a decompensatio egyéb tünetei, elsősorban a m unkadyspnoe m ár 
jóval előbb jelentkeznek.

A z ajakherpes fontos diagnosztikai jel, nem csak azért m ert a pneumococcus, 
meningococcusfertőzések, az influenza, a m alária gyakori kísérője, hanem  még 
mkább azért, m ert egy elhúzódó lázas betegség kapcsán a herpes m egjelenésével 
kim ondhatjuk, hogy az nem  tbc-s eredetű  és hogy a typhus abd. diagnózisa is 
valószínűtlen.

A  száj és a garat vizsgálatánál m eg kell em líteni a P laut-V incent angina 
körül tapasztalható tévedéseket, amelyet tonssillitis follicularisként, vagy 
dyphtheriaként kezelnek.

Rengeteg tévedés történ ik  a strum a  diagnózisa körül. E téren  odajutottunk, 
hogy a csapatorvos á lta l kórházba u ta lt betegek igen jelentékeny hányada e cso
portba tartozik. A csapatorvosnak tudnia kell azt, hogy a strum ás beteg gyakor
latilag két szempontból igényelhet szakkezélést: vagy azért, m ert térszűkítő 
hatása révén vált ki panaszokat, vagy pedig kóros működése fo ly tán  betegséget- 
okoz. Az inaktív, m érsékelten m egnagyobodott pajzsm irigy —' b á r bizonyos 
szubjektív  panaszokat okozhat — nem  szorul kórházi kivizsgálásra, m ert az eset
leges hyperthyreosis egész tü n e ttan a  a klasszikus vizsgáló eljárásokkal fe ltá r
ható és ha mindezekből a csapatorvos m it sem  talál, akkor a K rogh vizsgálat 
eredm énye egymagában még fokozott alapanyagcsere-érték esetén sem  értékel
hető hyperthyreosis m ellett. Az ilyen strum ás egyén mindössze m egnyugtatást 
és legfeljebb további megfigyelést igényel, am ely a csapatorvos feladata.

A kórházba u ta lt betegek egy jelentékeny csoportja a „lumbago-ischias“ 
jelzésű csoportba tartozik, akiknek jórésze az első m egtekintésnél m in t egy
szerű pes planus okozta s ta tik a i erdetű fájdalom  lepleződik le.

A  szív hallgatózási leletének értékelésénél az a tapasztalatunk , hogy az 
auscultatiós jelenségeket tú lértékelik  és o tt is vitium ot diagnisztizálnak, ahol 
egyetlen tünetként legfeljebb funkcionális systoles zörejt leh e t találni.

A pleuralis dörzszörej alapján diagnosztizált pleuritis sicca viszont azok közé 
a kórképek közé tartozik, am elyet nem  szabad lebecsülni, m ert nem  egyszer 
tüdő tbc. első jele. /
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A honvédorvosi gyakorlatban jelentőséggel b iró  néhány szem léltető példa 
segítségével k ísére ltü k  meg a klasszikus vizsgáló eljárások döntő értékét 
illusztrálni.

Az anamnezis és fizikális vizsgálatok döntő jelentőségét a diagnózis m eg
állapításában azonban statisztikailag is k i lehet m utatni, am int ezt P la tt meg
te tte , aki vizsgálat tárgyává te tte  k linikai beteganyagának 100 válogatás nél
küli esetében a kórelőzmény, a fizikális vizsgálat és a  belgyógyászati segéd- 
tudom ányok szerepét a kórisme felállításában. K iderült, hogy 70%-ban  pusz
tán  az anamnezis segítségével m egállap íto tt ú. n. előzetes diagnózis egyezett a 
m inden további v izsgálatra alapított végleges diagnózissal. 13%-ban a fizikális 
v izsgálattal kiegészített anamnezis vezetett a végleges kórisméhez. T ehát 83%- 
ban a klasszikus m edicina alapján a kórism e fe lá llítható  volt. 15%-ban a segéd
tudom ányok együttes segítségére vo lt szükség a helyes diagnózis felderítéséhez 
és 2%-ban valamemyi rendelkezésre álló eszköz sem  volt elegendő az esetek tiszr- 
tázásához.

Az em líte tt s ta tisz tika  objektiven» bizonyítja, hogy a klasszikus medicina 
vizsgáló eljárásainak  birtokában, azt állandóan alkalm azva és így egyre jobban 
elsajátítva, a honvédorvos, csapatorvosi m unkakörében is rendelkezik azokkal az 
eszközökkel, am elyeknek alapján orvosi h ivatását m aradéktalanul betöltheti.

A gyom orhurut“ fekélybetegség  kérdése  
honvédorvosi szem m el

Ir ta : Dr. Erőss József orvosőm agy.

Elöljáróban felm erül a kérdés, m iért érdeklik  a honvédorvost a fen ti be
tegségek, m iért fontos a velük való foglalkozás.

Em lékeztetnem  kell a belorvos szakcsoport tavaly  lezajlott ankétjá ra , 
hol a fekélybetegséget tárgyaltuk  és kidom borodott annak, m int népbeteg
ségnek fontossága. íg y  teh á t nem  közömbös, hogy hogyan áll ez a kérdés a  nép 
hadseregénél, annál is inkább, mivel iatz ankéton csak a polgári beteganyag 
kerü lt tárgyalásra. Term észetesen nem  mondom, hogy a honvédségnél fenti 
betegségek m ás form ában  jelentkeznek, de a katonai szolgálat egyes körül
ményei mégis e ltérést okoznak a polgári életben tárgyaltaktól, ezért érde
mes és fontos foglalkozni a felm erülő problém ákkal. A különböző statisz
tik ák  a gyom orbetegségek számát az összbetegek kb. 10—14%-ára becsülik. 
Az alan t ism ertetendő sta tisz tika  szerint a honvédségnél ez a szám lényege
sen magasabb, am i azt m utatja , hogy fiatal, katonaköteles korban gyakoribbá 
válik aa átlagnál, a katonai szolgálat folyam án. Tudjuk, hogy erre  a beteg
ségre a testi m egerőltetés, lelki izgalom hatással van, gyakori a visszaesés, 
de módot ad a színlelésre is. Végül indokolttá teszi a kérdés tárgyalását, 
hogy megfelelő kezelés m ellett és körülm ények között az ily beteg is igen 
sok esetben teljes értékű  harcossá válhat, teh á t sok — néha egészen indoko
latlanu l — elvesztett kiképzési idő m egtakarítható.
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A  betegség gyakorisága

Az előfordulás gyakorisága, a honvéd Központi Kórház belosztályának 
1950. évi betegforgalm a alap ján  a következő:

a bent fekvő betegek közül a katonák és rendőrök ada ta it vettem  tek in 
tetbe, a családtagokét term észetesen nem. Az így kapott beteganyagot fel
osztottam  hivatásos és nem  hivatásos szolgálatot teljesítő  katonák és rend
őrök csoportjára. A három  csoport aiz, összlétszámhoz viszonyítva a követ
kezőképpen alakul:

*(HT) hivatásos az összlétszám 11%-a
(NH) nem hivatásos az összlétszám ' 71%-a
(R) rendőr az összlétszám 18%-a

Az összes beteg közül 19-5% volt gyomorbeteg, t ehát egy olyan magas 
szám,' ami egymagában - indokolja a vele v aló fog la ikozást. Ha megnézzük, 
hogy ez a 19.5% hogyan oszlik fe l az egyes hónapok között, a következő 
képet kapjuk:

I. hónapban az ossz beteg 19%-a volt gyomorbeteg (továbbiakban gyo-
II. H a fi 27%-a i) a morbefceg a la tt egye

III. fi a  a ii 19%-a fi a lőre a gyom orhu
IV. ’i a  a ii 13%-a H a rut, a fekélybeteg
V. it tf ’i ff 20%-a ii a ség szétbontatlanul

VI. ii a  a ii 19%-a fi a értendő)
VII. ti a  a ii 14%-a is ft

VIII. ff a  a a 16%-a >• ti

IX. Ii a  a tt 19%-a >. IS

X. it fi ’> a 25%-a it J*

XI. if ii fi ti 23 % -a it ii

XII. >f ii fi ii 18%-a h a

A százalék alapján a jellegzetes évszakos ingadozás nem  significans, 
csak annyiban látszik ,' hogy ősszel, a bevonuláskor, erősebben felszaporodik 
és a téli vitam inszegény táplálkozás idején ez a magasabb százalék állan
dósul. A tavasz beálltával a  közism ert esés beáll, am it azonban az 5—6. hó
napban egy újabb emelkedés szakít meg. Ennek valószínűleg az újabb be
vonulok ad ta betegszaporulat, illetve a kihelyezések pkozta környezetváltozás 
és fokozott testi igénybevétel a m agyarázata.

A 19.5% további változásokat m u tat, ha felbontjuk  a  hivatásos, nem  hi
vatásos és rendőrök közül k ikerü lt betegek száma által adott százalékokra. 
A három csoport között az alanitiak szerint oszlik meg:

az ossz hivatásos beteg 28%-a volt gyomorbeteg 
az ossz nem hivatásos beteg 15%-a volt gyomorbeiteg 
laz ossz rendőr beteg 32% -a volt gyomorbeteg

Természetesen nem  szabad abba a hibába esni, hogy ak ár az egyes cso
portokon belüli gyom orbetegek absolut számából induljunk ki, akár, hogy

* A — HT — tekintettel a kórház betegágyára, főleg a tiszthelyettesekből 
s ids mértékben tisztekből tevődik össze.
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ezen absolut számnak az összes gyom orbeteg számához viszonyított száza
lékából. Ez ugyanis csak tetszetős já ték  volna a számokkal«. M inket az egyes 
csoportbeli összes betegekhez viszonyított százalék érdekel.

Ezen az alapon a legkiugróbb és az átlagos statisztikai értékeket mesz- 
sze m eghaladó értékkel „32%“ a rendőrök szerepelnek. Ennek term észetes 
m agyarázata a rendőrök igen fárasztó, felelősségteljes, sokszor rendszertelen 
étkezéssel járó  szolgálata, továbbá a rendőröknek a nem  hivatásosokat átlag
ban messze felülm úló életkora és a k iváltó  okként szóbajöhető fárasztó szol
gálat lényegesen hosszabb ideje is. Részben a hosszabb szolgálati • idő, továbbá 
a lényegeken nagyobb felelősség okozta fokozottabb idegrendszeri behatás 
(az idegrendszer kóroki szerepére később m ég visszatérek), továbbá az idő
sebb kor a m agyarázata a  hivatásosak ugyancsak magas „28 % “-ának.

A nem  hivatásosak ad ta 15% is felette áll a statisztikák adta átlagos 
10—14%-nak. H a azonban tek in te tb e  vesszük, hogy az átlagos érték  fiatal (és 
idősek adta középérték, m ely inkább az idősebbek ad ta  értékekből tevődik 
ossza, akkor a nagyrészt 21—22 évesek adta 15% ennél a  számnál sokkal 
magasabb é rték e t jelent. I tt ugyancsak a szolgálat adta változott élet, é t
rend, körülm ények, a kiképzés és szolgálat ad ta  felelősség idegrendszeri be
hatása játszik kóroki szerepet az alább részletezendő általános kóroki ténye
zőkön kívül.

Az alanti statisztika betegségek szerint szétbontva m utatja  az 1950. év
ben ápolt összes gyomorbeteget. M inden beteg, akinél a részletezés szerint 
szereplő gyom orbetegség típusokból esetleg több  is előfordul, csak egyszer 
szerepel, még pedig  abban, a  csoportban, am elyik súlyosabb (pl. ulcus ventr. 
és gastr. hyperac. az ulcus csoportjában szerepel).

U l c u s  1 G a s t r i t s H y p e r -  h y p .  — a n a c i d
g a s t r .  ;v e n t r . d u ó d . a c . c h r .

, H T tz o / 
°  Zo 26 % 11 ° /11 /o 2 0 % 2 9 % 90/

z  Zo 7 o/* Zo v

N H 4 . 0 /  *  /o 17% 8 ° / °  Zo 18% 4 3 % 4 , 0 /  
*  o

6 ° / u /o

R 0 0 / 
ö  Zo ,1 6 % CD 55 2 2 % 3 5 % 9 % 70/ -* Zo

ö s s z g y o r a o r
b e t e g 4 % 19% QO/

v  Zo 2 0 % 3 6 % 5 % 70/
* /0 ■

A gastroptosis az ossz gyomorbeteg 11.5%-ában fordult elő.
Az alanti betegségcsoportok százalék szempontjából a fenti hét csoport

ban m ár szerepelnek, ellenben igen csekély előfordulások m iatt külön is ab 
szolút számokban m egadom  őket:

Perforátió : 1 eset
Haematemesis: 4 „
G. E. A: utáni állapot: 12 „
Prolapsus: 1

Nagyfokú leromlás: 5 eset
M űtét u tán i összenövések 2 „
Stenosis pylori: 2 ,,
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A statisztika kiegészítéséhez közlöm, hogy az ossz gyomorbeteg:
15.7% na volt hivatásos állományú
54.8%-a nem  hivatásos állományú
29.5%-a  rendőr. ^

Eszerint ulcusosok az ossz gyomorbeteg 22%-á t  teszik ki és az 1 :5  
viszony az ulcus ventr.-duod. között megfelel az általános 'statisztikai ada
toknak, de e lté r az 1950. évi em lített ulcus ankét ad ta  k linikai sta 
tisztikák adataitól, hol a viszonyszám lényegesen kisebb. A legtöbb ulcusost ’ 
a hivatásosok között találjuk: 5 +  26 =  31%.

Ennek a magas szám nak okozói között kétségtelenül fontos a  maga/- 
sabb kor, fokozottabb felelősség szerepe. Meglepő, hogy a nem  hivatáso
soknál a gyomorbetegek között több az uicusos, m int a rendőröknél. Ma*- 
gyarázata részben az, hogy a nem hivatásosok között igen sok a friss fe
kély. M indhárom  csoportban a legnagyobb szám ban a hyperacid gastritis 
szerepel, 36% összértékben, aminek egyik m agyarázata, hogy a rend
szerint nem  kezelt elsődleges gycm orhurut fíz alakulatoknál lévő túlfű- 
szeres étkezés következtében súlyosbodik. I tt  is tazonban hangsúlyozni kí
vánom, hogy m agát a savtúltengést ne kórismének, hanem igen gyakran 
csak tünetnek kezeljük, ami nem mindig kóros.

Lényeges honvédorvosi szempontból, hogy ezeknél a betegeknél a visz- 
szaesés m ilyen gyakori, azaz, hány ízben keresik fel a kórházat ugyanazon 
betegséggel. Az 1950. év beteganyaga a következő képet m utatja:

Az összes gyomorbeteg 89.5%-a egy ízben,

„ ,, ,, 1 0 .0 %-a ,, j,
0 r  0/•O /O *"•3 >» >>

feküdt kórházunkban. Havi megoszlás szerint:

I. hónapban  aa ossz .gyomorbeteg 10%-a
II. >> 11 11 11 7%-a

III. >> 11 11 11 8%-a
IV. >j 11 11 11 —

V. >> 11 TI 11 8%-a
VI. >j 11 11 11 13%-a

VII. H 11 11 11 15%-a
VIII. 11 11 11 fi 10%-a

IX. >> 11 11 11 20%-a
X. 1) 11 11 11 % -a

XI. 71 j j 11 11 12%-a
XII. ’> 11 11 11 12%-a

feküdt két-, vagy többízben kórházunkban. Az összes betegnek 10,5%-a 
volt ism ételt bennfekvő. Az ism ételten visszatérők közül a legtöbb az ulcus 
duodeni, illetve a gastritis hyperacida csoportjából kerü lt ki.
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Az ism ételten  bennfekvők a  hét betegségcsoport között százalékosan 
az alantiak szerin t oszlottak el:

ulcus ventriculi 1 1 %
ulcus duodeni 36%
gastritis ac. —

chr. 1 1 %
.. hyperac. 31%
„ hypac. 3%
„ anac. 8 %

A három  betegcsoport közül az ism ételten bennfekvők túlnyom ó része, 
72%-a, nem  hivatásos állom ányúnkra esik. Sajnos, ez az ism ételt visszatérés 
sokszor egészségileg nem indokolt, hainem sokszor a betegek aggraválásának, 
sokszor pedig a csapatnál lévő diétás nehézségeknek a következménye. Ezen 
százalékok azonban feltétlenül a valóságnál kisebb számadatok eredményei. 
Ugyanis, m in t m ár egy előző cikkem ben írtam , 'a gyomorbetegek nem  ^ra
gaszkodnak“ egy kórházhoz, és m in t a kórelőzm ény adatai is bizonyítják, jó
részük a honvédség más kórházában is eltö ltö tt jelentős időt. Ezen m ás kór
házban eltöltött ápolási idő statisztikám ban nem  szerepel. Azonkívül hiány
zanak a statisztikából azoknak a betegeknek ősz adatai, kik 1951-ben feküdtek 
be újból kórházunkba és kiknek így az 1950. évi kortörténete m ár az újabb
hoz le tt csatolva és nem állt rendelkezésre a statisztika összeállításakor.

Azonban nem csak az az idő vész el a szolgálatból, amelyet a kórházban töl
tenek. Ez egym aga is igen tetemes, de itt a statisztika igen széthúzott és ki
egyensúlyozatlan, mivel az egyes betegségekkel benn tarto tt betegek ápolási 
ideje igen egyéni és változó és m ég a fekélybetegeknél sincs m eg egy kiala
k u lt állandó ápolási idő a rendelkezésem re álló adatok szerint. Ez nem  helyes, 
m ert term észetesen a minden beteg egyéni kórképe adta változásokat tekin
te tbe  is véve, helyes volna az egyes betegségek átlagos ápolási idejét meg
állapítani. így  az a lan ti értékek csak középarányosakneik tekinthetők:

Ulcus vemtr. és duód. átlagos ápolási idő 32 nap
G astritis chronica átlagos ápolási idő 17 „

„ hyperacida átlagos ápolási idő 18 „
„ hyp- és anacida átlagos ápolási idő 16 „

Az ulcus ad ta  középérték azért igen magas, m ert nagyobbrészt nem 
friss, hanem idült, igen sokszor sem m i aktivitási jeleket sem m utató ulcu- 
sos betegek ápolási idejéből tevődik össze. Ezeknek, ha a csapatnál megfelelő 
d iétát biztosítunk részükre, lényegesen rövidebb ápolási időre volna szük
ségük. Ugyanez vonatkozik a gastritises betegek túlnyomó részére. A csa
pat-diéta kérdésére később még visszatérek.

Éppen ezen okokból a Központi Kórház II. Belosztálya elhatározta és 
a legrövidebb időn belül ki is fogja dolgozni a gyakrabban előforduló beteg
ségek átlagos ápolási idejét. Már inkább  látszik egységesítésre törekvés és 
nagyjában meg is van  az egészségügyi szabadságok terén, ami további huza- 
mosabb-rövidebb ideig tartó  kiesést je len t a gyom orbetegek jó részénél.
Az alan ti részletezés szerint a hivatásos állom ányú gyomorbetegek 44% -a 
Nem hivatásos állom ányú gyom orbetegek 24% -a
m ent eü. szabadságra.
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Hivatásosak: Nem hivatásosak.
1 . hét 9% 7%
2 . >> 17% 9%
3. » 9% 5%
4 . 7 > 9% 3%

Ebben a statisztikában a rendőrök eü. szabadsága nem szerepel, mivel 
a fennálló rendelkezések értelm ében azt nem mi írjuk  elő szám ukra. To
vábbá a nem  hivatásosak közül az ossz gyomorbeteg 14%-a kórházi orvosi 
lelettel távozott, tehát igen jelentős szám únak betegsége olyfokú volt, hogy 
további fegyveres katonai szolgálatra nem  volt alkalmas. Term észetesen ezek 
nagyrésze, azaz a nem  hivatásos állom ányú KOL-lal távozottak 85%-a ulcu- 
sos volt. Ez a 14% is a kérdés jelentőségét m utatja.

A katonai szolgálat lényege, alap ja a kiképzés. Ez az az olvasztó tűz, 
amelynek hatására a polgári életből bekerü lt ifjú  a Néphadsereg öntudatos, 
edzett harcosává válik. De a kiképzés olyan egyúttal, m int egy igen finom 
precíziós, műszer, amelyből, ha csak egty kis alkatrészt is kiem elünk, az 
egésznek tökéletlenné válik  a működése. Ugyanígy, ha a kiképzés ideje egy 
vagy több alkalommal megszakad, egyre nagyobb hiányok, kiesések kelet
keznek, am it a bajtársak  egyre nehezebben tudnak bepótolni.

Tudjuk, hogy a testi megerőltetés, lelki izgalom a fenti betegség cso
portokra feltétlenül rossz hatással van, tehát elképzelhető, hogy egyesek
nél a katonai szolgálat okozta, addig szám ukra nem  ism ert erőpróba, objek
tíve is ron thatja  állapotukat. De tud juk  azt is, hogy . fenti betegségcsopor
toknál van aktív és inak tív  szakasz, m ásnéven jó és rossz periódus. Ezt a 
tényt m egállapítani a csapatorvosnak sokszor igen nehéz, ugyanis az álta
lános tápláltsági és erőbeli állapot rom lásán és az okkult vérzés tünetén 
kívül m ás objektív eszköz nem áll rendelkezésre, hogy az aktiv  vagy in
aktív szakasz m eglétét eldöntse. S aját orvosi megítélésén kívül elsősorban 
az alakulat parancsnokának és politikai tisztjének vélem ényére kell támasz
kodnia, hogy valóban beteg bajtárs vagy szimuláns áll-e előtte. De a kórházi 
orvos helyzete sem könnyű, m ert a panaszt nem  okozó, és a  panaszt joggal 
okozó elváltozások, Röntgen, gastroskop és próbareggeli adta leletei között 
igen sokszor nincs lényeges különbség. A Hetényi prof. á lta l jellemzőnek 
ta rto tt aktív-inaktív stádium ot eldöntő tüneteket: m int az aktív  szakban 
a gyomornedvből a histam in m ajdnem  teljes vagy teljes eltűnését, és a  17 
ketosteroidok igen alacsony kiválasztását, illetve az inaktiv  szakaszban az utób
biaknak ugrásszerű felszaporodását csak komoly felkészültségű laborató
rium m al rendelkező kórházi belosztályon lehet észlelni.

T ehát áll az a tény, hogy igen jelentős a gyom orhurutban és fekélybeteg
ségben szenvedők száma, áll az a tény  is, hogy indokolt esetben szükség van 
kórházi kezelésre és eü. szabadságra. De áll szerintem  az a tén y  is, hogy lé
nyegesen több időt tö ltenek a kórháziban, illetve eü. szabadságon, m in t kellene 
és ráadásul a gyomorbeteg baj társak állapota általában  rosszabb, m in t lehetne 
és lennie kellene.

Ahhoz, hogy ezt a le írt magas százalékokra vezető tén y t bebizo
nyíthassam  és a javitás m ódjait a klinikus, illetve honvédkórházi orvos 
szemszögéből feltárhassam , át kell néznünk, hogy hogyan áll jelenleg a gyo
m orhurut, illetve fekélybetegség keletkezésének elm élete és kezelésének mai 
állása.
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Az általánosan ism ert g astritis t előidéző okok a rágási hiba, étkezési hiba, 
gyógyszer, psychés okok, allergiás, alkohol, nikotin, nem  kezelt heveny gyomor
rontás, fertőző betegségek, stb. A fekélybetegség keletkezése ma sem teljesen 
tisztázott. Kezdetben helyi jelenségnek ta rto tták , később egyre fontosabb le tt 
az idegrendszer szerepe, am i igazi jelentőségét ma, a nervism us korában 
nyerte  el. A régi elm életek közül: 1. a savanyú gyom ornedv theória m ellett szól: 
hogy fekélyt o tt találunk, ahol gyomornedv éri a nyálkahártyát, gyakran kí
séri gyom orsavtúltengés, alkálival gyógyítható, és m ű té t u tán  csak hyperaci- 
dofcnál újul ki, m íg a histam in re frac ter achyliánál igen ritka. A theória ellen 
szól: nem minden ulcusos superacid, az ulcus körü lírt, holott a sav az egész 
gyom rot éri.

2. A nyálkahártya resistentia változásának elm élete sem tartha tó  fenn.
3. K onjetzny elm élete sem  áll fenn, m ert ma a g astritis t az ulcus következ
m ényének és nem okának ta rtju k . 4. Virchow, Eppinger, Bergm ann érelzáró
dáson vagy érszűkületen alapuló izoláló theóriái sem  tartha tók  fenn.

Az idegrendszeri eredet elm élete kb. 100 éves, a) saóbajöhet az in tra - 
m uralis plexusok, a vagus és sym pathicus szerepe. A vagus vagy sym pathi- 
cus külön-külön és együ tt végzett k iirtása nem  v ezete tt fekélyre, b) A köz
ponti idegrendszer szerepe: tudjuk, hogy köztiagy sérülésiét fekély követheti. 
Bikov szerint az agykéreg h a t a hypothalam usra s így keletkezik corticovis- 
ceralis dinam ika ú tján  fekély. Nem tudjuk, a kérgi központok sem atikus vagy 
vegetatív  jellegűek-e, de leukotom ia u tán  a hypersecretió  csökken, illetve az 
insulin és histam in nem  tud ja  előidézni. Emotió, psyohés traum a hatása köz
ism ert. A legújabb elm élet Sellyéé, szerinte külső ártalom  „stress“ által 
e lind íto tt általános adaptatiós syndrom a csoportjába tartozna az ulcus. Mai 
felfogás (Bikov—S peranskij—Hetényi) szerint a központi idegrendszer kérgi 
központjainak szerepe egyre döntőbb, de még nem  teljesen bizonyitott. Kell 
hozzá a vegetatív  idegrendszer izgalma és a gyom orfal készsége. Szerepel 
továbbá a histam inergiás és a cholinergiás rendszer is.

A kórok tárgyalásánál szeretnék azzal a kérdéssel is foglalkozni, miszerint 
a gyom or- és bélfekély egységes betegség-e. A különállást valószínűsíti, hogy  
gyakoriságuk változó, együttes előfordulásuk ritka és a nyom bélfekélyt kísérő 
fokozott éjszakai savelválasztást nem  találjuk a gyom orfekélynél, végül a 
nyom bélfekély a gyom orfekéllyel szem ben ritkán fajul el rákossá. A gyomor
fekély  valószínűleg acetylcholin-, a nyom bélfekély histam infeké’y; tehát 
rokon, de nem  azonos betegségek. M indkét esetben azonban nem fekélyről, 
hanem  fekélybetegségről van szó.

Megelőzés és kezelés
Azon okok, am elyek főleg a gyom orhurutnál szerepelnek, sok esetben 

olyanok, m elyeket a csapatorvos kellő közbelépésével elháríthat. Az elhárí
tás igen fontos, de a gyom orhurut és fekélybetegség esetében elég nehéz, 
m ert ha a beteg jól van, nem  megy orvoshoz, m ásrészt nincsen olyan szerünk, 
m ely m eggátolja a k iú julást. A m ai felfogás szerint a megelőzésben fontos 
szerepe van az in te rm ittá ló  d iétának és esetleg atrop in  szedésének. A csapat
orvos szerepét m egnehezíti, hogy nemcsak azokkal a bajtársakkal kell tö
rődnie, akik m ár gyom orbetegek, hanem  megelőznie a gyomorbetegségek ke
letkezését. Tehát oda kell hatnia, hogy az alakulatok  főztje nem  agyon
fűszerezett nehéz étrend  legyen, hanem  tápláló és lehetőleg könnyű ételek-
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bői álljon, m ire vonatkozólag Krotov Katonai Egészségtana hasznos felvilá
gosításokat ad. Em ellett felvilágosító előadások ta rtá sa  is igen fontos a baj
társak  részére, m ert nem elég, ha az alakulat főztje kifogástalan, de a ..hazai“ 
o tt ront a gyomron, ahol csak lehet. Ez a veszély különben a kórházban is 

•többé-kevésbbé fennáll, hol a kantinban a baj társaknak  m ódja van a mellé- 
evésre, amiről sajnos az eü. felvilágosítás is nehezen tudja e ltán to rítan i őket-

Rátérve a gyom orhurut és fekélybetagség kezelésére, a gyom orhurutnál 
igen fontos az étrend, m elynek részletezését a fekélybetegségnél tárgyalom. 
Gyógyszeresen fontos a fájdalomcsillapítás, az esetleges savtúltengés, illetve 
savhiány kezelése, ivókúrák, székrendezés.

Lényegesen nehezebb és nagyobb feladat a fekélybetegség kezelése. Ez 
tö rténhet am bulanter és kórházban. Lényege az ak tív  szakasz — rossz periódus 
bekövetkeztének meggátlása, illetve megszüntetése, tehát megelőzés és gyó
gyítás. Tudni kell, hogy tulajdonképpen fekélyt gyógyító szerünk nincs, de a leg
több fekély rriegfelelő körülm ények között m agától' is gyógyul. 1. Nyugalom, 
néhány napi fekvés m agában is panaszmentessé tesz. Ennek ideálisabb form ája 
a szanatórium i fekvőkúra, am i kiviszi a beteget a környezetéből és psychés 
nyugalm át fokozza. Ez term észetesen honvédorvosi vonalon nem  szerepel, de 
elérhető a kórházi látogatások számának és idejének csökkentésével, azaz a 
betegnek minél teljesebb kikapcsolása segélyével, kórházban, is. A vegetatív  
idegrendszert ezalatt barb iturá tokkal nyugtassuk. Friss fekély esetén négy
hetes, idü lt fekély esetén kéthetes fakvőkúra előnyös. 2. Ide kapcsolódik a 
szovjet orvosok a ján lo tta  tartó s altatás, ami a pavlovi elveken alapulva a 
védőgátlás gyógyító szerepén alapszik. 7— 1 2  napig alta tnak  napi 0.60 gr. ac- 
phenylaethylbarb. segélyével, vagy 1 0 - 1 2  napig per rectum  adagolt am ytal- 
natrium m al. Szövődmény nincs, a betegek könnyen ébrednek és segítség nél
kül esznek. Jó hatása a 3—4-ik napon jelentkezik: fájdalommentesség, hány
inger elmúlása, jó étvágy képében, sőt, a betegek a kúra a la tt meghíznak. 
Pevzner szerint a vegetatív  neurotikus eredetű fekélyeknél jó hatású; a pe- 
netrálóknál és stenosisnál nem. A kezelés a többi betegektől elkülönített 
szobában állandó ellenőrzés m ellett történik. Sajnos a késői eredm ények ha
sonlók egyéb konzervatív kezelés hatásához. Ezen kezeléshez hasonló az in tra 
vénásán. adott sedativum okkal való gyógyítás, m elynek eredm ényei ugyan
csak a többi kezeléssel egyenértékűeknek bizonyultak. 3. Gyógyszerek közül 
elsősorban a fájdalomcsillapítók, nyugtatok, savközömbösítők és secretiógát- 
lók jönnek számításba. A fájdalm at legjobban és leggyorsabban a szóda csil
lapítja, de legkönnyebben vezet alkalosishoz és mivel a gyomorban, szénsavat 
term el, felböfögést okoz. Az alkáliák további hátránya, hogy a savcsökkentés 
m ellett egyúttal a savképzést ingerük, Székrekedés esetén szóda m ellett 
magn. perhydrolt, hasmenés esetén pedig Ca. carbonicum ot adjunk m ellette. 
Legjobbak még az alkáliák aluminiumsói, pl. Alukol. M egpróbálták az alu
mínium hydroxidot vékony csövön át te jje l együtt cseppinfúsió form ájában 
bevinni a gyomorba; ez főleg az éjjeli secretió csökkentésére vált be. Ha alka
losis fejlődik ki, akkor ellenszerül dextroset, am m ónium chlorátot, calciumot 
adjunk. A sósavsecretiot gátolja az atropin, novatropin, extr. bellad. és 
ezeknek papaverin +  b a rb itu rá tta l való kombinációja. Az atropin igen jő 
hatású 6  óránként, éjjel is adagolva. Fontos, hogy Hetényi ajánlata szerint 

. elm enjünk a tolerancia határáig , mivel csak a nagy adagok hatása elégséges 
.és tartós. Görcsoldásra, fájdalom csillapításra papaverin-barbiaurátot használ-
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junk. Az ulcusnál használt egyéb gyógyszerek száma légiónyi, úgyhogy m ind
nek felsorolása túlm enne ennek a, cikknek a keretein . Megemlítem a folli- 
culus horm on kezelést és a C -vitam int, amelyeket a Honvéd Központi K ór
házban jó eredm énnyel hasanálunk. Meg kell említeni a R tg besugárzást, amely 
bizonyos esetekben jó, de nem  teljesen veszélytelen eljárás. 4. Ivókúra. Az 
alkálikus vizek savkötők, a salinikusak nyákoldók, a su lfát tarta lm úak  has
hajtók. Acut esetekben és m ikor a gyomorban szabad szénsavtartalom  van, 
ne alkalm azzunk ivókúrát, psak olyan fekélybetegségnél adjuk, melyet 
idült gyom orhurut kísér. Jó  a glaubersós Mira éhgyom orra és hígítva.

Diéta: Különböző é tren d i sém ák voltak, értékük  kb. azonos. Az eredeti 
Sippy k ú rá t (óránként 1— 1 del. tej, közben ugyancsak óránként váltogatva 
szóda és calcium, illetve szóda és m agnesia egy-egy késheggyel adagplva) ma 
m ár alig használjuk. A m ai diéta alapelve a kímélés, telhát a savlekötés 
végett gyakori pépes (étkezés, a secretiós inger kerülésére pedig fűszer,, cellu
lózé és ex tractiv  anyag m entesség. Fontos a kellő kalóriái, hogy az étel köny- 
nyen emészthető, étvágygerjesztő legyen és kellő v itam in tarta lm ú. Kerülni 
kell a nagy folyadékm ennyiséget, m ivel fokozza a savelválasztást. Tekintetbe 
kell venni az ételek te lítő é rték é t és kihasználhatóságát is. A diéta em iatt 
tartalm azzon tej, hús, tojás, tiszta cukor, finom liszt és em ulgeált tejzsírt. 
Psychésen jó, ha a beteg  állapotának megfelelően a d iétát bővítjük, tekin
te tbe  vesszük egyéni érzékenységét egyes ételek irán t és kívánalm ait, persze 
a lehetőségek határain  belül. Igen fontos a táplálék  élvezeti é rték e  is. A 
fekélybetegség első időszakában az acut panaszok megszűntéig fekvés és két- 
órai étkezés: tej, tejszín, vaj, lágytojás, burgonyapüré, tejbedara, ille tve rizs, 
sajt, fő tt hal, borjú  vagy szárnyas hasé, illetve puhára  fő tt formában. Tört 
piskóta, keksz, sodó. Fontos a kellő vitam intartalom . Második időszakban a 
fekvőkúra további ideje a la tt  előbbiek +  krémlevesek, főzelékpürék, krém 
burgonya, párolt rizs, száraz sü lt tészták, p iríto tt kenyér, zsemlye, almapüré, 
gyümölcslé, puha körte, vagy  hám ozott őszibarack, m andula. Továbbra is két- 
órai étkezés. Harmadik időszak: ta rtó s  diéta az ú. n. rost, zsír, fűszerszegény 
étrend. Ennek megfelelően az Ideiglenes Békeegészségügyi Szolgálati Szabály
zatunk is előír egy gyógyétrendet, am ely ennek a célnak tökéletesen megfelel. 
Helyes hosszú hónapokon á t b e tartan i és a 3 főétkezésen kívül a közti időben 
kekszet, p iríto tt zsemlyét, te je t fogyasztani, hogy a gyomor továbbra is 
2—3 óránként kapjon é te lt.

Vérzés esetén elsősorban tökéletes ágynyugalom, atropin, esetleg mor- 
phium, i. v. hypertoniás oldatok, és egyéb vérzéscsillapítók ajánlatosak. 
Súlyos, íiem  szűnő, vagy ism ételt vérzés esetén transfúsió: elsősorban csepp- 
transíúsió  form ájában nap i 250—1000 ccm., később elég niapi 100—200 ccm- 
Az életet veszélyeztető dehydrata tió  elkerülésére ú jabban  aján lják  1 lite r 
cítrátos Vék bevitelét kb. 7 óra alatt. Ha nincs haematemesis, csak melaena, 
akkor egynapi koplalás u tán  ad junk  M eulengracht-féle pépes, kalóriadús ét
rendet. Ez am ellett bőven ta rta lm az  sót, v itam int és á lla ti fehérje  -j- vas- 
tarta lm a révén  hat a vérképzésre- M eulengracht elgondolása helyesnek bizo
nyult, és egészen nagy vérzéstől eltekintve, ajánlatos az étrendje szerint na
ponta többször kis mennyiségben, de végeredm ényben bőségesen enni adni. 
Ezáltal lekö tjük  az éhgyom ori savelválasztást is és lényegesen csökken a halá
lozási veszély. Igaz, hogy ily esetben a m űtéti m ortalitás nagyobb, m in t éhez- 
te te tt betegeknél végzett m űtéteknél, tehát m űtétet lehetőleg kerüljük el,
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mivel a vérzés am úgy is ritkán  vezet exitushoz. I t t  em lítem  meg, hogy vér
zés teljes megszűntéig ne röntgenezzünk, illetve csak neoplasm a alapos gya
nújánál, akkor is csak néhány k o rty  kontrasztpép felhasználásával.

A sebészi beavatkozás előtt m egem lítem  a Filatov-kezelést, m int sebész 
közreműködésével történő gyógyeljárást. K órházunk eddigi eredm énye alap
ján  a Filatov transp lan tátum ok gyógyeredm énye fekélybetegség esetén eddig 
még nem válto tta  be teljesen a hozzá fűzött rem ényeket, de az eljárás b e 
vezetése óta eltelt idő még rövid ahhoz, hogy végleges vélem ényt alkossunk.

Maga a sebészi beavatkozás akkor jön szóba, ha az elváltozások irrever- 
sibilis anatóm iai jelleget öltenek. Tehát meg vannak az absolút és re la tív  
indication Absolut indicatió: 1. Perforatió, vagy annak  közvetlen veszélye, 
ekkor a konzervatív kezelés elvetendő, m orphium  adása pedig műhiba. 2 . 
Organikus pylorus stenosis. 3. Ha alapos gyanú van a fekély rosszindulatú 
elfajulására. Relatív indicatió: 1 . Hosszas eredm énytelen belorvosi kezelés. 
2. Gyakori tartós vérszegénységet előidéző vérzések. Ez utóbbi esetben 60%-nál 
kevesebb haem oglobinértéknél a beteg  előzetes feljavítása nélkül ne ope
ráltassunk.

A legjobb és leggyakoribb m űtéti eljárás a  gyomorresectio, célja a 
fekély eltávolítása, vagy kikapcsolása és a savsecretio csökkentése. Ennél 
a legkisebb a m űtéti m ortalitás és legkevesebb az utópanasz. Ha ezeket a 
következményes savhiány okozza és idült székrekedés, puffadás, étvágy
talanság képében jelentkeznek, akkor ellenszerül gyakori kis étkezést ren
deljünk, továbbá sósav-cseppeket. Panaszm entes resecált. gyom rúaknak sem 
szabad egyszerre sok ételt és ita lt fogyasztani. A reseetio m ellett szól az 
is,-hogy osztályunkon a visszatérő gyomorbetegek között tiszta reseetio nem 
is szerepelt,- csak G. E. A.

Már lényegesen rosszabb eredm ényeket ad a Gastroenteroanastomosis 
(G. E. A.), m elynek célja megegyezik a resectioval, de m ár súlyosabb be-* 
avatkozás. Ennél sem nagy a m űtéti m ortalitás, de lényegesen gyakoribb 
és súlyosabb utópanaszokat okoz, továbbá igen súlyos utókövetkezm ény
ként ulcus pepticum jejuni követheti. Em iatt G. E. A.-t csak akkor java
soljunk, ha reseetio nem  végezhető.

A D ragstedt által újból divatba hozott vagotomia nagym értékben csök
kenti a savelváltozást, pepsinterm elést, a  gyomor tónusát és peristaltikáj át. 
S ikerült m űtét esetén i. v. insulinnal kiválto tt insulin hypoglykaem ia nem  
okoz savsecretio fokozódást, h istam innal azonban kiváltható. A m űtét súlyos, 
eredményei rosszabbak a G. E. A.-nál. Ezért és számos ellenjavallaita m iatt 
ne végezzük, illetve csak akkor, ha sem reseetio, sem G. E. A. nem  végez
hető. Elsősorbani indikációja G. E. A. u tán i recidiva és az ulcus pepticum  
jejuni.

Felhívom a figyelm et arra, hogy a > honvédkórházak beteganyagánál 
nagyon szigorúan vegyük a m űtéti javaslatot, m ert a legjobb megoldásnak 
tekinthető reseetio is „gyomornyomoréikká“ tesz, ami a honvédség tag ja i
nak életkorát tekintetbevéve, igen meggondolandó következmény.

Összefoglalás.
A  fent leírt kezelésekből lá tha tjuk , hogy m a a kórházi kezelés folyamán 

bőséges mód és lehetőség nyílik arra, hogy a beteg ba jtá rsak  egészségét 
nagym értékben helyreállítsuk. Ellenben a visszaesés veszélye m iatt a  kór
házi kezeléssel és gyógyulással nem  fejeződik be a beteg kezelése, hanem
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a gyógyszeres kezelést rendszerint, az időnkénti ellenőrző vizsgálatokat és 
a gyógykezelést úgyszólván kivétel nélkül folytatni kell. Ez utóbbi, laizaz 
a csapatoknál lévő gyógyétkezés az, am ely az előbb tá rg y a lt magas száza
lékoknak igen gyakori forrása. Az Ideiglenes Békeegészségügyi Szolgálati 
Szabályzat ugyanis pontosan elő írja azt a gyógy étkezést, am ely megfelel a k ó r
ház rost-zsír-fűszerszegény étrendjének , t e h á t ' annak az étrendnek, am it a 
kórházi kezelésit m ár nem  igénylő betegeknek még hosszabb ideig fogyaszta
n ia  kell.

A nehézség o tt van, hogy egyelőre igen sok olyan kis alakulat van, 
ahol technikai okokból sem valósítható meg jelenleg a diétás főzés. De na
gyobb alakulatok is vannak még, ahol gyógykezelés nincs, vagy nem  töké
letesen  h a jtják  végre; Ennek következtében igen gyakran keresik fel a  kór
háza t bajtársak  olyan beutalással, m elyen indokolásként az alakulatnál a 
d ié tás étkezés m egvalósíthatatlansága szerepel. Ezek sokszor olyan betegek, 
ikik röviddel ezelőtt le ttek  a  kórházból kibocsátva, kórházi kezelésüknek 
semmi értelm e és szüksége, m ert m ár csak d iétára van szükségük egész
ségük fenn tartása  érdekében. Ha ezeket felveszik, szaporítják a visszatérő 
betegek szám át és elveszik a helyet más, valóban kórházi kezelésre szoruló 
betegek elől.

Hozzájárul a hibákhoz a m ár em lített m elléevés és a bajtársak  egy 
részénél lévő helytelen szégyenérzet, ami oda vezet, hogy szégyelvén baj- 
társai előtt, hogy ő beteg és diétázik, inkább eltagadja betegségét és csak 
akkor jelentkezik, mikor súlyosbodó panaszai erre parancsolóan kénysze
rítik .

Az bk fe ltárása u tán  a segítés m ódját is meg kell tárgyalni. Ezt abban 
látom , — am ennyiben m agasabb érdekek engedik, — hogy a gyomorbete
get lehetőleg olyan alakulatokhoz kellene csoportosítani, ahol diétás étke
zés és a diéta ellenőrzése biztosítva van. Ideális lenne, ha ez m inden alaku
la tn á l megvalósulna, m ert a gyógyétkeztetés következetes és teljes bevezetése 
olyan hatalm as m értékben csökkentené a gyom orbetegek szám át és ezáltal 
az elvesztett kiképzési időt, hogy em ellett az esetleges költségtöbblet és 
egyéb nehézség jelentősége biztosan eltörpülne. Ha pedig csak egyes „diétás 
a lakulatok“ lennének, iákkor elgondolásom szerint ide kerülnének nemcsak 
■azok, akik m ár a bevonuláskor, hanem  azok is, akiknél a szolgálat folya
m á n  derül ki a  fekélybetegség, vagy Súlyos, nagyfokú leromlással járó 
:gyom orhurut. így  meg volna oldva ezeknek a betegeiknek egységes étkezte
tése, ezeknél az alakulatoknál a, melléevés kellő ellenőrzéssel a m inim um ra 
lenne csökkenthető. Ezúton rem élhetőleg csökkenne az indokolatlan vissza
esések száma, megszűnne a  betegség m iatti szégyenkezés a .többiek előtt és 
fokozottabban szem előtt lévén a gyomorbetegek, a szim ulálás lehetősége 
is csökkenne. Végül és mégis m indenekelőtt az eddig többé-kevésbbé csök
kentértékű  emberből a Néphadsereg teljesértékű katonája lenne.

Tudom, hogy a felvetett problém a megoldása nem  ilyen egyszerű, ahogy 
én  azt a belgyógyász kórházi orvos szemével látom. Tudom, hogy a helyes 
kórismézés, a jó kórházi gyógykezelés, a  betegek oktatása és egészségügyi 
nevelése, a betegség szerinti csoportosítás és megfelelő gyógykezelés, a csa
patorvos jó m unkája m ind csak egy-egy lépés a helyes úton. Tudom azt 
is, hogy a bevezetőben tá rgya lt magas százaléknak egyéb okai is vannak, 
de  tudom, hogy velem együ tt számosán vagyunk, kiknek célja a  bajtársak

4 0 0



egészségét óvni és növelni, éppen ezért várom  és kérem  a hozzászóláso
kat. Remélem, hogy az esetleges vitának végső célja: m inél jobb gyógyí
tása ennek a fontos betegségcsoportnak ,a honvédorvosok jó m unkája révén 
megvalósul.

Irodalom:

1. Belgyógyász Szakcsoport ulcus ankétjának anyaga (Orvosi Hetilap 1951.
8. sz.). 2. Bockus: Gastroenterology; 3. Friedrich: Referátum az emésztőszervek be
tegségének mai állásáról. 4. Gubergric: A fekélybetegség etiologiája és pathogenesise 
(Szovjet Orvostudományi Beszámoló 1950. II. sz.). 5. Hetényi: A fekélybetegség kór- 
oktana (előadás a Magyar Tudományos Akadémia nagyhetén. 1950. dec. 1.). 6. Hoff: 
Belgyógyászati therapia. 7. Ideiglenes Békeegészségügyi Szolgálati Szabályzat a Hon
védség részére. 8. Magyar—Petrányi: A belgyógyászat alapvonalai. 9. Szemző: Gyo
morbetegségek sebészeti vonatkozásai (Orvosi Hetilap 1950. 25. sz.). 10. Chlopov,
Lavrentyeva és Csernyenko referátumai a Szovjet orvostudományi beszámoló 1950. 
évi 9. sz. 11. Traiié de Medicine, Terhe VII: Maladies du Tube dige stif et de ses 
Annexes. ^

Az arc-9 állcsontsérültek ellátása  
a tábori eü. szolgálatban a század  körle té tő l  

a hadosztálysegélyhelyig
Irta : dr. Berényi Béla orvosalezredes.

(A szovjet irodalom fordítását dr. Garai László orvosőrnagy végezte, 
a rajzokat dr. Holló Imre orvosőrnagy készítette.)

M int a tábori sebészet minden ágában, úgy az arc-állcsontsérültek tá 
bori eü. ellátásában is a szakaszos kezelés és rendeltetésszerű kiürítés elvei 
az irányadók. Ebből következik, hogy a tábori eü. szolgálat arc-, állcsontsebé
szeti része csak akkor felelhet m eg feladatának, ha a sérü ltek  kezelése egysé
ges elvek szerint történik. Sem m iesetre sem engedhetők m eg tábori körülm é
nyek között az arc-, állcsontsérültek kezelését illetőleg olyan felfogásbeli kü 
lönbségek, amilyenek az egyes orvosi iskolák között fennállanak és amelyek 
különösképen a nyugati tudom ányos irodalom ra jellemzőek. Békeidőben a kü
lönböző kezelési elvek szerint történő ellátásból term észetesen semmi baj sem 
származik, m ert az esetek túlnyomó részében a sérülés napjátó l kezdve a te l
jes gyógyulásig ugyanaz az orvos kezeli a sérültet. Tábori körülm ények kö
zött azonban súlyos zavarokhoz vezetne, ha a zlj. vagy e. sgh.-en m ás elvek 
szerint kezelnék a sérültet, m int pl. a ho. sgh-en, vagy a szakosított tábori kór
házban. Elengedhetetlen követelm ény ezért, hogy egyértelm űen és v ilágo
san leszögezzük azokat a kezelési elveket, am elyek a Szovjet Hadsereg eü. 
szolgálatának a Nagy Honvédő Háborúban szerzett tapasztalatai alapján a 
legjobban beváltak és a legrövidebb időn belül vezetnek a sérültek  gyó
gyulásához.
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A szd. körletétől kezdve a k iürítés m inden egyes szakaszán először is 
az életet közvetlenül veszélyeztető ártalm ak kiküszöbölése a fő feladatunk:

1 . a fulladás veszélye,
2 . a shock és
3. a vérzés elleni küzdelem .
Csak m ásodsorban fogunk a lágyrész- és csontsérülések ellátásával fog

lalkozni.

A század körle tében .
Az eü. raj feladata:

1 . életm entés,
2 . fájdalom csillapítás,
3. kiürítés.

Első életm entő fe ladatunk  a légzés*zavartalanságának biztosítása.
H arctéri sérüléseknél:

1 .. vérrög vagy vérre l kevert nyál,
2 . idegen testek  (föld, homok, fogak, protézis részek stb.) és
3. a nyelv hátraesése 

zá rh a tja  el a légutakat.
A garatba ju to tt vérrögöt vagy idegen testeket legcélszerűbben haj

líto tt, nyeles törlő segítségével távolítjuk  el. Ha nyeles törlő nem  áll ren
delkezésünkre, akkor m ullpólyával bepólyált m utatóu jjunkkal végezhetjük el 
ez t a feladatot.

Az áll szilánkos töréseinél, az á ll teljes szétroncsolása esetén és olyan 
k e ttő s  töréseknél, am elyeknél a törésvonalak m indkét oldalt a szemfogak 
vagy  foram en m entalek tá jék á ra  lokalizálódnak, a m usculus genioglossus el
veszti csontos tám asztékát és e z á lta l ' a nyelv hátracsúszik. A nyelv hátra- 
csúszásánál a nyelvgyök e lzá rh a tja  a gégefőt és fulladás veszélye áll fenn.

A szd. körletében a fu lladás veszélye ellen elsősorban a megfelelő test
helyzetbe hozzuk a sérültet.

Eszm életlen sérü ltet hasonfekve helyezzük el a sebesült fészekben és 
a  hordágyon. A m ellkas alá az összegöngyölt köpenyt helyezzük, a homlokot 
ped ig  evőcsészével vagy gázálarc táskával tám asztjuk alá. (1. ábra.) Eb

ben  a testhelyzetben a vér és nyál kicsurog a szájból, nem kerül be a lég- 
u takba. Ez a helyzet á lta lában  elegendő a rra  a célra is, hogy a nyelv hátracsú- 
szását megakadályozza. Ha azonban a nyelv ebben a  helyzetben is h á tra 
csúszna, akkor biztosítótűvel szúrjuk  át a nyelvet, kb. 2  cm -re a hegyétől,
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s a biztosítótűt pó^ya szalag vagy madzag segítségével kikötjük a zubbony 
vagy köpeny gombjához. (2. ábra.)

I(

Eszméletnél lévő sérü ltet előrehajtott fejjel, ülő helyzetben helyezzük 
el, vagy háton fekve a sérü lt oldal felé fordított fejjel szállítjuk hátfa . (3. 
ábra.)

Eszm életnél lévő sérültnél aki sebesülése következtében nem tud be
szélni, ez súlyos pszichikus megrázkódtatáshoz vezet, ami fokozza a légzés 
gátolt voltát. Ezért rendkívül fontos a sérült megnyugtatása, hogy beszéd
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képtelensége csak átm eneti jellegű és gyógyulása u tán  ugyanúgy tud m ajd 
beszélni, m in t azelőtt.

A shock megelőzésére és a m ár kifejlődött shock ellen a szd. körleté
ben csak egyszerű eszközöket használhatunk. Forró ita lokat adunk a sérültnek 
és m eleg takarókkal göngyöljük be. A forró italok közül a  feketekávé a leg
hatásosabb, m ert hőhatáson k ívül a coffein stim ulánsként is hat a vér
keringésre.

A maxillo-faciális tá jékon  olyan nagyfokú vérzés, am ely a vérveszte
ség következtében veszélyeztetné az életet, igen ritka. Sokkal inkább veszé
lyezteti a sérü lt életét a légutakba kerülő vér, aminek megelőzését a fentiek
ben m ár vázoltam. Ha m égis nagyfokú arte riá lis  vérzéssel találkoznánk az 
arctájékon, ezt a szd. körletében digitális compressióval vagy nyomókötéssel 
csillapítjuk.

Az a rté ria  m axillaris ex tem a terü le térő l eredő vérzésnél az értörzset 
a m usculus m asseter elülső széle előtt hüvelykujjal, vagy nyomókötéssel a 
m andibula testéhez szorítjuk. (4. ábra.)
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Az artéria  temporalis superficialis vérzéseit úgy csillapíthatjuk, hogy az 
értörzset a fülkagyló felső szélénél hüvelykujjal, vagy nyomókötéssel a h a 
lántékcsonthoz szorítjuk. (5. ábra.)

Az arté ria  ,carotis ex tern a  egész terü le tén  m agának az arté ria  carotis 
extem ának a compressiójával csillapíthatjuk a vérzést. Ezt az értörzset nyo
mókötéssel leszorítani nem  lehet. A digitalis compressió úgy történik, hogy a 
Malgaigne-féle háromszög csúcsában a  musculus sternoeleidomatoideus 
elülső szélénél, a pajzsporc fölött szorítjuk  az értörzset a 6. nyakcsigolya ha- 
rántnyulványához hüvelyk vagy m utatóujjal. (6. ábra.)

Az ajaksérülésből eredő arte ralis  vérzést úgy csillapítjuk, hogy az 
ajkat hüvelyk és m utatóujjunk  közé fogva com prim áljuk. (7. ábra.)

Az arté ria  lingualisból eredő vérzésnél a  nyelv alá, a  szájba helyezett 
hüvelykujjunk és kívülről a szájfenékre helyezett u jja ink  közé fogva szorít
juk  le az artéria lingualist. (8. ábra.)

A digitalis compressiot fenn kell tartanunk  mindaddig, mig a sérü lt 
a zlj. sgh-re esetleg az e. sgh-re nem  kerül. Természetesen a comprimáló ujj 
ennyi idő alatt, még ha a legsürgősebben bonyolitjuk is le a szállítást, k ifá
radna és a nyomás fokozatosan engedne. Ezért a leszorítást végző u jjúnkat 
időnkint m ásik kezünk m utatóujjával szorítjuk le. Ez a la tt comprimáló u jjunk  
izomzata pihen.
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Az arc-, állcsontsérülések álta lában  nem  járnak  heves fájdalm akkal. 
Ha azonban mégis komoly fájdalm ak lépnének fel, akkor a sebesültnek mor- 
p h in t vagy Dithescopot adunk. M iután a m orphin és szárm azékai a légző- 
cen trum  ingerlékenységét nagy m értékben  csökkentik, a légutak elzáródásá
nak , vagy a légzés gáto lt voltának legkisebb gyanúja esetén is csak akkor 
szabad m orphint vagy Dithescopot adnunk, ha teljes biztonsággal meggyőződ
tü n k  arról, hogy a légzés m inden akadályát elhárítottuk.

Ezután az egyéni seb-kötöző csomag, vagy az eü. raj kötszereivel be
kötözzük az arc sebeit, m ajd a sé rü lt ilyen elsődleges ellátása u tárr gon
doskodunk a m ielőbbi hátraszállításról.

Az arc-, á llcsonttájék  izolált sérüléseinél, ha  a sérü lt nem  eszméletlen, 
és nincs shockban, am i pl. az egyszerű lövési sérüléseknél a leggyakoribb eset, 
ak k o r saját lábán is elm ehet a sgh-re olymódon, hogy kezével egy elő tte ha
ladó sebesültszállító katona, vagy egy m ásik könnyen sérü lt bajtárs  vállaira 
tám aszkodik és lehorgasztott fejjel lépked mögötte. Ilyen fe jta rtás m ellett 
a v é r és nyál kicsurog a szájából és nem  veszélyezteti a légutakat. (9. ábra.)

A súlyosabb sérü lteket félig ülőhelyzetben, vagy fekve a fentebb m ár 
le ír t  módon szállítjuk  a sgh-re.



>

A zlj. segélyhelyen:

Első feladatunk a légzésre figyelni. Azokban az esetekben, am ikor a 
vérnek a légutakba való beszivárgását nem tud juk  teljes biztonsággal ki-
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9. sz. ábra.

zárni, ellenben az asphixiának m ás veszélye nem áll fenn, elegendő az öntu
datlan, vagy shock állapotában lévő sérü lte t a zlj. sgh-n való tartózkodás 
alatt és az e. sg h -re  való szállítás ta rtam a a la tt a szd-körleténél m ár le írt ha- 
sonfekvő helyzetbe hozni.

Azoknál a sérülteknél, akiknél az asphixia veszélyét a nyelv hátracsú- 
szása okozza, a zlj. sgh-en a nyelvet ki kell ölteni. A nyelvet gézdarabbal 
megfogva enyhén  előhúzzuk és hegyétől m ásfél-két cm-re, vastag selyem 
fonállal á tö ltve  ki varrjuk  az áll-, nyak, vagy mellkas bőréhez, vagy egysze
rűen kikötjük a zubbony, vagy köpeny gombjához. E rre  az öltésre erős, éles 
bőrvarró tű t használunk  és egyetlen gyors, határozott m ozdulattal szúrjuk  át 
a nyelvet, m ert a nyelv szövetei rendk ívü l ridigek és finomabb tű  haszná
lata, vagy hely te len .techn ika fe lté tlenü l tűtöréshez vezet.

Következő feladatunk még m ielőtt bárm it is tennénk a sebbel, a shock 
elleni küzdelem. A zlj. sgh. is igen nehéz körülm ények között, harc közben 
dolgozik. Bom batölcsérben, tankelhárítóárokban, esetleg lövészárokban tele
pül. így érthető , hogy működőképessége m eglehetősen korlátozott. A shock 
elleni küzdelem ilyen körülmények között term észetesen még itt sem mo
zoghat széles alapokon, hanem  ugyancsak meleg takarókkal, esetleg hőpalac- 
kokkai való m elegítésre, forró italok és cardiacum ok adására szorítkozik.

A szájköm yéki sérülések rendszerin t hatalm as salivátioval járnak. E n
nek csökkentésére lehetőleg m ár a zlj. sgh-n  1 mg. atrop in t adunk subcutan.

Ezután ellenőrizzük a szd. körletében felhelyezett kötéseket és szükség 
esetén m egigazítjuk vagy kicseréljük azokat. Szigorúan ragaszkodnunk kell 
ahhoz a szabályhoz, hogy kötést csak akkor veszünk le, ha a) meglazult, b)
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átvérzett, ej nem takárja  az egész sebfelületet és d) a kötés hátranyom ja a 
m andibulát s ezáltal nehéz légzéshez vezet.

Az alsó és felső állcsont nagyfokú elto lódással’járó töréseinél, valam int 
az arc nagy lágyrész-defektusainál szabvány szállító-kötéseket helyezünk fel. 
Ezek: 1. vászonból készített szabvány parittyakötés. (10. és 11. ábra.)

10. sz. ábra.
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Jobb, m int a pólyából készített parittyakötés, m ert nem  nyúlik. Vi
gyáznunk kell, hogy a fejte tő  felé és ne h á tra  húzzuk vele a m andibulát, 
m ert ezzel egyrészt fokozzuk a dislokációt, m ásrészt fulladás, vagy legalábbis 
nehéz légzés veszélyét idézzük elő.

2. egyszerű fejkötés kalikopólyából. (12. ábra.)

Néhány m enetet az alsó állkapocs alól a fe jte tő re  viszünk, m ajd ugyan
csak néhány m enetet a tarkó-hom lok irányában  vezetünk körbe- Az egy
m ásra merőlegesen haladó m eneteket a kereszteződésnél biztosítótűvel rög
zítjük egymáshoz.

3. ragtapaszkötés. (13. ábra.)
A tem porális tá jékró l lenyírjuk, vagy leboro tváljuk  a hajat és a m an- 

dibula alól úgy vezetjük fel a halán ték tá jék ra  az 5 cm széles ragtapaszcsíkot, 
hogy' azt az .orrhegy m agasságától a szemöldök m agasságáig kétoldalt beha jt
juk, hogy ezen a terü le ten  ne tapadjon. Ezáltal rugalm asabban rögzit.

4. fejsapka. (14. ábra.)
Á bránk a Szovjet Hadseregben rendszeresített fejsapkát m u tatja  be. 

Vászonból, vagy köpper-szalagból készült. A kétoldalt reáerősített hengerek 
fölött horgok vannak, amelyekhez az állcsontokat rögzítő sínek gumisza
lagjait erősíthetjük. A hengerek azt a célt szolgálják, hogy eltartsák a gum i- 
szalagot, nehogy bevágjanak az arcba.

5. E ntin-féle állsapka. (14. és 15. ábra.)
Fémből, vagy m űanyagból készült. V attával béleljük ki és gumiszala

gok segítségével a .fejsapkához rögzíthetjük vele az alsó és meglévő fogak 
esetén a felső állcsontot is.

12. sz. ábra.
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6. Lim berg-féle felsőállcsont rögzítő lemezsín. (16. ábra.)
Alumíniumból, furnérlem ezből, vagy fiberből készül. Segítségével 

gumiszalaggal, vagy egyszerűen kalikopólyával a törött felső állcsontot a 
fejsapkához rögzíthetjük.

Ezt a sínt egyszerű bepólyált farúddal, vagy falapoccal is pótolhatjuk, 
am it kalikopólyával a koponyatetőhöz rögzíthetünk. (17. ábra.)

7. Lim berg-féle felső állcsontrögzítő kanalassín. (14. és 18. ábra.)
Fémből készült, hasonló egy lenyom atkanálhoz, amelyből két fémszár 

nyú lik  ki az arc k é t oldalára. A fém szárakon kis horgok vannak. Ezekre 
akasztjuk  a fejsapkához rögzítő gumiszalagokat.

Az e. sgh-en.
Ha az arc-, állcsontsérültek a szd. körletéből a zlj. sgh. megkerülésével 

egyenesen az e. sgh-re kerülnek, akkor a teendők nagyjából azonosak a zlj- 
sgh-nél m ár leírtakkal. Természetesen m iután az e. sgh. m ár az első orvosi 
segély szerve, feladata sokkal szélesebbkörű, m int a zlj. sgh-é.
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Ha a szd. körletében ill. a zlj. sgh-n az asphixia megelőzésére szánt 
beavatkozások nem  vezettek végleges eredm ényre, vagy időközben a száj- 
fenék roncsolt sérülése következtében olyan p ara- és retropharingealis haem a- 
tomák, vagy oedemák léptek fel, amelyek a légutakat beszűkítik és teljes 
elzáródással fenyegetnek, akkor az e. sgh-n m ár feltétlenül el kell végeznünk 
a tracheotom iát.

A vérzések végleges ellá tására  is sor kerü l az e. sgh-n, mindazon ese
tekben, am ikor a vérzés a sebben m agában végzett lokális érlekötésekkel 
csillapítható. Nagy kiterjedésű roncsolt sebeknél ez néha nem sikerül. Ilyen
kor az a rc tá jék  arté riá it típusos helyen kell felkeresnünk és lekötnünk. Ezt 
a beavatkozást nem  végezzük el az e. sgh-n, ez a ho. sgh. feladata. Az e. 
sgh-re olyan tömegesen érkeznek a sérültek, hogy ilyen m értékű sebészi se
gélyt it t  nem  tudunk nyújtani. Ilyenkor ideiglenesen jodoform tam ponnal és 
nyomókötéssel csillapíthatjuk a vérzést és a legsürgősebben a ho. sgh-re szál
lítjuk  a sebesültet.

A shock elleni küzdelem ben és nagyobb vérveszteségnél az e sgh-n 
m ár a transfusio t is igénybevesszük, azonban csak kis mértékben, a legsür
gősebb beavatkozást igénylő esetekben, kb. a sérü ltek  2—3% -ánál, am ikor a 
transfusio életm entő jelentőségű. Ilyenkor nullás vércsoportú, konzervált vért 
használunk. K iterjedtebben használjuk az e. sgh-n a konyhasó-, glucose-, eset
leg plasm a-infuziókat.

M inden körülm ények között, a legnagyobb tú lterhelés esetén és ked
vezőtlen eü. tak tikai helyzetben is, el kell végeznünk az e. sgh-n a tetanus 
védőoltást.

I tt  tö rtén ik  az első orvosi segélylapok ^kitöltése is. Ezeken feltétlenül 
fel kell jegyeznünk a nyelv kiöltését!

A nyáladzás csökkentésére subcután  1 m g atrop in t adunk.
K edvezőtlen eü. taktikai helyzetben legsürgősebb feladatunk a mielőbbi 

evakuáció.
A Ho. sgh-en.

A ho. sgh. az első sebészszakorvosi ellátást n y ú jtja  a hadikörletben. A 
maxillo-facialis sérülteknél teljes értékű  sebészi e llá tást nyújt asphixia vér
zés, és shock esetében.

Asphixia veszélyénél elvégezzük a tracheotom iát.
Lokálisan csillapithatatlan  arte ria lis  vérzéseknél a ho. sgh-n típusos- 

helyen keressük fel és kötjük le az értörzseket. Az arté ria  carotis ex terná t 
a trigonum  caroticum ban, az artéria  lingualist a subm andibuláris tájékon, az 
arté ria  m axillaris ex ternát a m asseter elülső széle előtt, a m andibula szélénél, 
az artéria tem poralis superficialist pedig a fülkagyló fölött keressük fel és 
kötjük le.

Shoeknál it t  m ár kiterjedten alkalm azzuk a transfusiot éspedig a sérü lt 
vércsoportjának m egfelelő konzervált vérrel.

A sebesülteket átvizsgáljuk, a k iü rítés  előző szakaszaiban fe lte tt kö
téseket, ha szükséges megigazítjuk, vagy a m ár megbeszélt indikáció fenn
forgása esetén kicseréljük. A z arckoponya csontsérüléseinél a ho. sgh-n csak 
akkor avatkozunk he, ha máskép a hátraszállítás nem  volna lehetséges, va g y  
életm entő beavatkozásra van szükség.
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Intraoralis, ideiglenes sínezést a ho. sgh-n csak a m andibula n y ílt tö ré
seinél, az artéria  alveolaris inferiorból eredő nagyfokú vérzés csillapítása cél
jából szabad alkalmazni.

In traoralis rögzítést horizontális, vagy in term axillaris sínezéssel vé
gezhetünk.

A horizontális sínezés céljaira két eljárás vált be. Az egyszerű és köz
ism ert nyolcas ligatura, amely a törésvonaltól m indkét oldalra, legalább 3—3 
fogra te rjed jen  ki.

A m ásik eljárás abból áll, hogy az esettől függően, a törésvonaltól szá
m íto tt második és harm adik, vagy harm adik és negyedik fogat, m indkét ol
dalon egyenkint drótligaturával vesszük körül és az összesodort drótszálakat 
hosszan m eghagyjuk. (19. ábra.)

Az egyik oldalon, a törésvonalhoz közelebb eső ligaturát, a m ásik olda
lon a törésvonaltól távolabb eső ligaturával szorosan összesodorjuk. Ugyanígy

20. sz. ábra.
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já ru n k  el, a m ásik két ligatu rával is. Közben a m andibulát reponált helyzet
ben tartjuk . (20. ábra.)

Horizontális rögzítésre a fogívhez hajlíto tt, 2 mm vastag, alum inium - 
dró to t is használhatunk, am elyet m inden egyes foghoz kikötünk.

Az ideiglenes, in term axillaris rögzítés céljára  legalább 4—4 fogat ve
szünk igénybe. 2—2 alsó fogat a törésvonal k é t oldalán és ezekkel szemben 
2—2 felső fogat. A rögzítés úgy történik, hogy ligaturadrótból először kis 
hu rk o t készítünk, m ajd a k iválasztott két fog kontak tpontja  a la tt átvezetjük 
a  dró t m indkét szárát. L ingualisan az egyik szárat mesial, a m ásikat distal felé 
hajlítva , a két szomszédos fog-közben visszavezetjük a buccalis oldalra. Az 
egyik szárat á tvezetjük  az előre elkészített hurkon  és a két drótvéget most 
szorosan összesodorjuk. Ugyanezt Végezzük el a szembenfekvő k é t fogon is. 
Az alsó és felső hurkon  átvezetett drótligaturával a két fogsort szorosan egy
m áshoz rögzítjük. Ugyanígy já ru n k  el a törésvonal m ásik oldalán is. (21. ábra.)

Az ideiglenes rögzítés céljára  ligatu ra  dró tnak  legalkalmasabb a 0,30 
m m  vastag puha, rozsdam entes acéldrót, vagy a 0,40—0,50 mm vastag réz
drót.

A fogívhez h a jlíto tt és ligaturadrótokkal a fogakhoz rögzített, 2 mm 
vastag  alum ínium  drótot interm axillaris, ideiglenes rögzítésre is felhasznál-
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23. sz. ábra.

Nagyon fontos azonban, hogy az ilyenkor rendkívül erős nyálazás ne 
zavarja m unkánkat, ezért a beavatkozás elvégzése előtt, fe lté tlenül 1 mg a t
ropint kell adnunk a sérültnek.

Csontból eredő vérzést úgy is csillapíthatunk, hogy tom pa vésővel rá 
kalapálunk a vérző helyre. A levésett, apró csontszilánkok elzárják  az é r k i

hatjuk, olymódon, hogy a  ligaturadró t horgait dróttal, vagy gum igyűrűkkel 
a felső állcsont fogaira hasonló módon felerősített alum inium drót horgaihoz 
rögzítjük. (22. ábra.)

22. sz. ábra.
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m énét és csillapítják a vérzést. Néha kitűnően csillapíthatjuk a csontvérzést 
vékony szondával szorosan betöm ködött jodoform csíkkal is.

Az arc izolált lágyrész sérüléseit, am elyeket nem  kíséri az állcsontok 
roncsolása és törése, a ho. sgh-n lá tju k  el.

A szájköm yék lágyrészsérülései ellátásának alapelveit akkor tudjuk 
helyesen m egállapítani, h a  tek in tetbe vesszük a következő szempontokat:

1. Az arc szöveteinek vérellátása különlegesen jó, ezáltal kevésbbé haj
lamosak fertőzésre és gyógyulási hajlam uk is sokkal jobb, m in t m ás te s t
részeken. r

L '.

2. Az arcon nincsenek olyan vastag izomrétegek, m int a test m ás ré 
szein, különösen az alsó végtagökon, am elyeknek roncsolt részei a legjobb 
táp ta la jt biztosítják a kórokozók szám ára. Ezért az arcon anaerob fertőzés 
nem  fordul elő.

3. A szá jnyálkahártya sebeinek gyógyulási h a jla m a ,— nyilván a  nyál 
gyógyulást elősegítő hatása  következtében — minden m ás szövetnél lénye
gesen jobb.

4. Az arcsérülések ellátásánál felté tlenül érvényesülniük kell a kozme
tikai szempontoknak. A m ásodik világháború tapasztalatai ugyanis azt bizo
nyíto tták , hogy a sérü ltek  pszichikusán könnyebben viselik el akár egyik 
végtagjuk elvesztését is, m in t arcuk eltorzulását.

5. Az antibioticum ok helyi és általános alkalm azása olyan segédesz
közt- jelent szám unkra, am it az arc lágyrészsérüléseinek ellátásánál felté tle
n ü l figyelembe kell venni.

Fenti (Szempontok szerin t a szájkörnyéki izolált lágyrészsérülések ellá
tásának  alapelveit a következőkben foglalhatjuk össze:

Teljes sebészi asepsis m ellett alapos sebreviziót végzünk. Az idegen 
testeket, k itö rö tt fog és protézisrészeket, valam int a csonthártyájuktól m eg
fosztott, környezetükből k iszakíto tt csontszilánkokat eltávolítjuk. Semmi- 
ese tre  sem szabad azonban a csonthártyával m ég összefüggésben lévő csont- 
szilánkokat eltávolítani, m ert ezzel súlyos k á r t okozunk. Ezek a csontdarabkák 
rendszerin t összeforrnak, de m ég ha később sequestrálódnak is, az új csont 
képződése szem pontjából döntő jelentőségük van.

A m egnyílt pu lpájú  fogakról nem  szabad megfeledkeznünk, m ert ezek 
nagyobb kínszenvedést okozhatnak a  sérültnek, m int súlyos sérülése. Ha 
a  fogakra a későbbi sínezésnél szükségünk lehet, akkor egyszerűen idegtűvel 
eltávo lítjuk  a pulpát. Egyébként ex trahá ljuk  az ilyen fogakat.

A  totális sebkim etszés, am i pl. végtagok roncsolt sérüléseinél a köve
tendő  eljárás, az arcon szigorúan tilos! A végtagokon egy-két cm. bőrrel több, 
vag y  kevesebb nem  számít.

Az arcon azonban m illim éterek dönthetik el, hogy m egsérül-e egy fa
cialis ág, vagy a keletkező szövethiány m ia tt válik  torzzá aiz arc. A  legtaka
rékosabban kell a szövetekkel bánnunk. Csak a szétroncsolt, életképtelen 
szövetcafatokat, sebszéleket szabad eltávolítani. A száj nyálkahártyát lehetőleg
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per prím ám  egyesítsük, különösen ügyelve arra , hogy csontrészek semmi- 
esetre se m aradjanak fedetlenül.

Az arctájékon a prim aer sebvarratot m ás testrészektől eltérőleg az 
első, harm inchat-negyvennyolc órában el szabad végeznünk.

A prim aer sebvarrat azonban csak akkor indikált, ha te ljesen  síma 
sebszéleket sikerül terem tenünk, ha egészen biztosak vagyunk abban, hogy 
a roncsolt szövetrészeket m aradéktalanul el tud tuk  távolítani, és ha a seb
szélek egyesítésekor tasakok, üregek nem m aradnak vissza. V arra t, elő tt a 
sebet híg ccm-ként 250 egység penicillint tartalm azó oldattal öblítjük  ki, vagy 
ha ez nem  állna rendelkezésünkre, akkor 1 % -os H 2O2 o ldattal öb lítünk  és 
u ltrasep ty l-urea port h in tünk  be. Elsődleges sebvarrat u tán  h a  lehetségeo, 
prophyliaktikusan két napon á t naponta 200.000 E penicillint adunk.

Ha a sebkim etszést nem  tu d tu k  az első 36—48 órában elvégezni, ha 
kozmetikai okok m iatt nem  tud tuk  az összes roncsolt szövetet m aradéktala
nul eltávolítani, ha tasakok m aradtak  vissza, vagy a vérzést nem  tu d tu k  ki
elégítően ellátni, akkor a seb legm élyebben fekvő részét ny itva hagyjuk  és 
azon á t jodoformcsíkkal tam ponálunk.

A szájkörnyék sebeinél csak olyan esetben használunk gum m idraint, 
vagy csővé sodort kofferdam -gum m idraint, am ikor nagy üregek m arad tak  
vissza a mélyben és nagy váladékképződéssel kell számolnunk. Ilyenkor a 
draincsövet v arra tta l rögzítjük a sebbe és azt a későbbi kezelés folyam án pe
nicillinoldattal való öblítésre is felhasználhatjuk.

Olyan esetekben, ha a sebszélek egyesítésekor a legcsekélyebb feszü
lést is észleljük, fe lté tlenü l teherm entesítő dró tvarratokat kell előbb elhelyezni, 
csak azután következhet a sebszélek egyesítése. Ezeket a teherm entesítő  öl
téseket 0,20—0,30 mm-es puha, rozsdam entes acéldróttal végezzük el olymó
don, hogy a sebszéltől! távol, 2—3 cm. távolságra, szúrunk! bejlés ki. M ielőtt 
a drótot összesodorjuk, nehogy az éles drót átvágja a bőrt, m indkét drótvéget 
egy-egy kétlyukas inggombon húzzuk át. A gombokat rá fék te tjü k  a drót 
kilépési helyére és csak ezután sodorjuk össze a drótvégeket. M ost minden 
feszüléstől m entesen végezhetjük el a sebegyesítő varratokat.

Ha nagy szöveti defektusok vannak, am elyek csak plasztikai úton pó
tolhatók, akkor a ho. sgh-n csak szituációs d ró tvarratokat helyezünk el a fent 
le írt módon, hogy ne legyen nagy, tátongó a seb felület. Ennek kettős célja 
van. Egyrészt m egkönnyíti a plasztikát, m ert különben m ire a sé rü lt a vég
leges ellátás helyére ér, olyan oedema fejlődik ki, hogy az orvos alig tudja 
felismerni, hogy m elyik lebeny hová tartozik. M ásrészt ezzel elérjük, hogy 
csont ne  m aradjon lágyrészborítás nélkül, m ert az a csont elhalásához vezetne. 
Ezután kötéssel lá tjuk  el a sérültet. Fontos, hogy télen a kötözésnél ne hasz
náljunk  hygroscopikus vattát, m ert az m agába szívja a sebváladékot és 
fagyási okozhat.

A szállítható sérülteket kiválogatjuk és előkészítjük őket a szakosított 
arc-, állcsontsebészeti tábori kórházba való szállításra. A nem  szállíthatókat 
és a 12 napon belül gyógyulókat a ho. sgh. fekvőbeteg osztályán vesszük 
ápolásba.

A ho. sgh. feladatai közé tartozik a halaszthatatlan  fogorvosi segély is, 
am ely kedvező eü. tak tik a i helyzetben lényegesen kibővülhet és olyan módon 
működik, hogy a fogorvos és assistense portábilis felszerelésével so rra  já rja  
az ezredeket és ott látja el a sérülteket.
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A szállítható sérültek  k iü rítése  ülőhelyzetben, vagy legalábbis maga
sabb polcolt felsőtesttel tö rténjék. Ez a helyzet egyrészt teherm entesíti a  
zavartalan  légzés biztosítására elhelyezett kötéseket, m ásrészt táplálásnál 
csökkenti az aspiráció veszélyét.

Az a jkakat szállítás a la tt a' kiszáradás és berekedés m eggátlására vaze
linnel kenjük be.

A száj- és állcsontsérültek szállításánál különösképpen fontos, a szak
képzett, m egfelelően kioktato tt kísérő, akinek fe ladata  a  szállítás közben 
esetleg fellépő életveszélyes árta lm ak elhárítása . Tracheotom izált sérültnél 
gondoskodnia kell a kanül átjárhatóságáról, k ikö tö tt nyelvnél ügyelnie kell, 
hogy az ú jra  h á tra  ne  csússzék, stb.

Az arc-, állcsontsérültek táplálása.
Az arc-, állcsontsérültek  a vérzés és nyálcsurgás m iatt lé tre jö tt nagy 

folyadékveszteség következtében rendkívül szom jaznak. Ezért m ár a zlj. 
sgh.-től kezdve, a k iürítés m inden szakaszát el kell lá tnunk  csőröscsészével, 
am elynek csőrére 20—25 cm hosszú gumicsövet erősítünk. Ennek segítségével 
m eg tud juk  ita tn i m ég a legsúlyosabb állapotban lévő száj- és állcsontsérültek 
zöm ét is. Csak r itk á n  leszünk kénytelenek orrszondát, vagy infusiót igénybe 
venni -ahhoz, hogy a sérü lt részére a megfelelő folyadékm ennyiséget biztosít
hassuk. A csőröscsészére erősített gumicsövet a beteg, vagy az ápolószemélyzet 
k é t u jjával összeszorítva szabályozni tud ja  a ra jta  átfolyó folyadékm ennyi
séget, nehogy egyszerre tú l sok folyadék kerüljön a  sérü lt szájába és ezáltal 
félrenyeljen. (23. ábra.)

Az első napon a táplálás csak a folyadékveszteség pótlására szorítkozik.
A nem szállítható  sérü lteknek  a ho. sgh. kórházában a m ásodik naptól 

kezdve koncentrált tápértékű, folyékony kosztot adunk, szem előtt tartva, 
hogy fekvő, fe lnő tt em ber napi m inim ális táplálékszükséglete 1.700 kalória.

Figyelnünk kell a diéta összeállításánál -arra is, hogy a sérü lt vitam in- 
szükségletét m egkapja. K ülönösképen fontos a sebgyógyulás szempontjából 
a C vitam in szükséglet biztosítása, paradicsomlé, citrom lé, csipkebogyótea vagy 
kivonat, esetleg gyógyszeres C v itam in adagolás form ájában.

Az arc-, állcsontsérültek ápolása.
A nem szállítható sérü lteket a ho. sgh. kórházban félig ülő helyzetben 

kell fektetni a vér, genny, necrotikus massza és sebváladék lenyelésének és 
aspirációjának m eggátlására.

A száj áthatoló  sérüléseinél, valam int az áll és a jkak  lövési defektusainál, 
am ikor“ állandó nyálfolyás és váladékozás van a szájüregből, az áll alá gumi
zsákot kötünk és a m ellkasra is gum i vagy vízhatlan  vászoniapot helyezünk, 
hogy a beteg fehérnem űjének és fekhelyének szennyeződését m eggátoljuk.

Rendkívül fontos a rendszeres szájöblítés. Ez tö rténhet Jan e tt fecs
kendő, gumiballon, vagy irigátor segítségével. 4—5-ször naponta 0,5 prom illes 
kálium hyperm angátos o ldattal öb lítjük  ki a sé rü lt száját, am inek 'nem csak 
hygyenes, hanem theráp iás jelentősége is van, m ert a gyógyulást sietteti. 
Ezenkívül reggel és este  3%-os H aO -s tam ponnal is k itöröljük a  szájat, és 
ellenőrizzük az esetleg felhelyezett ideiglenes sínezést.

A kiürítés első szakaszaiban a ho. sgh.-ig látszólag kevés történ ik  az 
arc-, állcsontsérültek e llá tásá t illetőleg. A sérült további sorsa mégis túlnyo
m órészt ezen a szakaszon dől el. H iába kerül a beteg a továbbiak folyam án a 
legképzettebb szakorvosbk kezébe, ha ellátása a k iü rítés  első szakaszain nem
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volt megfelelő. Nem közömbös a sérült, de az alakulat ütőképessége szempont
jából sem, hogy a sebesült 6—L8 hét m úlva visszanyeri-e szolgálatképességét, 
vagy pedig hosszú hónapokon, esetleg éveken át egyik plasztikai m űtét u tán  
a másikon kell átesnie, m ert első ellátása hibás elvek szerin t történt.

A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai a Szovjet Hadsereg eü.-szolgá- 
latában m egm utatták, hogy a jól megszervezett szakaszos kezelés, ahol m ár 
az első k iürítési szakaszon sem  több sem kevesebb, de pontosan m inden meg
történ t, am it a sérült érdeke m egkívánt, olyan eredm ényekhez vezetett, hogy 
6—8 héten  belül a Szovjet Hadsereg állcsontsérültjeinek 90%-a harcképesen 
m ehetett vissza a frontra, anélkül, hogy a hátországba kelle tt volna szállítani 
őket, anélkül, hogy hosszú kínos kezeléseken m entek volna át. Az atckoponya- 
sérülteknek csak 10%-a szorult a sérülés jellege, nagy szövetdefektusok m iatt 
későbbi plasztikára.

A vérbaj penicillinnel való heze lcse  
a Szovjetunióban

Irta : Dr. Gallai Zoltán  orvosszázados.

A nyugati irodalom  közleményeiből tapasztaltuk, hogy az im perialista 
országokban anarchia és zűrzavar uralkodik, a  vérbaj penicillinnel való ke
zelésében.

Ezekben az állam okban m ind a  m ai napig nem  sikerü lt egységes állás
pontra ju tn i. Rómában 1949. szeptem berben m eg ta rto tt „Venereás veszedelem 
elleni nemzetközi egyesület“ kongresszusán a főtém a a vérbaj penicillinnel 
való kezelése volt. Hosszas vita u tán  csak részben tu d tak  megegyezésre ju tn i 
és ez is csak a vérbaj friss stádium ára vonatkozott.

Amíg az im perialista állam okban a v iták  tovább folynak a vérbaj penicil
linnel való kezelése körül, addig a Szovjetunió Közegészségügyi M inisztérium a 
bőr- és nemibetegségekkel foglalkozó osztályának tudományos bizottsága 3—5 
éves tapasztalat alapján, pontosan lefektette , hogyan kell a vérbaj friss, vagy 
más form áinál a penicillin kezelést alkalmazni. Ez a rendelet három  hónap
pal a fen t em lített kongresszus előtt, 1949 júniusában jelent meg.

Prof. V. Ja. A rutjunov, a Saovj- Medicina 1950. 4. sz. 21. oldalán a „Szi
filisz gyógyítása“ című cikkében ism ertette  a  fenti rendeletet, valam int az 
előzm ényeket is, am elyek lehetővé te tték  annak  kiadását. Ugyancsak Prof. 
A. C. Vedrov Moszkvában 1950-ben megjelenő „Szifilisz klinikája és gyógyí
tása“ című könyvében részletesen, pontokban felsorolva közli a fen ti ren
delet et.

Referátum om ban főleg Prof. V. Ja , A rutjunov  cikkével fogok foglalkozni.
„A penicillin bevonult a szifilisz elleni küzdelem  fegyvertárába“ — álla

p ítja  meg fen t em líte tt cikkében Prof. A rutjunov.
Az összes szovjet szerzők — C hacsaturjan, Rachmanov, Gorbovickij, 

S tein lucht stb. — rám u ta ttak  a penicillin hatásosságára a vérbaj preventív  
gyógyításában, valam int a  vérbaj seronegatív eseteinek kezelésében. M ind-
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azoknál, akiknél a  fent em líte tt stádium okban penicillin kezelést alkalm aztak, 
egyetlen esetben sem észleltek klinikai, vagy serologiai szempontból recidivát.

A p reven tív  kezelést a szovjet szerzők — Steinlucht, Gurvics, Kacsurina, 
Civkina, Sznovszky — két esetben javasolják használni, ille tve alkalmazni, 
éspedig:

1. Terhes asszonyokon, m inden esetben, ha  fennáll a szifiliszes fertőzés 
lehetősége;

2. m inden férfin  és nőn, akik vérbajos beteggel (érintkeztek, a  lehetséges 
fertőzés u tán  15 napon belül. Sznovszkij az utóbbihoz hozzá teszi: h a  a p a r t
neren  kem ény fekély, vagy a véirbaj másodlagos tünetei voltak megfigyel
hetők.

Ezekben az esetekben alkalm azzák a  Szovjetunióban m a a p reven tív  ke
zelést.

Különösen jó l hat a penicillin, kezelés olyan veleszületett szifiliszben 
szenvedő gyerm ekeknél, ak ik  a veleszületett vérbajon kívül anaemiások, 
disztrofiások (Rajé, Crecskin stb.).

Jó  eredm ényeket lá ttak  a  vérbajban  szenvedő terheseknél, a neuroszifi- 
lisz korai s tád ium ában  (Szmjelov, Krafcsenkó, Malikin, stb.). A szovjet szer
zők többsége a r ra  a m egállapításra ju to tt, hogy a vérbaj gyógyításban aján
latos a penicillint a régi készítm ényekkel kom binálva alkalm azni. Jó l lehet 
hogy a penicillin igen hatásos szer a vérbaj elleni, de nem  tu d ja  kiszorítani 
a többi antiluetiikumokat, a niovarzenolt, a bipchinolt, a h iganyt (Grincsár, 
Podviszockaja, Luris, Kricsevszkij és mások).

Az a kérdés — írja  cikkében Prof. A ru tjunov  —, hogy m iként kell al
kalm azni a penicillin t és a régi készítm ényeket, m egszakítás nélkül, vagy 
szünetekkel, v ita  tá rg y á t képezte.

Vedrov, Podviszockája, O hacsaturján, a penicillin-kúra u tán  célszerűnek 
ta r t já k  azt, hogy a penicillin k ú ra  u tán  közvetlenül folytassák az antiszifili- 
Prokopcsuk, Kricsevszkij, Rozentul, Rachmanov viszont megengedhetőnek 
ta r t já k  azt, hogy a penicillin-kúra u tán  közvetlenül folytassák az antiszifili- 
szes kúrát, régi kélszítményakkel.

A Szovjetunió Közegészségügyi M inisztérium a á lta l jóváhagyott antiszifi- 
lisz gyógyítási metódus, a penicillinnek a régi készítm ényekkel való kombi
nálásán  alapszik, m ég pedig úgy, hogy a penicillin-kúrát m egszakítás nélkül, 
ille tve  szünet nélkü l novarsenol és biachinol k ú ra  követi.

A  vérbaj penicillinnel való kezelésében intram uskularisan, vagy subkutan
60.000 egységet adnak  testúlykilogram m onként, de úgy, hogy az összadag 
2,600-000 egységen alu l ne m aradjon.

A penicillin kezelést a vénbaj különböző stádium ában a következőképpen 
alkalm azzák:

Preventív kezelés: A szovjet szerzők — Steinlucht, Nyeradov és mások 
k ísérle te i és k linikai megfigyelései azt m u tatták , hogy a penicillin preventív  
alkalm azása esetén, egyetlen esetben sem volt hatásta lan  és ezért teljes m ér
ték b en  indokolt p reven tív  kezelés esetén kizárólag penicillint adni, m ás anti- 
szifiliszes készítm ények nélkül.

Elsődleges seronegatív szifilisz esetén: noha a penicillin kezelés m elle tt a 
szovjet szerzők a későbbiek folyam án nem  lá tta k  recidivákat, a tudom ányos 
b izo ttság  mégis azt ajánlotta, hogy közvetlenül a penicillin-kúra befejezése 
u tán , még egy kom binált kúrát is végezzenek m ás antiszifiliszes készítm é
nyekkel.
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Elsődleges seropozitív, valaviint másodlagos friss szifilsznél: a kezelést 
penicillinnel kezdik és m egszakítás nélkül fo ly ta tják  más készítm ényekkel. 
Egy hónapos szünet u tán  pedig, még 2 kom binált k ú rá t adnak a megszokott 
időközökben. így teh á t a kezelés 1 penicillin és 3 kom binált kú rára  rövidül 
az előző sémákkal szemben, am elyek 6 kom binált k ú rá t írtak  elő.

Másodlagos recidiváló szifilisz: esetében a  kezelést penicillinnel kezdik 
és u tána kombinált kúrát' végeznek. Majd egy hónapos szünet u tán  a második 
kúrát ugyancsak penicillinnel kezdik és megszakítás nélkül kom binált kúrával 
fo lytatják . Ismét egy havi szünet következik, am ely u tán  a kezelést 2 -kombi
nált kúrával fejezik be. Ezek szerint a beteg 2 penicillin és 4 kom binált 
k ú rá t kap.

Serorecidivák: esetén a kezelést penicillinnel kezdik (testsúlykilogram m on
ként 80.000 egységet adnak, összadagban nem kevesebb m int 4,800.000 egysé
get), m egszakítás nélkül kom binált kúrával fo ly tatják . Egy havi szünet u tán  
penicillin-kúra következik, m elyet kombinált kúra követ és végül egy hónapi 
szünet u tán  a kezelést 3 kom binált kúrával fejezik be. Végeredm ényben a be
teg 2 penicillin és 5 kom binált k ú rá t kap, a régen adott 8 kúrával szemben.

Harmadlagos aktív  szifilisz kezelés: 1 penicilün és 5 kom binált kúrából 
áll, m elyet az elő írt időközökben adnak. Ilyen esetben is a kom binált kúra 
m egszakítás nélkül követi a penicillin-kúrát. M int látjuk, ebben az esetben is 
a kezelés 8 kúrából 5 kúrára rövidül.

Makacs serorezistens szifilisz: ezetén ugyanazt a kezelést alkalmazzák, 
m int a másodlagos recividáló vérbajnál. Ezenfelül a k ú rá t aspecifikus teráp iá
val (tejinjectio, vacciha stb.) is kiegészítik.

Terhesek kezeléses; függetlenül a korábban kapott specifikus kezeléstől, a 
vérbajos terhes nőt m inden esetben kezelni kell. Kezelést penicillinnel kez
dik (össizadagban 4,800.000 egységet), m ajd m egszakítás nélkül kom binált kú 
rával folytatják, am elyet 1 hónap szünet u tán  még egy kom binált kúrával 
fejeznek be. A terhesség végeztével, am ennyiben a' korábbi kezelés nem  volt 
megfelelő, a betege t a vérbaj stádium ának megfelelő kezelésben részesítik.

V eleszületett vérbajban szenvedő betegek penicillin kezelése: a vele
szü le te tt szifiliszben szenvedő csecsemőknél a kezelést penicillinnel kezdik. 
Egy kúra testsúlykilogram m onkénti összadagja 200.000—300.000 egység között 
ingadozik. Az összmennyiség átlagban 1,500.000 egységet fesz  ki. A penicillint 
napjában 6-szior adják, 1—1 injectióra 5000—20.000 egységet szám ítva. Az 
első napokban a H erxeim er reakció elkerülése végett a kezelést napi 30.000 
egységgel kezdik, m ajd az adagot 30.000 egységgel növelik mindaddig, míg a 
napi 120.000 egységet el nem  érik- (A H erxheim er reakció jelentőségére nem 
té rek  ki, hanem  utalok a Honvédorvos 1950. 3. számában m egjelent Pastin- 
szky cikkére, am ely e kérdéssel részletesen foglalkozik.) A penicillim kúra 
ta rtam a 10—15 nap. Az első penicillin-kúra u tán  két hét szünet következik, 
hogy a legyengült gyermekek kissé erőre kapjanak. A szünet u tán  a második 
penicillin-kúrát adják, az elsőnek megfelelő adagolásban.

Ezután 3 hetes szünetet tartanak , m ajd  a kezelést 2 - 3  kom binált kú rá
val (más antiszifíliszes készítm ényekkel) fejezik be.

Egytől négyéves korban: veleszületett szifilisz esetén testúlykilogram 
m onként 150.000—200.000 egységet adnak, összesen 2,000.000 egységet kúrán
k én t. A gyógyítási m etódus és kúra ta rta lm a  ugyanaz, m int a csecsemőknél.
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Késői veleszü le tett szifiliszben: szenvedő gyerm ekek kezelése ugyanúgy 
történik, m in t a harrmadlagos ak tív  vérbajos egyéneknél.

A  penicillin  adása különösen javu lt — írja  cikkében Prof. A rutjunov  — 
olyan gyerm ekeknél, a k ik , belső szervi megbetegedésekben, parenchym as 
kerátitiszben  szenvednek. Ilyen  esetekben ajánlatos 2 penicillin-kúra adása 
3 heti szünetekkel. A kú ra  összadagja 2,400.000 egység. A penicillin-kúra u tán 
1 hónap m úlva kom binált kezelés következik, am ely 4—6 kúrából áll.

A gyerm ekek szerzett véfbaja: esetén testsúlykilogram m onként 100.000 
egységet adnak, egyébként a gyógyítási m etódus ugyanaz, m int a felnőt
teknél.

Azokban az esetekben, am ikor az anliszifiliszes készítm ények alkalmazása 
dllenjavallt és a beteg nem  tű r i  a specifikus készítm ényeket, akkor ra  vérbaj 
bármely stádium ában csak penicillin t adnak, 2—4 kúrá t, 3—4 heti szünettel a 
vérbaj stád ium átó l függően.

Prof. A ru tjunov  írja: A  fen ti sémák csak most kezdenek alkalm azást 
nyerni és ezért a kezelt betegeket 5 éven keresztül, a gyerm ekeket pedig 10 
éven keresztü l kell szisztém atikusan megfigyelni. Am ennyiben ez idő elm úl
tával a serologiai és liquor reakció negatív, a beteg) további ellenőrzése m eg
szüntethető. A fen ti gyógyítási sém ák a vérbaj kezelésében kötelezőek m ind
azokra. akik a vérbaj kezelésiével foglalkoznak. A k ísérleti tudományos in té 
zetek, a bőr- 'éls nemikórtaná klin ikák kötelesek bekapcsolódni abba a m un
kába, ami a szifilisz penicillinnel kom binált kezelésének tanulm ányozása terén  
folyik. A penicillin bekapcsolásával a vérbaj elleni küzdelemben, olyan h a t
hatós szerhez ju to ttu n k  — fejezi be cikkét Prof. A ru tjunov  —, am i á lta l a l
kalom  nyílik  a vérbaj intenzív és effektiv  kezelésére, a kezelési idő jelentékeny 
m egrövidítésére, ezzel pedig a Közegészségügyi M inisztérium  azon fe ladatá
nak megvalósításához, am it a legközelebbi évek folyam án a  vérbaj fertőző 
form áinak m egszüntetésére tűzö tt m aga elé.

A fentiekből látjuk , hogy a Szovjetunió Közegészségügyi1 M inisztérium á
nak  bőr- és nem ibetegekkel foglalkozó osztályának tudom ányos bizottsága el
sőnek te tte  kötelezővé a vérbaj penicillinnel való kezelését és dolgozta ki 
részleteiben annak  alkalm azását.

Ez egy döntő jelentőségű lépés volt, am ely vélem ényünk szerint két célt 
szolgált; éís pedig  a vérbaj'kezelésének  veszélytelenebbé té te lé t és a kezelési 
idő m egrövidítését. Mind a k e ttő t a penicillin beik tatásával sikerü lt el
érni. Hogy m ilyen fontos szert k ap tunk  a penicillinnel a vérbaj elleni küzde
lemben, arra  Garbovickij, A rutjunov, Prokopcsuk, Kricsevszkij, Rozentul, 
Rachmanov "m utatnak rá  legjobban, akiknek vélem énye szerint a penicillin 
erősíti a novarzenol, biochinol, higany theröpiás eredm ényét és megfigyelései 
a lap ján  arra  a meggyőződésre ju to ttak , hogy a penicillin-kúra u tán  ado tt m ás 
antiszifiliszes készítm ények nem  okoznak m elléktüneteket és szövődményeket.

Örömmel üdvözöljük a szovjet tudósok által kidolgozott kezelési sémáikat, 
am elyek világosan, fé lreérthe te tlenü l m egm utatták , hogyan kell a penicillint 
a vérbaj kezelésénél alkalmazni. Rem éljük azt, hogy rövidesen nálunk is 
alkalm azni fogjuk tudni az élenjáró szovjet orvostudom ány ezen újiabb ered-1 
m enyeit.

Összefoglalás: Cikkemben a vérbaj penicillinnel való kezelését ism ertet
tem  és főleg Prof. A rutjunov „Szifilisz gyógyítása“ című cikkével foglalkoz
tam , iSimely részletesen közölte a Szovjetunió Közegészségügyi M inisztérium a
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bőr* és nemibetegségekkel foglalkozó osztályának tudományos bizottsága ál
tal kiadott rendeleteket. Ez a rendelet részletesen ism ertette, hogy hogyan 
kell a vérbaj friss, vagy más form áinál a penicillin kezelést alkalmazni. Ezek 
a kezelési sémák kötelezőek mindazokra, akik a Szovjetunióban a vérbaj ke
zelésével foglalkoznak.'

Irodalom: Pastinszky István Honvédorvos, 1950. 3. Sz.. —, Prof. Arutjunov —• 
Szovj. Medicina, 1950. 4. sz. —, Prof. Vedrov, Moszkva, 1950. Steinlucht Vesztnyik, 
Ven. I. Derm. 1949., —, Gurvics, Kaesurina. Civkina Veszt. Ven. I. derm. 1949.. 
Sznovszkij, Vesz. Ven, I. Derm. 1949

Folyadékgyülemek genny tartalmának  
egyszerű meghatározása

Petrov-féle haem olyticus próba.

Irta : Dr. Feuer István.

Folyadék gyülem ek (vér, exsudatum ) genny tarta lm ának  k im uta tására  szá
mos, jól bevált módszerünk van (kenet készítés, tenyésztés). Ezen próbák 
azonban csak laboratórium i felszerelés segítségével végezhetők és csak bizo
nyos idő e lte lte  u tán  állapítható meg, hogy aia izületi üregből, m ellüregből, 
stb. leszívott váladékban van-e genny. O lyan esetekben, ahol m ég ez a felsze
relés sincs m eg (tábori kötözőhelyek, elsősegélynyuj tóhelyek), igen jó l alkal
m azható az N. N. Petrov á lta l a ján lo tt próba, m ellyel könnyen és gyorsan 
m egállapítható a  vizsgált anyag gennytartalm a.

Petrov  ezen vizsgáló módszerét, m elyet az alábbiakban ism ertetünk, igen 
k ite rjed ten  alkalm azták a Nagy Honvédő Háborúban. A próba niagy jelen tő
ségét akkor tudom  röviden megindokolni, ha  felhívom a figyelm et arra , hogy 
szovjet szerzők szerint a haem othoraxok elgennyedési aránya az I. világhábo
rú b an  40—50%, finn háborúban 24%, Nagy Honvédő H áborúban 14.1%. (Nagy 
Honvédő H áború tapasztalatai IX. kötet.)

A punctátum ból 0.5—1 cm"-nyi m ennyiséget tiszta epruvettába tö ltünk , 
m ajd  destillált vízzel 1:10 arányban felhígítjuk. Ezután a kéihcsövet 3 percen 
keresztül jól összerázzuk, m ajd a világosság felé fordítva leolvassuk a vizs
gálat eredmiélnyét.

Megjegyzés: A levett vérből azonnal el kell végezni .a próbát, m ert hu
zamos állás, 12—16 óra u tán  az eredm ények kellő pontossággal nem  értékel
hetők a vérben bekövetkezett bomlások m iatt.

A próba azon közismert tényen alapszik, hogyha tiszta  v ért ilyen arány
ban  vízzel keverünk, a  vörösvértestek lipoid borítóhártyája  nem  képes ellent- 
állni a se jttesten  belül bekövetkező m egnövekedett nyom ásnak és szétpuk
kadva a haemoglobin kioldódik belőlük. Ezáltal egy lakkszerű, k ristályosán 
átlátszó vörös oldat keletkezik.. Ha a vérhez idegen anyag (vízben nem  oldódó), 
fehérvérsejt, genny keveredik, akkor ez finom fátyolként lebeg az oldatban, 
ezáltal a lakkszerűség megszűnik és az o ldatnak m egtört fénye lesz.
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A próba gyorsan keresztülvihető és könnyen értékelhető. Ezen tu lajdon
sága m ia tt jó l felhasználható sorozatos vizsgálatok elvégzésére, ha  egy folya- 
dékgyülem elgennyesodésének kezdetét akarjuk  diagnosztizálni. (Kezdetben 
ajánlatos kon tro ll csövet, tiszta vérrel is, összehasonlításként beállítani.)

É rtékelhetőségének pontosságát az alábbi táblázatból lá thatjuk :

Sorszám V ér cm 3 G enny  cm 3 D est. v iz  cm 3 B act. 
V ér /o P ró b a  értékelése

1 i 0 10 0 -

2 i 0,00062 10 0.62 °/00

3 i . 0,00125 10 0.25 %o +_

4 i 0,00197 10 0-97 %0 +.

5 i 0,0025 10 2-5 %„ +

6 i 0,006 10 5 °/oo' +  +
7 i 0,01 10 1 °/o +  +  +
8 i 0,025 ' 10 2 .5 % +  +  +
9 i 0.05 10 5% +  +  +

10 i 0,1 10 10 % +  +  +

11 i 0,2 10 20 % H—{—1—í~

12 i 0,3 10 30 % • + + + +
13 i 0,4 10 40% + + + +

H—I—I—b bőséges csapadék 
H—I—b csapadék
-|—b pelyhes
+  n éh án y  pehely

opalescentia.
Összefoglalás: Ism erte ttü k  a Petrov-féle haem olyticus próbát, annak k i

vitelezését és értékelését.
A P etrov-prőbát m int gyors diagnosztikai eszközt felté tlenül elvégzendő

nek tartjuk , o lyan  vérgyülem ek, vagy exsudátum ok punctiojánál, m elynek 
elgennyesedésére gyanú m erül fel.
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A  Budapesti Orvostudományi Egyetem  III. sz. Sebészeti K linikájának közlem é
nye. (Igazgató: B. V-, Petrovsz'kij, egyet. ny. r. tanár.)

A bronchus-sipolyoh sebészi ellátása  
Abrazsanov szerint

Ir ta : dr. Mincsev Mihály.

A  bronchus-sipolyok sebészi ellátásánál alkalm azott eljárásokat két cso
po rtra  oszthatjuk. Az első csoportot az eljárások sokfélesége jellemzi, ezekben 
azonban nem  található  rendszer.

Kezdetben a sebészek a  bronchus-sipolyok zárásánál egyszerű dohányzacskó- 
varra tra , vagy kettős lekötésre szorítkoztak. A scleroticusan elváltozott szöve
tekbe helyezett v a rra tta l szemben haladást je len te tt a sipoly kimetszése (Garré— 
Perthes)- Ezen eljárások kapcsán észlelt bizonytalan eredm ények kényszeritet- 
ték  a sebészeket arra, hogy a  varra tokat a  szomszédos heges lágyrészekből, 
vagy a m egvastagodott pleurából, esetleg a tüdőszövetből vett lebennyel fedjék. 
(Garré, Perthes, Angilotti.) A szövetek szabad átültetésének a  gyakorlati sebé
szetben való elterjedése nem  m aradhato tt hatás nélkül <a bronchus-sipolyok el
látásánál alkalm azott sebészi technikára. Több sebész végzett szabad szövet- 
á tü lte tést bronehus-sipoly zárására. így  Meyer a  szomszédos bordáról ve tt 
csonthártyát, Eden bordaporcot, Nisnewic zsírszövetet, Szmirnov izmot, Payr, 
H irano és Kleinschm idt fasciát használt fel. Utóbbi eljárásokat m a is alkalm az
zák és gyakorlott sebészek ezekkel is jó eredm ényeket érnek el. Neuhof 1937- 
ben számolt be jó eredményeiről, m elyeket szabad zsírtransp lan tatioval é rt el.

A második csoportot a nyeles izom lebenyplasztika és annak különböző mó
dosításai alkotják. A nyeles izomlebenyt A. A. Abrazsanov alkalm azta először 
bronchus-sipolyok zárására. Ez az eljárás általános elism erésre ta lá lt nemcsak 
Oroszországban és a Szovjetunióban, hanem  az egész világon, különösen A m eri
kában és Németországban. Hazánkban a Sebestyén-klinikáról dr. K erényi szá
molt be ezzel az eljárással elért jó eredményeikről.

1904-től kezdődően, G arré m unkásságának eredményeképpen, a m űtéti be
avatkozások jellege a bronchus-sipolyoknál található kórbonctani elváltozások
hoz kezdett igazodni. G arré szerint m inden esetben tek in tetbe kell venni a 
mechanikus viszonyokat, am elyek között a sipoly van. Néha a sipoly zárását a 
m egvastagodott pleura akadályozza, m ás esetben a  visceralis p leura nincs meg
vastagodva, de k i van húzva a m ellkasfalhoz és a sipoly a bordára vezet. Az el
m ondottakból következik, hogy a m űtét sikere érdekében egyes esetekben a 
m egvastagodott p leurát kell k iirtani, m ás esetben a tüdőt kell m obilizálni, is
mét másoknál a bordából kell kisebb, Vagy nagyobb darabot resecálni, iaz 
összenövéseket felfejteni és a bőrt mobilizálni. Néha ezeket az eljárásokat kom 
binálni kell.

Abrazsanov és más sebészek a bronchus-sipolyok ellátásánál olyan elveket 
dolgoztak ki, m elyeket a m ű té ti te rv  kidolgozásánál figyelembe kell venni. Vagy 
mobilizálni kell a tüdőt a bronchus-sipollyal együtt, abból a célból, hogy lehe
tővé váljék a bronchus és peribronchialis szövetek körkörös szűkítése, vagy pe
dig a bronchus lum enét izomlebennyel kell iziárni, úgy, m intahogy az üveg nya
kát szoktuk elzárni dugóval. Ilyen esetben a bronchus és peribronchialis szöve
tek  szűkítése felesleges és lehetetlen.
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Úgy az első, m int a m ásodik esetben a bronchus-sipoly ellátása nyeles izom- 
lebennyel Abrazsanov szerin t gyakori m ű té ti megoldás, m elyet Petrovszkij pro
fesszor k lin iká ján  is alkalm azunk, ezért ennek az eljárásnak fejlődését röviden 
ism ertetem  '

A. A. Abrazsanov először egy többször operált és nem  gyógyuló pleuro-pul- 
monalis sipoly zárásánál alkalm azta a nyeles izomlebenyt. E ljárását a C hirur- 
gija 1900. év. 8. szám ában ism ertette. A közlem ény referá tum a a Jahresbericht 
der C hirurgie-ben jelent m eg 1900-ban.

Abrazsanovig is többen végeztek izom plasztikát (Prokunin és Djakonov 
1892; Doriaka 1896; K rám er 1895; Garré 1896; Schw artz 1897), azonban ezek 
kivétel nélkül, lágyék- és köldöksérvek nyakának zárására alkalm azták. Kevés 
kísérleti m unka foglalkozott az á tü lte te tt izom sorsával. 1900-ban Capurro, 
m ajd Desin ku tyákon  végzett kísérletekről számoltak be, m elyek szerint ked
vező feltételek  m elle tt az á tü lte te tt  izomlebeny nem  fa ju l el, hanem  tovább él. 
Az em líte tt irodalm i adatokból láthatjuk , hogy Abrazsanov alkalm azta elő
ször a nyeles izomleberiyt bronchus-sipoly zárására. 1911-ben a Z en tra lb la tt 
fü r  Chirurgie-ben „Plasztikai eljárás belső szervekből sipoly-járatok zárására“ 
című közlem ényében még két ilyen módon operált esetét csatolta az elsőhöz. 
Abrazsanov e ljárása  kérőbb különböző változásokon m en t keresztül, de ezek
nek a m ódosításoknak az a lap ja  az álta la  végzett és a ján lo tt nyeles izom
plasztika.

A Szovjetunióban Kuzmin (1924), Krim ov, Szm irnov foglalkoztak e kérdés
sel. Később K ram arenko, Lerin, Mihalkin, Orlov stb. számolt be ezen eljárással 
elért jó eredm ényekről. M ironov (1942) azt ajánlotta, hogy bronchiektasiás ere
d e tű  tályogokat nyeles izomlebeny plasztikával kezeljék- M ironov széles pneu- 
motomia u tán  az izmot a tályogüregbe fekteti és o tt fixálja. 1944-ben Dichno 
számolt be jó  eredm ényekről, m elyeket nyeles izom lebennyel kapott bronchus- 
sipolyok zárásánál. Utóbbi időben Linberg, Grigorjev, R attner és Salagin, 
Csajka, Kiszeljev, Volosin közleményei foglalkoztak e problém ával. 1948-ban 
Dzsanelidze 35 nyeles izomlebeny plasztikával kezelt bronchus-sipoly esetéről 
szám ol be.

Pool és Garlock 1929-ben m egjelent m unkájukban felhívják a  figyelmet 
Abrazsanov e ljá rására  és tovább fejlesztik azt. M unkájuk lényege és értéke, 
hogy nem választják  le a tüdőt a  m ellkasfalról és ezzel leegyszerűsítették a 
m űtéte t. Nissen a musculus erector trunci-ból képzett nyeles izomlebeny 
készítés technikájá t ír ta  le, Shenstone (1936) azon törekvésében, hogy az izom
plasztika m inden előnyét egyesítse, bronchus-sipoly zárására a  bordaközti 
izm ot használta fel. Ennek előnye, hogy az izom könnyen lefejthető és benne 
m eg lehet kím élni az  ereket és idegeket, továbbá m inden irányban  könnyen 
mozgatható-

Abrazsanov m ű té tek  eddig ism erte te tt változatai csak solitaire bronchus- 
sipolyok zárására alkalm asak. Többszörös sipolyoknál először G arré végzett 
sikeres m űtétet. Ilyen  esetekre később a Sauerbruch klin ikáról Lebsche (1925) 
dolgozott ki m ű té ti eljárást. 1932 ó ta Nissen az ú. n. rácstüdő ellátásánál az 
Abrazsanov-féle izom lebenyt kezdte alkalm azni és azt ajánlotta, hogy a rács- 
tü d ő  felületén előzetesen sem m iféle beavatkozást ne végezzünk, hanem m eg
felelő nagyságú izom lebenyt fek tessünk  arra  és o tt fixáljuk  azt. E m űtétnél 
az izomlebeny alá d ra in -t helyezünk és a bő rt zárjuk. 1938-ban Lezius kisebb 
m ódosítást végzett e  m űtéten, am ennyiben N issen-nel ellentétben, aki kis
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darabok resecálását ajánlotta, a rácstüdő környezetében 7—10 cm-es távolság
ban  a bordákat és csontsarjakat eltávolíto tta .

Nyeles izomlebeny képzése a bronchus-sipoly elhelyezkedésétől függően 
a mellkas különböző izm ait felhasználhatjuk. Sajnos, a megelőző többszörös 
m ű tétek  m iatt, gyakran a megfelelő izom sorvadt és kevéssé alkalm as plasz
tikára .

A mellkas elülső felületén lévő sipolyoknál m ajdnem  kizárólag a m us- 
culus pectoralis m ajorokat használjuk fel plasztikára. A lebeny kiszabásánál 
az iiziom eredése felől széles tápláló nyelet kell hagynunk, hogy a lebeny vér
ellátása és életképessége biztosítva legyen,- A táplálás jobb b iztosítására az 
izomlebenyt bőrrel együtt szokták kiszabni. Ennél az eljárásnál az emlő is 
belekerül az izomlebenybe, aminek következménye, hogy a  két emlő asszi- 
m etriás lesz.

A mellkas oldalsó felszínén fekvő sipolyoknál legtöbbször a m usculus 
se rra tu s  anteriort, annak sorvadása esetén a musculus pectoralis m ajort, vagy 
a musculus latissim us dorsit használjuk fel. A háton  fekvő sipolyoknál 
rendszerin t a musculus latissim us dorsi-ból készünk nyeles izomlebenyt. 
Ennek az izomnak vérellátása igen  jó és ezért alkalmas arra, hogy k ü lö n 
böző irányban elm ozgatható jól táp lá lt lebenyeket képezzünk belőle.

Az em lített izmokból képzett lebenyeknél nem kell ta rtan u n k  attó l, 
hogy azok elhalnak. Más a helyzet a musculus erector trunci esetében, m ely
bő l akkor képzünk lebenyt, am ikor a bronchus-sipoly a gerincoszlophoz közel 
fekszik. Ennek az izomnak vérellátása különbözik m ás izmokétól'. Nagy tápláló 
ere i segmentekben harán tirányban  futnak, hosszirányban csak jelentéktelen  
vérerek  haladnak. Ezért egy. ülésben hosszabb darabot ebből az izomból fel
szabadítani veszélyes, m ert az izomlebeny elhal. Ilyenkor a N issen á lta l ki
dolgozott eljárás igen jó. Ez általánosan ismert, ezéfrt i t t  nem  írom  le.

A nyeles izom lebenyt sikeresen alkalm azhatjuk a legtöbb bronchus- 
sipoly zárására. Tudjuk, hogy a bronchus-sipolyok nagy része spontán, vagy 
konzervatív kezelésre gyógyul. Azonban az ajakszerű, direkt, vagy broncho- 
derm alis sipolyoknál, melyeknél a bronchus'ep ithe lje  a bőr epitheljébe köz
vetlenül megy át, csak m űté ti megoldástól várhatunk  eredm ényt. Ilyenek 
továbbá a többszörös sipolyok, az ú. n. rácstüdő.

A m űtéti megoldásnak vannak ellenjavallatai is. Nem szabad zárnunk 
a bronchus-sipolyt mindaddig, amíg a sipoly-járat az őt előidéző gennyes fo
lyam atot drainálja. E llenjavallt a sipoly zárása gennyedést fen n ta rtó  idegen 
testek  jelenléte esetében is, m ert ezek eltávolítása spontán gyógyulást ered
ményezhet.

Ellenjavallatok hiányában is a m űtét időpontját illetőleg a sebészek kü 
lönböző vélem ényen vannak. Gast szerint, ha a sipoly nem  ' m u ta t gyógyhaj- 
lamot, úgy m inél előbb operálunk, annál jobb eredm ényeket kapunk. Perthes 
úgy véli, hogy 4—6 heti várakozás u tán  operálni kell, hasonló felfogást vall 
G arré is. Linberg azt ajánlja, hogy legkésőbb 6 hónap u tán  végezzük el a m ű
tétet, m ert ezután csak a sipoly nagyobbodása következhet be és az idült geny- 
nyedés intoxicatio forrása. Halstead, Gerlock és Pool ellenkezőleg, abból a  fel
tevésből kiindulva, hogy a bronchus-sipolyok spontán záródhatnak, lehetőség 
szerint m inél további várakozást ajánlanak. Legóvatosabb Graham , aki úgy 
véli, hogy a sipoly megjelenésétől szám ított egy éven belül soha ne zárjuk el 
.azt. Véleményünk szerint m inél korábban történ ik  a sipoly zárása, annál jobb,
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m ert ezzel olyan elváltozások kifejlődését előzhetjük meg, m elyek később 
nehezítik gyógyítását. A m ű té ti beavatkozás idejé t a tüdő állapota szabja 
meg. H a a sipo ly-jára t környezetében a tüdőszövet m egnyugodott és spontán, 
vagy konzervatív kezelésre nem  gyógyul a sipoly, akkor m űtéti megoldáshoz 
kell folyam odnunk. A  m űtéti eljárások közül pedig a legkorszerűbb áz Abra- 
zsanov-féle nyeles izomplasztika, am ely a legm egbízhatóbb eredm ényeket adja.
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Szempont oh
az  idegosztá lyra  történő beutaláshor

(Mit tartalmazzon a honvéd kórházak idegosztályára történő beutaláskor kiállított
szolgálati jegy?)

Ir ta  dr. Juhász Pál orvosalezredes.

A békeegészségügyi szolgálati szabályzatunk előírja, hogy neuroticus be
tegek kórházba való u talásánál a parancsnokság á lta l készített jellemzést, az 
orvos észleleteit, epilepsiások beutalásánál pedig a  roham ok pontos leírását 
kell beküldenünk. C sapatorvosaink ezen a téren  sorozatos m ulasztásokat kö
vetnek el. Közleményem nek feladata  ezekből a  m ulasztásokból származó 
konkrét nehézségeknek a  feltárása, a szolgálati szabályzatunk erre vonatkozó 
pontjának  orvosaink részére történő tudatosítása és az idegosztályra történő 
kórházi beutalások szem pontjainak rögzítése.

Polgáfi kórházak idegosztályain igen ritk án  fordul elő az, hogy felvé
telnél a  beteggel együ tt ne jelentkezzék hozzátartozója is. Csak a legritkább 
esetekben tud  az idegosztályra kerülő beteg betegségére vonatkozó kielégítő 
adatokat szolgáltatni. É lettársának, szüleinek, vagy fe lnő tt gyermekének, nem  
ritkán  hivatali m unkatársának  kikérdezése felté tlenül szükséges ahhoz, hogy a 
beteg pontos anam nesisét megszerkeszthessük. A beteg subjektiv  elmondása 
vagy leírása a vele együ tt élők észleleteinek, jellem zésének tudom ásulvételé-
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vei kiegészítésre szorul. A kórelőzményi adatok elbírálásánál tek in tetbe keil 
vennünk a betegek m agatartásában, viselkedésében környezetük á lta l is 
észlelt változásokat, szellemi és fizikai teherb író  képességük objectíven m eg
állapítható csökkenléisét, a különböző szellemi functiofoban a közösségi élet 
során m utatkozó zavarokat. Pontos diagnózist ezeknek aiz adatoknak h iányá
ban m egállapítani nem  lehet. Nem egyszer fordul elő, hogy a polgári ideg
osztályok a kezelésük a la tt  álló beteg pontos m egismeréséhez környezet- 
tanulm ányozást végeznek és egy orvos vagy erre  k iképzett egyén az illető 
családját, m unkahelyét felkeresi. A  honvéd kórházak ezekekkel a lehetősé
gekkel m ég nem rendelkeznek. A beteg subjectív  panaszai m ellett a kórházak 
kizárólag a rra  az egy-két soros vélem ényre vannak utalva, m elyet a csapat
orvos a beteggel beküld. Ez az egy-két soros vélem ény nem  szokta ta r ta l
mazni, hogy az orvos valóban m it észlelt vagy kinek az észlelése a lap ján  ju 
to tt a közölt véleményhez. Eizi a vélem ény igen gyakran  nemcsak hibás, hanem  
azt a lá tszato t is kelti, hogy az orvos m ég a  beteget sem kérdezte ki kellő
képpen. Igen gyakran érkeznek idegosztályra olyan vélem énnyel betegek, 
mely kórházi felvételét szükségessé teszi, de a beteggel fo ly ta to tt egy-két per
ces beszélgetés m ár a vélem ény helytelenségéről győz meg. Azt a lá tsza to t 
kelti ez, hogy orvosaink legnagyobb részének m ég m indig m eg van az a pol
gári hibája, melyet orvosi m űnyelven nyakunkról történő lerázásnak, á t 
passzolásnak nevezünk. Alábbiakban néhány olyan betegséggel kapcsolatos 
szem pontokat szeretnék rögzíteni, m ellyel igen gyakran kerülnek fe lvételre 
baj társaink.

Az epilepsia pontos diagnostisálásához nélkülözheteleni a  kórházba vétel 
előtti rohamok, rosszúllétek ism erete. Igen hasznosak és tanulságosak voltak  
azok a jegyzőkönyvek, m elyeket a  betegek roham airól a. parancsnok vagy pol- 
tiszt v e tt fel és a beteg  — az orvos távolléte m iatt — ezzel a jegyzőkönyv
vel jelentkezett osztályunkon. Ugyanakkor az orvosok á lta l észlelt rosszúllétek 
leírását a legritkább esetben kap tuk  meg, az orvos epilepsia kórism e m egálla
pításával a maga részéről elintézettnek véli az idegszakorvossal való közlést és 
azt várja , hogy az á lta la  észlelt roham ról a kórház állítson ki egy bizonyít
ványt. A beutalás alkalm ával fe lté tlenül közölni kell a roham ok gyakoriságát. 
T üntesse fel azt, hogy a roham okat ő maga, a beteg  elöljárói, szobatársai ésa- 
k ité 'k-e , vagy pedig arró l csak a beteg számolt be. Célszerű ebből a  szem
pontból az ilyen betegeket — hacsak valam i dnötő szempont a kórházi beuta
lást nem  teszi szükségessé — egy darabig a csapatnál észlelni, egy roham 
táb lá t felfektetni és így lehetővé tenni annak  kiismerését, hogy m ilyen kö
rülm ények között szokott a rosszullét jelentkezni. A rohamok gyakoriságának 
eldöntése nemcsak epilepsiánál igen jelentős, de a roham szerűen jelentkező 
vegeta tív  collapsusok, hysteriás rosszúllétek gyakoriságuk esetén betegségük
ben éppen úgy katonai szolgálatra való alkalm atlanságot jelentének, m in t a 
gyakran ismétlődő epilepsiás rohamok. Ha az idegosztály a csapatnál észlelt 
roham ot nem m inősíti epilepsiának, akkor szolgálatképesen külcti vissza, 
holott a csapatviszonyok között gyakran előforduló egyéb okra visszavezet
hető rohamszerű rosszúllétek fe lté tlenül más elbírálást tennének indokolttá. 
A rohamok gyakoriságának közlése nélkül a csapat és kórházorvos között nem  
alakulhat ki egészséges munka, mely a beteg gyógyítását és szolgálatképessé
gének helyreállítását eredményezné. B eutalása alkalm ával a roham okkal kap
csolatban közölni kell továbbá a roham  közvetlen előzményeit, a roham  éisz- 
lelésének pontos leírását, a betegnek roham  u tán i állapotát. A szakorvos szá-
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m ára ezek a közlések nem  kevésbbé fontosak, m int a roham ok gyakoriságá
nak  m egállapítása. Fontos a szakorvosnak tudnia azt, hogy a betegnek van- 
naik-e éjszakai rosszulliétei, m elyekről a beteg esetleg nem  is tud, csupán 
szobatársai, vagy aia éjszakai ügyeletes észlelte. Rögzítenünk ke ll azt, hogy 
a rosszullétek fizikai, vagy szellemi m egterheléssel kapcsolatban jelentkeznek. 
A roham  leírásánál té rjü n k  ki az egyes tünetek  jelentkezésének sorrendjére, 
fe ltü n te tv e  azt, hogy az sa já t észlelésünk-e, vagy pedig m ások közölték ve
lünk. Rosszulléte alkalm ával szerzett-e  a beteg sérüléseket és a test melyik 
részén? Rögzítenünk kell azt, hogy a  rosszullét lezajlása után, m iképpen vi
se lkedett a beteg, a roham  u tán  m it leh e te tt nála megfigyelni. Végül tü n tes
sük fel a szolgálati jegyen, hogy a beteg  bevonulásakor je len tette-e  betegsé
gét. Ha igen  m iért nem  kerü lt be eddig kórházi kivizsgálásra, ellenkező eset
ben m iért titk o lta  betegségéit- A m indennapi honvédorvosi gyakorlatban m ind
két eset igen gyakran fordul elő. Különösen a tisztje lö ltek  és álta lában  a po
litikailag  fe jle ttek  azok, akik betegségüket titko lják  és gyógyulásukat re
m élve válla lják  a katonai szolgálatot. Viszont felté tlenül a szim ulálás gyanú
jába kerü lnek  azok, akik elsőízben néhány hónappal bevonulásuk u tán  ser
dülő k o ruk  óta fennálló m egbetegedésről számolnak be.

Neurosisok esetében a helyes diagnosis és a beteg szolgálatképessége m eg
állapításához nélkülözhetetlen a csapiatorvos és — am int a Szolgálati Sza
bályzat is előírja — a csapatparancsnok vagy a közvetlen szolgálati elöljáró 
jellemzlélse. B eutalása alkalm ával a csapatorvos szerezze meg ezt a parancs
noki vélem ényezést és kü ld je  be a sa já t jellem zésével együtt vagy a  pa
rancsnoktól konkrétan  fe ladott kérdés u tá n  nyert vélem ényt közölje. A csa
patszolgálat során jelentkező fáradalm ak, a katonaélettel járó  fegyelem nem  
ritkán  vezet különböző neurosisokhoz, m elyek kezdetben finom vegetatív , 
később durva functionális zavarokban nyilvánulnák  meg. A csapatörvos fe l
adata kinyom ozni azt, hogy m ik a kó rtüneteket kiváltó tényezők. Ennek m eg
állapítása sokkal könnyebb csapatnál, míg a beteg szokott környezetéből 
nincs kiem elve. A katonai szolgálattal já ró  fáradalm akat, helyesebben en
nek következtében jelentkező zavarokat elősegíti vagy csökkenti a  betegnek a 
honvédséghez való viszonya, a dolgozó néphez, a béketáborhoa való hűség — 
röviden a beteg  politikai fejlettsége. Pihenéssel a neuroticus tüne tek  javu l
nak — családi okokat kell o tt keresnünk, am ikor a különböző neuroticus 
panaszok o tthon  eltö ltö tt szabadság u tán  jelentkeznek. A politikai fejle ttség  
kérdését kell felvetni, ha a  honvédségi szolgálat a la tt jelentkező neurosis pi
hentetéssel, szolgálatm entességekkel sem m u ta t javulást. Gyerm ekkori kör
nyezeti á rta lm ak a t kell fe lku ta tnunk  évekre visszanyúló és ism ételten  elő
forduló neuro ticus panaszok esetében. A honvédségnél rendelkezésünkre álló 
nevelő és fegyelmező eszközökkel, a nevelőnek és orvosnak a beteggel fenn
álló kapcsolata révén a polgári életben el nem  érhető eredm ényeket m u ta t
hatunk fel.

A különböző psychopathák szolgálatképességének eldöntése kórházban igen 
nehéz és rendk ívü l hosszú időt igétnyel. A kórházi élet egyfelől m int m inden 
új környezet, m ásfelől annak m egterhelésektől m entes napjai nehezen hozzák 
felszínre azokat a  személyi tulajdonságokat, m elyek a katonai közösségi élet
ben csaknem  naponként rend fenn tartási és fegyelmezési problém ák elé állít
ják  orvost és parancsnokot egyaránt. A fegyelm ezetlen — egoista, az affectiv, 
sejmalis, narcom aniara hajló stb. psychopathák megfigyelésére, későbbiek során 
nevelésére is, igen alkalmas a csapatkörnyezet. A baj társak  m inden megnyi-
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latkozása elárulja a közösséghez való alkalmazkodó készségüket, a  k itartó  
munkára való alkalm atlanságot, a lobbanékony lendületet, az indulat kitö
résekre vagy suicidiumra hajló készséget. I t t  a közvetlen katonai elöljáró 
véleménye döntő. Ehhez, kapcsolódik az oligophrenia kérdése. K üld jön  a esa- 
patorvos jellemzést a beteg  tanulm ányi előmeneteléről, szorgalmáról, á lta lá
nos ism ereteiről, m indennapi tájékozottságáról.

Enuresis nocturnánál a szim ulálás vagy aggraválás eldöntése szem pontjá
ból jelentős a csapatorvos véleménye. Ha valaki akar, éjszaka be tu d  vizelni. 
Helyes vélem ényt alkotni .igen nehéz, ha m ár bevonulás alkalm ával ilyen 
szempontból nem vizsgáljuk meg betegeinket, ille tve ha  az ilyen irányú  pa
naszokat figyelmen kívül hagyjuk. Későbbiekben m egham isított anam nesise- 
ket hallunk. Mint m inden szim ulálásnál it t  is ism ernünk kell a betegnek a 
honvédséggel szembeni általános m agatartását.

Psychosisoknál rögzítsük pontosan a tünetek  jelentkezésének sorrendjét. 
Figyeljünk fel a ra j, vagy szobatársak jellemzésére — m ilyennek ism erték 
régebben és milyen tulajdonságban vesznek észre változást. Döntő jelentő
ségű lehet a psychoticus állapot kifejlődésének időpontjában is a beteg  tá r 
sainak elm ondása a lap ján  visszamenőleg reconstruált kórfolyam at.

Egyéb idegbetegségnél rögzítsük a szolgálati jegyen), hogy a beteg  m ikor 
jelentkezett elsőízben bárm ilyen panasszal. (Szám talan idegbetegség kezdődik 

' neurasthenias panaszokkal és még szakorvos is nem  egyszfar esik abba a téve
désbe, hogy induló sclerosis m ultiplexet, pp-t stb. neurastheniának könyvel 
el.) Tüntessük fel, hogy az egyes jelentkezések alkalm ával mi volt az objec- 
tív  orvosi lelet, beutalása előtt, hol és m ilyen kezelésben részesült.

Összefoglalva, a kórház és csapatorvos egészséges összműködésének egyik 
alapfeltétele az, hogy a csapatorvos az idegosztályra való beküldés alkalm ával 
adjon részletes jellemzést. Ennek a jellemzésnek szempontjai:

I. Minden idegbetegségnél 1. beutalását megelőzően a beteg  részesült-e 
m ár orvosi vizsgálatban, kezelésben? 2. Kórházi kezelésben? 3. Mi volt az ofo- 
jectív  orvosi lelet?

II. Az előbbi szempontokon kívül
a) Epilepsiánál a szolgálati jegy tartalm azza: 1. roham ok gyakoriságát, 2. 

azok jelentkezésének időpontját és körülm ényeit, 3. a roham ok pontos le írá
sát, 4. a roham a la tt szerzett sérüléseket és 5. bevonuláskor je len te tte-e  a 
betegségét.

b) Neurosis oknál 1. a neuroticus panaszok és tünetek  jelentkezésének sor
rendjét, 2. bevonuláskor a betegnek voltak-e ilyen irányú  panaszai, 3. m ilyen 
szellemi vagy fizikai m egterhelés során jelentkezett, ille tve súlyosbodott a 
kórkép, 4. szabadság, pihenés, szolgálatmentesség a panaszok fennállására m i
lyen hatással volt, 5. mi a katonai elöljárók Véleménye a beteg  katonai szol
gálatkészségéről, politikai m agatartásáról, 6. m ilyen a beteg  viszonya b a jtá r
saihoz.

c) Psychopathiaknál: 1. m ilyen a beteg politikai képzettsége, 2. m ilyen a 
katonai szolgálatkészsége, m ilyen a szolgálatban’m egnyilvánuló akarati élet? 3. 
m ilyen baj társaihoz való viszonya, egyes kirívó eseteket, összetűzéseket több 
irányban kérdezzünk ki és lehetőleg jegyzőkönyvszerűen rögzítsük, 4. m ié rt 
és milyen fenyítései voltak, 5. milyen a családja a szociális helyzete? 6. pol
gári életben fo ly ta to tt m unkakörében m ilyen volt a m unkához való viszonya?
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d) O ligophreniáknál: 1. tanulm ányi előmenetel, 2. elöljárók véleménye a 
beteg  hangulati és akarati életéről.

e) Enuresis noc turnénál: 1. m ennyiben zárható  ki vagy tám asztható alá a 
szim ulálás lehetősége.

f) Psychotikus állapotoknál: 1. kórtünetek  jelentkezésének időpontja és 
sorrendje — részbeni az orvos sa já t észlelései, részben a beteg társainak  el
mondása alapján.

Az idegosztályra történő beutalás alkalm ával k iállíto tt szolgálati jegynek 
ilyen értelem ben való m egszerkesztése kétségtelenül fáradságot, u tánajárást 
és megfelelő körültekintést igényel. De csak ennek segítségével biztosítható 
az, hogy b eu talt betegeink érdem ileg el legyeinek intézve. Ellenkező esetben osz- 
tá lyaink  állandóan zsúfoltak lesznek, a betegápolási napok száma fölöslege
sen megnövekszik és — m int eddig is — fölösleges napok telnek el azzal, hogy 
a betegrfe vonatkozó adatokat utólag kell a kórházaknak beszerezniük. Beuta
láskor a fenti szempontok szem e lő tt ta rtása  fölöslegessé teszi betegeinknek 
csapat &  kórház közötti többszöri u tazta tgatásait, csapatorvosaink m ár első 
alkalom m al kim erítő  vélem ényt fognak kapni baj társa ink  munkakészségéről, 
a további csapatszolgálat a la tt velük szemben foganatosítandó bánásm ódról és 
gyógykezelésről. Anyaggazdálkodásunk, Szolgálati Szabályzatunkon alapuló 
fegyelm ünk ezen a téren  is feladataink m aradéktalan  teljesítését kötelessé
günkké teszi.

A nyaki sym pathicus hatása  
az ayy  elektromos tevékenységére

Irta : Dr. Iván László  orvosszázados.

E vizsgálatokhoz a kiindulási alapot az a megfigyelés adta, m elyeket 
irodalm i adatok is alátám asztottak, hogy a nyaki sym pathicuson végzett be
avatkozások bizonyos esetekben befolyásolni képesek az epilepsziás rohamot, 
úgy hogy azt m egszüntethetik, enyhíthetik , vagy a roham  lefolyását m eg
változtathatják . Ez a tény a rra  enged következtetni, hogy a  nyaki sympa-

Ircdalom: 1. Asenjo  1939-ben házinyulakon ggl. cerv. sup. kiirtást végzett 
egyoldali s utána azt 'észlelte, hogy a 12 állatból 7-nél homolateralisan amplitúdó 
csökkenés következett be.

2. Bertrand  és munkatársai 1941-ben 6 egyénnél egyoldali ggl. stellatum 
infiltráció, illetve exstirpatio után azoncsoldaü potentiálcsökkenés:, az elvezetések 
szabályossá válását és lassú hullámok megjelenését észlelték.

3. Ugyancsak Bertrand  és munkatársai carotis sinus novocain blokád után 
5 egyénnél azt észlelték, hogy egy eset kivételével a potenciálingladozásak '/3-ra 
csökkentek, illetve egy esetben ampl. növekedés és frekvencia szaporulat volt 
észlelhető. Az elváltozások mindig kétoldaliak voltak.

4. Austin  és munkatársai 1948-ban 3 kutyánál egyoldali ggl'. cerv. sup. ki
irtás után előbb általános frekvencia csökkenést, majd frekvencia szaporodást 
észleltek az azonosoldali occipitalis lebenyen.

Az ideggyógyász szakcsoport 1951. m árcius hó 8-i ülésén tartott előadás.



thicus idegrendszer aiz agyvelő működésiét, anyagcseréjét chemiai, vascula
ris, vagy neuralis úton befolyásolni képes. így  feltehető volt, hogy a nyaki 
sym pathicuson végzett beavatkozások, m űtétek, in filtratiok  az eeg. görbén 
valamilyen form ában visszatükröződnek.
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20—30 — 6 6 3 3 — — 6 7 14

30—40 — ’ 7 7 1 4 1 1 7 11 18

40—50 4 7 7 3 1 3 — — 7 10 16

50—60 2 3 3 2 — 1 — — 3 3 6

Összesen : 9 18 28
“

10 4 1 1 27 36 64

I. táblázat. A vizsgált egyének kor és nem szerinti, — a kórformák szer nti 
megoszlása, — a beavatkozások és vizsgálatok száma.

Az általam  vizsgált beteganyagot a következő táblázat szemlélteti (1 
tábla). Ebből k itűnik  az, hogy 27, különböző korú (10—60 évig) egyénnél 
(18 fi, 9 nő) 36 ízben történt, a  nyaki sym pathicuson beavatkozás. Ezek kő- ' 
zött 11 egyén eeg. szempontból normális, 16 eeg. szempontból kóros volt. 
Összesen 64 vizsgálat tö rtén t a különböző beavatkozások következő megosz
lása szerint: 5 beavatkozási typus tö rtén t (2. tábla), m elyek m ind a nyaki 
sym pathicus idegrendszer különböző szakaszainak időleges vagy végleges 
m egszakítását célozták diagnosticus, vagy therap iás szándékkal.

A metodika lényegében a következő volt: a beavatkozás előtt közvet
lenül frontális, centrális és occipitális elvezetésekben megvizsgáltam az ille 
tő k  eeg. görbéjét, m ajd 10—20 ccm. novocaimnal (tonogenmal és anélkül) ggü. 
ste lia tum  vagy ggl. cervcale superius in filtra tio t végeztem. A subcutan b e
adott hasonló mennyiségű novocain sem tonogennel sem anélkül nem  okoz 
az eeg. görbén változást, — a 'tonogen szerepe ilyen kis m ennyiségben csak 
annyiban nyilvánul, amennyiben elnyújtja az infiltratio  hatását. A beavat
kozások u tán  10—20—30—40 perccel elvezetéseket végeztem az előzőleg m eg
vizsgált regiokról. M űtét u tán  a vizsgálatok közvetlenül, illetve napokkal, 
hetekkel vagy hónapokkal követték a beavatkozást. M inden esetben 2, vagy 
négy elvezetéses Garceau készüléket használtam . Az egyes írókarok érzé
kenységét több ízben párhuzamos kapcsolással kontrolláltam .
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Ö sszesen  : 5 12 4 7 8 36

2. táblázat. Az egyes kórformák megoszlása a végzett 
beavatkozások szerint.

‘ A  vizsgálatok során a  következő elváltozásokat találtam  (3. tábla). A  
táb lázat lényege az, hogy az eeg. szem pontból norm ális és kóros egyénéknél 
egyarán t kb. 80—80%-ban követi a beavatkozást az eeg. görbén jól defin iál
ható változás.

Az oldaliság szempontjából a helyzet az, hogy az eeg. szempontból 
norm álisaknál 30%-ban azonos oldali 70%-ban kétoldali az elváltozás. A kó
rosaknál ez az arány  úgy tolódik el, hogy a beavatkozással azonos oldali 
elváltozás 46, kétoldali elváltozás 54%-ban fordul elő. A változások csaknem 
m inden esetben frontálisan, centrálisán és occipitalisan egyaránt jelentkeznek.

A változások m ilyenségét illetően m egállapítható, hogy az ép eeg).-on 
az esetek túlnyom ó többségében frekvencia növekedés és potenciálcsökkenés 
észlelhető (7—7) és csak elenyésző azon tesetek számai, am ikor potenciál nö
vekedés és lassú hullám ok megjelenése is m utatkozik. Minőségi változás
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3. tá b lá z a t. V áltozások  a norm ális és kóros E E G . görbén a  kü lönböző  
b eava tkozások  u tá n .
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két esetben volt, egy alkalommal csipkeképződést lehetett észlelni, egy a lka
lommal pedig EKG. rhythm us jelen t meg a beavatkozással azonos oldalon.

A kóros eseteknél a m ennyiségi változások a következőképpen alakul
nak: 11 esetben  frekvencia szaporodás, 8 esetben amplitúdó növekedés, 7 
esetben am plitúdó csökkenés, 5 esetben frekvencia csökkenés vo lt észlel-

* V . lv e ~irr
V

4ja. ábra.

■ “ - fcf

f . m

■V-̂K-A "V n'v| *

4jb. ábra.
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4/c. ábra.

H S 3 * * e< t ;» t  íí * * ? ,

4/d. ábra.
4. ábra. 21 é. fi. j. o. hemicrania és brachialgia. a) Infiltratio előtt. Frontoperietalis és 
eentro-occipitalis elvezetések. Minden elvezetésben elég egyenletes alfa R. 30—50 

mV amplitúdó, b) j. o. ggl. stellatum infiltratio utón 10 perccel. Minden elveze
tésben jelentős amplitúdó csökkenés, c) u. az 15 perccel az inf. után, alacsony 
amplitúdó mellett béta R-, d) 25 perc múlva a Homer csaknem teljesen megszűnt, 

visszatért az eredti R. és az amplitúdó.

4 3 9



©

f p i  f 4 % ; *  y

w ^ í / v . - h h v ^  * -,/■
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5. ábra. 41 é. fi. commotio utáni állapot, a) frontalis és occipitalis elvezetések inti it ratio 
előtt, b) ugyanaz j. o. ggl. cerv. cup. infiltrátio után.

/^ ^ -v rv v V v /V ^ W l/A-f>w'
^ A M tW iA A a
m i
St*

/ v ^ / v A ^ ’V ^ V ^ V "
*

6. ábra. 36 é. fi. j, o. parieto-occipitalis agytályog, a) occipitalis elvezetés infiltrátio előtt 
(mko. delta R.), b) ugyanaz j. o. ggi. cerv. sup. inf. utáni A delta rhythmusra sza

pora frekvencia superponálódik.
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7. ábra. 60 é. nő (tu. cerebi). a) theta R. infiltratio előtt, b) j. o. ggl. cerv. sup. infiltra- 
tio után. J. o. frekventia szaporodás és amplitúdó növekedés, hatodait tüske-delta

hullámok képződése.

hető. Egyéb változás hat esetben fordult elő: 5 esetben dysrhythm ia csökke
nés, 1 esetben a dysrhythm ia m utatkozott. A frekvencia és am plitúdó növe
kedés, illetve csökkenés nem haladta meg az eredeti értékek három szorosát, 
illetve % -ét

A kapott elváltozásokat a m ellékelt áb rák  szem léltetik (4—7. á.)
Az elváltozások általában a H orner tü n e t fellépte u tán  1—-2 perccel 

megjelennek és a H ornerrel együtt tűnnek gl. A kapott elváltozások á lta lá 
ban nem  m utatnak különbséget a bérű tás szintje szerint, így. a ggl. Stella - 
tum, a határköteg és a ggl. cerv. sup. bénítása az eeg. lelet a lap ján  nem  kü
löníthető el.

Ha most a statisztika és az egyes görbék m erevségének k o rlá tja it á t 
lépjük és a biológia nyelvén kíséreljük m eg az észlelt jelenségeket é r te l
mezni, akkor a következőket m ondhatjuk:

Azon egyéneknél, akiknek agya bioelektromos áram term elés szem pont
jából egészségesnek mondható, a nyaki sym pathicus egyoldali bénítása esetén  
vagy az azonos, de inkább m ind a ké t agyféltekében megszaporodik az 
elektromos pulsaitio rhythm usa és csökken a potenciálingadozások nagysága. 
F.z a jelenség feltűnően hasonlít arra, am it akkor észlelünk, am ikor érzék
szervi inger fu t be az agyba s a nyugalm i tevékenységet desynchronisatio 
folytán alacsony am plitúdójú, szaporább béta rhythm us v á ltja  fel. Így fe l
tehető tehát, hogy egészséges agyon a nyaki sympathicusnak az agy felé  ha
ladó impulsusai — a sympathicus tonus fokozódása — a synchronisatiot elő
segítő hatást fe jtenek  ki. A hatásm echanism usra vonatkozóan nem  tudjuk , 
hogy az chemiai, neuralis, vagy vascularis természetű-e, és hogy a hypotha- 
lamuson, vagy az agykérgen fejti-e ki hatását.

A kóros görbéjű egyénekre vonatkozóan azt á llap íthatjuk  meg, hogy 
itt lényegében két különböző jelenségcsoportot észleltünk. A giócos elválto
zásoknál többnyire a' góctünetek aktiválásáról van szó, az epilepsiás m eg

441



nyilvánulásoknál pedig főleg a dysrhythm ia csökkenése az, ami szembeötlő. 
Utóbbi m egállapítások azonban m ég további bizonyításra szorulnak.

Összegezve tehát, vizsgálataim  eredm ényét a következőkben foglal
hatjuk össze:

1. A nyaki sympathicus különböző szakaszainak bénítása az agy- 
elektromos tevékenységét ép és kóros viszonyok között befolyásolni képes.

2. Ép viszonyok m ellett a változás 70%-ban  kétoldali, 30%-ban csak, 
vagy hangsúlyozottan azonosoldali.

3. Ép viszonyok m ellett a változások term észete mennyiségi és az ese
tek többségében a potenciálingadozások csökeknésében és a frekvencia sza
porodásában nyilvánul.

4. K óros viszonyok között a  góctünetek aktiválása és a dysrhythm ia 
csökkenése észlelhető.

5. A változások szempontjából sem  az agy különböző pontjainak, sem 
a nyaki sym pathicus különböző szintjeinek nincs jelentőségle.

6. A vizsgálatok az irodalmi adatok egy részét megerősítik és azokat 
néhány új ada tta l gyarapítják.

Végiül köszönetét szeretnék mondani mindazoknak, akik vizsgálataimat le
hetővé tették, így elsősorban Zol'án tanár és Horányi prof. szaktársaknak, vala
mint Juhász alezredes bajtánsnak, továbbá szeretném megköszönni Juhász alez
redes és Alpár alezredes baj társaknak önzetlen segítségüket a reprodukcióval kap
csolatos nehézségek megoldásában.

A vizsgálatok többsége a budapesti Eötvös Lóránd Tud. Egy. agy- és ideg
sebészet] intézetében történt.

Irodalom: A. Asenjo: Zbl. f. Neurochrirurgie 4 : 307—309. 1939.
2. Bertrand I., J. Gosset, Lacape et Mme Godet-Guillain: Revue neurol.
3. Ugyanazon iszerzck: Compt. rend. Soc. de bioi, 135 : 1419—1421. 1941.

73 : 326—346. 1941.
4. Austin, G., Conelly T. and Worster H.: Disease of the Nervous System  

N. Y. 1948, 9/5 105. — Ref. Ex<;erpta: 454. 1949.

t íjabb m ódszer  a szem ete tésének kezelésére  
( Suli h if dry l- thcráp ia)

írták : Dr. Grósz István  orvosalezredes és dr. Constantinovits Milán.

Vegyi szerek okozta m aródások lefolyása függ az expositio tartam ától és fo
kától, a kém iai re  act hu tástó l és az illető anyag fizikai jellegétől, m ely a  pe- 
n e trá tió t szabja meg.

a) Az ágens halm azállapota döntő fontosságú (mészszemcsék). Irritá ló  tu la j
donsága, főleg a figyelm eztető könnyezés és fájdalom  az expositio ta rta m á t 
m egrövidítheti (ammonia,gáz). K énhydrogénnel szembein kifejlődő to leran tia  
könnyen vezet k e ra titis  fellépéséhez. Ezen sub jectív  tü n e t hiánya jellemzi a  ve
szélyes m ustárgázt és m ethyláló szereiket. A szaruidegek bántalm azottságá’ kén-' 
d ioxyd behatására felelős a súlyos m aródásért.

b) A lúgok elszappanosítják a lipoid ta rta lm ú  hám barriert s így könnyen 
hato lnak  a mélybe. A savak a sziarú-f ehérj ét denatu rálják : a strom a m etakro-
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O kSzaru  á llap o ta
V isus

Conj.
necrosis

K ezelésig 
e lte lt  idő

G yógy- V isus 
ta r ta m  ( tá v g -
n ap  zósi)

5/10 

5/10 

5/40 

fél m ou

2 m ou 

5/40

1 m ou 

5/30 

5/20 

1 m cu

5/40

3 m ou 

3 m ou 

5/20 

5/20

+ lúg 1 ó ra 3 nap 5 /5

+  + mész 6 „ 3 „ 5 /6

— lúg fél „ 2 „ 5 /8

+  +  + m alte r 12 „ 15 „ 5 /20

•+ +  + m alte r 8 nap 28 „ 5 /25

+ cem en t 4 óra 4 „ 5 /8

+ mész 2 „ 1 \ , 5/5

— ace tcn  
ta r t .  sav 3 n ap 4 „ 5/8

- k róm sav 2 óra 6 „ 5 /10

- vask i or d 
t. sav negyedó. 1 „ 5/6

+  + láng félóra 4 „ 5/12

—1 izzó réz negyedó. • 5 „ 5 /10

- gázláng félóra 2 5/8

izzó v as 3 óra 3 >» 5 /8

_ forró  vas 1 2 „ 5/8

roásiás festődése nem  változik. Az anion leköti a fehérje szabad bazikus cso
portjait.

A  szaru szerves anyagának felépítéséről tudjuk, hogy 80 %i collagénből ée 
20% mucoidból áll. U tóbbi (hyaluron kénsav) szerepe újabban előtérbe kerül. 
K ísérletben m ikrokém iai hexosam in-m eghatározásából és m etacrom asiás 
(toluidinkék) festésekből m egállapítható, hogy nátron lúg  vagy am m oniaétetés 
kapcsán korán megfogy a mucoid, szemben a sav okozta maródásokkal. Való
színűtlen, hogy a calciumion per se gyorsítaná a sérülés progresszióját.

Míg az em lítettek  hatásának  lényege a szöveti pH kitolása a norm ális h a tá 
rokon túl, a  következő ágensek fajlagos protein-denaturálása á  pH m egváltozás 
nélkül jön létre: a keletkező új combinatio stab il vagy reversibilis v o lta  dönti 
el a  feltisztulás lehetőségét. További biológiai következm ény helyi tú lérzékeny
ség kifejlődése. A legmesszebbmenően tanulm ányozott dematuráns a m ustárgáz és 
nitrogén-m ustár; előbbi főleg a hexokinase-enzym  gátlása révén fe jti k i pro
gressiv és irreversibilis m aró hatását. Fontos csoport a m ethyláló ágenseké
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(dimethylsuilfát, m ethyljodid és brom id stib.). Hasonlóan reagálnak ezek a ve- 
gyületek, m in t áz előbbiek. — Az a rzén tarta lm ú  anyagok (Lewisit) a  szaru fa j
lagos SH -csoportjaival reagálmaik: ez kivédhető dim ercaptopanollal (BAL). Ki
m utatták, hogy  a cornea érző S H -tarta lm ú végkészülékeinek m egtám adása jel
legzetesen eg y ü tt já r  azonnali szúró érzéssel és reflektorikus könnyezéssel (ez 
diklórdiethyil-származékok^ és m ethyláló  ágensek esetén nem  játsz ik  szerepet). 
Ugyancsak az SH gyökkel reagál többek közt a  Chinon-származ ékok sora 
(p-phenyléndiam in oxydatios term éke). A jó lism ert tintaceruzasérülés h á tte ré 
ben életfontos szarufehérjék  savgyökeinek lekötése áll a  bazikus festék, me- 

. thylibolya részéről. A könnyezte tő anyagok egy további csoportjában ia senso- 
ros SH gyök szerepe bizonyított: ilyenek a k ló r és brómaeetophemon, valam int 
aldehydelk; je len lé tü k  alacsony concentrátio  esetén is érezhető (korai szemhéj- 
görcs!).

c) A tox icitás m egítélésében a szer fizikokém iai tulajdonsága is igen fontos 
(oldhatóság). A  szaruba történő behatolás akadályai (SWAN): lipoidos hámgát, 
a v íztartalm ú s tro m a és a gyenge endothél. Á ltalában egy anyag könnyen pene- 
trál, ha oldható zsírokban és vízben (kéndioxyd, ammónia). Az iparban  és ház
tartásban  fon tos sífcosítók vagy deter,gensek felü le tactiv, anyagok, m elyek a 
hám barriert szétrobbantják . A synthetikus anyagokon k ívü l ilyenek a szappan, 
epe ás saponinok. Végül szerves oldószerek sejtkárosítást okoznak zsíroldás 
vagy fehérje denatu rálás révén  (alcohol, ä th srek  stb.).

Bár a kezdeti biokémiai és fizikai okok igen változóak, a szerek okozta vál
tozások többé-kevésbbé egyhangúak. A súlyosabb képet a strom a duzzadása, 
m ely az endothél laesiot követi, se jtes  beszűrődés, ereződés, m ajd  hegesedés 
jellemzik. A co lliqativ  lúgsérülést secundär elhárulás követi, a co'agulatios sav- 
étetést utólagos feltisztulás. M ustárgáz etetés folyam án iritis, kötőhártya el
halás és érrögösödés lép fel (lásd harcgázsérülésről szóló cikket). A lew isit je l
legzetesen szem héj, kötőhártyalés szaru oedémát okoz.

A normális, nem  duzzadó ostrom a optikailag tiszta, teh á t dehydrált állapotú; 
a  sem iperm eabilis endothél bántalm azottsága a strom a vízfelvételével és elbo- 
rulásával jár. Ez a fellazulás alkalm assá teszi a corneát ereződésre (kis vérzés 
előzi meg). így  az endothél szerepe elsődleges fontosságúnak bizonyult a szaru 
viselkedését ille tő en  (COGAN stb.).

Néhány szót a szaru hám osodásáról illetőleg a  sebgyógyulásáról kell szól
nunk. Patkány kísérletek  azt m u ta tják , hogy a sebgyógyulás .kezdetben sejtm oz
gás, rákúszás rév én  indul! meg, m itosis nélkül. A sejtoszlás beható vizsgálata 
a lap ján  a m itosisgátlását lé trehozhatja  a behatások egész sora, részben azonnal, 
részben  laten tiaval (ibolyántúli sugarak, m ustárgáz) A sejtm ozgást alacsony hő
m érséklet, .oxygén h iány  és enzym m érgek gátolják. Az SH-kötő anyagok, első
sorban  chinonok. higany és arzénvegyületek  k ife jezett gátlást okoznak a seb- 
gyógyulás lefolyásában. Ebből, is k id erü l a SH-csoport jelentősége a hámoso- 
dásban  (BUSCHKE)

1949. novem berében vezettem  be (G. I.) régebbi m unkahelyem en a m aró
dások és égések ellátásánál a sulfhydryl-kezelést. E célra a hydrosulphosol 
(Lientz) nevű készítm ényt használtuk (szerves és szervetlen kötésű kénvegyü
le te k  keveréke), m elyet ricinusolajban suspendáltunk 1:20 arányban. Egyedül 
súlyosabb, fe lvételt igénylő esetekben alkalm aztuk, am buláns esetekben nem. 
Panitocainozás u tá n  bő mosást végeztünk, szükség esetén mechanikus tisz títá s
sal, műszeres k ifordítással karöltve. Ezután a fekvőbeteg szemrésébe bőven csep
p en tü n k  a jól fe lrázo tt keverékből! szélesebb nyílású  cseppentővei, m ajd kötést
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alkalm aztunk. Ezt m egism ételtük 6 óránkint, átlag 2 napon át. Később tüneti 
kezelésre tértünk  át, a secundär fertőzés és összenövés meggátlására illetőleg 
leküzdésére. Összesen 51 esetben alkalm aztuk és figyeltük meg a SH theráp iás 
hatását. (Lásd I. sz. táblázat-)

I■ sz. táblázat.

E se tek
szám a Á polási nap Á tlagos

gyógytartam

L úgs rülés 26 162 6.2 n a p

Savsérülés 8 30 3.7 „

É gés (therm ikus) 14 47 3 3  „

Ti&umás h ám h ián y 3 9 3.0 „

Összesen 51 248 4.8 „

Az összeállításból kiderül, hogy a gyógyulási napok száma m egrövidül a 
szokotthoz képest: csupán két ízben lá ttu n k  utólag symblepharon-képződést. 
Az azonnal kezelt esetekben a szaru m aródása egy-két nap 'alatt behám osodott. 
Controll estek: teljesen azonos kép a k é t szemen ritkán  adódott s így össze
hasonlításra nehezen nyílik  alkalom. Néhány tanulságos casust táblázatosán 
közlünk. A felületes hám hiány jelzése vonalzással tö rtén t, a mélyebbé kereszte
zett vonalakkal, míg a szaru elborulásáé teljes árnyékolással. A súlyosabb képet 
rendesen a kötőhártya necrosisa kíséri: a limbushálózat pusztulása utólagos 
elszürküléssel fenyeget (ingok).

Az esetek analízisekor kiderül az a többször hangoztatott tény, hogy m inél 
korábban kerül a szem szakszerű kezelésbe, annál jobbak az eredm ények. T er
mészetesen teljes elhalással já ró  súlyos égések, m int azt forró  fém (réz stb.) 
befröccsenésekor vcCt alkalm unk látn i, eredm ény nem  várható.

A hatásm echanizm ust illetőleg u talunk egy régebbi dolgozatra, m elyben az 
SH gyök jelentőségét részleteztük a sebgyógyulásban, továbbá a W ilm er In té 
zet m unkásságára. Mivel a hámmozgást bén ítják  a lj.elyi érzéstelenítők, csupán 
az elsősegély alkalmából ad junk  egyízben ilyet, a továbbiakban kerü ljük , első
sorban a cocaint (állítólag a percain ilyen szempontból ia' legártalm atlanabb). 
Annak idején herpes gyógyítására glutathiont, m ajd hajból előállíto tt cysteint 
alkalm aztunk kenőcs 'alakjában.

Az SH csoportok jelentősége közism ert a szöveti enzym folyam atokban 
(redox-rendszer). U talunk itt a BAL valam int a hydrosulphosol yédőhatásóra 
alloxan-diabetesben.

Az aminosavak sdbgyógyulást serkentő hatását is túlnyom órészt SH jelen
létének tudhatjuk  be. így  állatkísérletben különböző k iterjedésű szarusebek 
gyógyulási ideje lényegesen megrövidül (SCHAEFFER): míg a controll szemen 
36 órát vesz átlag igénybe, a kezelt szemen 2 órát. K iderült, hogy ez a cystein- 
nek tudható be, mely nem  helyettesíthető methioninnal.

Hasonlóképpen nyilatkozik JIRMAN (Prága) is, aki glycocoll és histidin 
(2—5%) oldatát alkalm azta étetésekben. Nagy sorozatok (KUHN 300, 
CRUTHIRDS 500 eset), bizonyítják a gondolat gyakorlati helytállóságát is- 
A szaru caustio m ellett a bőr égései (röntgen, ultraviola, hő stb.) is jó l reagálnak.

A priseoll-therápiát (Streiff, Nagy) -csak az utókezelés folyam án lá tju k  indo
koltnak, hogy a szaru táplálkozását jav ítsuk  kötőhártyai vérbőség előidézésé-
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vei. Ami a ko ra i Denig m űtétet illeti, álláspontunk nagy külföldi statisztikák 
alapján az, hogy az átü ltetés könnyebb esetben nem  javait, súlyos étetésben 
viszont nem  m úlja  felül a konzervatív kezelés eredményeit.

Régebbi ajánlatok: ammonium ta r ta rá t  (10%) vagy nátrium  citricum  
(8%) vagy am m onium  chlorid (4%) vizes o ldatával való fürdetés vagy csep
pent és.

Ügyes rendszer kísérleti szemsérülések fokának rögzítésére a következő corneális 
„grading“:
Szaru maximális läsio

homály (sűrűség, terjedelem) 4x4 =  16
oedema 3
fekély m élysége 4
ereződés 7

30

Egyéb
váladék 3
vérbőség 2
chemosis - 2
necrosis 3

összesen: 40 10
Hogyan alakuljon tehát a kezelés? a) az elsősegély folyam án semlegesítő 

oldatok h elyett azonnal bőven mossunk langyos vízzel, am ennyiben az étetést 
oldat okozta, vagy  pedig előbb a szilárd szemcséket (mész, lúg) távolítsuk el. 
Az olajat kerü ljük , m ert akadályozza a végleges ellátást. Fájdalom  csillapítás. 
Az elsősegély ilyen módoni ellátásának kihangsúlyozását szükségessé teszi az, 
hogy a szemészeti sérülések a balesetek jelentős hányadát teszik ki, am int az 
a régebben közölt baleseti szemészeti statisztikánkból is kiderül.

b) In tézetben  az öblítést m egism ételjük isotoniás oldattal vagy az alábbi 
pufferoldattal, m ely  állandóan készen álljon (term észetesen kanalas kifordítás, 
percain cseppentés után). Tágítás igen óvatosan tö rtén jék  (novatropin).

Acid. acet. glac- 3.9
Natr. acet. 6.8
Aqu. dest- ad 1000.0
MDS. pH 4.5

Ezután a fantem M tett SH kezelés következik, m ajd kötés. Az utókezelés 
lehetőleg ny ílt legyen  és másodlagos fertőzés ellen irányuljon: sulfonamid per 
os, antibioticum  helyileg. Az összenövések m eggátlására pálcikázás vagy lyukas 
protézis (műanyagból) szolgál. Az étetés szövődményei közül később a Symble
pharon m egoldására am nion átü ltetés jön szóba m ég pedig m élyhűtött alakban 
(folyamatban lévő kísérletek), m ivel száríto tt form ában (SORSBY) nehezen varr
ható , rendkívül szakadékony volta m iatt és am ellett nem élő szövet A ker'~to- 
p lastica optical célból éppen étetésekben sajnálatosan nem  ad  kielégítő ered
m ényeket; az ereződés ellen béta- v. contact ron tgen-su^ár lenne fajlagos tne- 
ráp ia . Megemlítendő, hogy az am m onia-caustio esetén a ján lo tt azonnali szaru- 
csapolás fölösleges beavatkozásnak bizonyult (GRANT).

Összefoglalás.
Az életfolyam atokban, jelesül a sejtek  belső légzésében vezető szerepet 

já tszó  SH rendszer gyakran  elective sérül é tetések kapcsán. Ennek pótlására

4 4 6



szolgál a bevitt SH, am ely a  m egakadt m itosis gátlás megszüntetésével hat. 
Az A vitam in helyi ham isító szerepe v itato tt. Az igen kétséges am m onium - 
ta rta rá t stb. kezelés helyett az SH therápia rationális biokémiai elgondolásokon 
alapszik. Arzén tarta lm ú  szerek (lewisit) esetén hatásossága bizonyított, sőt 
preventive hat. Célunk könnyen rendelkezésre álló hazai SH-készítmény be
állítása. E célra a m agyar BAL, a dicaptol (Chinoin) szolgálhatna. Jelenleg 
stabilizált cystein-kenőccsel (Dr. Bagdy) fo lytatunk megfigyeléseket, Corneális 
hámsérüléssel járó operatív  beavatkozásoknál is jól alkalm azható (pterygium).
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Újabb gyógyszeres  eljárások alkalmazása  
a szemészetben

Irta : Dr. Garai László orvosőrnagy.

Előre bocsátom, hogy cikkemben nem új gyógyszereket akarok ism ertetni, 
hanem m ár használatban lévő gyógyszerek szemészetben való újabb  alkalm a
zásáról akarok beszámolni. I.

I. Chemotlierapeuticumok:
Elsősorban a sulfam id-készítm ények helyi alkalm azását ism ertetem . A 

sulfam idokat belsőleg és injectdok form ájában m ár régen használják a sze
mészetben, de a helyi alkalmazása újkeletű.
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Az Állam i Szemkórházban, sikerrel alkalm aztam  a M examidot (Sulfa
pyridin, lactose alapanyaggal) ulcus serpens com eae, kúszó szaruhártyafekély  
eseteiben. Az ulcus serpens com eae leginkább mezőgazdasági sérülések kap
csán (kalász, szalmasaál) lép föl; pneumococcus, staphylo-streptococcus okozza, 
a szaruhártya súlyos roncsolásával jár, gyógyulása hosszantartó, vastag  heggel 
végződik, m ely  látásrom lást okoz. Sok esetben azonban á tfú ród ik  a szaru- 
hártya, m ely csam okvíz elfolyással, iris előeséssel, secundär glaucoma kö
vetkezm ényekkel, végül a szem elvesztésével já rh a t. Ezekben az esetekben a 
Mexamidot helyileg alkalm aztam  a fekélybe dörzsölve, jó eredm ényekkel 
(gyorsabb gyógyulás, vékony heg); egyetlenegy esetben sem volt perforatio.
A mi gyakorlatunkban az ulcus serpens m eglehetősen ritka, de előfordulása 
esetén sikerrel gyógykezelhető, mivel a  M examid helyett ugyanezen össze
tételű  készítm ény bárm ikor előállítható.

2. 5% Sulfadiazin kenőcsöt kö tőhártya gyulladásokban, trachom át kísérő 
ophthialmiánál használjuk irgam id helyett. Gyógyszertárunk jó m unkájának 
eredménye a Sulfadiazin kenőcs előállítása, m ely olcsó, jó gyógyszer és tökéle
tesen pótolja a drágább külföldi készítm ényeket.

3. P rontosil alkalmazása blepharitiseknél festés, illetve bedörzsölés for
májában. A blepharitisek  kezelésében, eddig a különböző kenőcsök m ellett jó 
eredm énnyel használtuk  a brillant-zöldet, de ennek az volt a h átránya, hogy 
izgatta a k ö tőhártyá t, sőt szaruhártya  gyulladást is okozott. Ezzel szemben 
az am pullázott prontosil rubrum  jó eredm énnyel alkalmazható, a kö tőhártyát 
nem  izgatja, ső t a blepharitist kísérő conjunctivitisekre is kedvezően, hat.

II. A ntibioticum ok:
A  streptom ycin alkalmazása csepp, subconjunctivalis és re trobulbaris in- 

jectiok form ájában. Szovjet tapasztalatok  alapján vezettük be a szemészetbe 
a streptom ycin ezen alkalm azását, elsősorban a skrophulás keratoconjunctivi- 
tiseknél, főleg pedig  ennek súlyosabb, többször recividáló alakjainál. Lénye
ges előnye, hogy ez a kánkép, m ely a régi konzervatív (atropin, dionin, sárga
kenőcs) kezelés m ellett átlagosan 3—5 heti gyógykezelést igényelt, gyakori 
recidivákkal, streptom ycin  alkalm azásánál 8— 10 nap a la tt gyógyul, ső t a re- 
cidiva veszély is csökken. Fontos kérdés ez a néphadseregünk viszonyaiban 
is, m ivel a görvélyes kötő- és szaruhártyagyuU adás elég gyakori kórkép; fia
ta l em berekről lévén szó, ezzel az eljárással a kezelés id ő tartam át 
1 '3-ra csökkentjük, ezáltal úgy költségben, m in t a kiképzésben való kiesés 
tekintetében idő t nyerünk. M ásrészt fontos azért is, mivel a görvélyes kötő- 
és szaruhártyagyulladásnál fennm aradó szaruhom ályok a látásélességet ron t
ják, ami a beteg  m unkaképességének csökkenését jelenti. A streptom ycin  ke
zelés nemcsak a folyam at gyógyulásának m eggyorsulását, hanem  a homályok 
elvékonyodását és felszívódását is elősegíti. Hasonló jó eredm énnyel alkalm az- , 
hiató scleritiseknél. A streptom ycin csepp készítése: 0.5 gr. 10 cm3 dest. víz
ben  oldva. A dagolása 2 óránként naponta 2—3 napig, 2 nap szünet, m ajd 
ism ét 2 nap adagolás. Osztályunkon több esetben sikerrel alkalm aztuk, ezen
k ívü l csak tág ító t adva.

Eredményesen alkalm azható a streptom ycin  subconjunctivalis és 
retrobulbaris in jectiok  form ájában tbc.-s uveitiseknél, chorioditiseknél, 10.000 
E .-et adva egyszerre, ossz. m ennyiség 0.5—2 gr. Eddig D2 v itam int adtunk, 
eredm ények m egítélése azonban nehéz.
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Polytricin , mely 50 E. penicillint és 30 E. streptom ycint tartalm azó tab 
lettákban kerül forgalomba. Igen jó  eredm énnyel alkalm azzuk heveny vála- 
dékos kötőhártyagyulladásoknál, első nap 2 óránként, m ajd 5-ször naponta, 
3—4 nap a la tt teljes gyógyulást érve el. Előnye, hogy tab le ttáb an  könnyen 
tárolható, nem  bomlik, ezért tábori viszonyok között is előnyös. Jól oldódik 
vízben, így a csepp készítése nehézségbe nem  ütközik, olcsó. Jó l pótolja az 
ugyancsak általunk bevezetett fungint (magyar penicillin készítmény), mely 
gyorsan bomlik, nehezen tárolható. Előnye még, hogy túlérzékenységet nem 
okoz.

Su lfhydryl-olaj alkalmazása etetéseknél. Ricinus olajban 1:20 arányban 
oldott olaj, korai alkalmazása esetén étetéseknél jó eredm ényeket lá ttu n k  a 
hámosítás meggyorsítása révén. Jól pótolja a  régebben alkalm azott pellidol 
kenőcsöt. Természetesen súlyos maródásokban am nionátültetéstől várunk  jó 
eredm ényeket.

Glucose: Szovjet tapasztalatok alapján vezettük be hypertóniás glucose 
cseppek alakjában történő alkalm azását szaruhártya folyam atoknál. A szerzők 
szerint a glucose elősegíti a szaruhártya vizanyagcseréjét, csökkenti a hám  
oedemáját, m eggyorsítja a felszívódást. Főleg keratitis  parenchym atosánál 
vált be.

Hasonló oknál fogva ajánlják  a glucose és a pilocarpin kom binációját 
glaucomában, ahol a glucose szerepe az, hogy elősegíti a szaruhártya á tjá rh a
tóságát a pilocarpin számára.

Rp. Sol. Glucose 20%-os 10 gr.
Piloc. hydrochlor. 0.1 gr.

B evezettük a szemcseppek tartó sítására  a standardizált szemcseppeket 
(Grósz—Kedvessy dolgozták ki aizi elm últ évek folyamán). Lényege: puffere
zett készítm ényekről lévén saó, hatásuk  változatlan, nem  bomlanak, ph-juk 
állandó, isotoniások, nem izgatok. Főleg alkaloidáknál (pilocarpin, atropin), 
zink, rezoroin és a könnyen bomló eserin esetében éirtékes. Gazdaságosak, 
nem gombásodnak, tartósak, gyógyszertárunk kiegészítésében nagy segítsé
günkre van.

E ztn  felsorolt gyógyszeres eljárások, am elyeket osztályunkon bevezettünk 
és alkalmazunk, nagyrészt tábori viszonyok között is eredm ényesen alkalm az
hatók, m ásrészt pedig béke-viszonylatban a kezelés m egrövidítésével és ered
ményesebbé tételével sok időt és költséget takarítunk  meg.

Irodalom: 1. Bocsever: Veszt. Opht. 1950. 1. 35 pp i2. Frolov: Veszt Opht. 1950. 
1. 30 pp. 3. Kacnelzon: Veszt. Opht. 1950. 6. 37 pp. 4. Berezin.szkaja és Kulmanova: 
Veszt. Opht. 1950. 5. 29 pp. 5. Friede: Gräfes Archiv. 1950. 645. 1950. 6. Grósz: Sze
mészet 1950. 4. 7. Appelmans: Archiv, d’ opht. 1950. 4. 225 pp.
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V « «  megye egészségügyének fejlődése  
a szom bathelyi  kiállítás tükrében
í r tá k : Echter Tibor és Melis György honvéd kollégisták.

Az em beriség történelm ével párhuzam osan fejlődik gyógyító tevékenysége 
is. K u ltú rtö rtén e tü n k  egyik döntő terü le te  ez. A  m ai társadalom  nagy ku l
turális fo rradalm at nem lehetne m egvalósítani a m últ em lékeinek feltárása és 
kiértékelés nélkül. Az orvostudom ány tö rtén e te  m inden korban szükségsze
rűen tükörképe az uralkodó gazdasági, társadalm i rendszernek. A rendelke
zésünkre álló adatok  alapján, m elyeket a szom bathelyi Orvosszakszervezet 
kiállítása, valam in t a szom bathelyi Várm egyei ^Levéltár anyagából m erít- 
te ttünk , szeretnénk egy rövid összefoglalással hozzájárulni az orvostudom ány 
fejlődésének feltárásához.

A katonaság m inden időben elsősorban igényelte az orvosi ellátást, hiszen 
ahogyan a nagy  Pirogov m ondotta, a háború nem  más, m int „nagy sebesü
lési endémia“. íg y  tehát az á lta lános orvostörténet ada ta it ku tatva, állandóan 
lá tjuk  annak szoros összefüggését a katonasággal. A háborúk különösen a sebé
szetnek ugrásszerű  fejlődéséit hozták  magukkal, m ásrészt a nagy tömegben 
együttlévő em berek a járványok megelőzésének, és a járványos m egbetegedé
sek gyógyításának törvényszerű követelm ényeit á llíto tták  fel. Ezeket a tapasz
talatokat és eredm ényeket egyrészt alkalmazza az orvostudom ány egyéb 
területeken is, m ásrészt a katonaságnál k iképzett orvosok a háború elm últá
val, vagy leszerelésük u tán  a po lgári lakosság közegészségügyi ellátását vég
zik. Ezért érdem es szám unkra honvédorvosok szám ára az általános orvos- 
történelem  tanulm ányozása.

A mai Szom bathely terü le tén  a régi róm aiaknak fontos katonai és keres
kedelmi gócpontjuk volt Sabária. Ennek a  katonai tábornak k iásott m arad
ványai mai nap is láthatók Szom bathelyen. Időszám ításunk kezdete előtt 
37-től, időszám ításunk kezdete utáni: 370-ig vo ltak  i t t  rómaiak. Orvosaik a 
rabszolgák közül kerü ltek  ki, k ik  tudásukat kizárólag a rabszolgatartók ré 
szére fordíto tták . Rómának volt az ókori világ legjobban képzett hadserege. 
É rthető , hogy jó  vo lt a hadsereg orvosi ellátása is. Az ásatások alkalmával 
napvilágra k erü lt sírok között ta lá lh a tó  volt egy róm ai katonaorvos sírja is 
te ljes sebészi felszerelésével. Ezenkívül is szám talan római kori orvostörté
nelm i emlék m ara d t ránk.

Szondák, éles sebészeti kanalak, kések, érvágó lándzsák, csipeszek, vas 
kötszerolló. Ezek az eszközök b izonyítják  a róm aiak fe jle tt sebészi tudását.

A honfoglalás u tán  rövidesen I. István  m egkereszteltet! országát, s ke
resztény papokat h ív  be. A term észettudom ányokat ismerő ókori Róma u tán  
az .egyház sö tét babonáival, m iszticizm usával te letűzdelt középkor követke
zik. Ennek hatása m eglátszik az orvostudom ányon is, hiszen az egyház taní
tása  szerint a betegségek ellen való védekezés az isteni ak a ra tta l való szembe
szállást jelenti. A  „gyógyító tevékenységet“ főleg javasasszonyok, papok vé
gezték. Az epilepsiásokat, dühöngő elm ebetegeket, chóreásokat ördögűzéssel 
„gyógyították", a betegségek és járványok  elűzésére körm eneteket rendeztek; 
szenteltvíz, ráolvasás értelm etlen  zagyva keveréke képezték a betegellátási. 
B izonyítékai a fen tieknek  a kódexekben:, boszorkányperekben, papi imádsá- 
gos könyvekben ránkm arad t emlékek.
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A renaissance kora Európa nyugati országaiban a többi term észettudo
m ány m ellett meghozza az orvostudom ány fellendülését is. Ugyanakkor ha
zánkban, ahol különösen erős volt az egyház és földesurak uralm a, továbbra 
is fen n ta rtják  m agukat a középkori babonák-

A XVI. században Vas m egyében még nem voltak orvosok, s a többi 
megyék, Sopron, Pozsony orvosai is csak a főurak részére voltak  elérhetők. 
A XVI. század legnagyobb rém e a pestis. Abban az időben azt hitték , hogy 
a füst megvéd a járvány  ellen. Ezért a  házakat Íremmel, fenyővel füstöl
ték, a pestises helyről érkező leveleket ecettel gőzölték, s jellemzően a kor 
társadalm i helyzetére, a levélhordó csupán a cselédség körében tartózkodha
to tt, s az urak közé1 nem lép h e te tt be.

A legrégibb ism ert m agyar orvosi könyvet Vas m egyében 1588-ban 
Monyorókeréken, Manlius János nyom dájában nyom ták. Frarvkovich Gergely 
soproni orvos irta:

„Hasznos és fö lö tte  szikseges könyv 
az Isten  fiainak es oetet feloe híveknek 
lelki vigaztalasokra es testi epoeletoekre 

Szereztetet
Frankovich Gergely doctor által.
Tizteld az orvost az sziksegert.“

A XVII. században sincs orvos a megyében. Jellemző azonban alárendelt 
helyzetünkre A usztriával szemben), hogy m ikor a pestis já rv án y  Vas megyé
ben dúl, megvédendő A usztriát, ideküldik W allner Ferenc philosophiae ez 
medicináé doctort a szükséges intézkedések m egtételére, nevezetesen közle
kedési u takat jelölnek ki, m elyekről való letérés esetén le tartóz ta tásokat esz
közölnek, az u tak  mellé figyelm eztetésül akasztófákat á llítanak  fel, össze- 
fogdossák a csavargókat, szökött katonákat, stb.

E kor egészségügyi jellem zésére álljon i t t  néhány XVII—XVIII. század
beli nyom tato tt és íro ti orvosi könyvekből ránkm arad t recept: „Nyavala- 
törisrül: Mák gubáját főzd meg, ökörfarkkóróval, tigy  hozzá egy la t patika
béli kakukfület, kevergy belejje  hökkömnyi fehér ku tyaszart. P robátum  est.“ 

„Az mell asszonyi á lla tnak  folyása vagyon, vagyis enyeges az anyam ihje, 
estenden üllőn fertály  órán á lta l cserfakirge fürdőben. Fölöstököm re igyék 
patikabéli Valéria gyökérbül herbatit, m ellbe tigy  idegyökeret. Eláll. Icaká- 
nak idejire duggyon az m ihibe fehér tehinnek szőrit.“

„Házi orvosságot és füvek a betűk rendje szerin t“ címmel 1712-ben 
nyom tatásban kiadott könyvecskében olvashatjuk: „N yavalyatörés ellen: a 
tövises disznó megégetvén, a porából egy-egy késhegynyit adj bé akárm iféle 
italban, mikor rá  akar jönni.“ Ugyanitt: „Sárgaság ellen: aranyszál fona’at 
hordozz nyakadban és tiszta sárga viaszkból tsinált pohárból igyál, vagy egy 
vastag répát kivájván, abból igyál.“

Ahogyan e fenti receptek is m utatják, néhány helyes megfigyelés, ha 
látszik is a receptekben, az is össze van keverve (babonás értelm etlen zagyva- 
sággal. — 1702-ben Kőszegen m ár orvos van. Szom bathely és az egész megye 
még mindig nem  rendelkezik orvossal.

A XVIII. század elejéről találkozunk a legelső katonai emlékkel, a Rá
kóczi szabadságharc a la tt Szombathely a kuruc sebesültek állandó m enedék- 
és ápolóhelye volt. A többszörös labanc megszállások a la tt a város a k u ru 
cok sebészeti és ápolószereit, sőt betegeit is m indig eltitkolta, m iért is 
Bottyán, 1707 szeptem ber 3-án a várost, m int sebesültek és betegek mene-
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diékhelyét különös oltalom alá vette. A Rákóczi szabadságharc leveretése u tán  
újabb katonaorvosi adatok, a vasmegyei levéltárban,, a várm egye közgyűlési 
jegyzőkönyve 1746 június 17-i bejegyzésében találjuk . A megyei közgyűlés 
arról intézkedik, Ihogy 40 fo rin t fizettessék ki az chirurgus folyamodására, 
akit a m egye felkelő seregéhez úgy alkalm aztak, hogy a szükséges gyógy
szereket sa já t költségén szerezize be. Az orvos a m egyei insurrectionális 
seregnél m in t szerződéses m agánorvos m űködött tehát.

A közegészségügyi elm aradottság, valam int az orvoshiány eredm ényeként 
a járványok még több m int két évszázadig pusztítanak. így  1710-ben ismét 
hatalm as pestisjárvány dúlt, m ind a megyében, m ind pedig Szombathelyen. 
Jellemzőek a te tt  járványegészségügyi intézkedések. Aki fertőzött helységek
kel, vagy személyekkel érin tkezik , 12 forin t büntetést fizet, ezenkívül napon
kénti „isteni szolgálaton“ könyörögnek a járvány  e lhárítására . „Az fördös 
legények és borbélyok 8—8 nap ig  azoknak gyógyítására, akiken van (a pes
tis) rendeltetnek .“ Szentm ártonban két lazarétum ot á llítanak  részükre. Napi 
30—35 em ber halt meg a já rv án y  ideje a la tt  pestisben, így egy- és három 
negyed év a la tt  (a járvány  1711 feb ru ár 23-án ért véget) kétezernél több 
áldozatot szedett.

Ha orvosok ebben az időben m ég nem  is voltak „chirurgusok és balneá- 
to rok“, dolgoztak már. Ezt bizonyítja, hogy Vas, Sopron és Zala megyék 
chirurgusai és fürdősei külön céhbe szervezkednek, s 1717-ben kapják
VI. Károly császártól h ivatalos céh rendszabályukat. C hirurgusi képesítést 
úgy lehet nyerni, ha valaki 3 évig inaskodott, ekkor diplom át nyert, majd 
két évig ta rtó  külországi vándorlás alkalm ával, m int „legény“ dolgozott, 
m ikor is a chirurgusi m unkára feljogosító diplomát elnyerhette.

1754-ben két orvcsdoktor van a megyében, egyik Kőszeg szabad királyi 
városban, az élénk kereskedelm i gócponton, a másik Rohoncon, a B atthyány 
grófok háziorvosa. Ez az adat hűen  tükrözi a kor társadalm i keresztm etsze
té t. Orvoshoz a jobbágy, a falusi kisnemes nem ju th a t. Az ő egészségügyi 
ellátásukat továbbra is a kuruzslók, a javasasszonyok, esetleg egy-két kisebb 
képzettségű chirurgus, balneátor, vagy bába végzi.

1762-ben szerződtetik Erlinger Lajost, a várm egye „Physikusává“. Ő az 
első orvos Szombathelyen. Szerződtetésének a lap já t az 1754-es k irály i rende
le t képezi, mely szerint a m egyék kötelesek szerződött orvost alkalmazni, aki 
„az adózó népnek“ ingyen köteles orvosi segítséget nyújtani. A részére kiadott 
u tasítás  az alábbiakat tartalm azza: a vagyontalanabb betegektő l köteles 
élelm iszert is elfogadni. Járványok esetén helyben kell m aradnia, m agát nem 
kím élheti, szomszéd vármegyék járványa esetén hozzon p reven tív  intézkedé
seket. Tetem bontást ingyen végzi, három  napnál hosszabb időre nem távozhat, 
távolléte a la tt betegeit tapasztaltabb  chirurgusokra és gyógyszerészekre kell 
bíznia. A gyógyszertárak felszerelését ellenőrzi, senkit nem  b iz ta th a t vala
m elyik  gyógyszertár látogatására. Súlyos betegek m ellett állandóan tartózkodnia 
kell, szegény betegeknek házi szereket rendeljen. A diplom ával nem  rendel
kező chirurgusokat és bábákat előzetes vizsgáztatás u tán  köteles m egtűrni.

A chirurgusok részére 1763-ban megyei rendszabályt dolgoznak ki. 
E szerin t a megyei physikus főorvos rendelkezése alá tartoznak, akik tudásu
k a t megvizsgálja és akinek jav asla ta  alapján kapnak m űködési engedélyt. 
E lőírás szerint a chirurguspknak gyógyszerekkel jól fel ke lle tt szerelve 
lenniök, s ezért a  m egszabott á ra t szám ítaniok. A helyeket úgy ke lle tt szét- 
osztaniok, hogy ne legyenek többen, m int ahányan m agukat fenn  tudják
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tartan i. Orvosdoktori jóváhagyás nélkül belgyógyászatot chirurgusok, gyógy
szerészek és bábák nem  vállalhattak . K ülön részletes előírások szabályozzák 
az érvágás gyakorlatát, különösen azon eseteket, am ikor nem  végezhetnek 
érvágást (caveant chirurgi et balneatores ne patientibus is F ebri tertiana, 
quartana, au t tertiana duplici sectionam  venerum  adm inistrent, cum haec 
summe pernitiose sit, atquenon aliud obstructiones viscerum  Hepatis et 
Lienis subsequantur), m ert igen erős, köznépből származó em berek pusztul
tak  el ennek következtében. Úgyszintén tilos viselős asszonyok varixainak 
felvágása, nehogy abortust idézzenek elő. A chirurgusoknak az abortus gyanút 
is be kell jelenteniök. Az 1772-es rendelet értelm ében pedig testi fenyítés 
előtt meg kell vizsgálniuk az elítélteket, hogy kibírják-e a 12—24 botütést.

Az 1763-ban véget ért osztrák /örökösödési háború u tán  M ária Terézia 
hadseregéből leszerelt katonaorvosok közül 14 telepszik m eg a megyében. 
Most m ár a megye minden járásába és nagyobb városába ju t  chirurgus. R aj
tu k  kívül még 7 chirurgus van  a megyében, köztük 4 borbély, akik a h a j
nyírás m ellett sebkezelést is végeztek. 1775-ben a megyei physikus javasla
tá ra  évi 100 forin t fizetéssel 4 chirurgust alkalmaz a megye. Jellem zően a 
volt katonaorvosokat veszik megyei alkalmazásba, mivel ők voltak  a legjobban 
képzettek. 1791-ben rendeletet bocsátanak ki, m ely szerint a megyei physikus 
évenként egyszer a megyét, a járási chirurgusok pedig havon ta a járásaikat 
kötelesek egészségügyi szempontból ellenőrizni. Mindezen intézkedések to 
vábbra is csak az uratc érdekét szolgálták, hiszen a járványos betegségben 
szenvedő jobbágyok orvosi kezelésben továbbra sem  részesedhettek, aki fe r
tőző betegségre gyanús volt,' az nem  já rh a to tt a földesur udvarában, nem  
érin tkezhetett a belső cselédekkel.

1809-ben gyűlt össze u to ljá ra  a nem esi insurrectió. Természetes, hogy 
a feudalists társadalm i rendszer e hadserege nem  állhato tt ellent Napoleon 
korszerű, fegyelm ezett, m odern hadseregének. Érdemes azonban feljegyez
nünk egészségügyi felszerelésüket. Ezredenként egy chirurgus volt egy láda 
sebészi m űszerrel és két orvoáságos ládával a lovasságnál. A  gyalogságnál 
m inden dandár számára egy láda seborvosi eszközök ta rtá sá ra  és m inden zász
lóaljnak egy orvosságos láda volt rendszeresítve. A fő tábo ri orvos fizetése a 
lovasságnál 46 F rt 17 k rajcár, főseborvos 26 F rt, alseborvos 20 F rt 15 k ra j
cár havonta. A gyalogságnál a fő tábori orvos 26 F rt-o t, az alseborvos 20 
F rt 15 k ra jcár fizetést kapott. (Ugyanakkor az ezredes 213 F r t  16 kra jcárt, az 
alhadnagy 51 F rt 34 k ra jcárt kapo tt havonta.) Pápán, M órichidán, Kom árom 
ban és Pesten  volt katonakórház.

A XIX. század első éveiben fellendül az egészségügy. Egy főorvoson és 
egy másodorvoson kívül még ekkor is csak sebésziek vannak  a megyében. Az 
orvosokat felszólítják, hogy m enjenek a katonasághoz, m e rt o tt is nagy  az 
orvoshiány. Vas megye ebben az időben 6 sebészi kerü le tre  van osztva. Még 
mindig pusztít a himlő, typhus, cholerajárvány, sokan szenvednek veszettség
ben és feltűnően magas a „bujakórosok“ száma.

A bujakór ellen Szalai Im re  másodorvos azt javasolja, hogy rendeljék el 
az általános kötelező vizsgálatot, tiltsák  el a vajákosokat a gyógykezeléstől és 
állítsanak fel elkülönítő szobákat. A XIX. században bevezetik a kötelező him 
lőoltást, a 30-as években 10 járási orvos, 31 körorvos, 5 városban városi orvos, 
és 81 okleveles bába működik Vas megyében. 1829-ben Szom bathelyen m eg
alakul az első 'kórház 40 ággyal. A kialakulóban' lévő kapitalista
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társadalm i ren d  a koncen trá lt városok, üzemek révén  szükségessé teszi az 
egészségügy fejlesztését. E zért tapasztalható  bizonyos m érvű  egészségügyi fej
lődés a század közepe tá ján .

Az 1848-as szabadságharcban Vas m egye is fe lá llítja  nem zetőrségét. Zászló
aljanként egy fő- és h a t alorvost rendszeresítenek. A katonaorvosoknak 1848 
június 10-től napi 20 k ra jcá r zsoldpótlékot fizetnek, tek in te tte l a hadsereg fo
kozott igénybevételére. A dunán tú li mozgó nem zetőrség főorvosa századosi 
címmel K ontra Károly  volt. Az 1848-as év utolsó hónapjaiban a császári csa
patok elfoglalják Vas m egyét, és így a szabadságharc hátralévő dicsőséges 
idejében nem  v e tt részt.

A szom bathelyi k iállításon  lá th a ttu k  Balassa János orvosprofesszornak, 
Eötvös József m iniszteri tanácsosának, K ossuth benső barátjának, a szabad
ságharc egyik kiemelkedő főorvosának kinevezési okm ányát, valam int eredeti 
diplomáját, s néhány disszertátió ját. Ugyancsak itt  vo lt k iállítva Grosz A lbert 
orvosdoktor, a honvédségi kórházak főorvosának kinevezési okmánya, vala
m int Mészáros Lázár hadügym iniszter á lta l a lá írt 'hadiútlevele, m ely szerint 
az egész ország te rü le tén  szabadon közlekedhet.

A szabadságharc bukása u tán  az egészségügy fejlődése ú jra  m egakadt. 
A falvak közegészségügyi helyzete m ég szomorúbb volt, m in t a városé, ahol 
a kapitalisták gyáraik  körü l bizonyos m értékű  egésizségügyi intézeteket kényte
lenek voltak létesíteni. Egy évszázad a la tt  alig  fe jlődött valam it a vármegyei 
egészségügy ellátása.

1945 óta ugrásszerűen fe jlődött a  várm egye és Szom bathely város köz- 
egészségügye. A felszabadulás óta e lte lt hat esztendő a la tt egy koraszülött 
osztály, 3 napköziotthon, egy tüdőgondozó, új k ísérleti laboratórium , sport
orvosi hivatal, MÁV betegbiztosító in tézet létesült. K ibővítették  az SZTK 
rendelőjét. M int az egész országban m indenütt, így Szom bathelyen is kézzel
foghatóan lem érhető, hogy m it jelen t a szocializmust építő társadalm i rend
szer, m it je len t az, hogy a „legfőbb érték  az em ber“. Szom bathely és Vas
m egye orvostörténetének fejlődése nagyjából azonos az ország egész területé
vel. Amilyen m értékben függött össze valam ely társadalm i rendszer a m iszti
cizmussal, a babonával, olyan m értékben gáto lta  a term észettudom ányok fej
lődését. Ez a kis v isszapillantás is bizonyítéka annak, hogy az idealista és 
m ateria lista  világnézet harcából csak a m aterializm us k erü lh e t ki győztesen, 
m e rt egyedül ez b iztosítja a korlá tlan  fejlődést. Csak a m indenféle kizsák
m ányolástól m egszabadult em ber válhat a  term észet u rává, csak a szocialista 
társadalm i rendszerben nem  függvénye az orvos, a gyógyító tevékenység, a 
közegészségügy egyes személyek, csoportok anyagi érdekeinek. A felszabadulás 
ó ta eltelt h a t esztendő a la tt többet fejlődött közegészségügyünk, m int előtte 
évszázadokon keresztül. S ez a fejlődés most m ár tö retlenül halad  tovább, m ert 
a Szovjetunió tapasztalatai, segítsége alapján, nagy P á rtu n k  vezetésével épít
jü k  győzelmesen a szocializmust, s m ert Néphadseregünk éberen őrködik 
hazánk  szabad fejlődésén.
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Dacterologiai tenyésztéses vizsgálatok  
egyszerű módszere  —  thermostat nélkül

Irta : dr. Lorber Leó orvosalezredes.

Bacterologiai tenyésztéses eljárások elképzelhetetlenek jól felszerelt 
bacteriologiai laboratórium  nélkül. E vizsgálat nélkülözhetetlen eszköze a jói 
regulálható therm ostat. A therm ostat fűtéséhez gáz vagy villanyra van szük
ségünk. Egyéb tüzelő eljárás (fa, szén, petróleum) a  37 fokos hőmérséklet 
állandósításának nehézsége m iatt nem  használható.

K atonai egészségügyi vizsgálatoknál igen fontos szerepé van a bacte
riologiai tenyésztéseknek. Döntő jelentősége van a bacteriologiai vizsgálatoknak 
a víz ^hatóságának eldöntésénél. De igen fontos e vizsgáló m ódszer olyan beteg
ségek kémlelésénél, amelyek bacteriologiai kutatása egyszerű mikroskopiai 
vizsgálattal lehetetlen.

Háborús körülm ények között a hadrakelf hadseregnél ezen vizsgálatok 
gyors, esetleg helyben való elvégzése igen nagy jelentőséggel bút. A víz bacte
riologiai tenyésztéseknek. Döntő jelentősége van a bacteriologiai vizsgálatoknak 
között is igen fontos. Háborús viszonyok között, am ikor az ellenség a ku tak  
megfertőzésével komoly előnyöket vél biztosítani m agának, továbbá a csapa
tok között, vagy a  megszállott területek lakosságának fellépő fertőző beteg
ségek kim utatása — nagy harci egységek harcképességének megőrzésére sors
döntő lehet — igen nagy jelentősége volna olyan módszernek, amelynek segít
ségével helyben, gyorsan tudnok kim utatni a kórokozó bacter'iumokat. Eddig 
ezt csak a hadosztály laboratórium aiban tud tuk  elvégezni. A therm ostatok 
testhőm érsékleten való tartása  itt is csak igen komoly költségekkel volt lehet
séges. Az alábbiakban ism ertetett eljárás alkalm azásával a bacteriologiai te 
nyésztéses vizsgálatoknál therm ostatra egyáltalán nincs szükségünk.

A „Honvédorvos“ augusztusi számában a víz coli bacillus kim utatására 
szolgáló eljárást ism ertettem . Ezen eljárás ugyancsak therm ostat nélkül m u
tatja ki tenyésztéses eljárással a coli bacillust.

Az alább ism ertetett eljárással a  coli bacilluson k ívü l a typhus, dysen- 
theria bacillus stb. is kim utatható. Az eljárás kitűnően alkalm azható a lovak 
fertőző betegségeinek k im utatására is — nagyobb bact. laboratórium i beren
dezés nélkül- I

A z eljárás lényege: 3,5 cm átm érőjű petricsészékbe öntött táp ta la jra  
visszük a vizsgálandó anyagot (víz, bélsál', egyéb váladékok). A petricsészéket 
fémtokba zárva az emberi test köré csavart flaniell övbe helyezzük. Megfelelően 
készített öVekben a hőm érséklet közvetlenül a bőr fölött 35 és 36 fok hőm ér
séklet között van. 10—12 óra alatt a bacteriumok, m int a therm ostatban kinő
nek, és további vizsgálat alá vehetők.

A flanellhaskötők zsebei belül vékony selyemből, kívül duplaflanellből 
készülnek és közvetlen a testen hordandók.

Megjegyzem, hogy kényelm i szempontok esetén a  petricsészék zsebben 
is jól kelnek. Keltetési idő 20—24 óra (éjjel az ágyba kell őket tartani). Igen 
jó módszer m ég a  petricsészéket megfelelő tartókban  jól letakarva a lovak 
hátára kötni. Ezen utóbbi eljárásnak előnye, hogy megfelelő nagyobb tartóban
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nagyszámú petricsésze egyszerre kelthető. Az eü. szakasz laboratórium i beren
dezésének nagy teherm entesítését teszi lehetővé: felesleges az igen drága 
elektromos aggragat és therm ostat.

Összefoglalás: Egyszerű eljárást ism ertettem  baeteriologiai tenyészté
sekhez. Az e ljárás feleslegessé teszi az igen költséges keltető  berendezéseket. 
Háborús körülm ények között a fertőzések kim utatását igen leegyszerűsíti és 
helyben teszi lehetővé.

Kijárás és őszhöz sajá t  színnel bíró 
és zavaros oldatoh holorimetrikus vizsgálatára

Irta: Dr. Lorber Leó orvosalezredes.

A kolorim etriás eljárások  a nagy hibával dolgozó quantitativ  kémiai 
módszerek csoportjához tartoznak, ezért a registráló organikus és anorganikus 
analíziseknél nem  szívesen alkalm azzuk őket. Az élő szervezetben lefolyó ké
m iai reakciók követésére a ko lorim etriás mérésiek azonban igen alkalmasak. 
I t t  dialektikus változásokat, összefüggéseket vizsgálunk, ahol az abszolút érté
keknél a gyorsan vizsgált re la tív  összefüggéseket jobban hasznosíthatjuk. 
A  klinikai betegek kémiai anyagcsere változásainál — a pontosság kisfokú 
engedm ényével — folyam atokat, változásokat tudunk pontosabban registrálni. 
Sajnálatosan ezen céltudatos engedékenység gyakran célta lan  pontatlanságo 
k á t eredményez. Se szeri, se szám a a klinikai quantitativ  m érő eljárásoknak, 
•amelyek 10—15% hibával is dolgoznak. A kolorim etriás m éréseknél könnyen 
követünk el ilyen nagy hibát, ennek  egyik főoka a szubjektív  látásban van. 
K ülönösen nehéz a  kolorim etrikus leolvasás, ha  a vizsgálandó színes anyag oldó
szerének saját színe vagy zavarossága a standard  oldat színétől eltérő nüance-t 
ad  a vizsgálandó anyag színének. Ezért az alábbiakban e ljárást és eszközt is
m erte tek  a sa já t színnel bíró, vagy  zavaros oldatok pontos kolorim etriás m é
résére. ■ ~ i |

A z  eljárás lényege.
Valamely oldalt színintenzitása arányos a fény ú tjába eső atomok számá

val. K evert színekre ugyanezen törvény  vonatkozik.
A törvény m atem atikai form ája:

I =  K(A1 + A 2. . .  A„)
ahol I =  a színintenzítását a A . . .  A 1 az atom ok számát és_ K egy fak to rt 
je len t. E törvény akkor is igaz, ha a fénysugár a  különböző színeken egymás 
u tá n  m egy keresztül. A színképződés ezen utóbbi tulajdonságát használjuk fel 
az a láb b  ism ertetett eszköz, ille tve  eljárás kidolgozásánál olymódon, hogy a 
fénysugarat a vizsgálandó szín és zavaró színen egymásután  vezetjük keresz
tül. Az eszközzel — amelynél a fen ti elvet alkalm aztuk t— a zavaró színt ki
tu d ju k  iktatni és egyben a  pontos kolorim etrikus leolvasást is el tudjuk vé
gezni.



Az eszköz leírása-

A  kolorim éter nagyban hasonlít a  D ubusq-rendszerű kolorim éterhez, 
azzal a lényeges eltéréssel, hogy jobb- és baloldalt ké t-ké t egymásba süly- 
hyedö cuvettá t alkalm aztunk.

A mellékelt ra jz  segítségével a készüléket, ille tve annak m űködését 
könnyen meg tud juk  érteni.

A  készülék alkotó részei: T  tükör, amelyik m indkét rendszerben egyenlő 
mennyiségű fényt dob, (0/,/, Gy, és Cba, C jJ  jobb- és baloldali cuvetták. 
(Bj  és B b)  a jobb- és baloldali cuvettában süllyedő optikai üvegbot és végül

az optikai egyesítésre szolgáló P  prizma és O okulár lencse. A cuvettákat bal- 
és jobboldalt lá tható  fogaslécek és forgatógombok segítségével fel- és lefelé 
m ozgathatjuk (Gy Ga ). Az emelkedés vagy süllyedés fokát a lécekre vésett 
0-tól 100-as beosztású skálán olvashatjuk le.

A  készülék használati módja zavarószínek, vagy zavarosságok kiiktatására.
Célunk az, — m int m inden kolorimetriánál, — hogy az eszköz m indkét 

oldalán, vagyis a vizsgálandó oldat — és standard oldatban — a koloriméter 
m inden állása m ellett a színképzés feltételei m indig azonosak legyenek. A ké
sőbbiékben e cél elérésére általános elvet ism ertetek. A készülék működését 
egyszerű példán fogom bem utatni. Vizsgáljuk meg e célból a vizelet kreatinin 
tartalm át. Mint ismeretes, a felesleges pikrinsav jelenléte m iatt norm ál kolori- 
m éteren a  kolorim etrikus m érést nem  tudjuk  elvégezni, m ert a k riatin in  szín
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változásával a pikrinsav színe is változik. Készítsük el tehá t a vizeletet kolori- 
m etrizálásra pikrinsav és lúg  hozzáadásával, készítsünk ugyancsak standard 
k reatin in  oldatot. Ügyeljünk arra , hogy pikrinsav koncentráció mindkét oldat
ban egyenlő legyen. Öntsük a felső cuvettákba a vizsgálandó, illetve a standard 
oldatot. Az alsó cuvetták m indegyikébe pikrinsav oldatot, am elynek koncen
trációja azonos a felső cuvetták  pikrinsav koncentrációjával. Ezáltal — teljesen 
lesüllyesztett alsó cuvetták m elle tt — a felső cuvetták bárm ilyen állása mel
le tt a p ikrinsav színdntenzítása teljesen  azonos lesz m indkét oldalon. A  fentebb  
k itű zö tt célunkat tökéletesen elértük.

Általánosságban a zavaró színek, vagy zavarosságok k iik tatása olymódon 
történik, hogy a felső edényekbe kerü l a standard, illetve vizsgálandó anyag, 
az alsó edényekbe a zavaró színű oldat. A  vizsgálandó oldat alá olyan hígítás
ban, am ilyen hígításban a vizsgálandó oldat van, a standard  alá eredeti con- 
centrációban. Azonban, hogy a zavaró atomok száma (zavaró szín intenzitás) 
m indkét oldalon egyenlő legyen, a standardot tartalm azó cuvettát fixáljuk, 
azon skálaponton, amely egyenlő: 100 osztva a  zavaró oldat higítási számával 
pl.: 3 szoros hígítás m ellet a  fix  pont

100
—  =  33,3

Ezzel elértük  azt, hogy a zavaró  szín m indkét oldalon azonos lesz a vizs
gálandó oldatot tartalm azó cuvetta  bárm ely állása m ellett. Ugyanis az ism ert 
colorim éter elv szerint három szorosára hígíto tt oldat 100-as colorim éter állása 
megfelel 33,3 állásnak, — concentrált (higítatlan) oldat esetében.

Végül oly általános elvet ism ertetek, m elynek segítsével — igen egyszerű 
fogással — a colorim etriát zavaró összes körülm ényeket (zavarosság, saját szín, 
reagensek hatása, stb.) ki tud juk  iktatni.

M érjünk le a vizsgálandó oldatból egyenlő mennyiséget, az egyik rész
hez adjunk a vizsgálandó anyagból pontosan ism ert m ennyiséget. (Kb. annyit, 
am ennyit a m érés eredm ényeképpen előre várhatunk. így pl. a vérhúgysav 
m ennyiségének m eghatározásánál 3 mgr. %-nyi mennyiséget.) M indkét lem ért 
részhez adjuk a színreakcióhoz szükséges vegyszereket, és egészítsük ki m ind
két oldatot egyenlő térfogatra, destillá lt vízzel.

M indkét oldat — a  fenti szempontok figyelem be vételével — colori- 
m etrikusan teljesen azonos, csupán a vizsgálandó szín intenzitásában lesz kü
lönbség. Ezen különbség m érését .a colorim éterrel könnyen elvégezhetjük, 
ö n tsü k  a két felső cuvettába a két oldatot, az alsó cuvettába az eredeti olda
tokat a szín intenzítás létrehozásánál használt hígításban (vagyis ha az a szín 
létrehozásához vegyszerek és destilált víz hozzáadásával a színes oldat kétszere
sére hígult, a kétszeresére h íg íto tt eredeti oldat kerül az alsó cuvettába). A felső 
cuvetták mozgatásával állítsuk be a színegyenlőséget. Az ism eretlen anyag- 
m ennyiséget a következő szám ítással nyerjük:

Az ism eretlen anyagot tarta lm azó  cuvetta álljon színegyenlőség esetén 
y skálaszámon (ezen oldat anyagm ennyisége x mgr.), az ism ert anyagmennyiség
gel (az a m gr.-m al megszaporított) o ldat skálaszám a legyen z (ezen oldat anyag
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mennyisége x + a  mgr.). Akkor (mivel a skálaszámok az anyagmennyiséggel 
fordítottan arányosak)

x  : x  -f- a =  z : y  és xy =  zx-f-z a, továbbá
za =  xy— zx — x(y—z) és ebből

z
x  =  a  ----y-z

<*

Vagyis szavakban kifejezve a keresett anyagmennyiség =  a hozzáadott 
mennyiség megszorozva

z
~ arányával.y-z

z és y a colorim éteren leolvasott sikálaszámokat jelenti. A z  anyagmennyiséget 
pedig mg.-ban vagy százalékban kapjuk aszerint, hogy a  hozzáadott mennyisé
get mgr., vagy százalékos oldatban számítottuk.

Befejezésképen megemlítem, hogy a készülék kevert színek  analysisére 
is jól felhasználhatók. Ennek jelentősége azonban inkább a  festék- és textil
iparban van-

A „H o nvédorvos“  előfizetési á ra :  80.— F t ,  in tézm én y ek , v á lla la to k  részére 120.— 
Lapengedély  szám a : 9031/1948. T. M.

K iad ja : a  H onvéd  K iadó  In téze t, B u d a p est, V I., S z tá lin -ú t 2. sz. 
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HONVEDORVOS
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E :  F E L K A I  D É N E S  D R.  O  R V O  S E Z R E D E S

☆

A nem zetközi  helyzet  és az egészségügyi
szolgálat

Ir ta : d r. S alam on  Ö dön
orvosalezredes

Egészségügyi szolgálatunk^ szervezése és megerősítése a osztályharc 
állandó kiéleződése közben folyik. A kiéleződés egyform án megvan nemzetközi 
síkon és belső helyzetünkben.

Ezt a m egállapítást politikai foglalkozásainkon, pártok ta táson  igen gyak
ran halljuk és saját m agunk is felszólalásainkban gyakran m ondunk el ilyen, 
vagy ehhez hasonló 'm egállapításokat.

Ennek elleniére m ég igen messze vagyunk attól, hogy ennek a m egálla
pításnak a jelentőségét teljes m értékben át érezzük és ami ennél m ég sokkal 
fontosabb, úgy éljünk, úgy szervezzük meg a m unkánkat, úgy vállaljunk  áldo
zatot, úgy tűzzünk m agunk elé követelm ényeket, hogy szemünk elő tt lebegjen 
ez a fontos megállapítás.

Ha megvizsgáljuk a nemzetközi helyzetet, azt tapasztaljuk, hogy a  hábo
rús uszítok megsokszorozzák erőfeszítéseiket, a háború kirobbantása érdekében. 
Hatalmas erővel nyom ja őket a kapitalizm us rothadó gazdasági, po litikai és 
gyarm ati rendszere. A kapitalizm us mai korszakában képtelen válságm entes, 
stabil periódust létrehozni, a burzsoázia nem képes a legtöbb nyugati ország
ban stabil korm ányt alakítani. A föld m egindult a lábuk alatt. Á tté rtek  jó
formán rögtön, azonnal a háború után, a hadigazdálkodásra, am ely term észe
tesen nem tudja a válságot elhárítani, hanem  elmélyíti. Egym ásközötti ellen
téteik szintén kiéleződnek, elsősorban politikai, katonai és gazdasági kudarcaik 
nyomán. Rákosi elv társ m egállapítja, hogy a  gyarm ati helyzetnek ú j fejezete 
kezdődött m eg és lényegében m egindult a gyarm atok felszámolása. M indebből 
a sokrétű nehézségből a burzsoázia csak egyetlenegy kiu tat lá t és ez az általuk 
annyira áh íto tt háború. Sztálin  e lv társ azonban m egállapítja, hogy egészen 
más dolog óhajtani a háború t és .más dolog azt kirobbantani. A béke m egvédé
sének az eszköze a széles tömegek, százmilliók kezében van, csak megfelelően 
kell fo ly tatn i a békéért vívott harcot.
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A béke fenn ta rtása  kiélezi a kapitalisták  belső ellentéteit és egyrnás- 
közötti e llen té te it és a béke győzelemre: viszi a szocializmust a kapitalizm us
sal szemben.

Ha m egvizsgáljuk a konkrét nemzetközi helyzetet, lá thatjuk , hogy a 
béketábor erői, a béke megvédésének az esélyei napról-napra fokozódnak- 
Ugyanakkor azonban gondolnunk kell a M iniszter B ajtárs 015. sz. parancsára 
és fel kell szám olnunk m inden olyan gondolatot, hogy az ellentábor gyengülése 
egyben azt je len ti, hogy a háborús veszély csökken..

A sarokbaszorított imperializm us dühödt, veszett állat m ódjára m ar és 
kimúlása elő tt m indent elkövet, hogy az em beriségnek minél nagyobb káro
kat okozzon.

A legutóbbi idők fontos eseményei, m in t Tibet békés felszabadulása, a 
béke-népszavazások világraszóló eredményei, az olasz választások örvendetes 
és az im perialisták  számára meglepő eredm ényei, mind csak még veszettebbé 
teszik az im perialistákat. Ugyanígy félelem  tö lti el az im perialisták táborát 
a Szovjetunió soha nem lá to tt eredményei következtében, amelyet az iparo
sításban, az 5 éves tervnek a teljesítésében é r t el.

A nyugati im perialisták borzadva gondolnak a hatalm as Kínára, amely 
kim eríthetetlen  term észeti kincseivel, energiaforrásaival és lelkes em berek 
százmillióival döntő fontosságú erőtényezőt je lent. A Szovjetunió példáján és 
a Szovjetunió segítségével K ína fejlődésének be lá tha ta tlan  perspektívái van
nak. De ugyanígy fejlődnek a népi dem okráciák államai, köztük a mi orszá
gunk is.

Ha K oreára tekintünk, ahol az im perialisták könnyű győzelmet remélve, 
aljas agressziót kezdtek, azt lá tjuk , hogy az egy év óta folyó súlyos háborúban 
az amerikai és csatlós csapatok jóval nagyobb veszteséget szenvednek, m int 
a II. világháború folyam án és az egy év óta folyó háború, a technikai eszkö
zök számszerű fölénye ellenére, a kudarcok sorozatát hozta az imperialista 
csapatok szám ára. Éppen a legutóbbi időben, m ájus 23-án je len te tte  ki az 
am erikai csapatok egyik vezetője, Van Fleet altábornagy, hogy m ájus 23-án 
az amerikai csapatok különleges módon m egerősítve, páncélosokkal, tüzérség
gel és repülőerőkkel korlátlan  tám adásba kezdtek északi irányban, amelyről 
nagyképűen k ije len te tte , hogy ennek a tám adásnak nincsen határa. H át a 
tám adásnak h a tá r t  szabott a hős koreai hadsereg és a kínai önkéntesek. Már 
jún ius 3-án, a kezdeti előretörés után, az intervenciós csapatokat 10 kilom éter
re] vetették vissza dél felé.

Ezek az esem ények és ezek a jelentések m utatják , hogy erőik fokozód
nak, m utatják ugyanakkor az ellenségnek egyre dühödtebbé váló kísérleteit 
a háború kirobbantására. Ezekből a tényekből ránk, a Néphadsereg katonáira 
az a feladat következik, hogy a béke megvédésének ránk eső szakaszán m in
den erőnkkel, m inden tudásunkkal és odaadásunkkal hely t álljunk.

Ha leszűkítjük a kérdést és most szűkebben az egészségügyi szolgálat 
problém áiról beszélünk, akkor meg kell állapítanunk, hogy a mi szolgálatunk 
egyike a legfontosabb szolgálatoknak, hiszen ez a szolgálat van h ivatva arra, 
hogy hadseregünk legfontosabb értékét, személyi állom ányát megvédjük a 
különböző betegségektől, arra  van hivatva, hogy hathatósan közreműködjön 
Néphadseregünk harcosainak megerősítésében, kondíciójának és állóképessé
gének feljavításában. Feladata, hogy fontos segítséget nyújtson az egyes 
fegyvernem ekhez való kiválasztásban. A másik fontos kötelessége egészség- 
ügyi szolgálatunknak a betegek harcképességének gyors helyreállítása békés
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és tábori viszonyok között egyaránt. Ezen feladatok elvégzésének állandó m eg
javítása term észetesen harc kérdése- A mi harcunk ugyanakkor nem  folyik 
elszakítva az élet többi részétől, ellenkezőleg, szorosan beletartozik abba a 
hatalm as küzdelembe, am it Néphadseregünk, egész Állam unk folytat a béke 
megvédéséért, a szocializmus építéséért. Az osztályharc kiéleződése az egészség- 
ügyi szolgálat számára azt jelenti, hogy a szolgálat megjavítása érdekében 
magunk elé fokozott követeléseket kell tűzni, azt jelenti, hogy az aktuális 
feladatainkat, a kiképzésünket, a módszereinket általában, napról-napra és 
óráról-órára meg kell jav ítan i. -Tudnunk kell azt, hogy nemcsak a feladat 
nehézségeivel kell megküzdeni, -hogy nemcsak arról van szó, hogy szolgálat 
közben kell elnyernünk a megfelelő kiképzést, hanem arról is szó van, hogy 
mindezt az osztályellenség dühödt és fokozódó ellenállása és tám adási próbál
kozásai közepette kell megcsinálnunk. Az ellenség jól tud ja  azt, hogy az 
egészségügyi szolgálat milyen fontos terü le t és természetes, hogy így vagy n, 
úgy gátolni igyekszik fejlődését. Emellett meg kell küzdeni a kapitalista  világ
ból m egm aradt csőké vényekkel is, amelyek még sokáig hatnak és jóval tú l
élik a burzsoázia uralm át. Fel kell vennünk tehát a harcot az ideológiai fejlő
désünk m eggyorsításáért, m ert légüres té r nincsen, és ahol nem érvényesül 
a m arxista-leninista ideológia, ott feltétlenül a burzsoázia ideológiája, a koz- 
mopolitizmus hatol be.

Ha jelen aktuális -feladatainkat vizsgáljuk, ,a honvédségünk központi 
kérdése a nyári táborozások sikeres megoldása. Nem is kell külön hangsúlyoz
nom, hogy ebben a m unkában  milyen nagy jelentősége van az eü. szolgálat
nak. Ha az eü. szolgálat jól végzi el a m unkáját, igen komoly m értékben já ru l 
hozzá a nyári táborozások sikeres végrehajtásához.

A tábor orvosának az a kötelessége, hogy mélyen behatoljon a problé
mákba, minden kis részlettel alaposan foglalkozva, biztosítsa harcosaink tábo- _ 
rozásának zavartalanságát eü. szempontból. Akadályozza meg minden erővel 
az eü. szabályok semmibevevését, akadályozza meg azt, hogy rom lott étellel, 
vagy meg nem felelően elkészitett étkezéssel harcosaink egészségét károsodás 
érje. Gondoskodjon m inden vonalon a bajtársak  egészségének védelméről úgy, 
ahogy az’t szabályzataink előírják, ahogy azt példaképünk, a Szovjetunió eü. 
szolgálata m utatja. Az eü. szolgálat számára nincs szebb feladat, m int harc
kiképzésünknek ezt a fontos szakaszát egészségügyileg biztosítani.

Az egészségügyi szolgálat számára teh á t így kell konkrétizálnunk a fe l
adatokat, ezt jelenti a mi számunkra az osztályharc kiéleződése, a m unkának 
ilyen m egjavításán keresztül tölti be az egészségügyi szolgálat helyesen a 
feladatát és így tud hozzájárulni ahhoz a hatalm as küzdelemhez, am elyet a 
világ haladó erői fo ly tatnak a békéért és szabadságért és amely harcnak élén 
példaképünk,, a nagy Szovjetunió halad
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Az ezred  eii. szolgálat fontosabb kérdései  
a ho. eü. gyakorlaton

Ö sszeállíto tta: d r. R ónai B arna
orvosszázados

A szovjet és magyar nép politikai együttm űködése m ellett, m eg van 
adva annak a lehetősége, hogy a  Szovjet Hadsereg eü. szolgálatának értékes 
tapasztalatait a  m agyar Néphadsereg eü. szolgálata megismerje. Ezeket a 
tapasztalatokat a győzelmesen végigküzdött Nagy Honvédő Háborúban sze
rez te  a dicsőséges Vörös Hadsereg. Nekünk, m agyar Néphadsereg honvéd- 
orvosainak ju to tt  az a m egtisztelő feladat, hogy ezekkel a folyam atosan át
ado tt tapasztalatokkal korszerűsítsük és átszervezzük eü. szolgálatunkat. Fel
adatunk az, hogy eü. szolgálatunk a példátm utató  szovjet katonai eü. szol
gála t magas fokára emelkedjen. így  lesz elérhető, adott esetben, harcosaink 
harcképességének lehető legrövidebb időn belüli helyreállítása és a következ
m ényes rokkantságok számának legalacsonyabb százalékra való leszállítása.

Dolgozó népünk  m unkája b iztosíto tta az anyagi eszközöket ahhoz, hogy 
eü. szolgálatunk a ho. eü. gyakorlatot m egtartsa. A gyakorlaton valósággá 
vá lh a to tt rninda®, am it az eü. szolgálat beosztottjai elm életben eddig m agu
kévá tettek. Sok értékes tapasztalatot szereztünk „elmélet és gyakorlat“ k é r
déseit vizsgálva, az elmélet gyakorlatba való átv itele során. Voltak hibák, 
am elyeket m inden beosztott a maga posztján figyelt és értékes javaslatokkal 
seg ítették  elő a gyakorla t sikeres lefo ly tatását. A gyakorlatról, annak egyik 
működő egységéről kivánom  átadni tapasztalataim at azoknak a bajtársaknak, 
ak ik  a gyakorlaton nem  vehettek  részt. Közlésem nem m inden részletre k ite r
jedő, csak azokról a kérdésekről szól, amelyek a gyakorlaton, mint sú lykér
dések m erültek fel.

A ho. sgh. sebészeti szakorvosi segélyt és ellátást nyújt, tekintve, hogy 
úgy anyagi, m int személyi szervezete erre  képessé teszi. Az: alegységeknek 
(az e. eü. szd-a, eü. szakaszok, eü. rajok) az egységes kezelési elvekben k ö rü l
ír t  segélynyújtások m ellett, súllyal a sebesült-k iürítést kell megszervezni. 
A cél: a sebesültek e lju tta tása  a ho. sgh-re 4—6 órán belül- A lezajlott Iho. eü. 
gyakorlaton is ezek voltak  a fe ltü n te te tt eü. egységek működéisében azok a 
kérdések, amely kérdésekkel célszerű foglalkozni. A csapatorvos továbbkép
zésének egyik lényeges terü lete az eü. tak tika  és azon belül a sebesültszállítás 
kérdése.

A sebesültellátással kapcsolatban, egyik fontos feladat a sebesült 
e llá tás maximális közelítése. Ami annyit jelent, hogy lehetőleg minél köze
lebb vigyük az ellá tást az első vonalhoz. A másik részletfeladat az, hogy a 
sebesü ltet a legrövidebb időn belül a rra  a k iürítési szakaszra ju ttassuk  el, 
ahol sebesülési fokának és milyenségének megfelelő ellátást kap.

A sebesültszállítás tárgyalásánál le kell rögziteni azokat az alapelveket, 
am elyeknek betartása  nélkül helyesen m egszervezett kiürítés nem  képzelhető 
el. Ezek az elvek: a hordágyhoz rögzitettség, a hordágyak egységes m érete. 
Előbbi jelenti azt, hogy a sebesült k iürítési útvonalon és a kiürítési szakaszo
kon egy hordágyon rflarad addig, amíg m űtőasztalra nem kerül- A hordágyak 
egységes m érete ugyancsak fontos tényező. Gondoljunk arra  a nehézségre, 
am ely  előáll akkor, am ikor egy kisebb m éretű  hordágy, vagy még inkább 
egy nagyobbm éretű teszi lehetetlenné a hordágyhoz rögzítettséget. Nem egy
séges m éretű hordágyakat a sebesültszállító gépkocsiban nem tudjuk elhe-
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lyezni. Ez súlyos következm ényeket vonhat maga u tán  a sebesült további 
sorsát illetően. K iürítési elv  „K iürítés felém“ ami annyit jelent, hogy a k iü rí
tési szakaszokra a szervezett magasabb egység beosztottjai szállítják a sebe
sülteket. (Eü. raj-sebesült fészekbe, eü. szak.-zlj. sgh.-re, eü. szd.-e sgh.-re, 
eü. zlj.-ho. sgh.-re.) Az eü. tak tikai helyzetnek megfelelően felettes eü. szol
gálatvezető parancsára ez az elv  m ódosulhat „K iürítés tőlem “, „K iürítés 
ra jtam  keresztül“ változatot kaphat.

Szállitó eszközök, járm űvek férőhelyének ism erete egy m ásik kérdés, 
amely a szállítás tervének elkészítésénél nélkülözhetetlen. Ojmű: 1 fekvő, 
1 ülő sebesült, vagy 5 ülő sebesült szállítását.

Sebesültszállító gépkocsi (kicsi) 4 fekvő, 3 ülő, vagy 2 fekvő, 8 ülő. 
Sebesültszállító gépkocsi (nagy) 10 fekvő, 4 ülő. 3 T. tgk. 20 ülő vagy 6 fekvő 
sebesült szállítását teszi lehetővé.

Szállítóeszközök menetsebessége: ojmű; üresen 5 km /óra; gk. üresen 
40 km/óra, szállítm ánnyal 3 km /óra, illetve 25 km /óra. Az időszám vetésnél be 
kell számítani a le- és felrakásra szánt időt, amely 10 10 percben határozható
meg.

Fenti alapelvek ism ertetése u tán rá térek  a kiürítés m enetére. Elm é
letben kísérjünk el egy sebesü ltet a vonaltól az eü. állomásig.

A k iürítést az eü. raj kezdi a tűzvonalból. Az egyik legnehezebb fel
adata az eü. szolgálatnak. Magabiztos, politikailag, szakmailag és katonailag 
jól képzett eü. katonák végezzék.

Nagy fizikai m egterhelést jelent a sebesültvívő járő r m unkája. Éppen 
ezért rá kell m utatnom  annak a régi felfogásnak a helytelenségére, hogy azt 
a honvédőt küldjék az eü. szolgálathoz, aki más szolgálati beosztásra nem 
alkalmas.

A sebesült kihordást éjjel nappal ellenséges tűzben kell végezni. Egy
idejűleg a sebesülteket el kell lá tn i és tudni a sebesült kihordás m inden mó
dozatát alkalmazni. A lehetőségeket erősen korlátozza aiz ellenséges tűz. 
Kúszva, hevederrel, sátorlapon, rögtönzött alkalmatosságokon kell a sebe
sülteket a sebesültfészekig kihozni. A sebesültfészekből az eü- szakasz járőrei 
szállítják a sebesülteket a zászlóalj segélyhelyre.

A zlj. sgh.-et az eü. szak. telepíti, tám adásban 500 m, védelem ben 1 és fél 
km -re a vonaltól. S á trak  nélkül települ, kis terü le te t jelöl ki sebesült 
átvételre. Egy m ásikat a kötözőhelynek, egy harm adik te rü le te t a 
k iürítésre váró sebesült elhelyezésére. Naponta 8— 10-szer települhet, a harc
helyzetnek megfelelően. Települése percek kérdése.

Ha a terepviszonyok megengedik az eü. szakp-k. által k ijelö lt kocsi
forduló helytől ojmű.-ök szállítják a sebesültet. Ebben az esetben sebesült- 
vivők csak a kocsifordulóhelyig szállítják a sebesültet. Gyakoribb eset az, 
hogy az egész útszakaszon a járőrök szállítják a sebesültet a sebesültfészektől 
a zlj. sgh.-ig- A szállítást stafétarendszer alapján kell megszervezni. A hord
ágyhoz rögzítettség elvét betartva, a stafé ta  átadja a hordágyon a sebesültet 
és a másik sebesültvívő járőrtő l átveszi' az üres hordágyat. Egy-egy já rő r 
szállítási távolsága 2—300 m éternél nagyobb ne legyen. Lényegesen kisebb 
legyen azonban erősen lejtő, illetve emelkedő terepen.

A zlj. sgh.-n orvos, vagy eü. közép-káder felcser látja" el a sebesültet. 
Az ellátás még m indig a szállítást célozza, amikor fő feladatként az van ki 
tűzve, hogy a sebesültet továbbszállításra alkalmassá tegye. Az i t t  történő 
osztályozás is a szállítással függ össze- A súlyosabb sérü ltek  kerülnek első
sorban hátraszállításra. A zlj. sgh.-en továbbszállításra alkalm assá te tt sebe-



■sülteket az eü. szd. szállító szakasza szállítja  járőreivel a kccsifordulóhelyig. 
A kocsifordulóhelyet a zlj. sgh. és e. sgh. között az eü. szdpk. jelöli ki.

A kocsifordulóhelytől ojm űvek vagy sebesültszállító gk. szállítanak a 
terepviszonyoktól és a harchelyzettől függően. Ojművel való szállítás tö r
ténhet futószalagrendszerrel. Ism erni kell a távolságot, a zlj. és e. sgh. között, 
az ojmű m enetidejét, üresen és m egterhelve, a  le- és felrakás időtartam át, 
am int ezt az alapelveknél jeleztem. Úgy kell időben szabályozni az ojm űvek 
indítását az e. sgh.-ről, hogy megközelítőleg egyenlő időközökben érkezzenek 
az ojművek a sebesültekkel.

Az e. sgh .-et az eü. szd. telepíti. Tád-ban, 3 km, véd-ben 5 km távol
ságra az arcvonaltól, sátrakban települ (lásd a vázlatot). A harchelyzetnek 
megfelelően napon ta 3— 4-szer áttelepül. Lebontás, áttelepítés ideje 2 és fél 
óra. Település m aga 15—30 perc. Települése egy, vagy két lépcsőben történik.

Ezred sgh.-en az irányitó  a sebesülteket az átvevő-osztályozóba küldi. 
Az átvévő-csztályozóban tö rtén ik  a sebesültek első ny ilvántartása az első-

E. sgh. telepítése és a sebesült útja.
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segélylapon. Az elsősegélylap kitöltése nagy gondossággal történjen, m ert 
ennek  pontos k itö ltése  a sebesült további sorsát erősen befolyásolja. Éppen 
ezért jól begyakorolt személy végezze a segélylap kitöltését. Az átvevő
osztályozó működése ezen fő feladaton kívül, kötések igazítása, kötéscsere, 
tetanuszszérum  adása, üdités (üdítő ital, tea, kávé, cigaretta). Az átvevő
osztályozó m unkájának egyik lényeges része a beérkező sebesültek m egnyug
ta tá sa . Gondoljunk i t t  arra a pszyhés beállíto ttságra, amely a tűzvonalból 
kijövő sebesülteknél fennáll. K apja meg mindazt, am it kihangsúlyozunk a 
sebesü ltte l való helyes bánásmóddal kapcsolatban. Kellő tapintat, figyelmes 
gondoskodás, érdeklődés állapota felől. Azok az eljárások, am elyeket ki kell



hangsúlyoznunk, mint az átvevő-osztályozó egyik lényeges feladatát. Azok a 
sebesültek, akiknél életm entő m űtét elvégzésére van szükség, a kötözőbe kerü l
nek. Az átvevő-osztályozóban e lláto ttak  pedig a  k iürítőbe. Az osztályozás a 
sebesültszállító gépkocsikon is m egtörténhet, am ikor a könnyebb sebesülteket 
a gépkocsiról levesszük és férőhelyükre súlyosabb sebesülteket helyezünk. 
Segélylapjaikat kitö ltve tovább szállítjuk a  ho. segélyhelyre. Ez időnyerést 
és a szakellátás korábbi időpontban való nyú jtásá t jelenti.

Az e. sgh. kötözőjének működése életm entő m űtétek  elvégzéséből, vér
zéscsillapítás, pneum othorax ragtapasszal való ellátásából, törések rögzítéséből 
és általában orvosi segélynyújtásból áll. Mindez a sebesült továbbszállításának 
biztosítását szolgálja. A kötözőből a kiürítőbe kerülnek a  sebesültek.

A kiürítő  a segélylapokon fe ltü n te te tt adatok  alap ján  besorolja a szál
lításra  a  sebesülteket és a hadosztály seb. szállító gépkocsikra ívaló elhelye
zését irányítja.

Az elkülönítő a fertőzőbetegek és fertőzőbetegségre gyanúsak elhelye
zését, elkülönítését végzi. A beosztottak feladata a m egadott járványvédelm i 
intézkedéseket foganatosítani- Az egészségvédelmi m unka kapcsán az e. segély
helyen a  la trina, szem étgyűjtő, emésztőgödör rendeltetésszerű felhasználását 
ellenőrizni és fertő tleníteni. A vízellátással kapcsolatosan a víztárolóedény 
fertőtlenítése, jó ivóvíz táb la  elhelyezése, vízszűrő kezelése, vízfegyelem  biz
tosítása a  feladata.

Összefoglalva az e. sgh. működését ak iü ríté s , az osztályozás>éís az egysé
ges kezelési elvekben m eghatározott sebesült e ljárás voltak sorrendben a főbb 
feladatok. Ennek érdekében legfeszesebben m eg 'ke ll szervezni a k iü rítés  m e
netét, az osztályozásnál a  pontos adatszolgáltatást, a m egadott elvek szerinti 
sebesült 'e llátást, az egész egység tökéletes össiztműködését, az eü. szolgálat 
vezetők közt az összeköttetést, a helyzetközlések, tájékoztatások kellő időben 
való végrehajtását.

Fentieket a ho. gyakorlat teljes m értékben igazolta. Az e. sgh. fe ladatát 
anyagával és létszámával el tu d ta  látni, bár kom oly m egterhelést je le n te tt  az 
őrszolgálat, m elyet az eü. szd. beosztottjai adnak. Az eü. anyaggal kapcso
latos tárolás és elosztási nehézségek ellenére a szolgálat folyam atosan menlt.

A kollektív m unka megszervezését a gyakorlaton az e. sgh.-hez beosz
to tt  politikai tiszt tökéletesen oldotta meg. Az együttérzés, a jó kollektíva jel
lemzője. Megfigyelhető volt a sgh. beosztottjainak nyugtalansága akkor, am i
kor a ho. felé való k iü rítés  akadályokba ütközött. A nyugtalanság feloldódott 
abban a pillanatban, am időn a  ho. gk.-k m egérkeztek a sebesültek elszállítá
sára. A kollektív m unkával kapcsolatban lényeges a részlegparancsnokok ama 
feladata, hogy figyeljék az e. sgh. m unkáját. M űködjenek közre beoszto ttjaik
kal együtt ott, ahol p illanatnyilag legnagyobb szükség van a segítségre. Nem 
ragaszkodott a beosztottak egyike sem m ereven ahhoz, hogy beosztása szerinti 
m unkáját elvégezte és egyéb m unkája nincs.

Ism eretes az eü. szolgálat kim agaslóan fontos szerepe hadm űveleti 
viszonyok között. Hogy ezt a fontos szerepet m eg is tud ja  oldani szolgálatunk, 
ahhoz politikailag és szakmailag, valam int katonailag jól fe jle tt és kiképzett 
eü. személyzetre van szüksége.

Ennek érdekében m inden csapatorvos tekintse egyik fő feladatának, 
hogy az eü. tak tikai ism ereteket úgy maga, m int beosztottjai a leg tökélete
sebben elsajátítsa.
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A lövészhadosztá ly  eü. ellátása  
a le fo ly ta to tt  eü. yyahorla t  kapcsán

ö ssze á llíto tta : dr. N agy István  
orvosömagy

A Szovjetunió Nagy Honvédő H áborújának (tapasztalatai a lapján honvéd
ségünk m inden vonalon, így teirmészetesen az eü. vonalon is átveszi a Szovjet
unió m ódszereit.

Ez a tény , egész teü. e llá tásunka t fo rradalm asítja  és gyökerében meg
változtatja. Valóban az a helyzet, hogy a „Tábori sebészet“ m int azt a hadi
sebészet aty ja Pirogov elnevezte, m a m ár szervezete folytán meg tu d  felelni 
azoknak a követelm ényeknek, am ely elé a m odern hadviselés állítja .

Az eü- szolgálat, amely m unkája végzésében legfőbb értéknek az embert 
tekinti, felhasználva a N. H. H. tapasz ta la ta it el (kell jusson oda, hogy a háborús 
sérülésekből szárm azó rokkantság fokát a m inim um ra csökkentse. Ennek alap- 
fe lté te le az, hogy az eü. szolgálat synkron m ozogva a -küzdő csapatokkal, m ár 
a küzdő vonalban megkezdje a sebesültek ellátását és a rra  törekedjék, hogy 
minél előbb orvosi, mégpedig szakorvosi segítségben részesítse az a rra  rászo
rulókat. Igen bonyolult és sokoldalú sebészi ténykedést je len t ez a feladat, 
kezdve a vérzés csillapítástól a nagyüri vérzések végleges ellátásáig. M ár maga 
az a tény, hogy a sebesült invási-ó |úgy m ennyiségileg m int minőségileg egy 
állandó hullám zó töm eget jelenti, szükségessé teszi a m unka gyors és pontos 
elvégzését, nem  utolsó  sorban pedig  annak a tervszerű megszervezését. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a kellő ellátás, ami a la tt elsősorban a rendeltetésszerű 
k iürítést és a szakaszos gyógykezelést értjük , nem  m erülhet bele teljesen 
a gyógyító m unkába, m ert ebben az esetben ez a sérü ltek  torlódását, ennek 
következtében pedig á  m unka m egállását vonja m aga után.

A lényeg ennél a kérdésnél az, hogy az eü. ellátás ilyen megoldása egy 
központi problém a. Ennek a lényege az, jhogy a következő k é t fe ladato t kell 
az eü. ellátásban végrehajtani: 1- á  sebesült m inél ham arabb jusson orvosi 
ellátáshoz. 2. a sebesü lt ahhoz a sebész szakorvoshoz kerüljön, aki az ő sérülését 
m int szaksebész a legtökéletesebb ellátásban részesíti.

Ez tu lajdonképpen a szervezeti előfeltétele ennék az egész problém á
nak. Ez viszont egyben azt is jelenti, hogy az egélsz kérdés m egoldásának a 
kulcsa ebben rejlik . A feladat ilyen értelm ű elvégzése azonban a honvéd 
orvostól tökéletes szakmai ism ereteken kívül megköveteli a tábori eü. 
szolgálat taktikai elveinek ism eretét is. Csakis ezen ism eretek kellő b irtoká
ban lesz képes a honvéd orvos, az eü- ellátás szervezési problém áinak töké
letes és m aradéktalan  végrehajtására. A  küzdő csapatok eü. ellátása, m int 
előbb em lítettem  m ár a küzdő vonalban kezdetét veszi. Az első szakorvosi 
siegélyt a ho. sgh-en kapja meg a sebesült, mi§g pedig legkésőbb a sebesü
léstől szám ított 4—6 órán belül. Hogy ez lehető legyen, ehhez a kellő fel
készültségű szakem bereken kívül igen jelentős technikai felkészültségre is 
szükség van. Ez a felkészültség teljes m értékben ' adva van  a ho. sgh.-en. A 
ho. sgh. ugyanis,, egy a lehetőség határaim  belül olyan m értékben előreto lt 
szaksegítséget n yú jtó  intézet, mely technikai, anyagi éls egyéb felszerelésé
vel a m ai követelm ényeknek m indenben m egfelelő és korszerű. I t t  veszr 
kezdetét a komoly sebészeti ellátás. Ez a la tt azt kell érteni, hogy a  sebészr
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ellátás itt m ár nem  csupán abban  m erül ki, m int az e. sgih-en, hogy életm entő  
m űtéteken kívül a szállításra alkalm as állapotba hozza a sebesültet, hanem  
megkezdi a  gyógyító tevékenységet is. Főbb vonásaiban ez három  részre 
tagozódik. I

Első az osztályozás elvégzése, amely m int az első lépés h ivatva van  
arra, hogy a beavatkozás sürgősségét m eghatározva, fel vegye a küzdelm et a  
későbbi kialakuló és m ár em líte tt rokkantsági fok m inim álisra szállításáért.

J elmagyarázat:
1. Irányító. 2. Átvevö-osztályozó. 3. Shokktalanító. 4. Műtő. 5. Könnyű kötöző. 6. 
Súlyos kötöző (2.—6. Orvosi <szd.) 7. Bel-kórház. 8. Sebészeti kórház. 9. Elkülönítő (7. 
—9. kórházi szd.). 10. Kiürítő. 11. Fürdő, fertőtlenítő, gázmentesítő. 12. G yógyszei- 
tár, laboratórium. 13. Ellátó szakasz. 14.- Gk. telephely. 15. Konyha. 16. Hullakalmra.

17. Legénységi elhelyezések,
A  második rész a m ű té ti és vele kapcsolatos gyógyító tevékenység, am ely 
csupán egyenes folytatása annak a munkának, am ely az osztályozással vette  
kezdetét.

A harm adik rész pedig  a végleges gyógyulást biztosító további hátraszál- 
lítás, illetőleg kiürítés megszervezése.

Nagy vonásokban ezek azok a feladatok, am elyeket a ho. sgh-eri el keli 
végezni. Természetes és önként érthető, hogy ennek a fe ladatnak-az elvégzése'
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csak egy igen precízen működő és tervszerűen m egszervezett colaborativ mód
szerrel érhető el.

Ha m ind ehhez (hozzá vesszük azt, hogy a ho. sgh-en egy nap átlag  240 
sebesültet kell szakorvosi segélyben részesíteni, akikor képet alkothatunk arról 
a m unkáról és egyben annak a m unkának a nagyságáról, ami a ho. sg)h-en 
végbe megy.

A ho- sgh. egyes részlegeinek feladata és m unkájának megszervezése.
I. Á tvevő-osztályozó.
Feladata: F elá llítja  az irányító t. Ennek a feladata az e. sgh. felől érkező 

sebesültek irán y ítása  az Á-O.-ba: am ennyiben fertőzött, vagy arra  gyanús 
beteg van, úgy azonnal az elkülönítőbe, vagy ha gázm érgezett a gáztalanítóba 
küldi. M agának az Ä-O-nak feladata, az e. sgh.-ek felől (kiürített sebesülitek, 
illetőleg betegek ny ilván tartásba vétele és osztályozása az orvosi ellátás sü r
gőssége5 szempontjából. Ennek megfelelően a m űtő, kötöző, sokktalanító esetleg 
k iü rítő  sátorba irányítása, ille tve szállítása. Ugyancsak a feladatához tartozik 
a lgv. intézkedések (végrehajtása is.

Elhelyezése: sátorban történik, a sátor be, illetve k ijá ra tta l kell 
bírjon. Az egyik az ú t felé, a m ásik a műtő, kötöző illetőleg sokktalanító  felé 
nézzen. A sáto rban  20—25 fekvő és ugyanannyi ülő beteget kell tudni elhe
lyezni. A fekvő sebesülteket hordágy emelő bakon kell elhelyezni. Felszerelése 
kevés műszer, — Kocherek, Peánok, csipesz, olló, szike kötszer, cardiacumok, 
tranzfuziós apparátus, vér, fájdalom csillapítók, kis műszer sterilizátor, műszer 
tálca, TAT. c

M unkájának megszervezése: N yilvántartásbavétel- A beérkező sebesült 
adatait az írnoki m unkát végző nővér bevezeti a felvételi naplóba, beírja  a kor
tö rtén e t fejrész rovata iba és az  első segélylapra bevezeti a beérkezés idejét. 
Osztályozás. Az orvos sorra vizsgálja a beérkező sebesülteket. M ellette egy 
nővér tálcán m űszereket, gyógy- és (kötszereket visz. Ugyanennél a nővérnél 
vannak az osztályozó jegyek is, amelyek a következőek:

Azonnali m űtét, vérzés — Műtőbe, súlyos — Kötöző, súlyos — Kötöző,, könnyű 
— I. fokú ürítés — II. fokú ü rítés  — Elkülönítő gázsérült — O tt marad.

A szükséges orvosi segélynyújtás u tán  a vizsgálat eredm ényének meg
felelően a nővér a megfelelő osztályozási jegyet az orvos u tasítása alapján fel
helyezi ai sebesültre.

összeköttetés céljából m eg kell szervezni a m űtővel az állandó kapcso
latot. A sebesültek fogadására való kellő felkészülés céljából összeköttetésben 
kell lenni a sgh. pk-val is. Leghelyesebb, ha a pk. sátor és az A-O-sátor egy
máshoz közel települnek.

Légitám adás elleni védekezéshez szükséges légó. óvóárkok és bunkerek 
elkészítése, ezek álcázása m inden esetben a m egfelelő sátor pk-ának kötel
meihez tartozik.

II. Műtő kötöző szakasz.
Feladata: Az I. és II. fokú sürgősségű sebesültek m ű té ti ellátása. Ez a 

hasi sérülések, nagyüregi vérzések a ny ílt pneum othoraz, medence és hólyag 
sérülések ellátásából áll. A gym űtéteket a Ho. sgh-en nem  végeznek, csak 
fenyegető agynyomás, illetőleg vérzés esetén.
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A  k iürítés vázlata .
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Elhelyezés: Ugyancsak sáto rban  történik. A  m űtő  sátor ellőtt egy azzal 
szervesen összefüggő kisebb sátor van, az előkészítő sátor. I tt tö rtén ik  a m űtéti 
előkészítés és a bemosakodás, valam int részben a sterilizálás is. A  m űtősátor
nak padoltnak kell lennie. Á ltalában ia 4 m űtőaszatalon 2—2 sebész brigád 
dolgozik.

M unkájának megszervezése: Az előkészítőiben történ ik  a beteg levetkőz- 
tetése, a szükséges injekciók beadása, blockád készítés. Ugyanitt tö rtén ik  a kö t
szernem űk sterilizálása is. A m űszer sterilizálása, valam int az alkoholos kéz
mosás a m űtősátorban  történik.

A  beteg  kiürítő  borítékkal k e rü l a m űtősátorba. I t t  a m ár k iá llíto tt kó r
lapjába be írják  a m ű tét idejét, a m ű té t u tán  a sebész lediktálja a  m ű té t lefo
lyását. Ezzel egyidőben bevezetik a m űtő naplóba is. Ennek a m unkának a 
végzéséhez, egy állandó írnokra van  szükség. A m űtétet végző együttest, a 
sebész brigádot a következőkből ke ll összeállítani. 1. sebész, 1 asszistens 
orvos, egy m űtős nővér és egy m ásik nővér.

Azonkívül szükség van egy, illetőleg két m űtősegédre is, akik azonban, 
lehetnek eü. katonák is. Ezen kívül a sebesültek elszállítására szükség van 
sebesültvívőkre is, akik ism ét adódhatnak a lábadozó betegekből. A m űtő kötöző 
szakasz pk-a köteles gondoskodni a légoltalm i réndszabályok és óvóárkok, 
valam int bunkerek elkészíttetéséről. Ugyancsak ö felelős és kell összeállítsa 
a sebész b rigádokat is és kell m egszervezze ezek ügyeleti szolgálatát, am it 
jelenteni tartozik  az eü. zlj. pk-nak. Az összeköttetés céljából, egy összekötőt 
küldjön az átvevő osztályozó sátorhoz, akivel egyben összeköttetést lé tesít az 
eü. zlj. pk-al is.

Shokktalanító . , ?
F elá llítja  a m űtő kötöző szakasz. Közvetlenül a műtő szakasz pk-nak 

van alárendelve. A  betegek, illetőleg a sebesültek ide vagy az irányítótól, 
vagy pedig az átvevő osztályozóból, kerülnek. T ek in tettel arra, hogy m ár az 
irányító is küld  ide ellátandókat, helyes ha  úgy települ, hogy a sebesültszál
lító gk. közvetlen a sátor b e jára ta  elé állhasson.

Feladata: a shokkos sebesültek ellátása. Ennek végrehajtásához van egy 
tábori jégszekrénye, am elyben cons érv  v é rt tárolhat.

Míg az e. sgh-en csak „ 0 “-ás v érre l végeznek transfuziót, addig az eü. 
zlj-nál 50% I, (0) 20—20%-ban II. (A) és III (B) csoportú vérrel végeznek tran s
fuziót. A transzfuzió elvégzéséről n y ilv án tartást kell vezetni, amely a követ
kező rovatokból áll:

1. Sorszám.
2. Véradó neve.
3. Üveg-am pulla. ..
4. Vércsoport. N
5. Conserválás módja.
6. Conserválás ideje.
7. T ransfundalt vér mennyisége-
8. Diagnózis.
9. A sebesült vércsoportja.

10. Reakciók a transfuziók alatt vagy után.
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A transfuzió elvégzéséhez vagy szabvány am pullát, vagy a Petrovszkij- 
féle szabvány csepptransfuziós palackot használjuk.

Ezenkívül fecskendők, injektiók vannak  és forró üdítő italok, valam int 
melegítők. A  beérkező betegeket vagy m űtő asztalra helyezik, vagy pedig 
még helyesebb, ha hordágy emelő bakon az eredeti hordágyon m aradva végzik 
el a shokktalanítást.

Elhelyezése: kisebb sátrakban  (20 személyes) történik.
M unkájának megszervezése: Az ide érkező sebesülteket a szükséges car- 

diákumokkal ellátják és elvégzik a transfuziót, m ár nemcsak 0-ás, hanem  
azonos vércsoporttal is. A shokk  állapotból tö rtén t kihozás ü tán  gondoskodik 

a sebesült átszállításáról a m űtő, illetőleg kötöző sátorba aszerint, hogy m ilyen 
osztályozást kapott.

A pk. ugyancsak gondoskodni köteles a légo. rendszabályokról.
Kötözők: ■ ,
F elá llítja  a műtő kötöző szakasz. Van egy súlyos és van  egy könnyű- 

kötöző.
Feladata: A kötöző sátorban  tö rtén ik  az actív  sebellátások legnagyobb 

része. I t t  törénik az izü leti m űtétek  végzése is, valam int azok a rögzítések, 
amelyek sebészi ellenállást igényelnék. Ugyancsak i t t  kerü lnek  végleges ellá
tásira a nem  üregi kisebb vérzések is. Végül i t t  végzik az am putációkat is.

A könnyű kötöző sáto rban  nyer elhelyezést a fog szakorvos is, akit egy
ben m int szájsebészt is alkalmazunk.

M unkájának megszervezése: m indkét sátorban 2—2, illetve 4— 4 m űtő
asztal van. Az átvevő osztályozóból esetleg a shokktalanítóból ide kerü lt bete
get először nyilvántartásba veszik éppen úgy, m int a m űtőben, teh á t it t  is 
beírják a kötöző naplóba, beírják  a kórlapjába a végzett m űtétet. E m unkák 
elvégzésére tehát Írnok kell vagy egy kisegítő, am it szükség esetén könnyű 
sebesült is el tud  látni.

A 4 eü. katona, m int sebesült vivő a kötöző ellátására van. Egyben ők 
végzik a takarítási m unkálatokat is. A  m űtő kötöző szakasz pk. e sátraknál is 
felelős az ebben a blokkban elhelyezett sátrak légoltalmi berendezéséért és 
az óvóhelyek elkészítéséért. Ezzel kapcsolatos tennivalókra pontos kioktatást 
és eligazítást kell adjon a beosztottaknak. Ugyancsak gondoskodjék az átvevő 
■osztályozó, valam int a parancsnok felé összekötőről is. III.

III. K órházi elhelyezések. ’
Feladata: A kórház-sátrak, am elyekben 50—75 sebesültet lehet elhe

lyezni, feladata az, hogy azokat a sebesülteket, ak ik  nem  ü ríthetők  ki azon
nal,' a  hds. táb. kórházba pl. nagyobb m űtét után, vagy pedig  azokat, akik 
sebesülése olyan term észetű, hogy 10—42 napon belül meggyógyul és vissza
m ehet a küzdővonalba, elhelyezze és szakszerű ápolás a lá  vegye. Ugyancsak 
a kórház szd. állítja fel az eliküiönítöt, ahol a fertőzött vagy fertőző gyanús 
beteg nyer elhelyezést. Ennek berendezése teljesen m egfelel a belkórhá- 
zak sátor berendezésének. Ide a sebesültek, illetőleg betegek közvetlen az irá 
nyítóból jönnek, tehát teljesen  izoltáltan és így a ho. sgh. körforgalm ában 
nem  vesznek részt. K iürítésük  is e szerint m egy végbe, tehát közvetlen kerü l
nek kiürítésre.

Elhelyezése: Három  sáto rban  történik, am elyek közül a  kórház sátor 
50—75 személyes, az elkülönítő sátor 20—40 személyes. A  betegek elhelye-
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zése hordágyakon és azokra helyezett szalmazsákokon, illetőleg csak szalm a
zsákokon történ ik . Am ennyiben a hordagyakra helyezik el a beteget, cél
szerű azokat b ak ra  helyezni vfagy annak h iányában  a sá to rt mélyíteni.

M unkájának megszervezése: A ny ilván tartásba vétel it t  azzal kezdő
dik, hogy a betege t beírják  a beteg-naplóba. A k iü rítő  borítékkal magával 
hozotj ira ta it m egőrzik és kórlefolyását vezetve, az iratokat a további k iürí
tés folyam án a beteg  m agával viszi. A kórház szd. gondoskodik az ügyeleti 
szolgálat megszervezéséről is- Ugyancsak a kórház szd. pk.-a köteles gondos
kodni a m űtő kötöző sátrak, valam in t a kórházi sá tra k  gyógy- és kötszerellá
tásáról is. Végül fe ladata  még, hogy a  légoltalm i intézkedéseket végrehajtassa, 
valam int a légoltalm i berendezéseket megépítéssé.

ÍV. K iürítő  alosztály.

Feladata: A  k iü rítésre  váró sebesültek elhelyezése, azok gondozása és 
ellátása addig, am íg ia hds. sebszállító gk-jai azokat elszállítják.

Elhelyezése: Ugyancsak sátorban  történik. A sátor lehetőleg 100 fő 
befogadására kell alkalm as legyen. A  sátorban kell legyen kötszer, sínek, 
üdítők, kevés gyógyszer, esetleg szíverősítő in jectiók és fájdalomcsillapítók.
A betegek részben a bakra em elt hordágyon, részben padokon ülve nyernek 
elhelyezést.

M unkájának megszervezése: Gondoskodni kell a sebesültek minél gyor
sabb elszállításáról. A sebesült szállításához a beosztott 2 eü. katonán kívül 
felhjalsználhatók a könnyű sebesültek is. E célból helyes, ha az itt dolgozó • 
sebesült szállítókat is beosztja a pk. brigádba. A klgs. gyorsan kiürítendő se
besülteket rep. gépen kell elszállítani. E célból a k iü rítő  aló. pk. szemre kell 
vételezzen tábori rep ü lő te re t is. Ugyancsak az ő feladata  a légvédelmi intéz
kedések megszervezése és annak végrehajtása, illetőleg ellenőrzése. V.

V. Egészségvédelmi szakasz.

Feladata: Gyógy- és kötszerrel lá t ja  el a m űtő  és kórház részlegeit. La
boratórium ot ta rt  fenn, am elyben víz, élelem vizsgálatokat végeznek el, vala
m int a szükséges kisebb laboratórium i vizsgálatokat a  kórház szd. részére. 
Fő szerepe az elkülönítőnél, valam int az általa fe lá llíto tt fürdő- és fertőtle
nítőnél, valam int gázm entesítésnél van. Általános egészség- és járványvédelem.

Elhelyezése: Ugyancsak sátorban történik. I tt  nyer elhelyezést a gyógy
szertár és laboratórium . j

M unkájának megszervezése: F elá llítja  a gyógyszertárat és a laboratóriu
m ot. Megszervezi az eü. ag-i e llá tást az  ezredek felé, valaminlt a ho. sgh. ré
szére is. Ide a  szükséges m ennyiségű kötszert és gyógyszert az eü. zlj. pk. 
pcs-ára adja ki. A k iado tt gyógyszerekről és kötszerekről pontos kim utatást 
végez. Az apidemiológus vezeti állandóan :a járványügyi térképvázlatot, en
nek eredm ényéről je len tést ad  az eü. zlj. pk-nak. Szükség esetén javaslatokat 
kell tegyen a  létesítendő járványügyi rendszabályok elvégzésére. Végzi a vizs
gálatokat, vízfertő tlenítéseket és élelm iszervizsgálatokat. Közel települjön a  
m űtő és a  kórház sátrához. A tűzveszélyes anyagot külön tárolja. Hasonló-- 
képen az eü. ag-ot sem  egy helyen kell táro ln ia az esetleges légitám adás m iatt. 
Gondoskodik a légvédelmi rendszabályok végrehajtásáról. M iként a m űtő
sá trak n á l és a kórház-sátraknál, úgy itt is gondoskodik a tűzvédelemről.

4 72



Feladata: A ho. sgh-et élelemmel és m indenféle hadbiztosi anyaggal el
látni. Meg kell szervezze a javításokat- Gondoskodni tartozik  az eü. ag-ok ide
jében való beszerzéséről és kiszolgáltatásáról.

Elhelyezése: A konyha legalább oldalt e lkeríte tt helyen kell, hogy le
gyen. Célszerű és jó megoldás, ha tető- és oldalfallal bíró fészerben nyer el
helyezést. Ezt sátorlapból is lehet készíteni. Az élelem és egyéb rak tá rak  ré 
szére jól kiválasztott, zárható  és nem nedves, egészséges ra k tá rt kell keres
sen, de szükség esetén sátorba is települhet.

M unkájának megszervezése: Konyha telephelyet kell megszervezzen 
és kijelöljön. Az élelem és egyéb ra k tá rá t úgy kell telepítse, hogy azt meg
védje m indenféle term észeti ártalom tól. A  belgyógyász és sebésszel együt
tesen megkészíti az étlapot. E lkészítteti az é te lt és biztosítja annak  kihor
dását. Rendszeresen vételezzen a ho. sgh.-ről, táro lja  a tart. élelm et, ügyel 
állandóan a konyha és körletének tisztántartásáról. Ugyancsak gondoskodik 
a légvédelm i intézkedésekről és azok végrehajtásáról.

VII.  Gk. szállító szakasz-

Feladata: Az eü. zlj. pk. u tasításai szerint az e. sgh. felől a k iürítést 
végrehajtani.

Elhelyezése: A  gk-k szabadban beásva, hasonlóképen az üza. is, főleg 
nem egy helyen tárolva. A beosztottak egyéni sá trakban  települnek.

M unkájának megszervezése: Gk. telephely kijelölése, a  k iü rítési útvo
nalak szemrevételezése, a szükséges m űszaki m unkálatok elvégeztetése, b ri
gád képzés, valam int ügyeleti szolgálat beállítása.

Meghatározza az egyes szakaszokon a menetsebességet. Á llandóan ellen
őrzi és k a rb an tarta tja , illetőleg megszervezi a gk- javítását. Összeköttetést ta r t  
fenn az eü. zij. pk-al és aló. sérü lt gépjárm ű gyűjtőhellyel. Gondoskodik az 
üzemanyagról, annak helyes tárolásáról. Végül körültekintően gondoskodik 
a légoltalm i berendezésről.

V I .  Gazdasági ellátó szakasz.

Egyéb feladatok a ho. sgh-en.

Politikai m unka: A  pol. m unka a ho. sgh-én két részre oszlik. Első
sorban  a pol. ti. m unkája az orvos és eü. személyzet felé irányul, ez a m unka 
abban áll, hogy iá zlj. pk. parancsait, amelyek a sgh. m unkájára vonatko
zik, a  beo. eü. szem élyzettel tudatosítsa kellően, pol- alátámassza. A másik irá 
nya a pol. m unkának a sgh. elhelyezett sebesültek és betegek felé irányul. I t t  
a m unkák lényege a betegekkel való állandó törődés, foglalkozás, gondoskodás 
a rra  vonatkozólag, hogy a sebesültek ellátása m inél tökéletesebb legyen. Á l
landó tájékoztatást keill adnunk a m indenkori harcihelyzetről. Á ltalában  össze
foglalva, akár az első, akár la m ásodik 'vonalon tai pol. ti. m unkája  a  ho. sgh-en 
abban kell kicsúcsosodjék, hogy a ho. sghely, annak m unkálatait, valam int 
a ho. sgh-en lévő sebesülteket, illetve betegeket állandóan tájékoztassa, tu d a
tosítsa és politikailag vezesse. ,
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Katonai feladatok: A ho. sgh-en végzendő katonai feladatokat a sgt. irá 
ny ítja  az eü. zlj. pfcdól kapo tt felvilágosítások, ill. parancsok alapján. Ezek 
a feldatok a következő részekre tagozódnak.

1. Tábor ügy. ti-i, ill. th tts - i szolgálat. E rre  a szolgálatra vezényeltek 
szolgálatukat a Szóig. Szab-ban m eghatározott elvek alapján lá tják  el.

.2. Őrszolgálat. Ő rszo lgála to t'úgy  nappal, m int é jje l kell adjon és az 
ehhez szükséges személyzet a ho. sgh. személyi állományából adódik. Feladata 
a Szóig. Szab.-ban előírt tábor őrszolgálat utasításon kívül, illetve azon belül 
sokkal feszesebb kell, hogy legyen. T ekintettel arra, hogy a szolgálatot had
m űveleti viszonyok között kell dllátni. Az őrszolgálatot az őrpk. és beosztottak 
részére a sgt. á llítja  össze és m indennap 17 h -kor pcs. kihirdetés alkalm ával 
h ird e ti ki.

Védelm i szolgálat és riadó intézkedés: Ennek a szolgálatnak a pk-a a sgt. 
ö  köteles a ho. sgh. védelmi tervét, riadó te rv é t előkészíteni a megfelelő sze
m élyzeti elosztásról gondoskodni, gyülekező helyet kijelölni, a személyi állo
m ány védelm i és a riadó intézkedésekről, kellően-dó jékoz tani, illetve kioktatni 
és m indenről az eü. zlj- pk-nak je len tést, illetőleg helyszínvázlatot beadni. Meg
jegyzendő, hogy a  ho. sgh. védelm ére elsősortban a nem  szakmai, helyesebben 
nem  orvosi beos'zt-ásban lévőket kell beosztani.

Ügyeleti szolgálat: A z  ügyeleti szolgálatot orvosi vonalon a tábor ügye
le ti orvos lá tja  el. A tábor ügyeletes orvos szolgálatát a Szóig. Szab.-ban lefek
te te tt elvek alapján lá tja  el. É jjeli tartózkodási helye az átvevő osztályozási 
sátorban  van. Am ennyiben éjtszaka folyam án a ho. sgh-nek működésbe kell 
lépnie, úgy a tábor ügyeletes orvos riasztja  a szolgálatban lévő sebészbrigá- 
do-t. Ehhez term észetesen az szükséges, hogy a m űtőkötöző szakpk., valam int 
a kórház szkpk. az eü. zlj. pk-val együttesen  m ár a megindulás pillanatában 
dolgozza ki a brigád-beosztást. Ennek jelentősége elsősorban a pihenő m eg
szervezésénél van. Az eöv ugyanis az kell legyen, hogy a sgh-en m indig a se
besült invázió nagysága határozza meg, hogy egy-kettő, ill. több brigád kell 
egyezerre m unkába álljon. Ezáltal autom atikusan megoldódik a pihenés kér
dése is.

Ügyeletes ápolónő: Az ügyeletes ápolónői szolgálatot a m űtő kötöm 
szakpk. a kórház szkpk-vaOl együttesen határozza meg. Az ügyeletes ápolónő 
kötelmei közé tartoz ik  nappal a ho. sgh. részére szükséges gyógyszer, ill. köt
szer felvételezés és kiadás. Ő felelős a ho. sgh-en elhelyezett sebesültek, ill. 
betegek étkezésének hiánytalan  kiosztásáért, valam int a vízkiosztásért is. A 
ho. sgh. tisztaságát és annak világítását a belső sebesüllltvivőkkel kell e llá t
tatn i. Ennek a beosztása ugyancsak a sg t. fe ladata közé tartozik. Végezetül a 

sgt. feladatai közé tartozik  az álcázások végrehajtása, a légo. intézkedések el
végzése és a tűzrendészeti intézkedések megszervezése, ill. végrehajtása-

S ta tisztika i m unka: A statisztikai munkához szükséges anyagot az egyes 
részlegek pk-itó l a sgt. szedi össze, azonban; az összeállítását az eü. zlj. pk. 

köteles elvégezni naponta 18 h-ig a helyzetnek megfelelően. Viszont ez é r t
hetővé teszi azt is, am int m ár fentebb em lítettem , hogy egy ilyen nagysza
bású m unka elvégzéséhez igen komoly és kiváló, m inden tekintetben korszerű 
technikai berendezés szükséges.

Ezen elvek szem előtt tartásával mi, honvéd orvosok, t szlában kell 
legyünk azzal, mi az a feladat, ami reánk  hárul, de tisztában  kell lennünk az
zal is, hogy ennek a m agasztos fe ladatnak  az elvégzését csak akkor tud juk

4 7 4



m aradéktalanul végrehajtani, ha átvesszük és m agunkévá tesszük m indazt a 
tapasztalato t, am elyet a Szovjetunió nagy Honvédő H áborújának tanulságai
ból m eríthetünk.

Nagy vonásokban ezek voltak  azok az elvek, am elyek szerint a közel
m últban  lefolytato tt eü. gyakorlaton a ho. sgh. m űködése végbe m ent. Szán
dékosan nem  foglalkoztam a szervezés problémáival, m ert az nem  ide ta rto 

zik. Ügy hiszem azonban célomat sikerült elérnem  és némi képet tu d tam  adni 
a ho. sgh- működéséről azoknak a  honv. orvos baj társaknak, akik a gyakor
laton azt nem  lá thatták .

A tábori belgyógyászat feladatai

Ir ta : d r. F a rád i László
■ orvosezredes.

A tábori belgyógyászat a hadi orvostudom ány egyik legfontosabb ága, 
kom plex tudományág, amely egyesíti a korszerű belgyógyászat m ódszereit és 
eredm ényeit a hadi orvostudom ány alapjaival.

A tábori belgyógyászat (t. belgy.) feladatai sok tek in tetben  különböznek 
azoktól a  feladatoktól, am elyek békeidőben a belgyógyászat elő tt állnak. 
A tám adás és védelem eszközeinek állandó fejlődése, a haditechnika rohamos 
növekedése egyáltalán nem  csökkenti a  t. belgy. jelentőségét a működő had 
sereg eü- ellátásában. Sőt jelenkori hadseregeknél a belgyógyászati ellátás 
m értéke és jellege differenciáltabb és szakszerűbb, mint azelőtt volt. H atal
m as fejlődésen m ent át, am elynek legmagasabb fokát je len te tte  a t. belgy. 
a Nagy Honvédő Háború idején.

M ár a XVII—XIX. századbeli orosz katonaorvosok m egértették , hogy a 
tömeges megbetegedések, különösen a  fertőző (betegségek a  működő had
seregek  számára m ilyen fenyegetést jelentenek. A  moszkvai belgyógyászati 
iskola alapítója, M atjev Mudrov, 1809-ben ír t  m unkájában „A hadi hygiene, 
vagy tudom ány hasznáról és eszközeiről a katonai szolgálatosok egészségének 
megőrzésére“, m ár részletesen leírja, a  háborús egészségügyi-belgyógyászati 
tapasztalatokat, valam int pontos adatokat arról, m ilyen u tasításokat és javas
latokat adtak a^  akkori idők orvosai a betegségek gyógyítására és megelőzé
sére. Közvetlenül az 1812-es honvédő háború befejezése u tán , Govorov köny
v e t ír t  arról, m iképpen befolyásolják a  háborús viszonyok a betegségek gya
koriságát, és lefolyását. Különös gonddal tanulm ányozta a háborús környe
zeti tényezők befolyását a csapatok megbetegedéseire, így kiem elte az időjárás 
(forróság, hideg, szárazság és csapadék), a vizenyős talaj hatását, és hang
súlyozta, hogy mindennem ű hiány élelemben, tüzelőben, vízben, pihenésben, 
alvásban hozzájárult ahhoz, hogy járványok tö rtek  ki, de  ezen felül különö
sen és jelentősen befolyásolták, a békeidőben is jól ism ert betegségeknek a 
jeEegét, tüneteit, lefolyását, illetve kim enetelét. „Az összes különféle had
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testek orvosai —■ ír ja  — egyetértenek  abban, hogy a  klíma, továbbá a háború 
körülm ényeinek változásával, de leginkább akkor, am ikor a  bőségből hiányba, 
pihenésből fárasztó m unkába, a  rendles szállás-életből tábori-életre térnek  á t 
a csapatok, a csapatok betegségeinek is m eg ke ll változnia.“

Csarukovszky 1936-ban k iado tt „A hadsereg betegségei álta lában“ című 
m űvében a  katonai betegségek, ille tve a háború  idején  észlelhető betegségek 
sajátosságait nagyjában k é t ok ra  vezeti vissza. Az egyik abból a  körülményből 
származik, hogy a háború  idején a katonák  összetöm örülve élnek, az életszük
ségletet fedező cikkekkel időnkáfnt nincsenek kellően ellátva, (testi és lelki 
^erejüket túlfeszítik, különböző m egrázkódtatásoknak vannak kitéve. A másik 
ok a környezetnek, a term észetnek befolyása a  harcosra, aki kellő védelemtől 
megfosztva, fokozott m értékben  van  kitéve az időjárás (hőmérséklet, szél, 
csapadék, egyes esetekben légnyomásváltozás) hatásának. Ezeknek az okoknak 
első csoportja a háború elkerü lhetetlen  kísérője, s  ezeket Csarukovszky 
háborús okoknak nevezi. Az okok második csoportját, m int elemi vagy klim a
tikus tényezőiket jelöli meg. A  betegséget befolyásoló oki tényezőknek ilyen 
fölosztása gyakorlati jelentőségű. Természetesen szám ítani kell arra, hogy igen 
gyakran a  kétféle behatás egyidőben szerepel, ilyenkor egymás betegségkiváltó 
hatását fokozhatják, de előfordul az is, hogy a kétféle kiváltó  tényező egymást 
korlátozza, a  betegség létrehozásában.

A belgyógyászati segély értékérő l és jelentőségéről a kiváló tábori 
sebész, Pirogov is m egem lékezett, „Katona-orvosi ügy“ c. m unkájában (1878.). 
Kiemeli, hogy hosszantartó  háborúkban a m egbetegedések száma a háború 
folyamán növekszik és felü lm úlja a  fegyverek okozta sebesülések számát. 
Hangsúlyozza, hogy háborúban m ilyen nagy gondot okoz a belbetegségek diag
nózisa, de leginkább theráp iája , m inthogy ez u tóbbi „lényegesen többféle 
eljárást követel az orvostól, m int a külső sérülések“.

A t. belgy. jelentőségére a Nagy Honvédő H áború előestéjén J. I. 
Szmirnov m u ta to tt rá, a moszkvai és leningrádi Belgyógyászati T ársulatban 
ta r to tt  előadásain. M egjelölte a t. belgy.-nak feladatait, a  gyakorlat és a tudo
mányos m unka szempontjából egyaránt.

A Nagy Honvédő H áború tapasztalatai alapján a t. belgy. működési te rü 
le te  az alábbiakra te rjed  ki.

I. G yakorlati feladatok.

1. A betegek kiürítésének megszervezése a szovjet eü. tak tika elveinek, 
azaz a gyors és rendeltetésszerű k iü rítés  alapelvének megfelelően.

A k iü rítés  m inden szakaszon egységes elvek szerin t kell, hogy történjék. 
A kiürítés előrehaladtával egyre m agasabb követelm éhyeket állítunk  az orvos 
elé, a diagnózist illetően, ennek m egfelelően teh á t egyre alaposabbnak kell 
lennie a belgyógyászati osztályozás m unkájának. .

2. A belgyógyászati ellátás m érvének és egységes módszereinek kidol- 
gozásat a szakaszos gyógykezelés alapélvének megfelelően.

Ennek a  feladatnak — a gyógykezelés egységes eljárásának bevezetése 
feladatának  — jelentőségére Szm irnov élesen m utat rá : „H a béke idején a 
betegeket különböző iskolák és irányzatok szerint kezelik, ez a  körülm ény a 
betegségek kim enetelét nem  befolyásolja, m iu tán  a beteg  egész idő a la tt



ugyanabban az intézetben van ugyanazon orvosok felügyelete a l a t t . . .  Az 
iskolák és irányzatok különbözősége azonban ugyanazon hadm űveleti területi 
különböző szakaszain valójában halálhoz hasonló. Ez m egengedhetetlen a  had
színtéren. I t t  egy iskolán, egy irányzatnak kell lennie, azonos módon kell a 
körfolyam atok keletkezését a kezelés és a megelőzés módszereit tek in ten i.“ 
Természetesen ennek az egységes honvédorvosi iskolának tarta lm azn ia kell 
m indabból a legjobbat, am it a  belgyógyászat úgy elm életi, m int gyakorlati 
téren alkotott. Mindig szem előtt kell azonban tartanunk, hogy az orvosi 
m unka m értékét, a  gyógyító módszerek kiválasztását, a tábori mozgó gyógy
intézetekben nem anny ira  orvosi javallatok, m in t a harci körülm ények írják  
elő, így a harcászati helyzet, a betegek és sebesültek áramlása, a  tábo ri gyógy
intézetek mennyisége, azok teltségének foka, a szállítóeszközök szám a stb.

3. Részvétel a megelőző orvosi m unkában. A belgyógyászok részvétele 
tábori viszonyok között a megelőző m unkában több irányú. Niekik kell fe l
fedezniük a fertőző betegségek első eseteit, leleplezni e betegségek első fellé
pését és fölszámolni a járványgócokat. Ugyancsak a tábori belgyógyászoknak 
kell kiértékelni a védőoltások eredm ényeit és ezzel kapcsolatban tanulm á- 
nyozniok és közölniük kell amennyiben a  védőolto ttaknál jelentkező fertőző 
betegségek tünetcsoportjában lés lefolyásában változások [észlelhetők. A  m ű
ködő hadseregben a harci szünetekben a belgyógyászokra háru l az a feladat, 
hogy az egész személyi állom ányt átvizsgálják, az eü. lapokat kdtöltsék, és ez
zel kapcsolatban ellenőrizzék a személyi állom ány erőnlétét és fizikai á lla
potát. Ha a fizikai állapot rom lását á llap ítják  meg, kutatn iok kell ennek okait, 
meg kell vizsgálniok az élelmezés kérdéseit, meg kell határoiziniok, vájjon a 
csapatok energetikai tek in tetben  egyensúlyban vannak-e, m elyek azok a  tüne
tek, amelyek részleges vitam in-hiányra u ta lnak  stb. Ezek alap ján  javaslatot 
kell készíteniük profilaktikus rendszabályok bevezetésére (tápláléksűrítm é
nyek, vitam in adagolása stb.). A belgyógyászok fontos feladata az is, hogy 
szűrővizgálatokat végezzenek, elsősorban tbc. felkutatására, m in t ahogyan 
a Nagy Honvédő Háború folyam án a szovjet hadseregben a harc szüneteiben 
nagy tömegben végeztek e  célból röntgenátvilágítást és ernyőfényképezést. 
A szűrővizsgálatoknál betegeknek vagy betegségre gyanúsnak ta lá lt szemé
lyeket ugyancsak nekik megfelelő gyógykezelésben kell részesíteni.

4. Eü. taktika i tevékenység. A t. bellgy.-i szolgálat vezetőinek részt kell 
venniök az eü. szóig, vezetők tevékenységében, a csapatok kiürítő , gyógyító 
ellátási terveinek összeállításában. K onkréten  nekik kell kidolgozniok, hogy 
m ilyen módon kell mozgatni a tábori belgyógyászati intézeteket, hogyan kell 
azokat a  legjobban felhasználni, és az  ő feladatuk, megszervezni az együttm ű
ködést a hadsereg egyéb típusú  intézeteivel. II.

II. Tudományos feladatok.
1. Betegségek háborús klin ikum ának leírása. Tanulm ányozni kell a  be

tegségek tüneteinek és lefolyásának sajátosságait, háborús körülm ények kö
zött és m eghatározni ezeket a  változásokat a  gyorsabb kórfelism erés és ered
ményesebb gyógyítás érdekében. A Nagy Honvédő Háború folyam án pL jel
lemző volt, a tüdő-tbc. kórform ái között a  „fiatalkori“ kórform ák megszapo
rodása, így a  pneumonia caseosa, a  lym phadenitis tbc. és p leu ritis  exsudativa 
gyakorisága jelentékenyen m eghaladta a békestatisztikában ta lá lt gyakori
ságokat. Ism eretes a háborús vesegyuilladás, m egváltozott tünetcsoportja, és 
azok a sajátságok is, amelyek a  fekélybetegség vagy a  Botkin-betegség lefo
lyásában előfordultak. Kevésbbé ism ert az idü lt hörghuru tban  szenvedőknél
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észlelt, vára tlanu l fellépő heveny tüdőtágulat kórképe, am'eiy jelentékeny lég
zési és cardiális elégtelenséget okozhat.

2. K óroktani és kór-származástani k u ta tás  a háború körülm ényei között. 
Tanulm ányozni kell a m egbetegedéseket fe ltü n te tő  statisztikákat és ku ta tn i 
azokat a kiváltó  és kóroki tényezőiket, am elyek egyes megbetegedések meg
szaporodásában szám ításba jöhetnek. Ilyen betegségeknek pro totypusa a 
leningrádi blokád által k iv á lto tt heveny hypertonia-betegség. Ebbe a cso
portba tartoznak  azok a sajátságos heveny dekompenzációs form ák is, ame
lyek az id ü lt b ronchitist és főleg bronchiolitist követően léptek fel a magas 
északon m eteorológiai tényezők következtében. A statisztikai tanulm ányok 
alapján javasla tokat kell kidolgozni e  megbetegedések megelőzésére.

3. Gyógy eljárások értékelése a háború körülm ényei között. G yűjteni 
kell az ada tokat 'és feldolgozni a működő hadisereg körülm ényei között alkal
m azott gyógytényezők hatásának  eredm ényét. A  Nagy Honvédő H áború így 
bőséges adatokat szolgáltato tt a  tüdőgyulladás kezeléséről, a Botkin-betegség, 
kezeléséről és többek között ism erte tte  az izotóniás bőséges szőlőcukor-inifuzió 
hatását a hepatarg ia megelőzésében. K im erítő ada tokat gyű jtö tt a vértrans- 
fusió javallatairó l.

4- Háború idején megszaporodó, békeviszonyok között kevésbbé ism ert 
betegségek klin ikum ának és pathológiájának kutatása. Ismeretes, hogy beteg
ségek, am elyek béke idején egyáltalán  nem, vagy csak kivételesen fordulnak 
elő, komoly diagnostikai nehézséget jelenítenek éls tapasztalatok híján, gyógyí
tásuk is elm aradt. Ezeknek tü n e ttan á t, lefolyását és kezelési tap asz ta la ta it 
kell leírniuk a tábo ri belgyógyászoknak. Ilyen tapasz ta la tokat| g y ű jtö ttek  
össze a  szovjet belgyógyászok számos leptospirás és virusmegbetegedésről.

5. Sebesülések belgyógyászata. Fiel kell tá rn i a sebesülésék következ
tében lé tre jö tt belső szervi nem  traum ás elváltozások klinikum át és patholó- 
giáját. Ehhez az szükséges, hogy a  sebesültek kezelésében a belgyógyászok is 
részt vegyenek, helyesebben, hogy a  súlyos sebesültek megfigyelését és keze
lését főleg a m ű té ti előkészítés, a kórism eret és a m űtéti utókezelés idején  
közösen végezzék el. A Nagy Honvédő H áborúban különösen nagy m értékbeír 
jav íto tták  a sebészek és belgyógyászok közös erőfeszítései a shock elhárításá
nak eredm ényeit és  ia sebesültek gyógyítása tek in te tében  nagy haladást értek  
el mellkasi-, hasi- és köpeny as érülteiknél.

A szovjet belgyógyászok hatalm as m unkájából nyert tapasztalatok 
legyenek irán y tm u ta tek  honvéd belgyógyászaink szám á’a, szakmai tovább
képzésük és tudom ányos m unkájuk folytatásában.

A  t á b o r o k  r o v n r t a l a n í t á s á n a k  k é r d é s e

Irta : d r. F ia m  B éla
orvosszázados.

A nyári táborhelyeknek, m iután azok rendszerint erdős, bokros te rü 
leten fekszenek, árte rü le t közelében vannak, patakokkal vagy kisebb álló
vizekkel rendelkeznek, állandó problém áját jelen tik  a szúnyogok. A Szúnyog
problém a két szempontból jön itt  számításba: 1. á nagym ennyiségű szúnyog

4 7 8



csípésével zavarja a tábor életét, akadályozza a m unkát, a kiképzést. 2. A szú
nyog betegségátvivő szerepénél fogva a tábor hygiénikus egészségügyi viszo
ny át zavarja.

A szúnyogoknak általában két alcsaládját különböztetjük meg: 1. a m a
láriá t közvetítő Anopheles fa jták a t és a közönséges csipő szúnyogokat, a Culex 
fajtákat. Nálunk mind a két típus m egtalálható és b á r a rovartalan ítás szem
pontjából ellenük való eljárásunk ugyanaz, hygiénikus szempontból azonban 
ism ernünk kell táborhelyen előforduló szúnyogokat. A két fa jta  m egkülön
böztetése könnyű- Az anophelesek függőleges síkon megtelepedve a síktól 
hegyesszögben ta r tjá k  potrohúkat, a culex fa jták  a fallal [párhuzamosan vagy 
ahhoz közelítve. Vízszintes síkró l lelógva az anopheles függőlegesen, a  culex 
párhuzamosan, vagy kissé hegyesszögben helyezkedik el. Az anophelesek 
világosak, igen hosszú lábúak; a culex fa jták  sötétebb színűek, potrohúk sűrűn  
pikkelyezett.

Az anopheles fa jtákat m indig az emberi települések közelében találjuk  
meg, szereti a  félhomályos, kissé nedves területeket- Kedvenc tápláléka a 
marha- és sertésvér. Besötétedés u tán  indul vérszívásra, am ely az egész 
éjszaka folyamán! tart. A culex fa jták  nappaltól éjszakáig egyform án hajlan 
dók vérszívásra. Az időjárás befolyásolja étvágyukat, meleg, páradús levegő
ben sokkal nagyobb a csípéseik száma, m int száraz, napos időben. Az é le t
tartam uk  (mindkét fajtánál) átlagosan 2—3 hónap. Az időjárás igen nagy 
veszélye a szúnyogoknak, szárazság, meleg vagy hideg idő nagyon: lecsökkenti 
élettartam ukat. Repülési távolságuk változó, általában  kis távolságokat repü l
nek, ha a táplálékukat a közelben m egtalálják, da egy-két kilom éteres távol
ság repülésére is képesek. Petéiket lassú folyású patakok széli részeire, álló
vizek széli részeire stb. rak ják  le. Az álcák legjobban a sekély, erős napsugár
zásnak k itett, mozgásnélküli vizeket kedvelik. Biztos m egtelepedésüket szol
gálják a víz partm enti növényzetei is. A ránylag a  tiszta vízfelületen élnek a 
legjobban, a szennyezett vízben elpusztulnak.

K örülbelül ezekben foglalhattuk össze azokat az általános jellem voná
sokat, amelyek alapján a táborhelyek rovartalam ítását elvégezhetjük. A rovar- 
talanítási m unkának első fontos lépése a tábor területének és közvetlen kör
nyékének alapos ismerete és ennek az ism eretnek m unkatérképen való felfek
tetése. A felderítés célja az, hogy m egállapítsuk táborhelyünkön hol vannak 
bokros, cserjés részletek, nádas, m ilyen az erdősűrűség, hol vannak állóvizek, 
mocsarak, patakok folyók vagy tavak. Meg kell állapítani ezek táborhelytől 
való távolságát, folyónál vagy pataknál a folyási sebességet is. Ha ezeket 
felfektettük m unkatérképünkre, tervszerűen tu d ju k  m egindítani a szúnyogok 
elleni harcot. j j

A szúnyog elleni védekezés két form ában nyilvánulhat meg: 1. a  szú
nyog ellen, am ikor a m ár meglévő szúnyogokat igyekszünk elpusztítani, 2- m eg
előzés, am ikor a petétrakó szúnyog álcáit igyekszünk megsemmisíteni. Leg
helyesebb a  k é t harcot közösen folytatni, m ert tökéletes eredm ényt csak így 
tudunk biztosítani. A szúnyogok elleni harcban a DDT-t használjuk fel. A 
DDT három  form ájában használható. Felhasználhatjuk por form ájában, sá t
raknak, épületeknek, vagy kisebb közvetlen környéknek beporzására. Ilyen 
por form ában a M atador M., mely 5 % DDT-t tartalm az és a M atador H., 
amely 10% DDT-t tartalm az, -egyformán használható. M e g  k e l l  a z o n 
b a n  á l l a p í t a n u n k ,  h o g y  a s z ú n y o g  e l l e n i  v é d e k e z é s r e  5% 
D D T-t  a r í a l o m e l é g s é g e s  és így a későbbiekben is 5% DDT kon



centrációval történik. F elhasználhatjuk  a DDT-t permetező szer form ájában, 
am elyből a  M atador P. az, am elyik gyakorlatban honvédségi szempontból leg
jobban bevált. A M atador P. 10% hatóanyagot tartalm az, amelyből perm etlét 
a ‘következőképpen készítjük  el: 2—2.5 kg por alapanyagot hordóban vagy 
vederben kb. azonos m ennyiségű vízzel összekeverünk, addig, m íg egységes, 
szemcsementes, kissé viaszos tap in tású  massza nem  lesz. 20—30 percet állná 
hagyjuk, m ajd  vízzel fokozatosan felh ígítjuk  a végső mennyiségre, 100 literre. 
A  harm adik felhasználási m ód az organikus solvensben oldatba v itt DDT 
alkalmazása, m iu tán  ennek em beri toxicitása a  legnagyobb tábori körülmé
nyek között, m ég ha rendelkezünk is alapanyaggal, ne használjuk.

A szunyogtalanítás végrehajtásához, annak megszervezéséhez és elvég
zéséhez egy gyakorla ti példát, egy táborhely szúnyogtalanítását választottuk- 
Rendelkezésre álló eszközeink: m agasnyom ású h á ti permetező gép, veder, 
hordó, tűzoltó gépkocsi. A tábo r te rü le te  kétharm ad  részében erdő, egyhar- 
m ad részében cserje. A táborhely tő l kb. 500— 1000 m éterre több tó. Az elő
forduló szúnyogok a culex családba tartoztak. A táborhely kb. 3 km 2 terü le ten  
feküdt, ku takban  m eglehetősen szegény volt. Ezekkel az adottságokkal kezd
tü k  m eg m unkánkat. A  m unka első fázisa a m unkatérkép fe lállítása volt, 
ennek alapján m egállapítottuk, m it tudunk em beri erővel (háti permetező 
gép), mit tu d u n k  gépi erővel elvégezni, m elyek legyenek a perm etezés ú t
vonalai, napi fázisai, hol tudunk  vizet nyerni a perm etlé elkészítéséhez. A 
következő lépés ezután az em bereknek a permetező gépek használatára, és az 
alapanyag elkészítésére való kioktatása. Ezek m egtörtén te u tán  a napi m unka
fázis elkészítéshez k ijelö lt főútvonal m ellett a bajtársak  egymástól 3 m  távol
ságban felálltak és m egkezdődött a permetezés. Perm etezésre kerü ltek  a  fák, 
kb. j2 m  magasságig, bokrok, sá trak n ak  belső felszíne, különösen a vessző
fonat, a sálj^r külső gyeptégla védelme, kisebb állóvizek. A fa  és bokor per
metezésénél a levélzet alsó felszínét is beperm eteztük, m iután ez a szúnyogok 
kedvenc nyugvóhelye. A kisebb állóvizeket teljes egészében leperm eteztük, a 
nagyobb állóvizeknél a p arti növényzetet és a vízben lévő növényzetet és a 
közti vízfelszínt is perm ette l lá ttu k  el. A perm etanyag  folyam atos elkészí
tésé t országos járm űvel biztosítottuk, mely a keverő hordót és a víztároló 
hordó t szállíto tta  az előrehaladó perm etezők után.

Az egyes sátorcsoportok körü l 50 m-es védősávokat létesítettünk , m elye
ket a permetezés előrehaladásával egymásba olvasztottunk és így tu lajdon
képpen a tábor egész terü le te  leperm eteződött. K ülön m unkának állíto ttuk  be 
a  táb o r főútvonalainak perm etezését és az egész tábor körüli védögyűrű léter 
sítését. Ezt a  m unkát tűzoltó gépkocsival végeztük, am ellyel a széljárást is 
kihasználva, 50—200 m -es sávm élységet készítettünk. Ugyancsak külön m un
k ának  vettük  az istállók, latrinák , konyha és rak tárépületek  permetezését, 
azért, m ert i t t  nagyobb töm énységgel (10—20% perm etlé) kell dolgoznunk, 
m iu tán  ebben az esetben nem csak a szúnyogm entesítés a cél, hanem  az á lta 
lános rovartalanítás. Ebben az esetben a védőgyűrűt is töm ényebb permetező- 
sze rre l hoztuk létre .

H áti perm etezőgéppel 34 fő dolgozott, egy fő egy teljes géptöltéssel 
(kb. 25 1) 200—(1000 m 3 terü le te t tu d o tt  leperm etezni. A körülbelül négyzet
kilom éternyi te rü le te t a  34 fő i3 n ap  a la tt perm etezte le. Ehhez 300 kg M ata
d o r P. alapanyagot és 13.000 1 vizet használtunk.

Az előbbiekben le írt gyakorlati példa a szúnyog elleni védekezést 
m u ta tja  be és csak igen kis m értékben  té r t ká a lá rv ák  elleni küzdelem re.
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A lárvák elleni küzdelem az állóvíz felszínek petrolozásában bontakozik ki. 
A petróleum  közvetlenül elöli a lárvákat, ezért a lassú sodrású patakokat, 
folyóvizek széli részeit ugyancsak házi permetező készülékkel; le kell perm e
tezni. Á ltalában 20—30 ccm petróleum ot számítunk egy négyzetm éter fe lü
letre. Abban az esetben, ha gyorsabb sodrású folyóról, vagy patakról van  szó, 
akkor az eljárásunk a következő: petróleum m al átita to tt fűrészport zsákokba 
rakunk. Ezeket a  zsákokat a táborhoz közeleső helyen a folyó vagy patak 
medrébe süllyesztjük, ez huzamosabb ideig biztosítja a  víz felszínének meg
felelő petróleum réteggel való ellátását. Ezeket a pe'trolos zsákokat kb. három  
naponként cseréljük.

A lárvák  elleni védekezés m ásik form ája a párisi zölddel való leperm e- 
tezés. Ezt finom por alakjában ju tta tju k  a víz felszínére, ahol ez lebegve 
marad. A párisi zöldet 1—2% koncentrációban használhatjuk.

A rovartalanítás, am int lá th a tju k  nem kis m unka, de ezenkívül igen 
hatalm as összegekbe is kerül, ezért kell a legtökéletesebben m egszervezni és 
végrehajtani- Tökéletes szúnyog és rovarm entességet így sem tu d u n k  bizto
sítani, de csökkenteni tud juk  igen jelentős m értékben a szúnyogveszélyt, azo
kat a kellem etlenségeket, am elyek a tábor m unkáját zavarják, s ezzel emelni 
tudjuk baj társaink m unkavégzőképességét.

A szovjet orvostudomány tapasztalatai a Nagy Honvédő Háborúban

éV  eurosisoh
F ord íto tta  és összeállíto tta: d r. C sorba A n tal

orvosőrnagy  .

A neurózisokra (a szinonim ,,psychoneurosis“ hefyett, m int elterjedtebb 
elnevezés, ez részesítendő előnyben) az idegrendszer organikus, destruktív  
anatóm iai elváltozásainak hiánya jellemző s Pavlov szerint oly reak tív  álla
potoknak tekintendők, m elyeknek fiziológiai alapja a magasabb idegtevékeny
ség zavara. Régebben konstitucionális faktorok jelentőségét túlbecsülték. Sok
kal nagyobb jelentőségű a szerzett dispozíció, mely elszenvedőit traum ák, in- 
fectiok, mérgezések, kimerülés, tú lerőltetés következtében létesül, s az ideg- 
rendszer gyengeségéhez vezet. E faktorok organikus tünetekhez is vezethet
nek, azonban ezek jelen léte  nem  zárja ki a neurózis önálló fejlődését. A .régi 
..szervneurózis“ (gyomor-, szív-, szekszuálneurózis stb.) fogalom elvetendő, m i
vel nem  fedi a neurózisok lényegét; a belszervek működésének neurogén vagy 
pszichogén zavarainál vagy általános neurózis áll fenn, vagy endokrin zavar 
vagy a vegetatív központok — pályák sérülése.

A Nagy Honvédő Háború során észlelt neurózisok csoportosítása: 
1. neuraszténia, 2. pszidhaszténia, 3. hisztéria s 4- egyéb reak tív  neurózisok. 
A kommocionális neurózisok csoportjának különválasztása nem  vált be. A 
„traum ás neurózis“ m egjelölést m ár régebben elhagyták. A konstitucioná
lis neuraszténia különválasztásához a fentiek értelm ében hiányzott a megfelelő 
alao.

A neurózisok keletkezésének fiziológiai feltétele lehet: 1. az ingerületi p ro 
cesszus túlfeszítettsége (az adott idegrendszer számára tú l erős ingerek, m elyek
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könnyen a norm ális határon  tú li gátlást idéznek elő), 2. a gátlási folyamat 
túlfeszítettsége, 3. az idegfolyamatok „élénkségének“, aztaiz az ingerü ie tijü lapo t- 
ból a gátlási, vagy gátlásból az ingerületi állapotba való átkapcsolás 
képességének túlfeszítettsége. A harchelyzet számos olyan tényezőt szol
gáltat, mely e fiziológiai előfeltételeket előidézni képes. Neurózisok ke
letkezésében azonban negatív szociális (faktorok is szerepet já tszh a t
nak, igy a kapitalizm usra jellemző kegyetlen konlkurrencia, dühödt hajsza 
a pénz után, könyörtelen  kizsákmányolás, a holnap bizonytalansága, a nagy 
kapitalista városok kedvezőtlen életfeltételei gtb. az idegrendszer szélsősé
ges túlfeszítéséhez vezetvén, annak gyengeségét idézik elő. Ilyen eredetű neu
rózisok természetesein a Szovjet Hadseregben nem  fordultak  elő. É rthető te 
hát, hogy a neurotikus megbetegedések száma ugyanazon fiziológiai előfel
tételek  m ellett a Szovjet Hadseregben sdkkal kisebb volt, m int az ellenfelek 
vagy a volt szövetségesek hadseregeiben. A Nagy Honvédő Háborúban a neu
rózis esetek az összes idegbetegek 26.6%:—át a lko tták  (egyéb hadseregekben. 
50% feledt — az első világháborúban 64.2%.!). A neurózisokon belül az egyes 
kategóriák a következő megoszlást m u tatták : neuraszténia 29.5, psziéhaszté- 
nia 1.9, hisztéria 45.2, reactív neurózisok 23.4%.

A yieuraszténia oly megbetegedés, mely az idegrendszer intenzitás vagy 
ta rtam  szerinti túlságos m egfeszítése fo ly tán  jön létre, túllépvén az elvisel- 
hetőség határait, a lap ja  a belső gátlás fo lyam atának gyengesége s klinikailag 
fokozott ingerlékenység és fáradékonyság tünetegyüttesében nyilvánul. A gát
lás elégtelensége m aga után vonja az ingerlési folyam at gyengeségét is. Tehát 
tulajdonképen m indkét alapvető idegfolyamat gyengeségéről van szó. A „neu
rasztén ia“ elnevezés ezek szerint olyan megbetegedést jelöl, melynek megha
tározott etioloigiája van (az idegrendszer funkcionális túlfeszítése). Hasonló 
tünelti kép keletkezhet más jellegű árta lm ak h a tásá ra  is (ilnfeetio, intoksziká- 
cio). I tt a „neuraszténiás szindróm a“ elnevezés helyénvaló. „Aszténiás álla
po tró l“ pedig akkor beszélünk, ha a neuraszténiás tüneteket az idegrendszer 
anyági értelem ben v e tt  kimerülése okozza, pl.: táplálkozási hiánybejtegségek, 
vérveszteség.

A szerzők kiem elik, hogy a hadiszolgálat, a hadsereg soraiban való ta r
tózkodás önmagában nemcsak nem  vezet neuraszténiához, hanem  megfor
dítva, gyakran előnyös hatású a neuraszténiás betegekre. A szigorú szervezett
ség és fegyelem előnyösen hat az idegrendszerre, regulálja, rendszeressé teszi 
m űködését. A harci tevékenységben való aktív részvétel viszont magas köve
telm ényeket tám aszt az idegrendszerrel szemben, igen elős és tartós idegrend
szeri feszültséggel jár, em ellett számos egyéb ártalom , m int ia( pihenés és alvás 
hiánya, rendszertelen étkezések, fizikai túlfáradás, infekciók stb. gyengítik az 
idegrendszert s kedveznek a neuraszténia kifejlődésének.

A kapitalista országokban állandóan ható tényezőknek a hiánya, to
vábbá a szovjet nép politikai — m orális egysége, hazaszeretete, mely a háború 
súlyossága ellenére a harcosoknak lehetőséget adott a neuropsziehikus kom
penzációsképesség m agasfokú m egnyilvánulásaira, m agyarázatát adja annak 
a ténynek, hogy a neuraszténia a Szovjet Hadseregben az összes idegbeteg
ségeknek csupán 7.8%-át te tte  ki.

A tünetek alap ja a fent em líte tt „ingerlékeny gyengeség“. Fokozott In
gerlékenység áll fenn az összes érzékszervek részéről. Ugyanez az in tero- és 
proprioceptív  ingerekkel szembein különféle kellem etlen érzéseket, dizeszté- 
z iáka t vált ki, (főfájás, szédülés, fülzúgás, szúrások a test különböző pontjain,
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nyomásérzések a szív, gyomor terü le tén  stb.). Fokozott reflexingerlékenység 
s a vegetatív  idegrendszer ingerlékenysége. Csekély m egerőltetésre szívdobo
gás, kipirulás, elsápadás, élénk dermograpizmus jelentkezik. A fokozott in
gerlékenység m iatt nehezített az elalvás; az alvás felületes, gyakran kellem et
len ta rta lm ú  álomlá't ás okkal. A felületes és elégtelen alvás m iatt a betegek 
reggel fá rad tan  ébrednek. A gátlásgyengeség m iatt az érzelmek külső meg
nyilvánulásait nehezem tudják  elnyomni a betegek- Jelentéktelen  okok düh 
állapotát válitják ki (emocionális inkontinencia). A fokozott ingerlékenység
gel kapcsolatos az összes reactiok fokozott fáradékonysága. Fáradékony az 
actív figyelem,_ a figyelem összpontosítás. Ez egyben a megjegyzőképességet is 
hátrányosan befolyásolja. Em ellett szerepelhetnek az emlékezés valódi, elsőd
leges zavarai is, főleg frissebb élm ényekre vonatkozólag. Mindig fennáll beteg
ségtudat, m elyet a cönesztopátiák fokoznak. A gyógyulási vágy kifejezett, 
keresik az orvosi segítséget, s hálásan veszik az orvos m egnyugtatását és bá
torítását.

A. neuraszténiás esetek prognosisa a háború a la tt is abszolút kedvező 
volt. Az idegrendszer túlterhelésének kikapcsolása teljes gyógyuláshoz veze
te tt. A terápia lényege: pihenés, lehetőleg nyugodt környezetben. A gátlási 
folyamatok tám ogatására brom idokat adtak kis dózisban, em ellett roboráló
szereket. Fontos az alvás rendezése. Stim ulánsok alkalm azását kerülték. A 
megnyugtató, felvilágosító orvosi beszélgetések kapcsán célszerű a betegek 
előtt nem használni a „neuraszténia“ szót, hanem  csak kim erülésről beszélni.

Fontos fe la d a t‘a neuraszténia, profilakszisa. A k ifáradás és a neurasz
ténia között csak fokozati különbség áll fenn. Erős fáradásnál célszerű bróm- 
készítményekét adni, küzdeni az álm atlanság ellen, s rövid, néhány napos 
pihenést biztosítani.

Az összes neuraszténiás betegek a kezelés befejeztével alkalm asnak 
bizonyultak a hadiszolgálat folytatására.

A pszichaszténia a Szovjet Hadseregben a Nagy Honvédő Háború ide
jén az összes neurózisoknak csupán 1-9%-ában fordult elő. E kórkép a neuró
zis különleges formája, ahol a klinikai kép előterében kényszer jelenségek áll
nak. Ezek mellett sajátos személyiség felépítés m u tatható  ki, m elyre az ön
bizalom hiánya, határozatlanság, kétségeskedés, pszichikai gyengeség érzése 
(innen az elnevezés), szorongásos hajlam , a jövőtől való félelem, a főösztönök 
gyengesége jellemző. Mindezek együttesen kedvező ta la jt képeznek a kényszer
állapotok kifejlődéséhez. Fentiékből kifolyólag e betegek csökkent aktivitást 
m utatnak, rosszul adaptálnak.

Pavlov érdeme, hogy fe ltá r ta  e neurózis patofiziologiai alapját, mely az 
első szignálrendszer gyengeségében s a második szignálrendszer túlsúlyában 
nyilvánul. A pszichaszténia nem azonosítható a „kényszerállapottal“, mely en
nek csak egyik tünete  s m ely teljesen egészséges1 személyeknél is felléphet. A 
kényszerállapot alapját Pavlov szerint rendkívül tartós feltételes kapcsolatok 
képezik, melyek az agyvelő megfelelő részeinek kóros inerciája folytán kelet
keznek. Ezen ú. n. „pangásos ingerületi gócok“ működése függ a kéreg többi 
részeinek működési állapotától- Ha a kéreg ingerlési tónusa magas, akkor ne
gatív indukció ú tján  az izolált pangásos gócok gátlás alá kerü lhe tnek , azaz a 
kényszeres jelenségek csökkennek vagy megszűnnek. Ha a kéregben az inger
lési tonus csökken vagy gátlás fejlődik ki, pl. este k ifáradáskor, lefekvéskor 
stb., akkor a kényszerállapotok pozitív indukció által fokozódnak.

A kényszeres jelenségek, melyek m ár békeidőben fennállo ttak , rendsze
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r in t a hadihelyzet hatására csökkentek vagy m egszűntek a kéreg tónusának 
fokozódása folytán. Sókkal ritk áb b an  figyelték meg a régebbi kényszerek fo
kozódását, recidiváját, vagy ú jonnan való fellépését. Ez akkor következett 
be, ha kedvezőtlen körülm ények az idegrendszert legyengítették (asztenizá- 
cio). Mivel a kényszerek fokozódása vagy fellépése másodlagos jelenség, az or
vos .törekvésének az aszténiás állapot megelőzésére kell irányulnia. ' Csak 
kényszeres állapotok m ia tt a beh ívo tt személy nem  ny ilván ítha tó  hadiszol
g á la tra  alkalm atlannak. A pszichaszténiás betegek közül egyesek alkalmaz
kodtak a hadiszolgálathoz, sőt jobban  érezték m agukat, m int békeidőben- Más 
részük nem  tud ta elviselni a hadifáradálm akat. ’ Ebből következik, hogy hadi- 
szolgálatra való alkalm asságukat m indenkor individuálisan kellett eldönteni. 
Akik m ár békében időnként dekompenzáció|t m u ta tta k  fel a munkaképesség 
zavarával, akiknél a h a rc té ri szolgálat a pszichikus állapot komolyabb rom lá
sá t  idézte elő, azokat hátországi szolgálatra ny ilván íto tták  alkalm asnak, vagy 
olyan beosztásra, m ely  jelentékenyebb pszichikus m egfeszítést nem  követelt.

A pszichaszténia s a kényszerállapotok kezelésére pszichotherápiát al
kalm aztak, továbbá a kimerülési, tú lfáradási jelenségek ellen küzdöttek.

A hisztériára vonatkozólag m ár Charcot tisztázta, hogy lényegét sug- 
gestios és önsuggestios mechanizmusok alkotják. Babinski e felfogást alátá
m asztotta, bizonyitván, hogy hisztériánál az organikus neuropatologia egyet
len tünete sem fordul elő, hogy a 'hisztériás tü n e tek  suggesztioval előidéz- 
hetők és m egszüntethetők. Rejtélyes m arad azonban továbbra is a suggesz- 
tio  lényege. Pavlov volt az első, ak i fiziológiai m agyarázatot adott a hisz
té riá ra  és a suggesztios jelenségeikre. Ö a h isztériát az ingerlési és gátlási fo
lyam atoknak a kéreg  gyengesége fo ly tán  bekövetkező m egváltozásával m a
gyarázta. Nevezetesen hisztériánál a második szignálrendszer gyengeségéről 
van szó, mely lehetővé teszi, hogy a kéreg egyes pon tja in  izolált ingerületek 
képződjenek rendkívül erős negatív  indukcióval. Az ezáltal létesülő funkcio
nális izoláció suggesztív jelenségekhez vezet: m orm álintenzitású ingerek a 'ké
reg gyengesége m ia tt  túlerősekké válnak, ami elősegíti hypnoid fázisok fellé
pését s túlsúlyba kerü ln ek  suibcorticalis mechanizmusok.

A traum a u tán i h isztériás szindróm ák problém áját még a Nagy Hon
védő H áború elő tt A sztvacaturov tisz táz ta  s felfogását a háború  tapasztalatai 
igazolták. Számos szerző ugyanis a zárt koponyatraum ák u tán i hisztériás 
szindróm ákat a neuropatologia organikus vagy fiziopátiás tüneteihez sorolta, 
m^yel a betegeknél gyakran  organikus tünetek  is k im utathatók voltak a hisz
tériás tünetek m ellett. Az igazság azonban az, hogy a koponyatraum a kezdet
ben  organikus vagy fiziopátiás tünete i később hisztériás mechanizmusok ú t
ján  fikszálódniak. Az organikus tünetek  jelenléte nem  indok arra, hogy az ösz- 
szes tü n e tek e t organikus anatóm iai elváltozások á lta l feltételezetteknek köny
veljük  el. Itt ny ilván  hisztériás és organicus tü n e tek  kombinációjáról van 
szó. Mivel a könnyebb term észetű organikus zavarok aránylag gyorsan vissza
fejlődnek, a kórkép csakham ar m ajdnem  egészében hisztériás eredetű tünet- 
csoportot képvisel. E rre  a legjobb bizonyítékot'Szolgáltatta a Nagy Honvédő 
H áború folyamán a pszichoterápiás 'kezelés teljes sikíere, mely a tünetek re
verzib ilis voltát igazolta.

A közlemény igen részletesen foglalkozik a háborús hisztériás beszéd
zavarok problém ájával. Ezek mutiznnus, szurdom utitas, afonia, vagy d izartria 
form ájában m utatkoznak. Jellemző a  hiszitériás m utizm usra, hogy a beteg ‘kí
sérle te t sem tesz a beszédre, vagy hang kiejtésére, gesztusokkal jelzi (pl. szá

4 8 4



jára  m utatva), hogy írem  tud beszélni, —• igyekszik levél ''útján érintkezni a 
'környezetitel, acmikoris kiderül, hogy írása teljesen m eg tarto tt stb. A  hiszté
riás beszédzavarokkal együtt m ás hisztériás tü n e te k  is előfordultak, vala
m int sok esetben a koponyatraum a organikus tü n e te i is fennálltak. Relatíve 
a leggyakoribb forma volt a hisztériás süket ném aság. R itkábban szerepelt •hisz
tériás süketség m eg tarto tt beszéd m ellett. A süketség  hisztériás eredetének 
k im uta tására számos 'szellemes m ódszert javasoltak . Tyomkin a legmegbíz
hatóbbnak a Bechterew-féle auropalpebm lis reflex  s a Surigim -féle cohcleo- 
pupilláris reflex vizsgálatát ta rtja . Előbbi lényege: váratlan  erős hangingerre 
szemzárás, az utóbbinál ugyancsak erős hangingerre reflexes pupilla szűkü
lés. H allási ingerre felépítjett fe lté tlen  reflexen alapuló módszereket is kidol
goztak e célra

A  hisztériás m utizm us keletkezési m echanizm usának lényege az, hogy 
erős külső ingerek (bamba, lövedék közeb robbanása) a beszéd, hallás időle
ges funkcionális sérülését idézik elő, m elyben a  betegek egy része rövidebb- 
hosszsbb időre ,,m egreked“ önszuggesztios mechanizm us következtében. Fel
tehető1, hogy a tú lerős inger h a tásá ra  a hallókéreg erős negatív indukciós h a 
tá s t fe jt ki, mely a beszédközpont működését kikapcsolja. T ehát kezdetben 
a. beszédapparátus m űködésénék kiesése funkcionalis-dinam ikus zavar s oka á 
nallási analizátorral való kapcsolat megszakadása. E funkcionalis-dinam ikus 
zavar azután hisztériás 'mechanizmus ú tján  fikszálódik. A hisztériás m utiz
mus gyakran fónia és dadogás stádium án keresztül gyógyult.

A kezelési módszerek közös lényeges sa já tja  a k itartóan, egy ülésben 
végzett pszichotherápia. A kezelés első alkalom m al addig folytatandó, amíg 
eredm ény nem m utatkozik . A további kezelést az így elért eredm ényre épít
jük. Mivel a m utisztikus betegek nagy részénél habászavar is fennállt s a b e 
teggel közvetlen 'beszédkapcsolat nem  volt lehetséges, szükséges volt közve
te t t  módszereket kidolgozni- Egyik bevált m ódszer volt a következő: írás ú t
ján  biztosították a beteget arról, hogy a kezelés hatására biztosan meg fog 
gyógyulni. Ez u tán  a gége és a fülkagylóik faradizációja következett. M iután 
az emocionális k o n tak tu s t sikerü lt kiépíteni s a beteg hinni kezdett a gyó
gyulásában, nagy betűiket ír ta k  a betegnek s felszólították, hogy ejítse ki a 
hangzókat, követvén az orvos ajkainak mozgását. 'így  elérték, hogy a beteg 
beszélni kezdett, de egyelőre még hangtalanul (afoniás fázis), m ajd felszólí
to tták  a beteget, hogy 'az orvossal együ tt hangosan kiáltson 'emocionálisan 
hangsúlyozott szavakat (felesége nevét, „h u rrá“ stb.) A hangos beszéd vissza
térése rendszerint erős emocionális kitörés kíséretében következett be. A ra 
cionális, perszváziós pszichoterápiát gyakran, m int a fenti m ódszernél is, egyéb 
lá rv á it szuggesztív eljárásokkal kom binálták: faradizácio, darzonvalizácio, 
masszázs, calciumchlorid injectiok, m agnézium szulfát injectiok (utóbbiból 1— 
2 com 25%-os i. v .) . ,G yógytorna és m unkatherápia is hozzájáru lt a kezelés., 
sikeréhez A kezelés annál könnyebben és gyorsabban - vezetett sikerre, m inél 
korábban kezdték el. A szovjet szerzők te ljes  egyetértésben hangsúlyozzák, 
hogy a szakszerű kezelést a k iürítés előlfekvő szakaszain k e ll megkezdeni, 
az elsővonalbeli hadseregkórháziakban. A hátországba szállíto tt esetek gyógyu
lása sokkal elhúzódóbb volt, nagyobb százalék m utatkozott rezisztensne-k a 
kezeléssel szemben. A korai és ak tív  pszichotherápiát illeti meg az első hely 
a posztkontuzionáüs süketném aság kezelésében, s a tapasz ta la t szerint az o r
vosnak mindent el kell követnie, hogy a beszédeffektust m ár az első szeánsz 
alkalm ával elérje.
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A szovjet ideggyógyászok kidolgozták a hisztériás süketném aság keze
lést enyhe éternarikozissal. É terbódulatban  (15—20 ccm) könnyebben á ttö r
hető a beszédközpont, gátlásos állapota. Mély narkózis term észetesen nem  
célravezető. A  bódulatban elért beszédkapcsolatot fenn kell ta rta n i, m íg a 
beteg tu d a ta  teljesen feltisztuL A lkalm aztak alköholinjectiot is e célból (60— 
90 ccm 30%-os alkohol i- v. — Giljarovszkij). E módszerek is elsősorban 
szugesztív ú to n  hatnak.

Az egyesek á lta l kidolgozott bonyolult kom binált kezelési eljárásokkal 
szemben a tisztán  pszichoterápiás kezelés előnyben részesítendő, m ert korán 
alkalmazva m ajdnem  100%-os eredm ényt biztosít. Rezisztens esetekben si
kerrel alkalm aztak alvókúrát.

A Ihisztériás görcsrohamok klinikum a terén a háború  ú ja t nem  hozott. 
Súlyos, id ü ltté  vált h isztériás roham ok, m elyeket az első világháború idején 
olyan k ite rjed ten  észleltek, a Nagy Honvédő H áborúban nem fo rd u ltak  elő. 
A kap ita lis ta  országokban, ahol nincsen megszervezve a hadirokkantaik és a 
m unka ro k k a n ta in ak  valódi szociális gondozása, a kórkép m egnyilvánulásai 
egyben a rokkan t egyén lé té rt való harcának  szolgálatában állnak. A szovjet 
társadalom  hatalm as politikai-m orális fejlődése, a társadalom  m inden tagja 
egyenjogúságának biztosítása a régi „ traum atikusok“ típusának teljes eltűné
sére vezetett.

A diagnosis felállításánál az epilepszián k ívü l szükséges volt a dience- 
falikus epilepsziától való elkülönítés is. Az előfordult esetek egy részében m ár 
a háború e lő tt is .kim utathatók voltak  hisztériás rohamok.

A hisztériás bénulások, paresisek, asztázia-abáziaszerű szindróm ák az 
esetek többségében traum a u tán  vagy infekciók, fagyás stb. után lép tek  fel. 
T ünettanuk  az  ism ert képet m u ta tta . Kezelésükben i t t  is bevált az egy ülés
ben végzett pszitíhotherápia, m elynél szuggesztív célból masszázst és passzív 
m ozgásgyakorlatokat végeztek vagy a hisztériás imutizmusnál em lített egyéb 
kiegészítő k özve te tt szuggesztios eljárásokat alkalm azták.

H isztériás k o n trak tu rákat leggyakrabban végtagsérüléseknél észleltek. 
Itt a kezdeti reflexes k o n trak tu rá t a továbbiak során autoim itácio ú tján  hisz
tériás k c n tra k tu ra  válto tta  fe l. A Nagy Honvédő H áború folyamán ez a kép 
csak ritkán  fo rd u lt elő. Súlyos form ák, m int pl. az első világháborúban, gyak
ran  észlelt kam ptokorm ia (a törzs flexios tartásban  való tartó s rögzülése) nem 
m utatkoztak.

Az érzékszervek és a szenzibilitás zavarai igen ritk án  kerü ltek  észle
lésre. Kezelésük a fen tieknél kevésbbé volt eredményes, előfordult gyógyulás 
m aradványtünetekkel.

Hisztériás tüne tek  szim ulációja vagy aggravácioja a Nagy Honvédő Há
ború folyam án m ajdnem  egyálta lán  nem  szerepelt. ,,A szovjet eü. intézetek 
orvosaiban fel sem  ötlö tt az a gondolat, hogy a h isztériás némaságot vagy sü
ketséget tudatos szimulációval m agyarázzák, m in t e rre  az első világháború 
idején pl. sok ném et ideggyógyász h a jlo tt. Az ő m agyarázatukat leegyszerű
sítette, hogy szerin tük  hisztériás csak ólyap tünet lehet, mely akaratlagosan 
előidézhető. Ebből a szempontból m inden  hisztériás tü n e t külsőleg valóban 
hasonló az akaratlagosan előidézett és a szim ulált tünethez. A dolog odáig fa
ju lt, hogy m ajdnem  az összes h isztériás jelenségeket, különösen a ném et iro 
dalomban, m int szimulációt, tudatos törekvést a hadiszolgálat veszélyei alól 
való kibúvásra, m in t a gyógyulási vágy h iányát, m in t az orvosok becsapására 
irányuló törekvést írták  le. Lényeg szerin t az aggravácio és a hisztéria között



mély különbség van: az akaratlagos innerváciohoz vagy denervációihoz hasonló 
mechanizmus a hisztériánál ta rtó san  fikszált állapot form ájában áll fenn, me
lyet m ár szimulálni nem lehet. így  ismeretes, hogy az akaratlagosan előidézett 
remegés félóránál tovább nem lehetséges. A hisztériás és a szim ulált tünet el
különítése csak az anamnézis, a személyiség és a vizsgált egyén egész maga
tartásának részletes tanulm ányozása alapján vihető keresztül.“

Pavlov tanai alapján érthető, hogy m iért fejlődnek ki könnyen hisz
tériás tünetek  zárt koponyatraum áknál fellépő tudatvesztés u tán  olyan egyé
neknél is, akiknél addig hisztériás reaktiokra való hajlam osság nem  volt k i
m utatható. A traum a u tán  fellépő diffúz védelmi gátlás a regresszió során á t
halad egy olyan fázison, am ikor a kéregben, kivált a második szignálrendszer 
területén , a gátlás különböző fokai még visszamaradnak, miközben a subcor- 
ticalis képletek m ár a gátlás alól felszabadultak s így átm enetileg  megvaló
sulnak azok a kölcsönhatások, melyek Pavlov szerint a hisztériás tünetek ki
fejlődését lehetővé teszik. A régi nézetet arról, hogy a traum a u tán i hisztériás 
szövődmények csak neuropátiás személyekre jellemzők, kétségkívül fel kell 
adni. Háború idején la' traum át szenvedett személyeknél jelentkező hiszté
riás tünetek semmi esetre sem tekinthetők valam ilyen idegrendszeri labilitás 
vagy csökkentértékűség jelének.

A reaktív neurózisok szokatlan szituációra bekövetkező patológiás re 
akciók. Szokatlan szituációkra normálisan is bekövetkezhetnek emocionális 
reakciók, melyek azonban a szituációnak megfelelnek, a környezeti feltételek 
változásával adekvát módon változnak, mulékonyak. Kórosnak csak akkor te 
kinthető a reactio, ha a fokozott emocionális ingerlékenység állapota még hosz- 
szasan fennáll a szituáció megváltozása után. Neurózisnál a külső helyzet meg
változására bekövetkező reakciók nem felelnek m eg sem az ingerek jellegé
nek, sem erejének s kórosnak tekintendők, (bár reverzibilis jelenségek.

Tágabb értelem ben a hisztériás neurózisok is a reaktív  neurózisok kate
góriájába tatoznak. A reaktív, de nem hisztériás zavarok szőkébb csoportjá
nak kidolgozását az te tte  lehetővé, hogy ezeknél a ikórtünetek hisztériás fik- 
szációja nem következik be és fiziológiás pihenés biztosítása m ellett gyógyul
nak speciális pszichotherápia nélkül is.

A kóros reactio előfeltételei lehetnek előrem ent tartós emocionális fe 
szültség, túlfáradás kimerülés. Rövid ideig tartó  motoros izgalmi állapotok, 
szorongás, tudatzavar, dezorientácio, múló ködös állapot, m áskor akineticus 
stuporos átm eneti képek, hangulati nyomottság, egyes paranoid vonások jelle
mezték e reactív állapotokat a törvényszerű fokozott emocionális ingerlé
kenység, fokozott fáradékonyság és fokozott szuggesztibilitás m ellett. Ezek 
nem tekinthetők még reak tív  pszichózisoknak, mivel további lefolyásukban 
nem  pszichózis, hanem  |neurózis jellegzetességeit m utatták  fel.

Lefolyásuk kedvező volt. Á tlagban 10— 15 nap a la tt  te ljes gyógyulás 
következett be. Kezelés: nyugalom és norm ális alvás b iztosítása, bromidok, 
valeriánakészítm ények, lum inál s m egnyugtató-bátorító  pszichotherápia 
perszvázios formában.

A neurózisokra vonatkozó háborús tapasztalatok összefoglalása: A Nagy 
Honvédő Háborúban a neurózisok az összes m egbetegedéseknek csupán kis szá
zalékát alkották. Szám uk a háború utolsó évében még inkább csökkent s ke
zelési időtartam uk rövidebbé vált. A Szovjet Hadseregben a fronton szakosí
to tt kórházakat és osztályokat létesítettek, melyek lehetővé te tték  a korai, 
gyors és eredményes gyógykezelést. A gyógyultakat v isszairányították alaku-
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iataikhoz. Kimerüléses. neurózisban szenvedők rendszerin t szanatórium i keze
lésben részesültek. Ezt h isztériánál e llen javalltnak ta rto tták , s  reak tív  neu
rózisoknál sem  volt reá szükség. A gyógyszerek közül az ú. n. kérgi stim u- 
látorok: phenamin, pervitin , nem  váltak  be. Bróm sókat, lum inált, valeriánát 
alkalm aztak kis dózisokban. Eredm énnyel használták  fel a fizikai gyógyeljá- 
rásokat is, így a gyógytornát, m unkateráp iát. E lőtérben állt, k ivált a  hiszté
riás neurózisok kezelésében a  pszichotherápia, perszvázio, direkt, vagy indirekt 
szuggesztio. Ezt kiegészítették: elektrizácio, calcium-, alkoholinjekciok, é ter- 
inhalácio stb. A  kapitalista országokban divatos, kegyetlen  s a betegek önér
zetét sértő i eljárások, m int pl. a neuroticus betegek izolációja, term észetesen 
a Szovjet Hadseregben szóba sem  .kerülhetett. Az alkalm azott gyógykezelési 
módszerek m indig hum ánusak voltak  s a  katona személyének m agas tisztelet- 
ben tartását tükrözték. |A kap ita lista  hadseregben a hisztériás tünetekben 
szenvedőket lenézően kezelték, m in t a  szimulánsokat, ami term észetesen a gyó
gyulás közvetlenül befolyásolta. A Szovjet Hadseregben a helyes viszonyulás 
a betegekhez egyik biztosítéka vo lt a magas és gyors gyógyulási aránynak. 
A freudizm ussal, m int term éketlen , sőt ártalm as reakciós irányzatta l szem
ben a szovjet orvosok álláspontja teljesen elu tasító  volt. Szabadságok enge
délyezése pszichoterápiás e ljárás gyanánt a Szovjet hadseregben csak külön
leges esetekben k erü lt szóba. Em ocionális neurózisoknál, hisztériánál a szabad
ságolást célszerűbbnek ta r to ttá k  s  a gyógykezelést legtöbbször a Hadsereg, 
körzetében fo ly tatták  le s fejezték be. Végül szerzők kiemelik, hogy a  Niagy 
Honvédő H áború tapasztalatai világos bizonyítékát ad ták  annak, hogy a neuró
zisok pavlovi fiziológiai teó riá ja  — a szovjet tudom ány egyik} legnagyobb vív
m ánya — a gyakorlatban sikerrel alkalm azható sí háborús neurózisok lényegé
nek és sajátosságainak m egértéséhez nélkülözhetetlen.

A stereoskopikus látás jelentősége  
a légvédelmi szolgálatban

Ir ta : d r. R ónai T ibor
orvosszázados

A „Honvédorvos“ 1950- évi 7. számában „Foglalkozási betegségek a csa
patszolgálatban“ c. közlem ényem ben m ár felhívtam  a csapatorvos és főleg a 
légvédelem nél szolgálatot te ljesítő  b a jtá rsak  figyelm ét a r ra  a körülm ényre, 
hogy m ilyen jelentősége van az orvosi vizsgálatnak és m egfigyelésnek a lég
védelm i távm érő szolgálatban. ,

A távm érő szolgálat egy kom plikált optikai berendezés segítségével 
a légi célok m agasságának és távolságának m egállapítását, célmegjelölést, a 
robbanásoknak a célhoz v iszonyíto tt távolsági eltérését és földi távolságok 
m érését végzi.

A távm érővel dolgozóknál szükséges, hogy m indkét szemmel való figye
lésnél a tárgyak  egymáshoz viszonyíto tt térbeni távolságát m eg tu d ják  külön
böztetni, azaz: kell, hogy stereoskopikus látással rendelkezzenek.

Mi a stereoskopikus lá tás  lényege? A téribeli lá tás  a tárgyak  egymástól

4 8 8



való mélységbeni viszonylagos távolságát határozza meg. Térbeli hatás term é
szetesen csak akkor keletkezhet, ha  egyszerre két szemmel nézünk.

Ha a tárgyak  tőlünk különböző távolságra vannak, úgy a látószögek 
(a fénysugarak beesési szöge a figyelő szemébe) nem  egyenlők. Egyenlő távol
ság esetiáb a látószögek különbsége 0-val egyenlő. Különböző távolság esetén 
a látószögek különbsége annyival emelkedik, amennyivel a tárgyak  egymástól 
való távolsága nő. Ha ezt a távolságot fokozatosan csökkentjük, elérkezünk 
egy olyan ponthoz, m elynél a figyelő a tárgyak közti viszonylagos távolságot 
m ár nem  tu d ja  érzékelni.

Tehát: két — egyidöben — m egfigyelt tárgy, m elyeknek viszonylagos 
távolsága m ég éppen észlelhető, meghatározza a  térbenlátás élességét. — I t t  
a látószögek között m ég egy minimális különbséget észlelhetünk (a2— « i= A a )  
és ezt nevezzük térbeli látószög különbözetnek (stereoskopikus parallaxis).

A  térbenlátás élessége függ a recehártya  felépítésétől. A  térben látási 
képesség h a tá ra  10" a látószögek között. Radiánban kifej esve: 0.000048 radián.

A figyelt tárgyak  minim ális viszonylagos távolsága ( A T), mely m ég 
éppen észlelhető, függ a tárgyak  távolságától (T), a té rb en lá tás élességétől 
A d  és a szemek közti távolságtól (b). Képletben:

A térbenlátás távolságának h a tá ra  az észlelőtől való távolság, m elyen 
a tárgyak  viszonylagos távolsága m ég nem  értékelhető. T ehát ha a figyelt 
tárgyak  olyan távolságra vannak, hogy ezek látószögei 10"-nél kisebbek, akkor 
a viszonylagos távolság m ár nem  észlelhető.

A stereotávm érők a  térbeli lá tás észlelésének h a tá rá t megnövelik az
által, hogy m eghatározott nagyításuk van és a szemek egymásköz'ti távolsága 
a m űszer belépőnyilásainak egymásközti hosszával erősen m eg van hosszab
bítva. A  távm érő segítségével a célnál levő látószög m érésével határozzuk 
meg a cél távolságát. így  használjuk fel a  térbeli lá tást távolság mérésére-

A készülék kezelése nagy figyelmet, hozzáértést igényel:, m indenekelőtt 
pedig te s ti és lelki adottságot. Ezért igen nagy fontosságú a m indkét szem 
pontból történő alapos osztályozás. .

Ezt a kérdést eddig m eglehetősen elhanyagolták. A  legkülönfélébb vizs
gálatok csak felületesen tö rtén tek  meg, legtöbbször az orvos h ibáján kívül, 
hiszen nem  volt tájékozva, hogy m elyek azok a követelm ények, melyeket egy 
távm érős bajtárssal szemben fel kell állítania. A legfontosabb vizsgálat pedig 
—- a  stereoskopikus látás vizsgálata — sokszor m űszer h iányában csak egészen 
kezdetleges módon, laikusok á lta l tö rtén t. így  azután többször előfordult, hogy 
e fontos szolgálatba olyanok kerültek, akikről idővel k iderü lt, hogy e téren  
használhatatlanok. A  távolság pontos m eghatározásán nyugszik a  lőelemek k i
számítása, ami a cél eltalálásához szükséges. Eredm énytelen tűzharcok 90 
százalékának a rossz távm érés az oka, főleg a közepes lgv. ütegeknél. T erm é
szetesen így m ind a (kiképzőnek, m ind pedig a tanulónak sok fáradságos m un
kája m ent veszendőbe. Igen fontos fe ladatunk  tehát e hiányosságoknak a m eg
szüntetése.

A főkövetelmények, m elyeket a távm érőszolgálatba kijeiölendőknél fel 
kell állítanunk, a következők:

a) a  térbeli lá tás  nagyfokú élessége,
b) h ibátlan  látószervek,
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c) általános, jó egészségi állapot, jó  idegrendszer éls gyors reagálási 
képesség.

Fontos még ezeken kívül a  jó emlékezőképesség, találékonyság.
A legfontosabb követelm ény: a térbeli látás nagyfokú élessége. Ezt 

azonban m eg kell előznie részletes orvosi vizsgálatnak. E nnek ki kell terjednie:
1. Á ltalános testi állapotra. Fontos, hogy az illető ellenálló szervezetű 

legyen, vagyis nem  hajlam os (a megbetegedésre, tud jon  azt év m inden napján 
rendszeres m unkát végezni. Közepes testm agasság a legmegfelelőbb, ez bizto
s ítja  a kényelm es m unkát.

2. Az idegrendszer állapotára. H arc esetén annak  eseményei ne legye
nek nagyobb kihatással a honvédre. Ne legyenek vegeta tív  idegrendszeri 
zavarai Ideges, gyors k ifáradásra  hajlam os egyének e szolgálatra nem  m eg
felelőek.

3. A  látószervek állapotára (legjobb, ha szakorvos végzi). Ne legyen
0.5 D-nél nagyobb myopia, vagy hyperm etropia. Lemérendő a pupillatávolság. 
Ezt a vizsgált egyén jegyezze meg. K ívánatos, hogy ez 70—80 mm között 
legyen. R e jte tt kancsalságban (szem tengely-elferdülés) szenvedő egyén ugyan 
m érhet műszeren, de szeme gyorsan kifárad. Ez pedig erősen befolyásolja a 
mérés pontosságát.

Nyilvánvaló kancsalság (szemtengely-elferdülés) esetén  a honvéd táv- 
m érőszolgálatra nem alkalm as.

Fontos a szín|é|rzés v izsgálata is.
Ezek a legfontosabb vizsgálatok és ezt követi a térbe li látás vizsgálata.
A térbeli lá tás élességének te ljes kivizsgálását k é t részben ha jtjuk

végre:
1. előkészületek a té tbeli látás élességének m egállapítására.
2. a té rbe li lá tás élességének m eghatározása.
Figyelem be kell vennünk, hogy általában  m inden em ber rendelkezik 

bizonyos térbe li látással. Csakhogy egyik gyorsabban, a  másik lassabban érti 
meg az észlelés fogalm át a távm érővel való méréskor. Rendkívül fontos tehát, 
hogy a vizsgálatokat megelőzze egy állandó rendszeres gyakorlat, mely e ké
pességet fejleszteni tudja.

A vizsgálat első részét,, az előkészületeket a térbeli látás élességének 
m egállapítására a csapattiszt végzi. Foglalkozásokon kifejlesztik a honvédnél 
a térbeli hatás érzésének képességét, m egm agyarázzák a térbeli látás lényegét, 
a távm érő fe ladatát, begyakoro ltatják  a m űszeren a szemtávolság beállítását, 
ok tatják  az optikai m űszerekkel való bánásmódot, az azon való figyelés 
nézés fogalm át.

A kiképzéshez használatos segédeszközök: az egyszerű távcső, kézi 
Stereoskop éls az ú. n. Dolm an—Howard, vagy DOR—3 típusú  gyakorló Stereo
skop. Am ennyiben e m űszerek hiányoznának, úgy a legkönnyebben házilag is 
előállítható  a Dolman—Howard típ u sú  Stereoskop. Leírása a lgv. szabály
zatokban m egtalálható. i

U tóbbin bem utatható  k é t tárgy  viszonylagos mozgása, könnyen m eg érti. 
a honvéd a térbeli látás lényegét és a m űszerrel való gyakorlással fejleszteni 
tu d ja  térbeli látóképességét.

A vizsgálatra való előkészületek u tá n  következik m aga a térbeli látás 
élességének m eghatározása. A vizsgálatokhoz szükségesek: ^

1. kézi Stereoskop a vizsgáló táblázatokkal,
2. Dolman—Howard típusú Stereoskop,
3 DOR—3 típusú Stereoskop.
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A készülékek jelenleg nem  állanak rendelkezésre, így használatukkal 
nem  is kívánok foglalkozni.

Jelenleg m ár több helyen rendelkezésre áll az ú. n- Bárány-féle Stereo
skop. Jól használható műszer a térbeli lá tás m egítélésére. Felépítése hasonló 
a kézi stereoskopokéhoz. Mellékelve van hozzá a megfelelő táblázat, melyen 
levő árnyképek és ellenőrző jelek segítségével a térbeli lá tás foka könnyen 
és gyorsan m eghatározható. Tekintve, hogy a csapatorvos sokszor kerü l olyan 
helyzetbe, hogy gyors választ kell adnia a honvéd stereoskopos lá tásá t illetően, 
úgy e készülék ennek tökéletesen megfelel.

Amennyiben semmiféle készülék nem  áll rendelkezésre a vizsgálathoz, 
úgy a stereoskopikus látás m agával a távm érővel is meghatározható. Ez pedig 
m inden esetben rendelkezésre áll.

Természetesen i t t  .a figyelés feltételei sokkal nehezebbek, m int gya
korló műszerekkel és a kezdő nehezebbén észleli a térbeli ha tást a távm érőn. 
Sajnos ez esetben vannak bizonyos zavaró körülmények, m elyeket nehéz 
kiküszöbölni.

A vizsgálatot a legjobb időjárási viszonyok között végezzük. Legalkal
m asabb korán reggel, ködnélküli tiszta időben.

Elsőnek ism ertetn i kell röviden a  távm érő berendezését. A szemlencsé
ket beállítjuk a saemélessélgre a m ár ism ert dioptria szerint, és a pupilla távol
ságnak megfelelően szemtávolságra is. Fontos a  fej támasz magasságának be
állítása, hogy a szemet állandóan ugyanazon távolságban ta rtsa  a szemlencsék 
üvegétől. A látómező teljesen látható  legyen, ne csorbuljon ki a széleknél.

Most m egirányzunk egy ism ert távolságra levő terep tárgyat. A táv 
m érőben látható  ű. n. m érőjelet az em líte tt ism ert távolságra állítjuk . A táv 
mérőbe való betekintéssel meg kell határoznia a jelöltnek, hogy a m érőjelet 
látja-e előbbre, vagy a terep tárgyat. Abban az esetben jó a jelölt stereoskopos 
látása, ha a kettő t egy szintben látja.

Ezután a m érőjelet elmozdítjuk pl- 300 m -rel távolabbra, majd 300-zal 
közelebbre. Ekkor meg kell határoznia a  honvédnek a m érőjel és a te rep tárgy  
egymáshoz való viszonyát.

így, ezzel a módszerrel könnyen m eghatározható teh á t a honvéd 
stereoskopos látóképessége. E vizsgálathoz természetesen csapattiszt is szük
séges, ki tökéletesen ismeri a távmérő berendezését és kezelését.

A stereoskopos látás vizsgálatánál tek in te tte l kell lennünk azokra az 
esetekre, m elyeknél a térbeli látás h a tára  csökken, vagy teljesen megszűnik. 
Ilyenek:

1. ha a tárgyak  egyvonalban, —- egymástól messze, de mélységben kb. 
egyform a távolságra fekszenek;

2. ha a tárgyak  mélységben (távolság szerint) nagyon messze vannak  
egymástól;

3. ha az egyik szem recehártyáján  az egyik megfigyelt pont kéipe fedi 
a m ásik képét;

4. ha a figyelendő tárgyak összekötő vonala merőlegesen metszi a szem 
alaptávolságát.

Ezek voltak azok a szempontok, melyekkel m egvilágítani k ívántam  a 
stereoskopikus lá tás  jelentőségét a légvédelmi szolgálatban. Term észetesen 
más fegyvernemeknél is fontos probléma ez, de döntő jelentőségű mégis a lég 
védelemnél, ahol a jó  tűzharc a jó távm érésen, azaz a jó stereoskopikus látáson 
áll, vagy bukik.

A kérdés tanulm ányozása és a st ere o-műszerekkel dolgozók állandó
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figyelése és  időnkénti ellenőrzése azért fontos, m ert felvetődött az ,a problém a, 
hogy a stereotávm érővel dolgozók térbeli látóképessége bizonyos idő m úlva 
csökken, ső t dl is  vész.

7 v—

A  m ásik problém a is érdekes. Az a távm érős, ki kezdetben a távm érő  
szemlencséjét OD-re á llíto tta  be, a távm érőn való huzamosabb* (1—2 éves) 
munka u tá n  m ár kénytelen a szem lencsét —0.5, sőt —1.5 D-ra állítani. Ezen 
látáscsökkenés azonban csak a m űszeren jelentkezik, szabad lá tásná l nem.

E kérdésekben egyelőre bővebb tapasztalataink nincsenek, csapattisz t 
bajtársaiktól h a llu n k  ezzel kapcsolatban pro és kon tra  véleményt. Ha a táv 
m érőszolgálatba beosztottak kiképzésük elején és végén is vizsgálatban része
sülnek, fény fog derülni a kérdéseknek helyes, vagy nem  helyes voltára.

Mozgás-betegség

ír ta : d r. H a lm  T ibor
orvosőrnagy

A lab y rin th ra  ható  szokatlan ere jű  és irányú  gyorsulások á lta l k iv á lto tt 
rosszulléteket mozgás-betegség gyűjtőnéven foglaljuk össze.

Ism eretes, hogy az em berek egy része vasúton, gépkocsin, repülőgépen 
és főképpen hajón  utazva, megbetegszik. Észleltek rosszullétet felvonón, tevén, 
elefánton történő utazáskor, továbbá hintázástól, táncközben a sok forgástól is. 
Ezen különféle alkalm akkor tám adó betegségi állapot igen hasonló és ezért 
közös néven tengeribetegségnek is nevezzük, m ert valószínűleg a tengeren 
észlelték legtöbbször és a legsúlyosabb form ában. Az ókori írók közül is néhá- 
nyan m egem lékeznek róla „nautia“ néven. A mai orvostudom ány ,.nausea“- 
val a hányást megelőző állapotot jelzi.

A repülő-orvostudom ánynak szakm ánkhoz tartozó súlyos és még megold
ha ta tlan  problém ája a légibetegség, am ely m iatt sokan elkerülik  a repülést. 
Dobálós időben huzam osabb repüléskor kevés azon utasok száma, akiken a 
betegség enyhébb vagy súlyosabb form ában  ne jelentkezzék. A legtöbb ember 
inkább földi közlekedési-eszközzel já r  csakhogy elkerülje a légibetegség a ttak 
ját- Pedig, h a  összehasonlítjuk a transóceáni hajóu ta t a transóceáni repülő- 
ú ttal, úgy az t kell m ondanunk, hogy kedvezőtlen időjárás kevésbbé dobálja 
a levegőben já ró  repülőgépet, m int a tenger felületén közlekedő szállítóeszkö
zöket. A ha jó  valósággal játékszere desz a tenger hullám ainak, m elyekhez 
képest a repülőgép mozgásai jóval kisebbek. Ezenkívül tekintetbe kell ven
nünk, hogy a lég iú t csupán egytized annyi ideig ta r t  m int a hajóút.

Katonai szem pontból is nagyjelentőségű e probléma, m ert bizonyos ese
tekben  a harcosok nagy  részét repülőgépen vagy hajón  szállíthatják. E jtő 
ernyős alakulatokat nagy szállítógépekkel viszik bevetésük helyére és nem  
közömbös, hogy éppen a legdöntőbb p illanatban  a földreéréskor és a közvetlen 
u tán a  következő időben m ilyen állapo tban  lesznek. Továbbá vakrepüléskor 
(felhőben, ködben, éjszaka) jelen t szám unkra komoly problém át, m ert a beteg
ség igen veszélyes állapotot is előidézhet.

A betegség okát m ár régóta k u ta tják . K ezdetben a szervezet m olekuláris 
összerázkódtatásának, a test szövetei közt beálló nyom ásváltozásnak tu lajdo
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nították, vagy valam ilyen rossz szaggal vagy a hajón való hiányos táplálko
zással hozták összefüggésbe. Volt idő, mikor a szétporlasztott tengervíz á lta l 
okozott intoxicationak tarto tták . M anapság a közönség a gyom orban keresi 
okát. Flourens labyrin th  vizsgálatai a belsőfül felé tere lték  a figyelm et és csak 
a  múlt század végén jöttek rá, hogy a tengeribetegség keletkezésében lényeges 
tényezők a vestibularis apparátusra ható gyorsulások.

A mozgás-betegség valójában egységes kórkép, m elynek lényege a laby- 
rinthen keresztülható szokatlan erejű  és irányú gyorsulások által megbontott 
vagus-sympathicus egyensúly. T ünettanával felesleges foglalkoznunk, m ert 
m in t tengeri- vagy légibetegség m egjelenési form ája általánosan ism ert. Á lta
lában a vegetativ  jelenségek vannak előtérben. A hányás u tán  rendesen kissé 
m egkönnyebbül a beteg, de a rohamok szabályos, két-három  órás időközökben 
napokig, vagy akár’ hetekig  is e ltarthatnak . Á ltalában néhány nap a la tt  bekö
vetkezik ugyan bizonyos fokú megszokás, de visszaesés m indig lehetséges. 
A  testi tünetekhez még komoly lelki jelenségek is társulnak. Kedvetlenség, a 
szellemi működés csökkenése, akaratnélküliség, cselekvőképtelenség, bús
komorság, kim erültség és félelem érzetek súlyosbítják a helyzetet- Közismert 
mondás, hogy a tengeribetegség elején fél a beteg a haláltó l s tartósabb  fenn
állása esetén m ár önmaga kívánja a szenvedésektől őt m egváltó  halált. Ez je l
lemző egyúttal a betegség súlyosságára is. U tóhatásként remegés, izomgyenge
ség, kim erültség jelentkezik.

Erős elválasztás indul meg az emésztőszervekben is, ami étvágytalanságot 
és legtöbbször hasm enést, huzamosabb fennállása esetén vérszegénységet, leso- 
ványodást és általános lerom lást okoz. Boldyreff a tengeribetegség okát éppen 
az emésztőszervek periodikus működésének a szokatlan gyorsulásokra bekö
vetkezett m egváltozásában keresi. A tengeribetegség legsúlyosabb form áit ren
desen csak hajón  észleljük viharos időben.

A mozgás-betegség keletkezésében kétségtelenül az egyéni hajlamosság 
játssza a döntő szerepet. Hogy valaki nem  betegszik meg, az nem  különös aka
ra t vagy ellenállóképesség m ellett szól, hanem  alkati adottság. Természetesen 
döntő jelentőségű a mozgás jellege és időtartam a. Á ltalában az érzékenyebb 
egyének, a vegetativ-nervosusan stigm atizáltak  könnyebben betegszenek meg 

js különösen a vagotoniás egyének hajlam osak leginkább a  betegségre.
Vannak jellegzetes vagotoniás egyének, ak ikre jellemző a bradycardia, 

arterialis hypotensio, légzési arythm ia, spasmophilia, erős verítékezés, hideg 
végtagok, erős nyálazás, ájulási hajlam . Ide tartoznak például azok, ak ik  m ár 
vonaton a m enetiránynak h á tta l ülve kellem etlenséget éreznek behunyt szem
mel is. Ezeknél nagyon könnyen beáll a vagus-neurosis, h a  a  megszokott inger 
minőségben vagy nagyságban megváltozik. F ia tal neurastheniás nők betegsze
nek m eg legkönnyebben. Férfiak  ritk án  sorolhatók ide.

Vannak norm ális vagus-ingarlékenységűek a vagotonia objektív  jelei 
nélkül. Ezek csak nagyobbfokú egyensúlyzavaroktól vagy erősebb forgástól, 
vagy kiadósabb emelkedő-süllyedő mozgásoktól betegszenek meg. Ezek idővel 
adaptálódhatnak, csökken a vegetatív  ingerlékenységük s csak erősebb teher- 
próba esetében esnek vissza a betegségbe, szemben az ielőbbiekkel, akik nagy
fokú érzékenységük m iatt igyekeznek m inden m egbetegedésüket kiváltható  
alkalm at elkerülni.

Végül igen ritkán  találkozunk olyan egyénekkel, akiknek annyira csök
kent a vagus-ingeiiékenységük, hogy immiuniisoknak vehetjük  őket, de ez igen 
ritka. Immunisok ezenkívül azon siketném ák, akiknek labyritnh ja nem  m ű
ködik. Immunisak a csecsemők is, valam int azok is, akiknek m indkét laby-
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r in th ja  elpusztult. Ez is bizonyítja, hogy a mozgás-betegség a belsőfül problé
m ája. Csecsemőknél valószínűleg a centrális apparátus csekélyebb percepciója 
vagy még ki nem  fejlődött m űködési állapota játszik közre és ezenkívül az 
állandó fekvő helyzetük is előnyös. Felvonókezelők, kötéltáncosak, légtornászok 
igen ritkán  betegszenek meg. Ez lehet megszokás, dia lehet, hogy azért válasz
to tták  ezen pályájukat is, miért nem voltak érzékenyek. Felnőttek  közt az 
immunisok száma kievés, általában  3—6%, de ez sémi teljes, m ert előfordult 
m ár, hogy v iharedzett tengerész is m egbetegedett nagy viharban, amikor 
valam ilyen alkalm i ok őt a rra  fogékonnyá tette , például valam ilyen hűléses 
megbetegedés, kim erültség! állapot, vagy gyomor-, bél-zavar. Érdekes, hogy 
a megszokott hajó ját változtató  öreg tengerész is beteg  lehet, ami valószínű
leg az új hajónak az| előzőtől e ltérő  mozgásával m agyarázható. V ihart-álló ten 
gerész nem  lesz beteg a láftbeni végzett k ísérletekben és viszont liftkezelők 
is nehezen betegszenek meg a hajón. L iftu tazás a la tt sokaknál enyhülnek a 
tünetek, ha fe jüket 90°-foam h á trah a jtják .

Elősegítő tényező leh e t rossz, meleg levegő, n ikotin  tú lzo tt élvezete, 
lelki hatások, így különösen a félelem, mely, m int ism eretes, egym agában is 
k iválthat nauseat. A kor is szerepet játszik, m ert fiatal, hypotonias egyének 
könnyebben betegszenek misig, m int idősebb magasabb vérnyom ásnak; úgy
látszik, hogy a korral csökken a hajlam . Két-három éves gyerm ek könnyen 
lesz temgeribeteg, de rendesen nem  súlyos m értékben, m ert a gyermekek 
ham ar hánynak, nauseajuk csekély. Rendesem aa egyébként is félénk, nyug
talan, lobbanékony gyerm ekek betegszenek meg (körömrágó, bevizelő). Az 
alvás csökkenti a megbetegedési lehetőséget, de nem  zárja ki, m ert előfordul, 
ncgy alvó utas tengeribetegként ébred fel. Az egyensúly vagy tájékozódás el
vesztése vagy a lezuhanás félelm e elősegíti a betegség létre jö ttét. A szédülés 
és a félelemérzés rendesen együ tt járnak. Ösztönszerűeai fellép a szédüléssel 
a tu d a t a la tt laby rin th  eredetű esési félelem. Ha isiketnéma a sötétben esik, 
elm arad minden védekező mozgása, m ert addig nem Hűd ja, hogy 'esik, mig 
meg nem  üti m agát. így ha siketném a behunyt szemmel ejtőernyővel késlel
te te t t  ugrást végez, nincs esési félelme, m ert nincs 'is esési érzése.

Érdekes megem líteni, ihogy állatok  is megbetegszenek. így  észleltek 
tengeribetegséget kutyán, macskán, lovon, m arhán, m ajm on és ritkábban  m a
darakon. A galam b erős forgatás u tán  szédül, fejnystagm us á ll be és jellegzetes 
fejmozgás m ellett k iü ríti begyét. Á llítólag a hajóval aquarium ban szállíto tt 
halakra is kellem etlen hatással vannak  a szokatlan gyorsulások.

A mozgás-betegség legkifejezettebb tünete a hányás. Mint ismeretes, 
a hányás központja a nyúltvelőben van. Belőle indul ki a coordinatio, am ely 
szükséges a hányáshoz; ugyanez a központ kormányozza a rekesz és a hasizom 
működését, m elyek h irte len  összehúzódása a hányást előidézi. A hányás köz
pon tjá t izgathatja valam i közvetlen ú ton  (agynyomás, toxikus hatás), vagy 
közvetett, azaz reflektoros úton. Utóbbi többféleképpen történhetik . így psy- 
chikus úton, lelki izgalmak, félelem, a betegség puszta elképzelése; a; laby
rin th  által: M enierénél, calorizáláskor; a torok felől a glossopharyngeus végei
nek ingerlésével; az olfactorius útjára rossz szagtól, vagy benzines, olajos leve
gőtől; az opticus ú tjá n  undortól, így elég lehet másik tengeri beteg lá tása  is; 
továbbá optokinetikus ingerek által; a bél felől annak nyújtása révén, például 
tú lte rh e lt gyomor, vagy hasi m ű té tko r a báli vongálása révén.

L átha tjuk  tehát, hogy a m ozgás-betegség igen különféle okok által és 
különféle utakon jöhet létre, különféle tünetek között jetentkezhetik , m ert 
coordinált összjátéka több szervnek, m elyek m ind központi szabályozás a la tt 
állanak és még több m ás központtal is összefüggésben vannak.

4 9 4



Az elemzés szempontjából fontos, hogy az em líte tt közlekedési eszkö
zökön fellépő mozgás-betegség m ilyen módon és milyen okból tám ad. Kétség
telen, hogy refiek toros úton, mégpedig a labyrin thon keresztül ia reá ható 
szokatlan irányú és nagyságú gyorsulások által, i Ez az elsődleges mód, amely 
m ellett még az em líte ttek  közül bárm elyik is előidézheti, illetve elősegítheti.

A figyelmet a labyrintlhra az terelte, hogy izgatására a tengeribeteg
séghez igen hasonló tünetek állanak be. Már a Menieré jelenségekhez való 
hasonlatosság is felhívta e rre  a figyelmet. Bechterew  k im utatta , hogy a 
vestibuláris mag összeköttetésben !áE a vagus- és vasomotor centrum mal. 
W illiam Jamesnek siketném ákon 'végzett vizsgálatai (1882) ú ttö rőek  és m eg
erősítették  ezt a nézetet, m ert olyan siketném ák, akiknek labyrin th ja nem

/íjpfcejó* w o x q á S
A  hajó  és a repü lőgép  mozgása ked vező t len  időjárás esetében.

működik, azaz sem caloriásan, sem forgatással nem  volt ingerelhető, sohasem 
lettek  betegek. Ha siketném a megbetegedett, akkor kiderüdt, hogy működő
képes labyrinth-részek m arad tak  nála vissza. Sjőberg (1931) idevonatkozó 
állatkísérletei is nagyon meggyőzőek. '■ Emelkedő-süllyedő (liftelő) mozgások
nak te tt ki ku tyákat (1.5 m sec.-sebesség, '0.9 m sec.-2 gyorsulás), ezek 15— 
30 perc alatt m in d , megbetegedtek. Klasszikus állatkísérletei azt bizonyítják, 
hogy kétoldali labyrinth-ektom izált állatok (kutyák) nem lettek  betegek. Azt. 
hogy a mozgás-betegség létrejö ttében a központi idegrendszernek lényeges 
szerepe van bizonyítja az, hogy ha betegségre igen'hajlam os kutyának  cortexét 
csaknem teljesen ■ eltávolítjuk (még három  hónapig sikerült életben tartani), 
úgy immunis lesz a betegséggel szemben.
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Sjőberg vizsgálatai teh á t bizonyítják, hogy a betegség kiváltásához 
működőképes lab y rin th  'kell. Hasonló k ísérleteket végzett K reidl a nervus 
vestibularis átvágásával és ezek az állatok sem le ttek  betegek.

Sokkal nehezebb és többet k u ta to tt és m ég m a sem teljesen lezárt 
problém ája a betegségnek az, hogy a labyrin th  receptorai közül, melyik a 
p rim är tám adási pont, vájjon az ív járatok-e avagy az otolithek.

Ennek eldöntése végett k ísé rle ti ' úton idézték elő a betegséget. E rre a 
vizsgálatra csak a betegségre hajlam osak alkalm asak. A Szovjeunióbán m ár 
két évtizeddel azelőtt a k ísérleti 'nausea vizsgálatát h in tával végezték. Egy
szerű  h in ta  esetében főképpen rad iär gyorsulások hatnak  a libyrin thra. Magam 
végeztem m egfigyeléseket körh in tán  (a h in ta  tengelye vízszintes, óriáskerék), 
ahol főképpen verticalis irányú  gyorsulások Ihatnak (m ert a h in ta  kosara víz
szintesen martad, ilyen a K irov h in ta  is). Nagyon érzékeny egyének itt is komoly 
form ában betegszenek meg. Azonban m eg ,kelül állap ítanunk azt, hogy eddigi 
vizsgáló eszközeink a mozgás-betegséggel kapcsolatosan tökéletlenek. K észítet
tek hydraulikusan h a jto tt  emelőgépeket is (Wendt), ezeknél főképpen verti- 
eális irányú gyorsulások szerepelnek. Vannak olyan forgószékek, m elyek egyéb 
mozgásokat is végeznek forgás közben (Spiegel). A különféle gyorsulások közül 
a kisebb am plitúdójú és/lassú  fázisú inkább v á lt k i nauseát, m in t a nagyobb 
és gyorsfázisú (különböző típusú hullámok). Magam e fa jta  mozgás-érzést az
által keltek, hogy forgás-közben fejmozgásokiat végeztetek. Régi megfigyelés 
m ái, hogyha forgás a la tt egy bizonyos síkban fe jm ozgásokat! végzünk, úgy 
ham arosan nausea következik be (Coriolis-erő). , A fe je t harántsíkban moz
gatva, kellem etlenebb érzésünk van, m in tha sagittális síkban mozgatjuk. Leg
kellemesebb, ha a forgás alatt vegyítjük  ;a 'két síkban  való mozgást. Ha a 
fej helyett az egész test mozog, az nem  b ír jelentőséggel. A forgatásoknál 
főképpen az ív jára tok  ingerlődnek, b ár a; centrifugális-erő /az utriculusra is 
hat. Bárány az experim entális nauseát'forgatószéken vizsgálta és azt találtai, 
hogy a rra  (érzékeny egyének forgatás á lta l hasonló betegségi állapotba hoz
hatók. Főképen a forgatás elején és végén adódnak komoly gyorsulások, melyek 
a betegség kiváltásában szerepet játszanak. R itkábban találkozunk, olyan egyé
nekkel, kik forgatással szemben való nagy érzékenységüknél fogva igen köny- 
nyen betegszenek meg. I t t  az ív járatokat a forgatással járó  positiv és negatív 
szöggyorsulások ingerük.

Repülőnövendékeknél 'végeztünk forgatást vízszintes fe jta rtás m ellett, 
ez t követőleg 90°-ra e lő rehajto tt testtel, m ajd |alz előrehajlásból forgatás után 
hirtelen, fel keü egyenesedniük, végül pedig forgatás a la tt/a )fe jje l előre-hátra, 
m ajd oldalt bólingatni. Az első esetben csak nagyon ritk án  észleltünk komo
lyabb vegetatív jelenségeket, valószínűleg azért, m ert repülőnek önként jelent
kező s így a m ozgás-betegségre kevésbbé hajlam os egyénekkel volt dolgunk. 
Előnyös .-szempont a nausea k iváltására, ha  a két lab y rin th  nem  egyformán 
o rien tá lt a nehézségi erőhöz képest, de még könnyebben váltható  ki a nause 
akkor, ha  közvetlenül forgatás u tán  vagy forgatás a la tt fejmozgásokat végez
te tünk . M ár P urk in je  észlelte, hogy a: fejet előre h a jtv a  a szédülés 'fokozódik 
és a rosszullét a rra  hajlam os egyéneknél előbb következik be. Azáltal, hog 
a forgatás a la tt fejm ozgásokat végzünk, olyan ingereket (Coriolis-erők) terem 
te ttü n k , melyek körü lbelü l jolyan mozgás benyom ását keltik , m in t amilyet 
hajón  észlelünk, csak a /liftszerű  m ogzásérzetünk hiányzik. Megfelelő ideig 
ta r tó  forgatás és fejm ozgatás m ellett komoly betegséget .válthatunk  ki. Ha 
tartó san  folytatjuk a forgatást, akkor kevesen m aradnak mentesek a vege
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ta tív  jelenségektől. Az ilyenkor fellépő erők járulékos áram lásokat idéznek 
elő az ívjáratokban, melyek különféle látszólagos mozgási érzeteket tám asz
tanak, amelyek azután könnyen rosszullétre vezetnek. L átjuk  tehát, (hogy 
forgatás révén keletkezett szöggyorsulások folytán tengeribetegség lehetséges 
s eleinte azt ta rto tták , hogy az ívjáratok ingerlése a szöggyorsulások, illetve 
egyéb gyorsulások á lta l az a főtényező, amely az em lített közlekedési eszkö
zökön a mozgás-betegséget k iváltja.

Az egyenesvonalú gyorsulásokat; a m ai általában elfogadott nézet szerint 
az otolithek segítségével érzékeljük. Az o tolithekre ható szokatlan irányú  és 
nagyságú ingerek mozgás-betegséget váltanak  ki, m int azt tud juk  Sjőberg 
kísérleteiből. Ism eretes, hogy a liftben is sokan nauseát k ap n ak , vagy leg
alább is kellem etlen tüneteket észlelnek magukon. Itt pedig szöggyorsulások 
nem szerepelnek, hanem egyenesvonalú gyorsulások hatnak függőleges sík
ban. Komoly megbetegedés liftben  atránylag r itk án  fordul elő, m ert a liftu tas 
rövidebb ideig utazik, m int m ás utas. ./De kísérletek bizonyítják, hogy m eg
felelő idő után, kb. 15—30 perc, éppen olyan súlyos tünetek léphetnek fel, 
m int hajón, ami é rth e tő  is, hiszen a gyorsulások értéke is körülbelül megfelel 
a hajón fellépő igyorsulásoknak. .ÍJ á r m űveken általában a m egengedett gyor
sulós induláskor 1— 1.5 m/sec-2,, fékezésnél 2 m/sec. -2. Sjőberg szerint a ten 
geribetegség közvetlen oka a labyrin th  folyadékának nyomáscsökkenése, mely 
összefügg a vérnyom ás csökkenésével. Ezért kedvező a haskötő. Ügy véli, hogy 
a betegség keletkezésében valószínűen az ‘egész vestibuláris apparátus szere
pel (otolith és ív jára t együtt). 'jA hajó és /repülőgép által végzett mozgások 
elemzése azonban nagyon valószínűvé teszi azt a nézetet, hogy a közlekedési 
eszközökön fellépő rosszullétért a fel-le irányuló, ú. n. liftelőm ozgásoknak az 
otolithekre gyakorolt hatása a felelős. Repülőgépen is előfordul, hogy néhány 
másodperc a la tt több száz m étert is em elkedik vagy süllyed a gép, m elyet 
viscerálisan és a labyrinth részéről is érzékelünk, de szemünk m inderről nem 
értesít bennünket.

A hajó mozgása (lásd ábra) valójában \váltakozó tengelyek körüli fo r
gásból és haladó mozgásból áll. Az egyszerűség kedvéért beszélünk egy hosz- 
szanti tengely körüli, egy h arán t tengely körüli forgásról és egy fel-le-felé 
irányuló mozgásról. E három ból és ia hajó haladó mozgásából; tevődik össze 
a hajó által végzett mozgás. A hosszanti tengely körüli mozgás (kb. 15°) ringató 
jellegű (orsózó-mozgás) és a közönség ezt okolja leginkább a tengeribetegségért, 
pedig ez játszik legkevésbbé szerepet és szokható meg legham arább. A h arán t 
tengely körüli forgás (kb. 15°) adja az előrehaladó mozgásnak a bukdácsoló 
jelleget. E m ia tt a hajó k é i  végén elég tekintélyes verticális irányú  gyorsu
lások lépnek fel. Ezen nem  teljesen egyenletes ! forgások jiaükalmával beálló 
szöggyorsulások maximális értéke 2—3°, vagyis küszöbkörüliek. Minél távo
labb vagyunk a hajó súlypontjától, annál nagyobb a rezgés am plitúdója, de 
a szöggyorsulás ugyanaz m arad. K észítettek olyan kabinokat, amelyek nem  
követik a hajó ezen m ozgásait és tengeribetegség mégis beállo tt, m ert a hajó 
liftelőm ozgását evvel nem küszöbölték ki. I t t  tehát a szöggyorsulásról, m int 
betegség kiváltó  okról nincs szó, hanem  1—2-sec-2 egyenesvonalú pozitív 
és negatív gyorsulásról. Főképpen a lefelé irányuló csinálja afc ominózus érzé
seket az epigastrium ban. A hajó ezen mozgásai kényszermozgások, m elyek 
főképpen a hullám zástól függnek s 5— 10 m éter m agasságot is elérhetnek. 
Nagy hajón kevésbbé lesz beteg íaiz ember, m ert (mozgása lassúbb és egyenle
tesebb, bár a kis hajó mozgása áttek in thetőbb  és inkább hasonlít a m inden
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napi mozgásainkhoz, de,nem  plyan egyenletes s így több lehetőség van a  külön
féle gyorsulások keletkezésére. Hozzávetőlegesen rossz időben az utasaknak 
kb. a fele, nyug talan  ■ időben kb. egynegyede, teljesen csendes időben kb. 
2—3%-a lesz beteg. Nystagm ust nem  észlelünk a tengeribetegeken, ezért is 
gondoltak arra , hogy nem  az ív járatok tó l ered s így nem  a szöggyorsulások 
szerepelnek, hanem  az úgynevezett liftelő mozgások. Kezdőkön — k ik  rosszul 
egyensúlyoznak a hajón, ide-oda dülöngélnek s fejmozgásokat is végeznek — 
küszöb fölé ju th a tn ak  a szöggyorsulások is. G yakorlott tengerész a hajó moz
gásait ügyesen ellensúlyozza s így újabb gyorsulások nem  adódnak.

A m ozgás-betegség olyan járm űveken is fellép, amelyek egyenesirányú 
mozgás m ellett erős váltakozó kilengéseket is végeznek. így vasúton és gép
kocsin is előfordul, de sokkal ritkábban, tüneteiben sokkal enyhébben és csak 
igen érzékeny egyéneken. Akadnak olyan hegyi vasutak, ahol még v ihared
zett tengerész is b e teg  lehet. Vasúton és gépkocsiban főképpen egyenesvonulú 
positiv és negatív  gyorsulások hatnak  vízszintes síkban a m ozdulatlan testre. 
Ha a pálya görbü lete t ír le, így irányváltozáskor, a centrifugális erők hatnak 
oldalirányban. íg y  gépkocsiban elég tekintélyes oldalirányú erők léphetnek 
fel. Ezenkívül függőleges síkban is tö rtén ik  mozgás az ú t egyenetlensége m iatt 
s hozzájárul m ég a kocsi folytonos rúgózása is. A súlyponthoz, a korm ány
hoz közelebb kevésbbé érvényesülnek ezek az erők.

A mozgás-betegséget légiutazással kapcsolatosan légibetegségnek nevez
zük és ez sem tünettan ilag , sem kórcktanilag  nem  különbözik a tengeribeteg
ségtől. Csendes időben végzett egyszerű repüléskor csak: a nagyon érzékenyek 
betegszenek m eg és álta lában  a betegség nem  jelenik meg oly súlyos form á
ban, mint a hajón. Rossz, főkép dobálós időben és hosszabb ideig tartó  repü
léskor elég gyakori és súlyosabb form ában jelentkezhetik. Igen ritk án  olyan 
súlyos cardialis és vasom otoros zavarok jelentkezhetnek, hogy a repülőgép
vezető képtelen fe lad a tá t elvégezni és elveszítheti u ra lm át a gép fölött. Külö
nösen veszélyes leh e t a  repülés akkor, h a  alkalm i dispositio a vestibularis 
ingerekkel szem beni ellenállóképességet csökkenti. Ilyen állapot gyakorlott 
m űrepülőknél is zav a rt okozhat, m ert ilyenkor a szervezet a) labyrinthból 
kiinduló ingerekkel szemben érzékenyebb és a  m egváltozott reactiók m iatt 
ham isan ítélheti m eg a gép helyzetét és mozgását. így  idegkimerültség, de 
m ég inkább bizonyos betegségek, 'főképpen grippés megbetegedések erősít
h e tik  a vestibularis reactiókat. Ezért tilos repülni addig, amíg a klinikailag 
vizsgált labyrin threactiók (nystagmus, esési-reactio, félrem utatás, stb) nem  
normálisak. A lappangó labyrinthzavarok esetleg nem  is zavarnak a földön 
való  mozgáskor, de m egnyilvánulhatnak akkor, ha a labyrin th  a repüléskor 
nagyobb teherpróbának  van  kitéve.

A repülőgép mozgási lehetősége nagyobb, m int a hajóé, m ert |a 
három dim enziójú térben  lehetséges összes irányváltozásokat végezheti (lásd 
ábrán). De míg a ha jó  az elemek játékának inkább ki van téve, addig a repülő
gép e t a repülőgépvezető fokozottabban kézben ta rtja , nyugodtabb levegőt 
kereshet és a korm ányok finomabb mozgatásával, a tú lzo tt gyorsulásokat 
elkerülheti. Ha hosszabb u ta t tesz meg az utasgép nyugtalan, dobálós idő
ben, az utasok nagyrésze megbetegszik. I t t  is előnyös a fekvőhelyzet, lehető
ség szerint a gép súlypontjához közelebb. Repülőgépen történő betegszállí
tá sk o r a fekvőbetegek jobban b írják  az u tat. A gép hátsó részében ham arabb 
betegszünk meg. Repülőgépen is éppen úgy, m int hajón a függőleges irányú 
gyorsulások azok, am elyek felelősek a légibetegségért. A szöggyorsulások,
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amelyek sima repüléskor keletkeznek, rendesen küszöbalattiak és csak rossz 
időben, vagy durva vezetés következtében szerepelnek ingerként. A  függő
leges gyorsulások dobálós időben a szabálytalan széllökések és átesések foly
tán (hirtelen magasságvesztések folytán) 0.5—2.5 g között mozoghatnak. Ha a 
pilótára ható „g“ értékek bizonyos m értékig nőnek, úgy fokozódik, egy bizo
nyos határon tú l ellenben csökken a betegségre való hajlam. Egyik repülőnk 
jól b írta  az aránylag csekélyebb „g“ értékekkel járó  m űrepülést és dobálós idő
ben a liftelő mozgásokat és kizárólag éles fordulóban, mikor nagyobb „g“ 
értékek érvényesültek, érzett kellemetlenséget. Ism eretes előttem  olyan pilóta 
is, aki kizárólag gyorsorsónál (a gép a tengelyén kívülesa tengely  körül 
paláston forog) néhány perdülés u tán  érzett szédüléssel járó kellem etlenséget.

Repülőgépen éles fordulóban m ár komoly inger hat az otolithekre, ami 
kellem etlen lehet igen érzékeny egyéneknél, akiken m ár kellem etlen érzést 
válthat ki az is, ha a gép o rrát egy kissé lenyomja a repülőgépvezető. Érdekes 
tapasztalatom  volt a repülőgépvezető kiképzésem alkalm ával az, hogyha az 
ember egyedül repül és maga vezeti a gépet, akkor ugyanazon mozgások 
kevésbbé kellemetlenek, m int mikor u tasként repül, m ert így az irányváltoz
tatások nem  érik az em bert előkészületlenül. Volt aki m int p iló ta sohasem 
le tt rosszul, de m int utas, igen. Mint u tas nincs meg a  pontos tájékozottsága 
s m ár tájékozatlan, m ielőtt realizálhatná helyzetét. A pilóta bizonyos m ér
tékben érzi s tud ja  előre a mozgásokat s így felkészül rájuk.

A vitorlázó repülőknél aránylag gyakoribb a légibetegség, m ert inkább 
vannak kitéve a függőleges irányú gyorsulásoknak, m ikor a m eleg levegő fel
felé és a hideg lefelé viszi a gépet elég tekintélyes gyorsulásokkal. Kezdő 
vitorlázókon valószínűen a félelem érzettel is, m in t psychikus tényezővel kell 
fokozottabb m értékben számolnunk. Érdekes, hogy motoros géppel történő 
vontatáskor, ha laza a vontatókötél, a vontató  gép rángatja fo lyton a v ito r
lázógépet, akkor hosszabb úton  a vízszintes síkban  folytonosan ható  egyenes
vonalú gyorsulások hatására  is még edzett vitorlázó repülőkön is felléphet 
légibetegség. A motoros repülésben a vízszintes sikban ható egyenesvonulú 
gyorsulások nemigen jöhetnek számításba, m ert a gép lassan gyorsul fel és 
lassan veszíti el a sebességét.

Különleges teherpróbát jelent a labyrin thnak  a műrepülés, m ely a la tt 
olyan szédülés vagy nausea állhat be, am ely végzetes balesetnek lehet oko
zója. H irtelen zuhanás közvetlenül izgathatja a labyrin thot és heves szédülést 
okozhat. A hirtelen  emelkedés vagy süllyedés folytán fellépő nyom áskülönb
ségek szintén kellem etlen érzést válthatnak  ki a nagyon érzékenyen, való
színűen otolithingerlés folytán.

A teljesség kedvéért azon ex tra lab y rin th är tényezők szerepével is kell 
foglalkoznunk, amelyek a betegség keletkezésében szerepelnek. így  a repülő
gépen inkább, (mint a hajón a zsigeri/szervekre ható m echanikus ingerek is 
közrejátszhatnak a légibetegség keletkezésében. A centrifugális és progresszív 
gyorsulások a nehézségi gyorsulással m int eredő erővel a belső szerveket 
elm ozdíthatják. Itt a zsigeri szerveknek a felfüggesztési apparátusukra gya
korolt megváltozott húzása és feszülése játszik szerepet. Főleg a m áj kerülhet 
erősen érintkezésbe a rekesszel. Á ltalában a m ésentérium  lazulása okozza a 
komolyabb panaszt. Ugyanezen okból szenvedhet a vérkeringés is, m ert az 
erekben a véroszlop eltolódhatik, ami a szívnek nagy p róbá t je len t s így 
könnyen felléphet az agyvérszegénység, ami szintén elősegíti a rosszullétet.
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Ellentmondó optikai és laby rin th  m ozgásérzetek kombinálódása igen 
kellemetlen. A gyorsulások á lta l okozott szédülés fokozottan jelentkezik, ha 
több egyensúlyzó szerv részéről ellentétes impressziók vannak a tudatban. 
Legkellemetlenebb, ha egy való és egy ham is impressziónk van egyszerre. 
H a I az érzetek m ind ham isak, úgy klevésbbé áll be szédülés. Az érzékszervi 
benyomások összeütközése a tu d a tb an  elősegíti a betegséget s a helyzetet 
m ég súlyosbítja, hogy az egyetlen  fix pontunk, a föld, távol van  Jés (nehéz 
fixálnunk. N agyteljesítm ényű gépeken m élyrepülés a la tt a fejm ozgásokat el 
kell kerülni, m ert m int azt em líte ttem  a k ísérle ti nauseánál — a járulékos 
áram lások fo ly tán  — érzékcsalódások és rosszullét állhatnak be, ami végzetes 
hatású  lehet. L áthatjuk , hogy m űrepüléskor is leginkább az otolithekre gya
koro lt erőhatások a kellemetllenek és a gép forgása esetében keletkező kel
lem etlen érzések nem  azonos jellegűek a forgatáskor beálló nauseával. 
A  m űrepüléskor keletkező szöggyorsulások általában  túlkicsinyek vagy túl- 
rövid  ideig hatnak.

Mint em lítettem , optokinetikus ingerek is összefügghetnek a nauseávail. 
Ilyen  optokinetikus szédülés lehet, Nia a gyors fordulóban a repülőgépnek a 
felső szárnyát nézzük, mely m ögött égbolt van. így az a benyomásunk, m intha 
gyorsan forognánk, imíg ha az alsó szárnyat nézzük fordulás közben, akkor a 
gépet lassan fo rdu ln i látjuk, m ert messze van  a föld. A labyrin th  forgási 
képzete a lassú forgás benyom ását kelti, m ert a szöggyorsulás Iküszöb alatti, 
m íg  a felső szárnyat nézve az az érzésünk, hogy gyorsan fordulunk, így 
érzeteink között e llen té t keletkezik. Ezáltal erős szédülés támad, mely egymaga 
is nauseát v álthat ki. Hasonló ez az érzés ahhoz, am it az elvarázsolt kas
té lyban  érzünk, ahol a padló, am elyen állunk, idé-oda mozog és csak a tető 
fordul, mitől az ,az érzésünk, m in tha bukfencet .csinálnánk. K ötelékben repü
lésnél is előfordulhat a másik gépet nézve ilyen látással összefüggő szédülés. 
A magasságból lenézéskor nem  szédülünk repülőgépen, m ert m integy elvesz
te t tü k  minden kapcsolatunkat a földdel. Az optokinetikus szédülés 'a  szem 
behunyására azonnal megszűnik. Szemünk n y itv a ta rtá sa  zavart okozhat az 
érzékszervek együttm űködésében. Viszont, ha érzünk egy irányváltozást, de azt 
nem  látjuk, pl. vakrepüléskor ez is zavart csinálhat.

Sem a kinaesthesias, sem az optikai érzések a betegség kiváltásához nem  
okvetlenül szükségesek. Egyensúlyzó érzeteink dysharm óniája nélkül! is fellép 
a mozgás-betegség, pusztán az irán y u k a t és nagyságukat gyakran változtató 
passiv  mozgások á lta l létesített gyorsulásokra.

Nagy magasságban repülve az oxigénhiány — valószínűen azáltal, 
hogy a magasabb központok m űködését gátolja bizonyos fokban — fokozza 
a vestibuláris re flexeket és igy érzékenyebbé, ille tve  a betegségre hajlliamo- 
sabbá válhatik  az illető.

Hivatásos repülőkön a légibetegség igen ritka  s csak alkalm i hajlam  ese
téb en  és igen rossz időben 'fo rdu l elő, de akkor is legtöbbször csak kis fok
ban. A repülésre alkalm asnak tadlált növendékek, ak iket szakorvosilag válasz
to ttu n k  ki, ham ar m egszokják a repü lést és a kiképzés első idejétől eltekintve 
csak ritk án  fordul elő panasz. Bizonyos adaptáció teh á t létezik, de nem  a 
tú lérzékenyek szám ára.

A tengeribetegség elleni védekezéssel sokat foglalkoztak. Ha: hajóról 
szárazföldre lépünk, úgyszintén a repülőgép is, ha földet ér, a komolyabb 
tü n e tek  gyorsan elm úlnak, bár szédülés és gyengeség érzése sokáig fennállhat

5 0 0



még, I akár napokon át is. A komoly gyógykezelést még ma is h á trá lta tja  az 
a balhiedelem, hogy a tengeribetegség akaratgyengeség következménye, 
szégyennek tartják , eltitkolják s inkább gyom orrontásnak mondják. A tengeri
beteg környezete is részvétlen, inkább élcelődik vele is az orvosi vagy gyógy
szeres segítséget feleslegesnek tartja. A sok hatásta lan  gyógyszer m iatt a 
komoly gyógyszerek is h itelüket vesztették.

Igen fontos a baj megelőzése. Ennek leghatásosabb m ódja a háton 
fekvés kissé h á trah a jto tt fejjel a repülőgép súlypontja közelében. Ez m ár 
régóta ismeretes. Quix m agyarázata szerint ilyenkor az otholithek helyzete 
olyan, hogy ingert nem gyakorolhatnak az ideghám ra s m integy annak vak 
foltjában helyezkednek e l  Ez egyúttal a legbiztonságosabb helyzet;,a te s t ilyen
kor szinte a hajóhoz Ivan rögzítve s így nyugodt fekvésnél a központoknak 
nem is kell annyi ingert feldolgozniek. A zsigeri szervek sem gyakorolnak 
ilyenkor olyan erős mechanikai hatást a rekeszre, illetve Iái m esenterium ra 
(haskötő). A túlbonyolult mozgásokat el kdlll kerü ln i a hajón. A tapasztalt 
tengerész jól egyensúlyozó egyén, aki úgy ellensúlyoz, hogy teste járáskor, 
álláskor, üléskor lehetőség szerint függőOieges m aradjon, így egyszerűen nem  
is reagál a hajómozgásokra, illetve nem; dolgozza fel azokat az agya. A ki tud ja  
magáról, hogy érzékeny, legjobban teszi, ha m ár a |kikötőben a hajó súly
pontja; közelében az előbb em lített vízszintes fekvésben helyezkedik el. Ha 
m ár megbetegedett, akkor is a fekvéstől várjon enyhülést. Főképpen v ihar
ban előnyös a fekvő helyzet. Bár ebben á helyzetben az erők, am elyek a  szer
vezetre hatnak, ugyanakkorák m aradnak, de tám adási irányuk ,már más, m ert 
nem hatnak a test hossztengelyében. Azonban iá vízszintes helyzet sem biztosít 
tökéletes védelmet. A különféle prophylaktikus berendezések, am elyekkel a 
hajó mozgásainak az u tasra gyakorolt hatását igyekeznek csökkenteni, bonyo
lultak és szintén nem  nyú jtanak  biztos védelm et, m ert ezekkel éppen a fel- 
lefelé irányuló mozgást nem  tud ják  kiküszöbölni.

Nem szabad a mozgásbetegség veszélyének kitenni azokat, akikre 
öregkoruknál gyengeségüknél fogva vagy betegség m iatt az veszélyes lehet 
(sérültek, magas vérnyomás, szapora pulzus). Sokan azért is idegenkednek 'a 
repüléstől, m ert félnek a légibetegségtől. Akik vasúton., autón rosszul lesznek, 
azok igen kevés kivétellel repülőgépen is érzékenyek. Félelem, aggodalom 
hiánya jó prophyiafctium a tengeribetegség ellen. Jó elkerülni a dobálós, nyug
talan  idő t vagy a  repülőgéppel (való erőszakos manövrirozást. Dobálós időben 
jó hatású szokott lenni, h a  az u tas a földön lévő tárgyakat fixál. iMinél köze
lebb van a földhöz a gép, annál hatásosabb ez I az eljárás. A partraszállások  
esetén, ha a harcosok térdeltek  a  partraszállító  eszközökön (lövések ellem 
védekezés), úgy nem  lá th a ttak  ki, m inek következtében sokkal többen bete
gedtek meg, m int m ikor álltak  és a parto t fixálták. Hajón is kedvező hatású, 
ha a fedélzeten állva a lá thatáron  egy porttot rögzítünk, m ert b en t a hajóban 
szemünk azt m utatja, hogy a helyiséghez képest viszonylagosan nyugalom ban 
vagyunk, míg egész szervezetünkkel érezzük, hogy más a helyzet. A  látás 
tehát gátolja a vestibuláris szédülést.

A m ár eleve fennálló gyomor-bél zavar vagy hűléses megbetegedés elő
segíti a tengeribetegség jelentkezését. Alkohol abuzus, diétás kilengések, 
sorozatos hashajtó  szedése szintén diszpozíciót terem t. Különösebb étrendi 
előírásokat nem  adhatunk, de kerülnünk kell a túlzsíros ételeket. Ü res gyo
mor érzékeny éppenúgy, m int a tú lterhelt. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy
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a repülés elő tt két órával elfogyasztott könnyű étkezés a legelőnyösebb. Hideg 
italok, limonádé, vagy gyengén savanyú v izek ,. jéglrabdacsok, konyak enyhít 
a hányingeren. I

A  tengeribeteget m eg kell nyugtatni, el ikell különíteni a többi utastól 
s önmagáról (is a figyelm et el kell terelni. Hűvös szellő az arcára jó hatású. 
Repülés után több órás p ihen te tés ajánlatos. Im m unitás csak két úton érhető 
el, de ezek szám unkra nem  járhatóak, ezek a labyrinthek destruálása vagy 
a VIII-ik agyidegnek az átmetszése. Ism ételt naponkénti Bárány-féle forgatás 
bizonyos időre csökkenti a betegségre való hajlamot'. Adaptációról (csak eny

hébb esetben lehet szó. Súlyosabb betegek nem  szokják meg s ezek legjobban 
teszik, ha felhagynak m inden kísérletezéssel, m ert semmi rem ényük sem lehet 
a megszokást illetően.

Ami a tengeribetegség gyógyszeres kezelését illeti, rengeteg a gyógy
szerek száma s  m ár ez is bizonyítja, hogy tökéletes biztos hatású ú. n. speci
fikus gyógyszerrel m a sem rendelkezünk. Ha nincs is olyan gyógyszerünk, 
m ely okilag biztosan m egelőzni vagy gyógyítani tudná a tengeribetegséget, 
eredm ényt érhetünk  el akkor, ha a (reflex u ta t  valahol m egbénítjuk. A külön
féle tünetek m ia tt nyugtató , a lta tó  (sedativumok), hányás elleni szerekkel 
próbálkoznak, de nagyon kétes eredménnyel. A legtöbb piacon lévő ellenszer 
brom , seopolamin, hyosciamin, atropin, trichlorissobutylalcohol, stb. kombi
nációjából állanak. Nagy haladást je len tett az atropin  használata (vagotonia). 
B őr alá adott 3/4— 1 mgr. a tro p in ra  a betegség néha gyorsan eltűnt. Gyomron 
á t adagolva k evésbbé 'vo lt hatásos, m ert többet ke lle tt belőle adni s ekkor 
m ár központilag izgat, a légzést fokozza és a hányóközpont izgalmát is okoz
h a tja . Ezért ad tak  atrop innal együ tt m orphium ot is, de .ez utóbbi maga is 
okozhat hányást. Leghatásosabb szer ezideig a seopolamin (0.6—0.8 mgr), az 
érzékenyek 50—60%-t megvédi a betegségtől. 7

Kiváló szernek bizonyult kísérleteim ben a Vasano (Schering), mely 
kúp, tab letta és injectio  alak jában  is használatos. A hyosciamin és seopolamin 
balraforgató  kám forsavas sóit tartalm azza 4 : 1 arányban. Mind centrális, mind 
perifériás hatásánál fogva jó  eredm énnyel használható. Legjobb prophylac- 
tik u san  használni fél órával a repülés előtt. R itkán előfordult, hogy csak
7—8 óra m úlva lép e tt fe l szárazságérzés a torokban  s így hatása késett.

Lum inál é s  hasonló egyéb szerek inkább csak az agykéregre hatnak, 
eredm ényük kétes. M ivel a tengeribetegségben i:a vérnyom ás süllyed s így az 
agy vérszegény, jó ha tást tapasz ta ltak  még egy esetleges coffein injekciótól 
is. Psychikus és szuggesztív th e ráp ia  késlelteti a betegséget, de sem megelőzni, 
sem  eredm ényesen gyógyítani nem  képes. Ú jabban hormonokkal, mellékvese 
és hypophysis kivonatokkal, sőt vitam inokkal (Bo) is kísérleteznek, de komoly 
eredm ényt nem  é rtek  el. \

Mivel a légi vagy tengeri ú to n  szállított csapatoknál a kiválogatás nem 
v ihető  keresztül, ezért a m egelőzésre kell a fősúlyt fektetni.
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Eötvös Lóránd III. sz. Sebészeti K linika közleménye.
Igazgató: Petrovszkij Borisz egyet. ny. r- tanár.

Filatov-lebeny vagy egyszerű  nyeles lebeny  
a végtagplasztikában?

Ir ta : dr. É rczy  M iklós és dr. Z o ltán  János 
kórh, főorvos, kiin. orvosszázados

tanársegéd

A III. sz. Sebészeti K linika m últ hónapban m egjelent beszámoló könyvé
ben összefoglaltuk tapasztalatainkat a F ilatov hengerlebeny plasztikáról. T a
pasztalatainkat igen nagyszámú beteganyagon végzett m űtétek kapcsán n y er
tük, m ert (a III. sz. Sebészeti K linikán kívül a B aleseti Kórház 2. sebészeti osz
tályán, a II. sz. Sebészeti Klinikán, M adarász-utcai gyerm ekkórházban, Gál 
Benő kórházban és az Eötvös Lóránd kórházban végzett műt'é'teink eredm é
nyeit is értékeltük. Az igen nagyszámú és sokféle helyreállító sebészeti m ű té t 
kapcsán vélem ényünket az alábbiakban foglaltuk össze:

„M egállapítható, 'hogy a Filatov-fél.e hengerlebeny plasztika a lágyrészek 
pótlásának, valam int támasztószövet h iányainál a befogadóhely hely reállításá
nak olyan biztos módszere, amely jogosan szorította ki az addig használatos 
egyéb lebenyes eljárásokat.“ (1)

Természetes, hogy ezen kiváló eljárásnak  is van hátránya: az, hogy 
hosszabb ideig ta rt, m int az egyszerű, közvetlen, nyeles lebenyes módszerek. 
Ezzel szemben áll előnyeinek hosszú sorozata, m inek folytán — igen szórvá
nyos esetektől eltekintve — a többi lebenyes eljárással szemben felté tlenül 
előnyben részesítendő, m ert a célul k itűzött eredm ényt csaknem 100%-ig biz
tosítja  (la). Úgy gondoljuk, h a  m egkérdezzük a beteget és a sebészt, hogy egy 
kissé hosszabb tartam ú, de biztos eljárást választ-e m űtéti m egoldásként, vagy 
egy ham arabb elvégezhető, de m eglehetősen bizonytalan eljárást, nem kétsé
ges. hogy m indkettő az előbbit fogja előnyben részesiteni.

Mégis olvashatunk olyan közlem ényeket a nyugati irodalomban, am elyek 
részben rossz eredm ényekről számolnak be, részben pedig más eljárásokat ré 
szesítenek előnyben, a hengerlebenyplasztika állítólagos hátrányai m iatt. Te
kintettel arra, 'hogy ezek a közlemények m eglehetősen m egtévesztően hatnak  a 
Filatov-plásztikában nem teljesen já rtasak ra , kötelességünknek ta rtju k , hogy 
saját eseteink tükrében válaszoljuk meg ezt a kérdést.

Meglehetősen nagy anyaggal rendelkező szerzők is eléggé rossz eredm é
nyekről számolnak be. így Lindenbaum  (2) 137 esetéből 20% per granulationem  
gyógyult és 12.4% sikertelen esetről számol be. Ha szem beállítjuk ezt a saját 
statisztikánkkal, am elyet a  III. sz. Sebészeti K linikán 1950-ben végzett 285 m ű
tét alapján állíto ttunk  össze, m eglehetősen nagy eltérést lá th a tu n k  az eredm é
nyek között. Nálunk !

jó eredm énnyel gyógyult — —; — -—• — 92.3%
szövődménnyel gyógyult — —- — —- — 6.6%
sikertelen volt — — — — — — — 105%

Ha ehhez hozzávennénk a klinikán kívül operált és 1951-ben végzett m ű- 
íéteinket is, még jobb adatokról szám olhatnánk be. A nálunk fe ltü n te te tt 1.05% 
eredm énytelenség m indenikének valamely, a m űtéti megoldáson, sőt ra jtunk
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kívül álló oka volt, többnyire a beteg fegyelm ezetlensége vagy véletlen  bal
esete (lebenyleszakadás). M egállapíthatjuk, hogy minden olyan esetben, amikor 
a Filatov-plasztika nem  eredményes, a beteg gondatlansága, balesete, vagy a 
műtőorvos által e lkö ve te tt hiba, esetleg hozzá nem  értése okolható. A felsorol
takon kívül m ég egy fontos szempont jöhet itt szóba: s ez az igen gondosan, 
szigorúan m érlegelt m űtéti javallat kérdése. Elsősorban az ellenjavallatokra 
gondolunk, am elyeket m inden esetben ki kell zárnunk. Természetesen a Fila
tov plasztika 'e llenjavalatai (elégtelen keringés stb.) többnyire egyéb lebenyes 
plasztikai m egoldást is kizárnak.

M űtéti anyagunkból 6.6% másodlagos gyógyulásról számoltunk be. 
Gennyedés term észetesen m inden aseptikus m ű té tn é l előfordulhat, ami rendsze
rin t a sterilitást ron tó  j körülm ények következm énye, de semmiképpen sem 
írható  a Filatov-plasztika rovására. Ezzel szemben az egyszerű nyeles lebe
nyeknél m agából a m ű tét lényegéből fakadó és e lhárítha ta tlan  kísérőjelenség a 
váladékozás és a sarjadzás, am i nemcsak kellem etlenséget jelent az operált- 
nak, hanem sok esetben fertőzéshez vezet s ez a m űtét eredm ényét is komo
lyan veszélyezteti. Igen helyesen írja Stelczner  (3), hogy a lebeny nyele nem  
tud ja  a teljes vérm ennyiséget a  gyógyulás szolgálatába állítani, m ert erejének 
egy részét a sa já t m egvédésére, fertőzésének leküzdésére kell fordítania. Vér
zés, váladékozás a m űtéti te rü le ten  és láz jelzik a gyógyulás nehézségeit. Szá
mos szerző, így Stelczner, Hasche— Klünder  (4), Schuchardt (5), Oberdalhoff (6) 
stb. tapasztalata szerin t erysipelas és phlegm one gyakran társul az egyszerű 
nyeles lebenyes plasztikák helyi gennyed éséhez.

Szabály az, hogy sebfelszíneket m indig fedni kell, m ert e ltek in tve a 
fertőzés lehetőségétől, sarjadzás indul meg, am i hegszövet képződéséhez vezet, 
annak összes következm ényeivel. Az egyszerű nyeles lebenyes plasztikáknál 
pedig mind az adó helyen, mind a lebeny hátsó  felszínének jelentős részén seb- 
felszín van, ami m agában re jti az elm ondott lehetőségeket. Ennek az elkerülé
sére  írta le Stelczner  (3) figyelem rem éltó e ljárását, amely abból áll, hegy a 
testrész pótlandó hegéből nyeles lebenyt képez, am elyet a pótlásra használt 
bőrlebeny sebfelszínéhez varr. Ezáltal teh á t teljesen  zárt nyelű lebenyt alkot. 
Ennek dacára azonban m égis m arad kisebb-nagyobb n y ílt sebfelszín az adó 
helyen.

Érdekes, hogy Stelczner, fentebbi helyes m egállapításai ellenére, mégis 
azt írja, hogy a hengerlebenyplasztikánál „igen sok a széli necrosis“.

Saját tapasztalataink  ennek ellentm ondanak. Ha a hengerlebenyplasztika  
bárm ely szakaszában széli necrosis lép fel, az m indig technikai hiba következ
m énye. A számbajövő technikai h ibák a következők lehetnek:

1. A lebeny túlságos vastagsága, tehát a szélesség és vastagság közötti 
6:0 8 helyes arány be nem  tartása, ami m iatt a lebenyben feszülés van.

2- A hengerlebeny képzésekor a vérzéscsillapítás nem volt tökéletes 
(haematoma, oedema).

3. Túl rövid ,a lebeny s feszülés m ellett tö rtén t a bevarrás.
4 Heges, rossz véirellátású környezetbe tö rtén t a lebeny bevarrása, a 

sarjadzó  sebfelszínbe történő bevarrásról nem  is beszélve. A hengerlebenyt 
ugyanis mindig a m egszüntetendő defectuson vagy hegen kívül, az ép, jó vér
ellátású szövetek közé kell ü ltetn i.

5. Rossz rögzítés, ami miatt a lebeny feszülés a la tt áll, vagy a  végtag 
olyan mozgását engedi meg, ami a lebeny időszakos megfeszülését okozza.
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A—I. 18 é. nőbeteg. Közlekedési. baleset 
folytán a bal 3-4-5. lábujj és lábközép- 
csorat traumás amputatiója utáni, csont
hoz tapadó, kifekélyesedő heg, amely a 

járást lehetetlenné teszi.

A— 2. A bal alhason képzett Filatov- 
lebeny medialis vége a jobb fossa tata- 

tiérebe bevarrva.

A—3. Intercurrens betegség miatt a híd- 
lebenyforma a kézháton visszaállítva. 

(,,Pihentetés.”)

A—4., 5. Lebenyvándoroltatás a lábfejre.„Bilincskötéses” rögzítés, amely nagyfokú
mozgathatóságot biztosít.
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A hely telen  technika m ellett term észetesen hibaforrás lehet az is, ha 
nincsenek tek in te tte l az ellenjavallatokra.

E lm életi meggondolás és gyakorlati tapasztalatok alapján határozottan 
állítjuk, hogy az indicatio és contraindicatio szigorú figyelembevételével, a m ű
téti és kötési technika helyes keresztülvitelével, valam int a  m űtét egyes sza
kaszai közötti idő betartásával biztos sikerre  szám íthatunk s a jó eredm ényt 
mindig elérjük. Határozott álláspontunk az, hogy elsőrendű fontosságú a m űtét 
biztonsága s em ellett másodrendű fontossága van az eljárás gyorsaságának, 
különösképpen, ha a gyorsabb eljárás bizonytalanabb és veszélyesebb is.

Ami pedig a F ilatov-plasztika m űtéti sorozatának időtartam át illeti, több 
nyugati szerző közleményében helytelen m egállapításokat olvashatunk. így 
Lindenbaum, O berdalhoff és mások 42—60 napban jelölik meg a vándoroltatá
sok közti időt, 3— 4 hetes időközt nem ta rta n ak  elégségesnek. Ügylátszik neve
zett szerzők nem  alkalmazzák azon m ódszert, am elyre Petrovszkij professzor 
h iv ta  fel figyelm ünket, s  amelyet azóta igen jó eredm énnyel alkalm azunk a 
m űtétek közötti idő m egrövidítésére (7). Mi ennek a módszernek a  birtokában 
átlag  3 hetes időközben végezzük a m űtéteket. Csak akkor várunk  4, esetleg 
5 hétig, ha igen hosszú (30 cm-es, ú. n. „m eghosszabbított“) vagy a test közép
vonalát á th idaló  lebenyt használunk. Á tlagban tehát fele idő a la tt végezzük 
el a plasztikát, m in t az em líte tt szerzők s eredm ényeink teljesen kielégítőek. 
H atározottan tú lzo ttnak  ta rtju k  teh á t a F ilatov-plasztika hosszadalmassága 
m iatti aggodalm akat, hiszen kiderül, hogy félannyi idő a la tt el lehet végezni, 
m int ahogy a nyugati szerzők egy része leírja.

Egészen helytelennek m ondható vélem ényeket is olvashatunk. Scheret 
pl. (8) azt írja , hogy ő főleg olyankor részesíti előnyben alsó végtagon a köz
vetlen, egyszerű nyeles plasztikát, ha „az azonoldali alsó végtag“ bőre heges, 
vagy más körülm ény akadályozza meg azt, hogy o tt hengerlebenyt lehessen 
képezni. Ebből teh á t az következik, hogy ő ugyanazon a végtagon képezi a 
lebenyt, am elyen fel akarja használni. Erősen kifogásolható eljárás, ami a 
Filatov-plasztika lényegével ellenkezik. Nyilván technikai hiba az oka egyes 
szerzők azon véleményének, hogy a hengerlebeny „zsugorodik“. S aját anya
gunk alapján határozo ttan  állíthatjuk , hogy a Filatov-hengerlebeny 
— már zsugorodott szövet lévén •— soha nem  zsugorodik olyan m értékben, 
hogy a defectus fedésére kevésnek bizonyuljon, ha  megfelelő m éretben m et
szettük. M űtéti anyagunkban előfordult, hogy '/g— 1, sőt több (egy esetben 5) 
évvel a hengerlebeny elkészítése és vándoroltatása u tán  tud tuk  csak folytatni 
a m űtétet, a beteg  valam ilyen akadályoztatása vagy in tercurrens betegsége 
m iatt és a lebeny zsugorodását még ilyen hosszú idő u tán  sem észleltük soha. 
Éppen ez a F ilatov-lebeny egyik döntő jelentőségű előnye az egyszerű nyeles 
lebennyel szemben, hogy a  [plasztikát bárm ikor meg lehet szakítani, ha arra  
szükség van. P élda erre  az A /l—9 a la tt közölt eset, amelynél 5 hónap m úlva 
fo ly ta ttuk  a lebeny vándoroltatását a balkaron véglett idegsebészeti m űtét 
m iatt. j

Az egyszerű nyeles lebenyek m ár em líte tt hátrányai m ellett (váladéko
zás, fertőzés veszélye, eredm ény bizonytalansága) m ég egy igen nagy probléma 
van  ennél az eljárásnál, nevezetesen a rögzítés kérdése. Az egyszerű nyeles 
lebenyes eljárás hívei is ezt a pontot v ita tják  legtöbbet. Az a helyzet ugyanis, 
hogy egyszerű nyeles lebenyek használata esetén a végtagokat a lehető legszo
rosabban kell rögzíteni, m ert a közvetlen lebeny a legcsekélyebb elmozdulást
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A— 8., 9. A lebeny a szétterítés után. Lábfejen nem végzünk sebészi modellálást, 
mert fontos, hogy a lebeny jó bőven legyen zsírral alápárnázva. Tökéletes

járásképesség.

A—6. A lebeny a kézről való leválasztás 
előtt.

A —7. A hídlebeny alak visszaállítva a 
lábon.

B—/ 68 éves férfibeteg. Közlekedési bal
eset. A talp és sarok lágyrészeinek kiter

jedt defectusa.

B—2. Felső kép: A lebeny sarokra terve
zett nyelét nem varrtuk be azonnal, mert 
a lóláb-állás correctiojára tenotomiát vé

geztünk előbb.
Középső és alsó kép: 2 hónappal később, 
a lebeny szétterítése és gyógyulása után. 

Tökéletes járóképesség.



sem bírja ki: a varratok  bevágnak, a keringés romlik, a fertőzés veszélye sok
kal nagyobb lesz stb. Éppen ezért hatalm as párnázott gipszkötéseket készíte
nek, amelyek rendszerin t a végtag összes ízületeit a legmerevebben rögzitik. 
Ezért javasolják egyesek azt, hogy a párnázott gipszkötést a m űtét előtt 
(Hasche—K lünder, Herlyn) vagy m űtét közben, a lebeny bevarrása elő tt (Sehe- 
Ter, Vogl (8) k)ászítsék‘iel, m ajd  úgy folytassák a m űtétet. Elgondolhatjuk, hogy 
milyen nagy h ibafo rrást jelen t ez a s te rilitá s t illetően éppen annál az eljárás
nál, amelynél a fertőzés veszélye am úgy is igen  nagy. Mi sem bizonyítja job
ban, hogy ez a m erev rögzítés milyen nagy m egpróbáltatást jelent a betegre 
nézve, mint az, hogy Scherer szerint az első kellem etlen napokat eukodal és 
dolantin adagolásával vészelik á t a betegek.

Ezzel szem ben a Filatov-lebenyeknél a rögzítés is sokkal könnyebben 
oldható meg. M ivel a  hengerlebeny jól b írja  a húzást, csavarást, hajlítást, rög
zítőkötésünket úgy készíthetjük el, hogy az a végtagok ízületeinek mozgásait 
csak kis m értékben korlátozza. Akkor, am ikor a lebenyt a képzés helyéről, 
rendszerint a hasfalró l a kézre vándoroltatjuk, teljesen elegendő az egyszerű 
mullpólyás rögzítés, s a m űtét u tán  egy h é tte l m ár azt is eltávolítjuk. Amikor 
pedig a kéz közvetítésével a lebenyt az alsó végtagra, a lábfejre vándoroltat
juk, az álta lunk  bevezetett, mindössze 1, vagy  legfeljebb 2 gipszpólyából ké
szült „bilincskötés“ biztosítja a lebeny gyógyulásához szükséges nyugalm at és 
ez a kis kötés nagy mozgási szabadságot enged az ízületeknek (7). M űtéteink 
u tán  legfeljebb a m ű té t estéjén szoktunk egy fájdalomcsillapító tab le ttá t adni 
betegeinknek, azontú l azonban soha nincs szükség fájdalomcsillapító szerekre. 
M űtét utáni napon haladéktalanul m egkezdjük a n :m  rögzített ízületek 
tornáztatását.

Nem é rtjü k  a nyugati szerzők nagy riada lm át a rögzítőkötések okozta 
decubitusokíkal kapcsolatban. Á ltalában a szerzők vattával erősen alápár

názott gipszkötésekről írnak. Andina  (10) gipsztokok feltevését ajánlja a 
lábszárra és a lk arra , a rögzítő gipszkötés feltevése előtt, a decubitus elkerü
lése céljából.

Mi egyszerű, párnázatlan, kis könnyű gipszkötéseket alkalmazunk, s 
csak a gipszkötés széle alá teszünk kevés m ullpólyát, azt is csak azért, hogy 
tornáztatásnál a gipszkötés ne dörzsölje fel a rögzített végtag bőrét.

Scherer különösen a sarok- és lábszárdefectusok, lábszárcsonkok plasz
tikai fedésére a ján lja  az egyszerű nyeles lebenyeket, s m int ő is írja, Böhler 
és Felsenreich (11) az utóbbi két évben m ár csak a direkt plasztikát alkal
mazzák. Mi is p róbá ltuk  ezt a  módszert és a m i tapasztalatunk is megegyezik 
Schererével abban, hogy ilyen esetekben a betegeknek erős fájdalomcsilla
p ítókat kell adni. E m ellett is nehéz volt v isszatartani a betegeket attól, hogy 
gipszkötésüket m ár az első napokban el n e  távolíttassák , ami a lebeny elha
lásá t és a m űtét sikertelenségét okozta volna. Ezen kellem etlenségen kívül 
azonban fennáll az a  kérdés, hogy pl. fi B / l— 3 ábrákon látható, hatalm as 
talp - és sarckdefectust hogyan lehete tt volna egyszerű nyeles lebennyel 
pó to ln i a másik combról, s egy 68 \éves em bernél az alsó végtagokat úgy 
rögzíteni, hogy legalább 3 hétig a beteg a kényszerhelyzetet kibírja s az ízü
letek  ne szenvedjenek komolyabb károsodást.

A már em líte tt szerzők sok esetben az époldali lábszárból készítik a 
lebenyt. Ezt a m ódszert különösképpen elvetendőnek ta rtju k  a következő 
meggondolás alapján. A lábszár bőre nem n y ú jth a tó  jól, teh á t m ár egy 4—5 

cm szélességű lebeny m etszése esetén nem v arrh a tó  össze a másodlagos hiány.
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B—3. A szétterített lebeny a külső 
oldal felől nézve.

C—2. Előbbi a külső oldalról nézve.

C—/. 3 és fél éves leánygyermek. Az ál
karnak a I felkarra is ráterjetdő, kiterjedt 

naevus pylosusa. Fent műtét előtt, lent 
műtét után.

C—3. Baloldalt: a hasi lebenyek az al
karra vándorolhatva. Jobboldalt: A has
falról leválasztott lebenyek az alkarra 

varrva.

A sarjadzással gyógyult seb u tán  visszamaradó heg egyrészt csúnya, m ásrészt 
a láb functióját is befolyásolja, különösen, ha  egyéb elváltozás (varicositas, 
nyirokpangás) egyébként is zavarta annak működését. A has vagy m ellkas 
bőréből készített muff- vagy ajtószárny lebenyek u tán  is olyan torzító hegek 
m aradnak vissza, amelyek különösen fiatal nőknél ellenjavailják a m űtétet. 
A muff és ajtószárny lebenyek alkalmazása ,az itt  em lített esetekben azért 
is hátrányosabb, m int a Filatov-lebeny, m ert a heg másodlagos kimetszése 
sem végezhető el soha olyan jó eredm énnyel, m int a Filatov-lebeny képzése 
után, ha arra  szükség van.

Ezen kozm etikai szempontokon kívül azonban feltesszük ;a kérdést, 
hogy pl. a C / l—3. ábrákon közölt esetben, m elyik plasztikus vállalkozott 
volna arra, hogy egy 3 és fél éves gyerm ek alkarjának  ezen igen n ag y k ite r
jedésű naevus pylosusát egyszerű, közvetlen nyeles lebennyel pótolja.

Ami az anyagtakarékosságot illeti, am it m int ellenjavallatot vetnek  fel 
nyugati szerzők a Filatov-lebeny ellen, válaszunk az, hogy soha semmi k árá t 
nem láttuk ilyen értelembem a Filátov-lebeny képzésnek, sőt inkább hasznát
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olyképpen, hogy a hengerlebeny esetleg megmaradó, fel nem  használt része 
szöveti th e rap iá ra  volt alkalm azható. I

Scherer az egyszerű nyeles lebenyeknél a varratvonalban jelentkező 
és a gyógyulást zavaró crustákról, valam int oédemákról ír, m elyeket a lebeny 
scarificatiojával old meg. M indkettő kellem etlen kísérőjelensége a ny ito tt 
sebfelszínnel együ tt járó, egyszerű nyeles lebenyes plasztikának. 1A jól végzett 
Filatov hengerlebenyeknél ez a szövődmény nem  fordul elő. Ha azonban a 
végtag beidegzési zavara m iatt mégis lenne keringési zavar, — am elyre ilyen 
esetben eßöre szám íthatunk — azt nagyon jól le tud juk  küzdeni periarteriajis 
novocain b lokádok alkalmazásával, 'U % -os tonogenmentes novocainnal, 
V isnyevszkij szerin t.

Végül megjegyezzük, hogy legtöbb nyugati szerző a m űtéteket narco- 
sisban végzi. Mi a végtagokon végzett helyreállító  sebészeti m űtéteket 
csaknem kizáróan helyi érzéstelenítésben végezzük, különösen azóta, amióta 
Petrovszkij professzor javasla tára  bevezettük a Visnyevszkij szerinti feszes, 
tovakúszó érzéstelenítélst, Egy-két esetben lum balis érzéstelenítést végez
tünk, narcosis azonban soha 'nem vált szükségessé.

*

*  *

Az elm ondottak  alapján ism ételten leszögezzük, hogy minden olyan 
végtagdefectus vagy heg pótlására, amelyhez a test távolabbi helyéről kell 
fedőszövetet á tv in n i s ahol szabad á tü lte tést nem  végezhetünk, a Filatov-féle 
hengerlebeny plasztika m inden más eljárással szemben előnyben része
sítendő. 1 '

IRODALOM: Érczy—Z oltán : III. sz. Sebészeti K lin ika Tudom ányas M unkái
nak  G yűjtem énye. Budapest, 1951. — 1/a. Érczy: Honvédorvos, 1950. 2, 53. — 2. 
L indenbaum : B ru n s ’B eitr. 1934. 160, 359. A rch. KMn. Chir. 1935. 181, 528. — 3.
Stelczner: C hirurg , 1950. 4, 228. — 4. Hasche—K lünder: Chirurg, 1949. 10, 538. — 5. 
Schuchairdt: idézve előbbinél. — 6. O berdaihoff: C hirurg, 1949. 5, 229. — 7. Érczy— 
Zoltán: Honvédorvos, 1951. 2, 135. — 8. S cherer: ZbL f.  Chir. 1951. 5, 342. — 9. Vogl: 
D tsch. Z. Chir. 1944. 235. — 10. A ndina: idézve 4-nél. — 11. B öhler, Felsenreich: 
W ien Klin. Wslehr. 1950. 62, 343.

A  v ö r i i s v é r s e j t  t r a n s f u s i ó

Ir ta : d r. Vészi Im re
orvosalezredes

Izolált vörösvérsejtek transfusiójával a világirodalom ban 1914-ben ta lá l
kozunk először, am ikor Rous és Turner ilyen irányú  állatkísérleteikről beszá
molnak. Ezt követőleg 1918-ban Robertson  elsőnek transfundál em berbe vörös- 
vérsejt-suspensiót, m elyet physiológiás NaCl-vel és gelatinával keverve alkal
maz. Ebben az időben  a nyugati fron ton  harcoló amerikai hadseregben e ljárá
sát kiterjedten felhasználták, a békeévekben azonban a teljes vér átömlesztése 
k iszorította a gyakorlatból. A kérdéssel csak 20 évvel később, a spanyol pol
gárháborúban találkozunk, am ikor Castellanos közli koncentrált vörösvérsejt-



suspensióval elért kitűnő eredm ényeit, m elyeket ebben az időszakban több 
szerző is alátám aszt. Módszere azonban a későbbi évek rossz tapasztalatai m iatt 
nem te rjed t el. A rossz eredm ények oka kettős volt. Egyrészről a különböző 
módon izolált és kezelt vörösvérsejtek élettartam a, tehát felhasználhatósági 
ideje, igen rövid volt, másrészről nem lévén tisztában a vörösvérsejt-suspensió 
adásának javallataival és ellenjavallataival, hatásm echanizm usával, olyan ese
tekben is alkalm azták, mikor teljes vérre vagy plasm ára lett volna szükség.

A vörösvérsejtek alkalm azásának problém ája akkor kerü lt ismét elő
térbe, m ikor a plasm a-transfusiónak széles körben való elterjedése és így a 
plasma-készítés fellendülése folytán gazdaságosnak ígérkezett az előállítás 
után visszamaradó vörösvérsejteket valam ilyen célra felhasználni. Világszerte 
gyors kutatóm unka indult meg a konzerválás! eljárások és a vörösvérsejt- 
suspensió felhasználási m ódjainak a kidolgozására. A vörösvérsejteknek több 
alkalmazása vált ismeretessé:

1. Vörösvérsejt-paszta és por renyhén sarjadzó, fertőzött sebek és feké
lyek locális kezelésére.

2. Suspensió vagy por alakjában perorálisan és rectálisan  enyhébb 
anaemiás állapotok kezelésére-

3. A vörösvérsejtekből előállított haemoglobin és globin felhasználható 
mint stimuláns a sebkezelésben. Á llatkísérletek adatai szerint jó eredm ények 
érhetők el alkalm azásukkal anaemiánál.

4. VörösvérSejt-suspensió intravénás alkalmazása.
Közleményünkben csak az utóbbi felhasználási mód tárgyalásával kívá

nunk foglalkozni.
A vörösvérsejt-suspensió in travénás alkalm azhatóságának sarkalatos 

pontja a jó és hosszabb ideig való tárolást lehetővé tevő konzerválás, és a 
vörösvérsejt-transfusió hatásm echanizm usának ismerete. Amíg a hatásm echa
nizmust aránylag rövid idő a la tt sikerült, legalább is a gyakorlat számára 
kielégítő nagy vonalakban tisztázni, addig a tartósítás kérdésében nehezen 
ju to ttak  előre. Az egyszerű konyhasós suspensiótól a m ódosított sós és gluko- 
zés suspensiókon keresztül a colloidális oldatokig a legkülönbözőbb konzer- 
válási módokat írták  le, anélkül, hogy ezek hosszabb ideig való tárolást te ttek  
volna lehetővé. A kérdést a Moszkvai Központi Transfusiós In tézet konzerváló 
oldata oldotta meg, m elynek segítségével a vörösvérsejt-suspensiók 15—17, sőt 
egyes szerzők szerint hosszabb ideig is tárolhatók. É lenjárt a Moszkvai Köz
ponti Transfusiós In tézet a hatásm echanizm us tisztázásában is. Az elért ered
mények főleg Bagdaszárov és Kazanszkij nevéhez fűződnek.

Vörösvérsejt-suspensió készítése.
1. Vörösvérsejt-suspensiót 3—4 napnál régebben levett vérből ne készít

sünk. A suspensió tárolási időtartam a koncentrált suspensiónál néhány nap, 
míg h íg íto tt oldat esetében, még a legjobb feltételek m ellett sem  több 3 h é t
nél. Gyakorlatilag azonban 14—17 napnál régebben tárolt h íg íto tt suspensiót 
nem alkalmazunk. Ebből az aránylag rövid időből le kell vonnunk a teljes 
vér tárolási idejét (2—4 nap) és a bacteriológiai controll idejé t (2—3 nap), 
tehát a tárolási időnek legalább egyharm adát. További 4—6 nap tárolás u tán  
a vörösvérsejtek biológiai teljesértékűségükből sokat vesztenek, és komolyabb 
therápiás hatást transfusiójukkal nem tudunk elérni.

2. A vörösvérsejtek szeparálása két módon történhet: leülepítéssel (tar
tam a 3— 12 nap) és centrifugál ássál (24 órás állás után). Az előbb elm ondottak
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u tán  nyilvánvaló, hogy a leülepítés kevéssé alkalm azható eljárás, m ert az ese
tek nagyobb részében értékes időt veszítünk vele. A centrifugálás előnye a 
gyors és tökéletes szeparálás, hátránya, hogy a vörösvérsejtek könnyen roncso- 
lódhatnak. Tapasztalat szerint 2000-nél nagyobb fordulatszám m al centrifugálva, 
a vörösvérsejtek jelen tékeny  része m ár sérül.

3. Az ülepítés vagy centrifugálás u tán  a plasm át zárt rendszerben  le
szívjuk, m ajd ugyancsak zárt rendszerben  szívjuk le a vörös vér sejteket is. 
A. vörösvérsejt-suspensiót az eredeti tároló üvegben is hagyhatjuk. Mind a 
plasma, mind a vörösvérsejtek leszívása csak a legszigorúbb aseptikus tech
nika m ellett eszközölhető. A vörösvérsejtek leszívása csak kis negatív nyomás 
létesítésével, vastag lum enű üveg- és gumicső alkalm azásával történhet, hogy 
a vörösvérsejtek sérülését elkerüljük.

• 4. Mind a concentrált, mind a hígított suspensió tárolása a felhaszná
lásig jégszekrényben plusz 4—6° C között történik.

5. Ha h íg íto tt suspensiót akarunk alkalmazni, úgy a hígítást a Moszkvai 
Központi Transfusiós In tézet m ódosított sós-oldatával végezzük, mely hosszú 
táro lást tesz lehetővé.

6. A suspensiót tartalm azó edényen m indazon adatot fel kell tü n te t
nünk, m int a vérkonzerv palackon (donor neve, vércsoportja, Rh-hovatartozás, 
vért lebocsátó neve, vérvételi napja, suspensiót készítő neve). A készítés idő
pontjául nem a suspensió-készítés időpontját, hanem  a vérvétel idejét kell 
megadni, m ert azt, hogy a vörösvérsejtek komoly theráp iás hatással alkalmaz- 
hatók-e, csak a teljes tárolási idő figyelem bevételével Ítélhetjük  meg.

7. A suspensiót csak serológiai és bacteriológiai controll u tán  szabad 
használatra kiadni.

8- A szállításnak igen kím életesnek kell lennie, a követelmények még 
fokozotabbak, m int a vér-konzerv szállításánál.

A concentrált vörösvérsejt-suspensió a centrifugálás időtartam a és 
fordulatszám a szerint különböző mennyiségű vörösvérsejtet és haemoglobint 
tartalm az: 25 percig 1300 fordulatszám m al centrifugálva mm3-enkint 6 millió 
vörösvérsejtet, 2—4 ezer fehérvérsejtet és 17—18 gr% haemoglobint (relatív 
értékben: 120%^. H aem atokrit értéke 70—75%. 30 percig 1900 fordulatszám 
mal centrifugálva ta rta lm az  8—8.5 millió vörösvérsejtet, 8— 12 ezer fehérvér
se jte t és 20—22 gr% haemoglobint. H aem atokrit értéke körülbelül 90%. A hígí
to tt suspensió ta rta lm a a hígítás fokától függ, ezért szükséges, hogy minden 
palackon, mely h íg íto tt suspensiót tartalm az, feltün tessük  a hígítás fokát is.

Hal ásmechanizmus.

A vörösvérsejt-transfusió leglényegesebb ha tása  a vörösvérsejt- és 
haemoglobin-pótlás. Ez annyira nyilvánvaló, hogy erre  külön k itérnünk nem 
érdemes. A vörösvérsejtek és a haemoglobin pótlásával jelentősen fokozza az 
oxygén-transportot, és így hatékonyan hozzájárul az anaem iák esetében fe l
lépő hypoxaemia megszüntetéséhez. Aminthogy a teljes vér transfusiójánál a 
következm ényes vörösvérsejt-szám  szaporulat rendszerin t nagyobb mérvű, 
m in t azt az átöm lesztett vörösvérsejt-m ennyiség u tán  várn i lehetne, úgy ez 
fokozottan áll a vörösvérsejt-transfusió esetére. Vörösvérsejt-suspensió adása 
u tán  mind a vörösvérsejt-számnak, m ind a haem oglobin-értéknek számos eset
ben lényegesen m agasabb emelkedése figyelhető meg, m int azt várhatnánk. 
Az átöm lesztett vörösvérsejtek, a legújabb vizsgálatok szerint izgató hatást

512



gyakorolnak a .vérképző szervekre, ami concentrált 'bevitelük m ellett term é
szetesen jelentősebb, m int teljes vér alkalmazásánál.

A leülepedésnél és centrifugálásnál a tlhrombocyták, annak ellenére, 
hogy a vér sejtes elemei közül a legkönnyebb fajsúlyúak, aránylag nagy  con- 
centrátióban belekerülnek a vörösvérsejt-suspensióba (ülepítésnél nagyobb 
számban, m int centrifugálásnál). Valószínűleg döntő szerepe van ennek a 
vörösvérsejt-suspensió antihaem orrhágiás hatásában, am it főleg purpurák  
kezelésénél észlelhetünk. Hogy azonban m aguk a vörösvérsejtek is rendelkez
nek ilyen effectussal, azt bizonyítja több újabb közlemény, mely szerin t vérzés
csillapító hatás elérhető biztosan throm bocyta-m entes suspensióval is.

M int ismeretes, az im mun-anyagok a plasm a gam m a-globulinjához van
nak kötve, tehát a • vörösvérsejtekkel im m un-anyagokat a szervezetbe nem 
ju tta tu n k  be. Azonban szovjet szerzők adatai szerin t (Kazanszkij, Petrovszkijj 
a vörösvérsejteknek igen fontos szerepük van  a mérgek adsorbeálásában. 
Vonatkozik ez elsősorban az exogén toxicosisokra- így  vörösvérsejt-suspensió 
igen jó eredm énnyel alkalm azható fém-mérgezéseknél. Hogy a vörösvérsejtek 
a toxinokat milyen mechanizmus révén adsorbeálják, egyelőre tisztázva nincs.

Javallatok.

1. P rim aer és secundaer anaemiák azon esetei, m elyek nem  járnak  
protein-hiánnyal.

2. P urpuráknál igen jó  eredménnyel alkalm azható antihaem orrhágiás 
hatás elérésére.

3. Mindazon esetek, m elyeknél a keringő vérmennyiség növelése nem 
kívánatos (pl. szívbetegségek).

4. Hozzá nem  férhető  vérzéseknél (pl. ulcusos vérzés), ahol a teljes vér 
átömlesztése, még csepp-transfusió form ájában is, a vérnyomás fokozódásához, 
és így a vérzés recidiválásához, illetve erősbödéséhez vezethet. Kazanszkij 
vizsgálatai alapjáig vérző ulcus kezelésében a vörösvérsejt-suspensiónak fe lté t
len előnyt kell nyú jtan i a  teljes vér átöm lesztéssel szemben.

5. Fehérje-érzékenység esetén a vörösvérsejt-suspensió kisebb veszély- 
lyel adható, m int a  teljes vér.

6. Exogén toxicosisokban, ha nem  alkalm azunk exsanguino-transfusiót.

Ellenjavallatok.

1' Minden olyan állapot, mely a keringő vérmennyiség csökkenésével 
jár. így  a gyomor-, bél- és vesevérzésak kivételével minden, m ég véglegesen 
el nem  lá to tt vérzés, shock és égések. A vörösvérsejt-suspensió bevitelével a 
vér sűrűségét jelentékenyen fokozzuk, am inek a keringő vérm ennyiség egy
idejű csökkenése m ellett súlyos következményei lesznek. Növeljük a vér visz
kozitását, a szívre ha ta lm as munkát hárítunk , és a vérkeringés m egnehezíté
sével elősegítjük, illetve fokozzuk az oxygén-ellátás zavarát, azaz shock álla
potot hozunk létre.

2. Hypoproteinaemia.

A transfusió technikája.
A vörösvérsejt-suspensió alkalm azásánál a sterilitás éppen olyan elenged

hetetlen  alapfeltétel, m in t a teljes vér adásánál. Minden esetben gondosan 
m eg kell határoznunk a recipiens és a suspensió vércsoportját. Esetleges téve
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dések sokkal súlyosabban esnek a latba, m ert a  transfusiónak ennek a form á
ján á l agglutinogént sokkal nagyobb töm egben ju tta tu n k  a recipiens szerve
zetébe, az inco-mpatibilitás következm ényeként létrejövő  pösttransfusiós haemo- 
ly tikus shock te h á t sokkal súlyosabb lefolyású lesz, -mint teljes v é t alkalm a
zása esetén. A transfusió előtt el kell végeznünk a Clemence-próbát és a bio
lógiai próbát.

A suspensió adásának elengedhetetlen fe lté te le  jó szűrő alkalm azása. 
A suspensiót közvetlenül a felhasználás ©lőtt meg kell vizsgálnunk. Különösen 
figyelemmel kell lennie az esetleges haemolysisre-. Ez hígíto tt suspensió eseté
ben könnyen keresztülvihető, annál nehezebb a concentrált suspensiónak ilyen 
irányú  elbírálása. Ha a legkisebb kételyünk  van, hogy haemolysis m ár -bekövet
kezett, a suspensió adásától tek in tsünk  el. Eredm ényesen alkalm azható eljárás 
a concentrált suspensió néhány ccm -ét physiológiás NaCL-vei hígítani, m ajd 
centrifugálni, am ikor a bekövetkezett haem olysis könnyen m egállapítható.

A h íg íto tt suspensió igen könnyen transfundálható , viszkozitása nem  na
gyobb, m int a telj-es véré. Ha concentrált suspensiót alkalmazunk, úgy a trans- 
fusiót vagy túlnyom ással eszközöljük, vagy egyszerűbben a beadó palackot 
m agasabbra em eljük, m int a teljes vér transfusiójánál. így m eredek esést biz
tosítva, az átöm lesztés rendszerint m inden nehézség nélkül kivihető-

A vörösvérsejt-transfusiót m indig csak csepp-transfusió form ájában n y ú jt
juk. 350 ccm suspensió csepp-transfusió alkalm azása esetén 50—60 perc a la tt 
beadható.

M ikor m en n yit adjunk? Concentrált suspensiót alkalmazunk a súlyosabb 
anaem iáknál, vérző ul-cusoknál és -decompensált vitiumoknál. Minden egyéb 
esetben jól kijövünk a h íg íto tt o ldatokkal is. Hogy m ikor m ennyit adjunk, arra  
szabályt fe lá llítan i nem  lehet. Műiden olyan es-etben, mikor masszív vörös- 
vérsejt bev itelt akarunk  elérni, a concentrált suspensióból adunk 4—500 ccm-t. 
Egyébként a suspensió nyújtandó m ennyiségét a klin ikai kép alapján á llap ít
juk  meg, figyelem be véve azt, hogy 500 ccm. concentrált suspensió adása u tán  
a haemoglobin-szint középértékben 1— 1,3 gr. %-kal, a vörösvérsejt-szám 300— 
350,000-vel em elkedik. Súlyos anaem ia esetében két napra elosztva testsú ly- 
kilogram m onkint legcélszerűbb 10 ccm. concentrált suspensiót nyújtan i. 
Gyomor-vérzés esetében ennek a m ennyiségnek 2/3-át adjuk.

Reactiók és szövődm ények

Különböző szerzők szerint különböző százalékokban fordul elő. Con
centrált suspensió adásánál valam ivel gyakrabban lépne fel, m int a h ig íto ttnál. 
A reactiók főleg hidegrázásban és lázban nyilvánulnak meg (pyrogén-reactiók), 
rendszerint könnyű lefolyásúak. K azanszkij szerin t szigorú aseptikus technika 
és a javallatok, ellenj avallatok gondos betartása m elle tt reactiók és szövődmé
nyek a transfusiók 8—9%'-ában lépnek fel, tehát ugyanolyan arányban, m int 
a teljes vér átöm lesztése során. Üjab-b szovjet statisztikák  még jobb eredm é
nyekről számolnak be. Pösttransfusiós haem olytikus shock, fertőzések á tv ite le  
éppen úgy előfordulhat, m in t teljes v ér nyújtása után- A kifejlődő haem oly
tikus shock azonban rendszerint sokkal súlyosabb, rendszerint halálos lefo
lyású. Alvadék-embólia, m iután a fibrinogént a p lasm ával eltávolítottuk, nem  
fordul elő. Hasonlóképpen elméletileg kizárható anaphylaxiás jelenségek fellé
pése is, bár az irodalom ban leközölt több tízezer transfusió u tán  1 esetben 
észleltek enyhébb lefolyású anaphylaxiás shockot.
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Irodalom:
Castellanos: Bol. Soc. cubana de ped. 9:234, 1937.
Bagdászárov: B rit. Med. J. 2:445, 1942.
Kazanszkij: Am. Rev. Sovjet. Med. 2:210, 1945-
Petrovszkij: Sebészeti előadások a budapesti tudom ányegyetemen, 

1949— 1950.
Robertson: B rit. Med. J. 1:691, 1918.

Az exsanguino-transfusió
Ir ta : dr. K ovács E rv in  

orvosfőhadnagy

Exsanguino-trasfusió elnevezés a la tt aat a gyógyítási módot értjük , 
m ikor a beteg keringő vérm ennyiségét transfusióval egybekötött egyidejű 
vórlebocsátás segítségével kicseréljük. K icserélhetjük a beteg egész keringő 
vérmanmyiségét (teljes exsanguino-transfusió) vagy annak csak egy részét 
(partiális exsanguino-transfusió).

Az exsanguino-transfusiónak a gondolata régi. Már az ókorban felve
tődött az eszme, hogy öreg em bereket meg lehetne fiatalítani olymódon, hogy 
vérüket fiatal egyének vérével ‘kicserélik. A kérdés gyakran felvetődött a 
közép- és újkor orvosi irodalm ában is. A XVIII—XIX. században az eljárást 
betegek term észetének m egváltoztatására is ajánlották: így h irtelenharagú 
em berek vérének kicserélését (bárány-vérrel. Theirápiás hatás elérésére az 
exsanguino-transfusiót Filatov a ján lo tta  először, és ő végezte elsőnek em beren 
posttransfusiós haem olytikus shock kezelésére. Szovjet szerzők a kérdéssel 
mind kísérletesen, mind gyakorlatilag sokat foglalkoztak. Ú ttörő m unkásságot 
fe jte tt ki ezen a  téren  Bogdanov, a Moszkvai Központi Transfüsiós In tézet 
egykori vezetője, aki ilyen kísérletnek le tt az áldozata. M aláriában szenvedő 
egyén vérét sa já t vérével cserélte ki): a transfusió közben fellépő masszív 
haemolysis ölte meg. Bagdászárov végzett elsőnek exsanguino-transfusiót m ér
gezett egyénnél, teljes sikerrel. A  csecsemőgyógyászatban az e ljárást az 
erythroblastosis kezelésére W iener és Wallerstein a ján la tára  vezették  be.

A z exsanguino-transfusió indicatiói.

1. Posttransfusiós haem olytikus shock. Mint ismeretes, ennek oka 
incom patibiüs vagy haemo'lysált v ér transfusiója. K órtani lényege: a vörös- 
vérsejtek ag g lu tin á ló já t követő masszív haemolysis folytán nagy töm egben 
szabadul fel haemoglobin és allantoin, melyek a szervezetet súlyosan m érgezik 
(oxigén-transport megakadályozása, vese-laesió, stb.). Szokásos therápiás el
járásaink  (oxigén-belélegeztetés, meleg, blokádok, diuretikum ok, stb.) m ind 
csak a következmények ellen harcolnak, ezért az esetek egy részében hatás^- 
talanok. Az oki therápia az exsanguino-transfusió: segítségével e ltáv o lítju k  
a szervezetből az incom patibilis aggluünúgént és a széteső vörösvérsejtelkiből 
felszabadult káros bom lásterm ékeket, egyszóval m egszabadítjuk a szervezetet 
a mérgező factoroktól.
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2. Erythroblastosis foetaUs. Lényege a magzat és az anya között fent- 
álló Rh-incom patibilitás. Mint ism eretes, az ilyen újszülöttek röviddel a szü
letésük u tán  elpusztulnak. Az exsanguino-transfuSió hatása ebben az esetben 
ugyanaz, m int a posttransfusiós haem olytikus s'hocknál.

3. Mérgezések. Exsainguino-transfusiö kiváló eredm énnyel alkalm azható 
minden olyan exogén toxocosisban a szervezet méregtelenítéseire, ahol a 
toxinok a vérkeringésbe jutnak. H atása: eltávolítjuk  az érpályában keringő 
m érgeket, friss vöröevérsejteket ju tta tu n k  be a szervezetbe, tehát a még 
felszívódóban' lévő toxinok adsorbeálásáról is gondoskodunk (Kazánszkij, 
P etrovszkij).

4. Leukémia. M ár régebbi idő óta ism eretes, hogy leukém ia esetében 
alkalm azott sorozatos transfusiókkal az esetek egy részében jelentős remissió
kat lehe te tt elérni. Ezek a m egfigyelések vezették  Tzanckot és m unkatársait 
arra , hogy ilyen esetekben m egkíséreljék az exanguino-transfusió alkalm a
zását. Míg chronikus leukém ia esetében, jelentősebb hatást nem  észleltek, 
addig az acut leukém iánál több hónapos rem issiókat sikerült elérniök, teljes - 
remissió azonban ritk án  fordult elő. Ú jabban egyes francia szerzők beszámol
nak 8—9 hónapos remissiókról is. A betegek közérzete jelentősen m egjavult, 
a klinikai tünetek  (adenopáthia, spleinomegália, stb.) eltűntek, a vérkép meg
javult, számos esetben norm alizálódott. Az esetek nagyobb részében azonban 
az exsanguino-transfusiót követő 3—11 hét m úlva a tünetek progressive visz- 
szatértek.

Az exéan guino-1ransfusiónak &?: acut leukém iára gyakorolt hatását 
kielégítően m agyarázni nem  tudjuk. E rre  vonatkozóan két elmélet körül 
folyik a vita.

I. M inot és Isaacs vizsgálatai, m elyeket később Dreyfus is m egerősített, 
k im utatták , hogy az átöm lesztett fehérvérsejtek  3—4 perccel a transfusió 
befejezése u tán  m ár nem  m utathatók  ki a  recipiens vérében:. Ebből az ész
lelésből többen a rra  következtetnek, hogy m inden egyén vérének bizonyos 
m érvű ;anti-leukocyta hatása van az idegen fehérvérsejtekre. W allerstein  
leufcílmiás és egészséges egyéni között létrehozott kereszt-circulátió segítségé
vel k im utatta , hogy a beteg  egyénből az egészséges szervezetbe’ kerülő leuko- 
blastok csaknem  azonnal eltűnnek, hasonlóképen m ár 2 perc m úlva nem  m u
ta tha tók  ki az egészségesből a beteg  szervezetbe kerülő polynucleárisok sem. 
Egyes szerzők szerint az 'exsamguino-transfusiónál is valószínűleg ilyeni an ti- 
leukocyta hatásban  kell keresnünk a therápiás effectus m agyarázatát.

II. A szerzők m ásik csoportja a rra  az álláspontra helyezkedik, hogy az 
egészséges szervezetnek anti-leukém iás tulajdonsága van. Ez a feltételezett 
,,im m unitás“ adta az első ö tletet az exsarguino-transfusiónak leukém iánál 
történő alkalm azására. Hogy ennek az antileukém iás hatásnak mi a m agya
rázata, a rra  felvilágosítást még nem  tu d tak  adni.

Posttransfusiós haem olytikus shocknál, erythroblastosis foetálisnál, 
mérgezéseknél az exsanguino-transfusiót a legkorábbi időpontban kell alkal
maznunk. Ha a haem oglobin a vesében m ár kicsapódott és a  m iliáris m ikro- 
throm busok m ár lé tre jö ttek , illetve ha a szervezetibe ju tta to tt  mérgek m eg
tám adták m ár az egyes szerveket, az eljárástól nem  sok eredm ényt várhatunk.

Meg kell még em lékeznünk néhány indicátióról, melyek eddig a gya
korlatban nem terjed tek  el, egyenlőre csak kísérleti stádium ban 'viammak. így 
kísérletek tö rténnek  különböző endogén toxicosisok (pl. ecklampsia) ilyen 
módon történő kezeléséhe. Egyes szerzők szerint rákos cachexia esetéiben néha 
jó  eredm ényt lá tn i az eljárás alkalm azásától (általános állapot jelentős javu
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lása, sőt a rosszindulatú folyam at bizonyos m érvű visszafejlődése). Legújabban 
felvetődött a  gondolat, hogy súlyos heveny fertőző megbetegedések esetén 
meg kellene kísérelni az exsanguino-transfusiót olyan egyének vérével, akik 
az illető fertőző betegségen m ár átestek.

A z átömlesztendő vér mennyisége.

Az exsanguino-transfusióval az ideális cél, azaz a beteg egész vérm eny- 
nyiségének a kicserélése nem  érhető el. A folyam atos vérvétel és véradás 
során a beadásra kerülő vér keveredik a reeipiens vekével, és a továbbiakban 
ezt a kevert vért bocsátjuk le. Tehát a reeipiens vére, ha  nagyon kis m ennyi
ségben is, de visszam arad a szervezetben. W iener és W exler vizsgálatai szerint 
az összvérmennyiség háromszorosának transfusiója a keringő vérm ennyiség 
95 százalékának kicserélődését biztosítja. Kétszeres mennyiségű vér tran s
fusiója eseté la a reeipiens vérének 86—87 százaléka cserélődik ki (lásd táb 
lázatot). Á ltalában utóbbi mennyiség klinikailag a legtöbb esetben tökéletes 
eredm ényt biztosít, ezért rendszerint ezt választjuk. A keringő vérm ennyi
séget úgy saámlítjuk ki, hogy a beteg testsú lyát osztjuk 13-val. így  például 
egy 60 kilós egyén összvérmennyisége 4,6 lite r; ennek kétszeresét adjuk, azaz 
9,2 lite rt. í I

\Táblázat.

T ransfusió ra  kerü lő  vérm ennyiség A reeip iens vérének  h án y  % -a 
cserélődik ki ?

K eringő vérm ennyiség fele 39.4 %

Egész keringő vérm enny iség 63,2 %

K eringő  vórm ennyiség 1 % -szerese 77,7 %

,, kétszerese 86,5 %

,, 2% -szer8se 91,8 %

,, három szorosa 95,0 %

Az exsanguino-transfusiót csak csoportazonos vérrel eszközölhetjük.
0-csoportú vért ne használjunk, m ert miig igen alacsony agg lu tin in -titer m el
le tt is a  nagytöm egű vérrel olyan ccncentrá ltan  viszünk be a reeipiens szer
vezetébe ellenanyagot, hogy súlyosabb reactió  kifejlődése , elkerülhetetlen. 
A legcélszerűbb a m űveletet friss citrátos vérrel eszközölnünk.' Ehhez te r 
mészetesen az szükséges, hogy megfelelő számú csoportazonos donor rendel
kezésre álljon. Ha ez nem vihető keresztül, úgy vagy konzerv vért, vagy 
konzerv és friss c itrá tcs vért együttesen alkalm azunk. A felhasználásra ke
rülő konzerv vér ne legyen 5—7 napnál idősebb. A reeipiens R h-hovatarto- 
zását m inden esetben meg kell határoznunk. Vonatkozik ez elsősorban a post- 
transfusiós haem olytikus shockra és az erythrofolastosisra.

A z exsanguino-transjusió technikája.
Ha a transfusió kivitelénél vigyáznunk kell az asepsisre, úgy ez kü 

lönösen vonatkozik az exsanguino-transfusióra. A leghelyesebb, ha  a m űveletet 
műtőben, bemosakodva, steril köpenyben és maszkkal, a m ű téti te rü le t gon
dos izolálásával h a jtjuk  Végre. A m űtét, különösen posttransfusiós haem oly-
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tikus shock és toxicosis esetében, gyorsan folyjon le. E szabály alói csak az 
újszülöttek képeznek kivételt, akiknél éppen ellenkezőleg, a m űveletet a leg
kím életesebben és leglassabban ha jtjuk  végre. F elnőttnél a m űtéthez a felü
letes kari vénákat használjuk. Ú jszülötteknél, ha a m űveletet a születés u tán  
4 órán belül h a jtju k  végre, úgy a köldökvénát használjuk, későbbi időpontban 
(születés u tán  4—6 órával) a vena fem oralist. Gyerm eknél a legcélszerűbb a 
vena saphena magmába eszközölni a transfusiót: a vénát közvetlenül a femo 
ralisba való beszájadzás a la tt  p raeparáljuk  ki. Részleteiben i t t  csak a fel
nőttnél eszközlendő exsanguino-transfusió technikájára térünk  ki.

M in th o g y  a m űvelet, miág ha gyorsan h a jtju k  is végre, hosszabb ideig 
tart, a  betegnek a kellem etlen helyzet fárasztó, a m űvelethez felhasznált 
vénában gyakran  lépnek fel fájdalm as görcsök, célszerű a betegnek a m űtét 
előtt, ha ennek contraindicátiója nincs, m orphint adni. A beteget m űtőasz
talra  fektetve, jól betakarjuk , m ajd éppen úgy izoláljuk, m int akárm ilyen 
m űtéti beavatkozásnál. Rendszerint a* beteg  kari vénáit használjuk, ezért 
helyesen já ru n k  el, ha a háton  fekvő beteg  felső végtagjait az oldala m el
le tt elhelyezett, s te ril lepedővel le tak a rt asztalkára helyezzük. A beteg csuk-- 
ló já t gazéval az asztalhoz rögzítjük. Posttransfusiós haem olytikus shockben 
vagy toxiccsisban szenvedő betegek rendszerint nyugtalanok, ezért célszerű 
karjaikat fa- vagy K ram er-sínre is ráerősíteni.

A m űtéthez a következő személyek szükségesek: vér-lebocsátó személy 
és segédje, a transfusió t végző személy és segédje, egy orvos a beteg fejénél, 
aki ellenőrzi a beteg  általános állapotát és vérnyom ását.

Ha a transfusióhoz friss citrá tos v ért használunk, úgy azt közvetlenül 
a m űtét megkezdése e lő tt vegyük le  zárt rendszerben. Mind a friss citrátos 
vért, mind a konzerv-vért a felhasználásig 37 C°-os vízfürdőben tartjuk .

A m űtéthez vastag  serum -tűket használunk. A beszúrás helyének le
mosása" és izolálása, m ajd  in tracu tán  érzéstelenítése u tá n  m egkezdjük a m ű
veletet. A  vér levételének és a transfusiónak nem  egym ást váltogatva, ha
nem  egymással karöltve kell történnie. Először a vér leboesátását kezdjük meg. 
Ez két módon törtéínhet: zárt rendszerben palackba, vagy fecskendővel. A zárt 
rendszerű vérvételnek  m indenképpen előnyt kell biztosítanunk, m ert így a 
m űvelet sterilebben h a jth a tó  végre, és a lelbocsátott v ér m ennyiségét illetően 
nem  tévedhetünk. Elegendő 2—3 steril palack használata, ha  az egyik m eg
te lt, palackot cserélünk. A m egtelt palackot kiürítve, az ismét felhasznál
ható. H átránya az eljárásnak, hogy a vérvéte l ütem e nem  szabályozható olyan 
könnyen, m int a fecskendős módszerrel. Szükség esetén alkalm azhatjuk a fecs
kendős leszívást is, v á lto tt fecskendőkkel. Előnye: a vérvétel ütem e jól sza
bályozható. H átránya: a gyakori fecskendő-csere a fertőzés átv itelét nag y 
m értékben elősegíti.

A m ű té t ü tem e. A m űveletet az exsanguinátióval kezdjük meg. 50—100 
ccm. vér lebocsátása u tán  a transfusiót végző orvos a beteg  másik karjának  
megfelelő vénájába vezeti a tű t, és megkezdi a v é r adását. A transfusió gyors 
szerelékkel történik . A továbbiakban az exsanguinátió és a transfusió egym ás
sal párhuzam osan és arányosan folyik. A m űtét ü tem ét mindig a transfusiót 
végző személy szabja meg. A leglényegesebb követélmény, hogy a levett és a be
ad o tt vér m ennyiségének 10—20 ccm-es ingadozásokkal azonosnak kell lennie. 
A transfusió és a vérvé te l gyorsaságát úgy kell beállítani, hogy 500 ccm. vér 
adása, illetve lebocsátása 8—10 perc a la tt m egtörténjen. Ha a vériadása gyors 
szerelék használata esetén is csak lassan eszközölhető, úgy gum iballonnal
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plusz-nyom ást gyakorolva sie tte tjü k  a vér lefolyását. 10 lite r vér transfusiója
esetén a m űtétnek 3 óra a la tt be ke ll fejeződnie.

A beteg fejénél álló orvos állandóan figyeli a  recipiens általános ál
lapotát és a tensiót. Célszerű a  beteg  karjának leszorítását vérnyomásmérő 
gum i-m anzsettájával eszközölni, így a tensió állandóan ellenőrizhető. Ha az 
exsanguinátió és a transfusió ü tem e jól össze van  hangolva, úgy a vérnyo
más kisebb, jelentéktelen ingadozástól eltekintve, nem  változik. Ha a vér
nyomás nagyobbmérvű esését figyeljük meg (30 Hg. m m -nél nagyobb esés), 
úgy a vér lebocsátását átm enetileg (kb. 200 ccm- v é r tramsfusiójáig) beszüntet
jük, és a betegnek in travénásán vém yom ásem előt adunk. O lykor észlelhetjük 
a tensió kisebb fokozódását is, am inek két oka lehet: vagy túlgyorsan végez
zük a transfusiót az exsanguinátió üteméhez képest, vagy vérnyom ás-em elő 
anyagokat ju tta tu n k  be a recipiens szervezetébe (pl. idősebb, hypertóniás 
egyén vérével). > !

Ha a megfelelő m ennyiségű vér-cserét elvégeztük, az exsanguinátiót be
szüntetjük, és még 100—150 ccm. vért transfundálunk a betegnek. Posttrans- 
fusiós haem olytikus shock esetében, ha  az k ivérzett egyénnél fejlődött ki, úgy 
a m űveletet az előzőektől eltérően nem  a vér-vétte'liel, hanem  200—250 ccm. 
vér transfusiójával kezdjük meg. Az exsanguinátiót csak ezután á llítju k  be, 
és a beteget, különösen a  tensió viselkedését nagyon gondosan kontro l
láljuk.

Nehézségek az exsanguino-transfusió kivitelénél: 1. Rossz vénák. Vé
kony vénák esetén vagy praeparáláshoz folyamodunk, vagy a következő, jól 
bevált műfogáshoz folyamodunk: az 'exsanguinátiót végző orvos a fe lkar le
szorítása u tán  a serum tű hegyét nem  proxim al felé (tehát nem  a vénás v ér
áram lással azonos irányban'/, hanem  distal felé vezeti be az léibe. így  arány
lag vékony lumenű vénát is jól ki tudunk  használni a vér lebocsátáshoz. Col- 
lapsusban lévő vénák esetén ne  kísérletezzünk vene-punctióval, hanem  a  le
hető leggyorsabban praeparáljunk  ki megfelelő vénát.

2. Tű beolvadása. V astag lumienű serum tű használata esetén ritk án  kö
vetkezik be, annál kevcsbbé, m ert a m űveletet citrá tos vérrel h a jtju k  végre, 
tehát olyan vérrel, mely alvadásgátló t bőven tartalm az. Leginkább a  vérle- 
bocsátás céljából bevezetett tű  bealvadiásával kell. számolnunk, ezzel is csak 
a m űtét elején, mikor még kellő mennyiségű citrá t ía vérpályában nincs. El
kerülhetjük, ha  a tű t időnként s te ril 3,8%-os Nia-citráttal (2—3 ccm) átfecs- 
kend'özizük. Ha a tű  m ár bealvadt, úgy átfecskendezéssel k ísérletezn i (tilos, 
ilyenkor új helyen végezzük el a  véna-punctiót.

Csecsemőknél és gyerm ekeknél az exsanguinátió és a transfusió  egy
mással párhuzamos kivitele csaknem, lehetetlen  a kisszámú használható véna 
m iatt. Csecsemőknél ezért úgy járu n k  el, hogy 10 ccm. vér lassú transfusiója  
u tán  10 ccm. vért kbocsátumk, m ajd  ismét 10 ccm-t transfundálunk, és így 
tovább, azaz a két m űvele te t nem  egymással párhuzamosan, hanem váltogatva  
végezzük. így kis adagokra felbontva cseréljük k i a  vérm ennyiséget. Gyerm e
keknél ugyanígy járunk  el, azzal a különbséggel, hogy i t t  a gyerm ek korától 
függően nagyobb mennyiségű vér lebocsátása és transfusiója váltakozik egy
mással.

Reactiók és szövődmények.
Helyes technikával, megfelelő asepsissel véghezvitt exsanguino-trans

fusió esetén ritkán fordulnak elő. Leggyakrabban hidegrázás figyelhető meg, 
melyhez nausea és hányás társu lhat. Rendszerint V2—1 órával a m ű té t befeje-
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zése u tán  lép fel. Rövid ideig ta rt, hőemelkedés és tachycardia követi. Na
gyobb jelentősége nincs. T heráp iája  ugyanaz, m in t a norm ál transfusiónál fel
lépő hidegrázásé.

E lőfordulnak ritk án  allergiás jelenségek is, leggyakrabban erythem a. 
Quincke-oedéma. Jelentőségük csekély.

A vérnyom ásban bekövetkező változásokról m ár szólottunk. A vérnyo
m ás esésénél a  vérvéte lt á tm enetileg  beszüntetjük, és vérnyomásemelő sze
reket adunk intravénásán. A vérnyom ás fokozódásánál, ha ennek oka a vér
adás és leibocsátás m érvének incongruentiájában keresendő, a vér adását á t
m enetileg felfüggesztjük, vágy a vérvétel ü tem ét fokozzuk. Ha jól összehan
golt m űvelet közben figyeljük m eg a  tensió em elkedését, úgy oka m inden 
valószínűség szerin t tensió fokozó anyagoknak a recipiens szervezetébe tör
tén t trainisfusiója. Therápiája: a hypertensinogén tarta lm ú  palackot cseréljük 
m ás palackkal.

Á ltalában 2—3 lite r vér gyors transfusiója u tán  gyakran érez a beteg 
a  vénában görcsös fájdalm at. Jelentősége nincs. 10—20 ccm physiológiiás NaCl 
lassú injiciálása u tá n  rendszerint prom pt megszűnik.

M inthogy miind az exsanguinát iónál, m ind a transfusiónál gyakran cse
ré ljük  a szereléket, ille tve a fecskendőt, a légem bólia veszélye fokozott. Ezért 
fontos, hogy a transfusió  szabályait a legszigorúbban betartsuk. A  szerelék- 
cserénél úgy já ru n k  el, hogy a tű  kónusára e rő síte tt vékony gumicsövet é r
szorít óval lefogjuk. 1

Csak csecsemőnél fordul elő a m űtét következm ények ént syncopés ha
lál. Enneik oka az, hogy az ú jszülött szervezete a  vérvétellel és  transfusióval 
kapcsolatos sorozatos traum át nehezen viseli el. E lkerülésének módja: mind 
aiz exsanguinátiót, m ind a transfusiót a legkím életesebben és a lehető leglas
sabban hajtsuk  végre.

A gyakori szerelék- és fecskendő-csere, a  beadásra kerülő nagytöm egű 
vér, a m űtét hosszú időtartam a, sok személy je len léte  a m űveletnél, mind 
kedveznek a fertőzés létrejövetelének. Ennek legbiztosabb elkerülés! m ódja a 
legszigorúbb asepsis mind a c itrá tos vér levételénél, m ind az exsanguinátió- 
nál, m ind a transfusiónál. A m űveletet tek in tsük  úgy, m int a legszigorúbb 
ste rilitá st igénylő, legkényesebb m űtétet. Még a felesleges beszédtől is óva
kodjunk a m űtét közben. Helyesen járu n k  el, ha a m űtét befejezése u tán  
in travénásán 4—5000 E. kristályos penicillint fecskendezünk be, lés in tram us- 
culárisan is adunk 2—300,000 E. o lajcs penicillint. Ezzel b iztosítjuk  m agun
kat az irányban, hogy a-*ninden elővlgyázat ellenére is a keringésbe beju to tt 
kórokozó csirákat elpusztítjuk.

Speciálisan az  exsanguino-transfusiá 'iái létrejövő szövődmény a tetania. 
A több liternyi friss citrátos vagy konzerv vérrel nagy töm egben ju tta tu n k  
a szervezetbe N a-citrátot, ami calcium-kötő képességénél fogva könnyen v á lt
hat ki enyhébb te tán iás állapotot. Célszerű ezért m inden exsanguino-trans- 
fusióhoz fecskendőbe felhúzva 10 ccm 10%-os CaCl2-t előkészíteni, ami ado tt 
esetben in travénásán befecskendezve, a calcium-deficit pótlásával, a tetániás 
állapotot prom pt m egszünteti.

Meg kell em lékeznünk az exsanguino-transfusió kapcsán észlelhető olyan 
reactiókról, m elyeket csak leukém ia esetében történő alkalmazásánál figyelhe
tünk  meg. így: m ár fennálló fekélyek a m űtét u tán  igen rossz gyógyhajlamot 
m utatnak , könnyen fertőződhetnek. Ebben valószínűleg az játszik  szerepet, 
hogy a beteg szervezete a m űtét u tán  napokig nem tarta lm az megfelelő meny-
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nyiségű leukocytát (a m ár em lített anti-leukocyta hatás következményeként). 
Megfigyelhetők olykor a művelet u tán  nehezen csillapítható vérzések is.

A fentiekben rövid áttekintő  képet óhajto ttunk  adni az exsanguino- 
transfusió indicátióiról és technikájáról. Számos súlyos állapotban kiváló ered
m énnyel használhatjuk fel az eljárást, így mérgezések és haem olytikus shock 
esetében életm entő ha tást érhetünk  el vele. Nem szabad azonban megfeled
keznünk arról, hogy az exsanguino-transfusió alkalm azása még nem jelenti azt, 
hogy ezzel m ár m indent m egtettünk a beteg érdekében, további, rnásirányú 
kezelés m ár felesleges. Mindazon gyógyeljárásokat, melyeket az em lített folya
m atoknál különben is alkalmazunk, az exsanguino-transfusióval párhuzam o
san, vagy azt követőleg el kell végeznünk. így pl. posttransfusiós haem olytikus 
shocknál nem tek in thetünk  el sem a blokádoktól, sem a szükségessé váló 
oxygén-belélegeztetéstől, sem a diureticumok nyújtásától- Mérgezéseknél ki kell 
mosnunk a gyomrot, antidotum okat kell nyújtanunk. Ezt soha ne fe le jtsük  el, 
m ert nem lehetünk biztosak afelől, hogy a szervezetet mérgező anyagok közül 
egy bizonyos mennyiség a vérpályából kikerülve, szerveket nem  tám adott-e  
meg. Ha ez bekövetkezett, úgy eredm ényt csak akikor tudunk elérni, ha az 
exsanguino-transfusió m ellett felvonultatjuk egyéb therápiás fegyvereinket is. 
Ha az em lített szem pontokat szigorúan szem elő tt ta rtju k , úgy a kivéreztetéses 
transfusió valóban komoly therápiás eszköz lesz kezünkben, és kiváló eredm é
nyeket fogunk segítségével elérni, még egyébként rem énytelen esetekben is.
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orvosőm agy, orvosfőhadnagy, orvosszázados, orvosőrnagy,

Fenti gyógymód gondolata Pavlov azon m egállapítása a lap ján  szü lete tt, 
hogy az álom gátló  hatása révén, gyógyító, védő hatású. A Szovjetunió orvosai 
m ár évek óta gyógyítanak mesterséges álommal. M. J. Szerejszkij |1934-ben 
vezette be a psychiátriai klinikán. F. A. A ndrejev 1943-ban, Sz. P. B otkin
1946-ban kezdte alkalmazni a tartó s alta tással való gyógyítást.

A gyógykezelés m ethódikája: különlegesen berendezett 3 ágyas kis- 
kóntermek, elsö té títe tt ablakokkal. M inden betegre egyenként külön ápoló-1 
nővér ügyel fel éjjel-nappal. Étrend: vegyes. Az alta tást a  felvétel tizen
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egyedik n ap ján  kezdik. Ezt megelőzi a betegnek psychotherapiás előkészítése 
a kezelésre. A megszakításokkal végzett a lta tás 3X5 napos alvási periódust, 
közte 3—3 nap  szünetet foglal magában. A kibocsátás a kezelés befejezése 
u tán  átlag  10 map múlva történik.

A használt altatószerek: Corticalis a lta tónak  Chlo-rálhydrát, nap i m ás
fél gr csőrében,. Sulboorticalis a lta tó k én t am ytálnáitrium  3%.-os oldatából 
naponta 3—5X0.20—0.60 gr rectalison- Lum inal 0.20—0.30 gr in j.-b a n és  peiros-

Csernyenko az alta tás a la tti som aticus és neuropsychicus klinikai tü n e
tek 4 periódusát ír ja  le:

Az első periódusban napi 18—22 óra m ély nyugodt alvás. Ébrenlét alatt 
a beteg eufóriás, kissé részegnek érzi magát, kedélyes, engedékeny, fájdalm ai 
megszűntek. „O lyan egészséges vagyok, m int soha“ - - m ondják elragad ta
tással. H őm érsékletük és érverésük normális, vérnyom ásuk ném ileg csökken. 
Étvágyuk hatalm asan  fokozott.

A m ásodik periódusban az alvás röv üdébb, felületesebb, a fájdalm ak 
jelentkeznek, de csökkent m értékben. Az altató  adagjának em elésére vesti
bularis — kisagyi tünetek  jelentkeznek.

A harm adik  periódusban az alvás minősége javul, a toxikus jelenségek 
csökkennek, az étvágy igen jó, a vérnyom ás ism ét eléri a norm ális m értéket.

Negyedik periódus, am ikor a -beteg k ikerü lt az alvás stádium ából: á lta 
lános gyengeség, fejfájás, különböző panaszok, csökkent étvágy, vegetatív 
zavarok 2—3 napon át, m ajd 3—4 nap  m úlva bekövetkezik a testi és lelki jólét 
állapota.

A kezelés eredm ényességét ille tően  Cholopov 14 betegénél csak egy eset
ben észlelt javulást. Csernyenko 47 betege közül 42-nél m egszűntek a fekély
betegség összes klinikai tünete i és a  fekély anatóm iailag is gyógyult.

A fekélybetegség később 13 esetben ú ju lt ki. Legjobb h a tásá t szövőd
mény nélküli fekélyeknél fiatalkorúakon lá tta , ahol az aetiológiában psychés 
traum a szerepelt, így ezt a gyógymódot a pathogenesis jó vizsgáló módszeré
nek is tekinti. Andrejev1 90%-os gyógyulási eredm ényről számöl be.

K órházunkban 1950. augusztusában kezdtük el nyombélfekélyes betegek 
m egszakított ta rtó s  altatással való kezelését. A hely i viszonyok egyenlőre nem 
biztosították a három ágyas kórterm eket és nem tud tunk  minden egyes betegre 
külön ápiolónőt beállítani. De ez nem  látszo tt fö ltétlenül szükségesnek,. Az fel
tétlenül kívánatos, hogy az alvási és ébren léti periódusban lévő betegek  ne 
'egyenek egy kórterem ben. Egy nővér 3—4 beteget megfelelő m értékben  el 
tudo tt -látni. Az elsötétítés és teljes csend elengedhetetlen feltételek. A kü l
világból jövő h írek  felté tlenül kikapcsolandók.

A betegeknek a kezelésre való psyches előkészítése m egtörtébe Ennek 
fontosságát a látám asztja  egy esetünk, ahol a -psyches előkészítés nem  já r t  a 
kívánt eredm énnyel: a beteg félt az altatástól, am inek következm énye az lett. 
hogy az első alvási periódusban- a beteg  nyugtalan  volt. I t t  is fe ltűn t, hogy 
a subjectív panaszokra az alta tásnak  móndeni többi esetben észlelt azonnali 
hatása -elmaradt. Viszont az alvás m ásodik periódusában, am ikor a beteg m ár 
nem  félt az a lta tástó l, az a lta tá s  első periódusára jellemző összes jó  hatás 
prom pt je len tkezett. Az a ltatást 3X5 napos periódusokban végeztük, 3—3 
napos szüneteket ik ta tv a  közbe.

A ltatószerül corticalis a lta tókén t chloralhydratból napi 1.5 gr-ot adtunk 
csőrében a  reggeli órákban. Subcorticalis a lta tókért sevenalból napi 
■3X0.20—0.30 gr-ot adtunk, reggel inj.-ban, déliben és este  peros. Ez az ad a 
golás m egfelelőnek bizonyult, kellő fokú alvást biztosított, anélkül, hogy ko



m olyabb toxicus hatása le tt volna. Egy-két esetben észleltünk 'enyhe sevenal 
toxicus tüneteket (szédülés, kábulás, nystagm us, 'delirium). K ét esetben a m á
sodik alvási periódus második felében először a chloralhidrát, m ajd a sevenal 
helyet vizet ad tunk  'a csőrében, ill. in j.-ban. A betegeik e ttő l is jó l aludtak, 
a harm adik periódusban azonban, am ikor vízzel kezdtük az a lta tást, a betegek 
jelezték, hogy (gyengébb hatású az altató . Az öt nap a la tt (két ’esetben ad tunk  
chloralhydratot, egyébként vizet, így a harm adik alvási periódusban is jó 
alvást tud tunk  elérni, feltételezhetően a feltételes reflex kialakulása folytán. 
Az alvási periódusokban a  betegek subjek tiv  állapota állandó javulást m u
ta to tt, egy esetben volt kisebb m értékű  visszaesés a II. periódusban, am inek 
okai azonban külső zavaró m om entum ok voltak.

’ Betegeink kiválogatásában a tartó s altatásos kezelésre elsősorban az 
ú. m. vegetatív  labilis egyéneket választottuk. Egy nő- és ihat férfi-beteg  keze
lésének előzetes eredm ényeiről számolunk be. A betegek korszerinti megoszlása 
egy 19 éves, öt 21—23 év között, egy 29 éves. A gyomorpanaszok általában  
évekre nyúlnak vissza: gyomorégés, savanyú felböfögés, gyomorfájdalom, 
amely panaszokhoz három esetben gyakori hányinger, hányás társu lt. Az 
eddigi kezeMIszikre in term ittáló  javulás m utatkozott.

Az alábbiakban három beteg kórlap-kivonatát közöljük.
M- K. rendőr őrv. 1949. decemberiben nyom bélfekélyt á llap íto ttak  meg 

nála. 1950. jan u á r 1-től m árcius 10-ig kórházunkban feküd t nyom bélfekélye 
m iatt. I. v. a trop in  és diétás kezelésben részesült. M ájus végén panaszai ki
ú jultak: gyomorégés, étkezés u tán  két órával fájdalom, d. u. és este hányás. 
Fél év a la tt 18 kg-ot fogyott. Testsúly: az altatásos kezelés megkezdése előtt: 
61 kg, befejezésekor: 65 kg. Próbareggelii: legmagasabb savértékei a kezelés 
elő tt 66—80, a  kezelés közben és u tán  40—60, 62—78, 50—70. Rtg.: a kezelés 
elő tt a bulbus elülső falán a recessus fe le tt kislencsémiyi fekélyfészek, nyo
m ásra kifejezett pontszerű érzékenység. A kezelés u tán: a fekélyfébzek nem 
látható , a nyomásérzékenység m egszűnt. Aacs: a kezelés e lő tt 27%-os em el
kedést m utato tt, a kezelés után: ^  • Az a lta tás első periódusában querulous 
a második periódusában étvágya fokozódott. A n egyed ikés ötödik napon v :zet 
kap chlorálhydrát helyett, e ttő l is jól alszik. A harm adik  periódusban- csak 
a második napon kapott chl-orálhydrátot, egyébként vizet, a harm adik naptól 
sevenal helyett is in-diferens-szs-rt kap. A második alvási tu rnustó l kezdve 
panaszmentes. Kibocsájtása u tán  az első controllvizsgálat eredm énye: panasz- 
m entes. R tg.-lelet negatív.

T. J. rendőr őrm,. 1947-ben állap íto ttak  meg ná la  először nyom bél
fekélyt. Kezelésre két hónapig volt panaszmentes, azóta panaszai állandóan 
fennállnak, az utóbbi két hónapban fokozódtak: gyomorégés, éhgyom ori fá j
dalom. Hányinger, hányás nincs. Testsúly: az alta tás elő tt és u tán  változatlan: 
65.50 kg. Próbareggeli legmagasabb savértéke az a lta tás elő tt: 52—68,, az a lta 
tás  közben: 52—68, 58—66, az a lta tá s  u tán: 60—77. Rtg.: az altatéyS előtt a 
bulbus hátsó  falán lencsényi ulcus. A ltatás u tán  fekélyárnyék niern látható. 
Az altatás első periódusában panaszai csökkentek, a  m ásodik periódusban; 
panaszmentes, jó közérzet. A két utolsó nap chlorálhydrát helyett vizet kap, 
az ötödik nap sevenal helyett is  indifferens-szert kap, eredm ény: jól alszik. 
A harm adik periódusban k étízben chlorálhydráitot, három ízben vizet kap. K i
tűnő közérzetről számol be. G yógyultan fcibocsáj tjuk.

N. T. rendőr tiz. Három  éve gyomorpanaszok): savanyú fettfoöfögés, éh
gyomori fájdalom, fogyás. Próbareggeli: 54—70- Rtg.: ia bu lbus hátsó  falán 
árpaszem nél nagyobb ulcus-fészek. Chlorárhydrát-sevemal adására excitaciós
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jelenségek lép tek  fel, m elyek az adag fokozásával nem  csökkentek. Az a lta tók  
kihagyása u tán  (2X5 napig kap ta) az excitációs jelenségek megszűntek, é t 
vágya jó lett. Fájdalom  és gyomorégés megszűnt.

Az összes kezelt betegeknél észlsleteinket az alábbiakban foglalhatjuk
össze:

A gyomorsav elválasztás egy anaciditás kivételével (nőbeteg) hyperaci- 
d itásf 'm u ta to tt.

R tg.-vizsgálat k é t esettben friss ulcust m u ta to tt a bulbus deform ált -  
sága nélkül. A többi esetekben a bulbus kisebb-nagyobb fokú deformáltságci 
állt fenn.

A betegek subject ív panaszai m ár az első napokban megszűntek. Gyo
morégés, savanyú felböfögés, gyom orfájdalom, hányinger, hányás szinte egy 
csapásra szűntek meg. Az étvágytalanság p ár nap a la tt jó étvágyba, egyes 
esetekben farkas-étvágyba csapott át. A  beteg testsú lyára vonatkozó adatok 
azt m utatják , hogy néhány  hét a la tt öt kg-ig  terjedő testsúlygyarapodás lépett 
fel, de volt o lyan beteg, akinek testsúlya a fokozott é tvágy és jó közérzet 
m ellett ás változatlan  m aradt.

Egyik betegünknél az ébrenléti szakban a külvilágból a beteghez ju to tt  
kellem etlen családi h írek  a kezelés jó  eredm ényét napokra lerontotta.

A gyomor savi viszonyainak viselkedése a tartós alta tás kapcsán lénye
ges változást nem  m utat, inkább a savértékek m érsékelt emelkedése észlel
hető. Az egyetlen anacid nő-betegünknél kisfokú savelválasztás indult meg 
az általános kezelés kapcsán.

Az ellenőrző Rtg.-vizsgálatok azt m utatják , hogy a fekélyfálszek a két 
friss esetben hat héten  belül nyom talanul gyógyult. A többi esetekben a bul
bus hegesedése zavarta  a kép exact m egítélését. Azonbani a k ifejezett fekély
fészek négy esetben i t t  sem volt kim utatható. A recessusok m aradtak kihegye
zettek. A (nyomásérzékenység megszűnése azonban i t t  is gyógyulást m utat. 
Egy esetünkben az ulcus-fészek nem  tű n t ei. A  suibjectív panaszok azonban 
i t t  is megszűntek.

Összefoglalás:

Hetényi prof. szerin t fekélybetegság tartó s altatással való kezelésénél 
k é t kérdésre kell válaszolnunk.

1. Milyen az új e ljárás ha tása  a fekély aktív  szakaszában?
2. Milyen a hatása  a fekélybetegség egész éléten á t való lefolyására?
Eddigi előzetes eredm ényeinkről m egállapíthatjuk H etényi professzorral

eg y ü tt, hogy vegeta tív  lab ilitást m utató  nyombélfekiályes fia ta lkorú  betegek
n é l a m egszakított ta rtó s  alt at á sós gyógykezelés kezdeti eredm ényei jók. 
A subjectív  panaszok megszűnése, az é tvágy  nagyfokú javulása, a jó  közérzet, 
friss  esetekben a  fekély gyors, anatóm iai gyógyulása feljogosítanak bennünket 
a rra , hogy a fenti csoportba tartozó betegeknél ezt a  gyógymódot tovább al
kalm azzuk, ami a  fekély-betegség eddigi gyógyelj órásaiban gazdagodást 
je len t. A második kérdésre Hetényi prof. azt a  választ adja, hogy tartó s hatá
sáb an  ez a kezelés nem  jobb az eddigieknél. E rre  a k ítd é s re  mi m ég (tapasz
ta la ta in k  alapján egyelőre választ adni nem  tudunk, ezt további észleléseink 
lesznek hivatva eldönteni.
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izo lá lt  lépsérülés érdekes esete

Ir ta ; d r. M edgyesy S án d o r
orvosezredes

A lép sebészi megbetegedései közül leggyakoribbak a traum ás eredetű 
kórképek. Kórbonctanilag a sérülés lehet fedett, vagy nyílt, attól függően, hogy 
a  fedőbőr és lágyrészek folytonosságukban m egszakitottak-e, vagy sem. A sé
rülés foka szerint megkülönböztetünk:

1. Lépzúzódást, melynél a tok épségben m arad és intracapsularisan van 
vérzés;

2. Léprepedést, mely szorítkozhat a tokra, vagy többé-kevésbbé mélyen 
beterjedhet a lép állományába;

3. Kocsányról való részleges, vagy teljes leszakadását;
4. A lép egy részének, vagy egész állom ányának szétmorzsolcdását.
A nyílt sérülések leginkább háborúban fordulnak elő. Okozhatják: lövés,

robbanásból eredő szilánk, vagy szúrás- A lép izolált sérülése ritka, gyakran 
szövődik egyéb szervek sérülésével. A kétfajta sérülés közül a fedett sérülések 
term észetüknél fogva inkább a belgyógyászhoz kerülhetnek, m ivel nagy diag- 
nosticai nehézségeket okozhatnak, különösen abban az esetben, ha a traum a 
következtében lé tre jö tt vérzés kétszakaszos. Ilyenkor igen későn kerül sebész 
kése alá a beteg. Ezzel szemben n y ílt sérülés, pl. szúrás esetében m indig azon
nal m űtőasztalra kerül, még abban az esetben is, ha a vérzés elállt.

Esetünk: 1949. I. 26-án 17h tájban  szúrási sérüléssel beszállították D. E. 
19 éves honvédet. Bemondása szerint kb. félórával előbb egyik ba jtá rsa  bics
kával oldalba szúrta. Jelen  állapot: Kp. fejlett és táp lá lt férfi. Bőre és látható 
nyálkahártyái kp. vérteltek. Normális tüdő- és szívlelet. A bal hátsó hónalj- 
vonalban a X. bordaközben kb. 2 cm-es, ferdén harán tu l futó, élesszélű seb
zés. Szemmel látható vérzés nincs. A bal bordaív a la tt m érsékelt izomvédeke
zés és kisfokú nyomási fájdalom. Tom pulat a  hasban nincs. É rverés 80/perc, 
jól tapintható, kp. telt,.szabályos. Vvs. szám: 4,000.000. Nem kelti súlybs beteg 
benyomását.

Másfél órával később állapota hirtelen  rosszabbodik, érverése filiformis, 
120/perc. Bőrszin halvány, ajkak lividek. Vvs. szám: 2,800.000, fvs: 19.000. 
Tom pulat a hasüreg bal alsó felében. A tom pulat helyzetváltoztatáskor m egtar
tott. Az izomvédekezés intenzitása hirtelen fokozódott. K ivérzett beteg benyo
m ását kelti.

Esetünkben 19 éves férfi betegről van szó, akin a sérülés után, annak 
ellenére, hogy a traum a következtében nagy vérzés jö tt létre, első pillanatban 
nem  keltette súlyos beteg benyomását, kínzó, álárm irozó hasi fájdalm ai nem 
voltak. Shock-szerű állapot, verejtékezés nem volt. A sérülés localisatióján kí
vül egyedül az izomvédekezés szólt volna m űtéti beavatkozás szükségessége 
m ellett. Shock-szerű állapot, abdominalis arc, nagyobb izomvédekezés, hányás, 
csuklás csak m ásfél órával behozatala u tán Lépett fel. G yom ortáji görcsei egy
általán nem voltak. Az izomvédekezés, bár fokozódott, nem é r te  el a pcrfora- 
tionál észlelt m értéket. A beteg rösszulléte a következő sorrendben á llt be: 
először elgyengült, kisfokú hasi fájdalom nál nagyobb subiectív panasza nem  
volt. Ez az állapot ta rto tt kb. másfél óra hosszat. Ekkor szédülés fogta el, 
hányt, rohamosan mind sápadtabb lett, karikákat láto tt szeme előtt. A traum a
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localisation át és az izom védekezés fokozódását f gyelem be véve, lépből eredő 
vérzésre gondoltunk, am it alátám asztott a vvs. szám  hirtelen  lecsökkenése is.

Az elkülönítő kórism e szempontjából a beteg beszállításának időpontjá
ban szóba kerü lhe te tt volna bélsérülés, vagy egy esetleges egészen felületes 
íiasfali sérülésre is gondolhattunk volna. A kórism e eleinte nem volt teljesen 
tisztázottnak tekinthető. „Tekintettel azonban a baleset körülm ényeire — 
m ondja Verebély -—, a sérü lt állapotára és azokra a mindig jelenlévő tüne
tekre, amelyek valam ely hasi szerv sérülésére utalnak, végeredményben nem  
is az a fontos, hogy 'm ű tét előtt a lépsérülés pontos kórism éjét m egállapítsuk, 
hanem  az, hogy a m ű tét javala íá t általánosságban felállítsuk. Ha pedig a m ű
tétnél lépsérülés derü l ki, úgy a kezelés legtöbbször csakis a lép kiirtása 
lehet. Csak kivételes esetekben kerü lhe t sor lépvarra tra , vagy tam ponálásra.“

Bizonyos volt azonban, hogy a sérülés helyének local'satiója m iatt m in
denképpen rövid időn belül m űtétre  van  szükség. Ezen körülm ényt megerősí
te tte  és a m űtétet fe lté tlenü l java lttá  tette a beteg állapotának h irtelen  meg
változása, mely kifejezetten lépből eredő vérzésre utalt.

M űtét (Dr. Medgyesy) 1949. I. 26-án 19 órakor. A ether narcosisban bal
oldali paracostalis metszésből fe ltá rjuk  a -lépet és a dom borulatának alsó h a r
m adán levő ferdén h arán tu l futó 1 cm-es, valam int a hilus alatti kb. fél cm-es: 
áthatoló szivárgóan vérző szúrt sebet a hasfal izomzatából vett kb. babnyi 
izomdarabok beillesztésével csomós cat-gut öltésekkel m egvarrjuk. Közben a 
hasüregben levő m integy egy lite r vérből 700 cm’- t  a k ipreparált jobb cubi- 
talis vénába visszaömlesztjük. A lép m indkét sebéhez egy-egy csikót vezetünk, 
m ajd a sebet rétegesen szűkítjük. A fali peritoneum  és a bordaközti izom 
sebét csomós cat-gut öltésekkel, a szúrt bőrsebet kapcsokkal egyesítjük. 
A beteg zavartalan sebgyógyulás u tán  négy hét m úlva gyógyultan elhagyta a 
kórházat.

M int m ár az előbbiekben u taltam  rá, a m űtét szükségessége nem volt 
vitás a sérülés localisátiója miatt. A kórism e azonban" annál nehezebb volt, 
m ivel kb. másfél óra hosszat belgyógyászilag tünetm entes volt, ami azt jelenti, 
hogy lehetséges, hogy a vérzés nem  egy-, hanem  kétszakaszos volt. Isme
retes, hogy lépvérzések esetében a második szakasz néha m ajdnem  tünetm en
tes, néma. Közvetlenül a sérülés u tán i állapot, m elyet shock-jelenségek ural
hatnak, általában véve — m int a mi esetünkben is — teljesen tünetnélküli. Ha 
a második szakasz tünetm entes lett"volna, úgynevezett „hídtünetek“-re  kellett 
volna alapoznunk a helyes kórismét, nevezetesen a bal felső hasrészben fáj
dalom, nyomás és görcsös rohamok szóltak volna vérzés mellett, m elyek közül 
utóbbi rohamok egy helyben m aradnak, nem  sugároznak ki. Ezen h íd-tünetek 
azonban csak fedett lépvérzésnél b írnak jelentőséggel. Érdekes azonban, hogy 
annak ellenére, hogy szúrás érte a lépet, tehát a tok is megsérült, mégis gon
dolhattunk kétszakaszos vérzésre is, m ivel másfél órás intervallum  ala tt a 
beteg állapota igen jó  volt. B ár elképzelhető az is, hogy a nagyjában egyen
letes vérzés is ennyi idő u tán  hirtelen  shockos állapotot idézett elő. E helyen 
kell még m egemlítenem, hogy Verebély szerint nagyobb léprupturák  esetében 
m indig exstirpatio végzendő, kisebb szúrási sérülések esetében csak to k v arra t 
és tam pon elégséges, á lta lában  mégis exstirpatiot szoktak végezni, különösen 
áthatoló sérüléseknél. A m ennyire nem  vagyok meggyőződve arról, hogy a  sé
rülés u tán  valóban kétszakaszos vérzésről volt szó, annyira valószínűnek ta r
tom, hogy egy esetleges tom pa tárgytól eredő traum a a bal bordaív alatti terü 
letre, egy kétszakaszos vérzést ind íthat meg. Ennek tudatában  mégis kivéte



lesen a tokvarrat m ellett kellett dönteni a beteg igen -súlyos állapotára, 
továbbá a sérülések kicsiny kiterjedésére, valam int a lép eltávolításának, vagy 
meghagyásának nem közömbös voltára való tekintettel.

Irodalom: Mester: O. L. 25, 1947; — Politzer: O. L. III. 6, 1947; — Vere- 
bály: Sebészeti klinikai előadások, III. 1938.

Aethylbenzin okozta  károsodásait  
a Soy ászaiban

(Előzetes közlemény./

Ir ta : dr. K oronczay  József 
orvosfőhadnagy

Az utóbbi időben osztályunkon több bajtárs jelent meg a stom atitis  ulce- 
rosahoz hasonló, súlyos kórképpel.

Az egész kórképet a gingivák fekélyes felm aródása uralta , m elyhez még 
a gingiva nagyfokú gyulladásos sorvadása is járu lt, a fogak gyökéri részének 
kb. l^-a szabadon volt, a fogsorban általános lazulás volt tapasztalható. A szo
kásos kezelésre — trypaflavinos ecsetelések, penicillinkenőcsös borogatás stb. 
— igen enyhén reagált, adstringensek pedig, m elyet a fekélyesedési stadium  
utáni behámosodáskor használtunk, kifejezetten ártalm asak voltak.

A  súlyos kórkép, melyhez erős neuralgias, a trigem inust utánzó pana
szok is járultak , valam int a makacs gyógyulási hajlam  azt a gondolatot ébresz
tették  bennünk, hogy nem  bacterialis eredetű stom atitis ulcerosaval állunk 
szemben, hanem  valam ilyen nehéz-fémsó okozta mérgezés folytán fennálló el
változással.

Ebben az irányban kezdve kutatn i, fe ltűnt, hogy a bajtársak , akik ezek
kel a panaszokkal jö ttek  osztályunkra, kivétel nélkül gépkocsivezetők, vagy 
gépkocsiszerben dolgozó bajtársak  voltak. Kézenfekvőnek látszott, hogy az 
okot olyan anyagokban keressük, m elyekkel a baj társak  huzamosabb ideig 
éintkeznek. Ilyennek látszo tt a benzin, ill. benzingőz. Mivel a honvédségnél 
általában aethylbenzint használnak, így m egnéztük ennek a benzinféleségnek 
az összetételét. K iderült, hogy a benzin ú. n. aethylirozása ó lom hydráttal tö rté
nik, am ennyiben egy lite r benzinhez egy ccm ólom hydrátot tesznek. Az ólom- 
hydrá t nehéz-fémsó lévén, az ártalom  okozója tisztán á llt előttünk. Ezen az a la 
pon indítva el a vizsgálatokat, kiderült, hogy a bajtársak  huzamosabb ideig 
tartózkodnak aethylbenzingőzökkel te líte tt levegőben s több esetben előfor
dult, hogy a benzint — szabályellenesen — csövön át m egszívták s így egy
két alkalommal szájukba is ju to tt belőle, közvetlen érintkezésbe kerülve így az 
ólom tartalm ú anyaggal.

Több baj tá rsa t vizsgáltunk meg eddig s három  baj társnál ta lá ltu n k  igen 
előrehaladott gyulladást, s a fogaknak oly nagyfokú lazulását és fájdalm assá
gát, hogy fogaiknak m integy felét el kelle tt távolítanunk. Két ba jtá rsn á l többé- 
kevésbbé előrehaladott gyulladást ta lá ltunk  s csak két esetben fordult elő 
tünetm entesség igen kisfokú gingivitis m ellett.
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Érdemes megjegyezni, hogy a  három  súyosabb eset közül csak egy szí
vott m integy kétízben  a  szájában aethylbenzint véletlenül, a m ásik kettő nem.

Tény az, hogy a dispositio is nagy m értékben  szerepet játszik, de ezt 
csak a korkép súlyosabb-könnyebb előfordulásaiban nyilvánul meg, igen kis 
hányadban van csak tünetm entesség. K örfolyam at kifejlődéséhez hozzájárul 
még az állandóan fokozódó testi gyengeség, m elyben nagy szerepe van annak, 
hogy a gyulladás folytán fellépő fájdalom  a rágást erősen korlátozza.

A részletes klinikai és kórszövettani anyag feldolgozása folyam atban 
van, melyről későbbi cikkben szándékozunk beszámolni.

T herapiájában csak az enyhe fertőtlenítőszerek, m int ph trypaflav in  jö
hetnek számításba, az adstringensek, pl. a trichlorecetsav nem, mivel a  kórké
p e t súlyosbítják, a  gyógyulási folyam atot meghosszabbítják. Kezelés elő tt a 
fogakat a lepedőktől és a fogkövektől m egtisztítjuk, de a  száj szanálása csak 
azu tán  történik, m iu tán  a fekélyek behámosodtak. A száj szanálása előbb nem  
ajánlatos, m ivel az extractiós helyek  is beolvadnak, throm busgennyedés lép 
fel, a beteg am úgy is elég nagy fá jdalm ait növeli.

Megelőzésében igen fontos a gyakori szakorvosi vizsgálat, a nehéz fém 
sókkal dolgozó m unkások részére elő írt védőételek adása, s nem utolsó sorban 
a felvilágosító előadások ., ,

Nálunk, a szocializmust építő országokban a legfőbb érték  az ember. Ez 
vezet bennünket akkor, amikor vizsgálatainkat tovább folytatjuk, hogy a ránk 
bízott bajtársak  egészségét m inden tudásunk latbavetésével megvédjük, s a 
baj társakat mielőbb egészségesen visszaadjuk a szolgálatnak, hogy nagy célun
kat, a szocializmus mielőbbi elérését és a béke védelm ét erőben és egészségben 
teljesíthessük tovább.

Honvéd egészségííröh szerveze te  és ieladata

Irta : d r. G rosz G y ö rg y  
orvosőrnagy

A honvédcrvcs egészségügyi m unkája nem  teljes akkor, ha felvilágosító 
m unkával nem tudj,a azt alátám asztani. A felvilágosító m unkát lehet végezni 
egészségügyi előadások tartásával, — de mégis legjobb az a felvilágosító 
m unka, mely közvetlen a honvédekkel fo lytato tt beszélgetésből ered. A fel
világosító m unka legjobb végrehajtói az egészségőrök. Ezért fontos az egész
ségőrök beszervezése, m unkábaáliítása és továbbképzése.

Az egászségőrök nemcsak felvilágosító m unkát végeznek, hanem m int 
adatszolgáltató közegek a legszorosabb kapcsolatba hozzák a csapatorvost az 
alosztály mindem egyes tagjával.

Az egészségőrökre hárul az a nagy szerep, hogy a csapaltorvos meg
előző intézkedéseit alosztályuk m inden egyes tag jával 'tudatosítsák és a m eg
előző intézkedéseket az orvos u tasításainak megfelelően végrehajtsák.

I. Az egészségügyi hálózat megszervezése.
A m unka m egindulásakor az alosztályok parancsnokaival és politikai 

vezetőivel a vezető orvos átbeszélgeti kik azok a honvédek, akik m ár egész -
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ségőri- vöröskereszt-, elsősegély-tanfolyamot végeztek, illetve, akik honvéd 
egészségőröknek alkalmasak. Ezután a megbeszélés u tán parancsban meg 
jelentik az egészségőrök névsorát. A  parancs továbbá tartalm azza azt a napot, 
helyet és időt, am ikor az egészségőröknek meg kell jelenni az első m egbe
szélésen- Az időpontot természetesen az alosztályparancsnokokkal kell össze
hangolni. A kiválasztásnál szem előtt ta rtju k  a pol. ti.-k és aló. pk.-k azon 
együttes véleményét, hogy a jelentkezők közül kik a politikailag is képzett 
és öntudatosabb bajtársak, akik még ezenfelül kedvet és elhivatottságot is 
éreznek az egészségőri m unkakör iránt.

II. Az első megbeszélés lefolyása.

M unkábaállitás az első megbeszélésen történik. Először is az egészség- 
ügyi m unkát politikailag kell alátám asztani, am iért jó, ha a politikai tiszt 
is résztvesz az első megbeszélésen és felszólal. M utasson rá, hogy milyen 
hatalm as segítség szám unkra a dicsőséges Szovjet Hadsereg egészségügyi 
tapasztalata és szabályzata. Mit jelent Néphadseregünkön belül egészségügyi 
téren  is a P á rt irányító  szerepe és m ilyen gyökeres változásokat idéz elő N ép
hadseregünkön belül is a szocialista Népegészségügy. A m últ és jelen egész
ségügyének összehasonlítása után az egészségügyi m unka fontosságának k i
hangsúlyozása és az egészségőrök feladatainak rövid ism ertetése következik. 
Ebben kitérünk aiz egyén, — a körlet hygiénére, fertőző megbetegedések, 
nemibetegségek, stb-re. De ez csak tájékoztató jellegű először, hogy lássák 
azt a perspektívát a honvéd egészségőr jelöltek, hogy mi az, am iben az orvos 
segítségére lehetnek. Beszédünkben k itérünk ezen program m  összefogására. 
Mikor érzi m agát az ember egészségesnek? Amikor testi és szellemi működése, 
m unkája és gondolkozása zavartalan. A napi m unka elvégzése u tán  egész
séges fáradtságot érez, de kellő pihenés u tán  másnap ism ét frissen fo ly tatn i 
képes megszokott m unkáját. Ennek fenntartásához egészséges életmódot kell 
biztosítani. Mindenkinek tudnia kell az egészség m egtartásának ism ereteit, 
mely óriási fegyver a szocialista társadalom  egészsége érdekében, míg a 
tudatlanság sok betegség forrása és terjesztője. Ezt a tudást könnyű m eg
szerezni és könnyű a társadalom  széles rétegeiben hatványozott m értékben 
terjeszteni, hogy nem csupán magunk, hanem  családunk egészségét is biz
tosítsuk vele. Ezután hozzászólások következnék, m elyek sokszor igen é r té 
kes, praktikus egészségügyi segítséget jelentenek. A hozzászólások u tán  m eg
beszélik a következő heti program m ot, mely áll 1/2—1 óra egészségügyi 
továbbképzésből, 1/2—1 óra végzett m unka kiértékelésből.

III. Egészségőrök gyakorlati és hygiénás feladatai.

Az alosztályok egészségőrei, szakaszonként egy bajtárs, alkotórészei 
annak a hatalm as m unkának, m elyet az orvos végez alakulatunknál a tiszta
ság, a friss, pormentes levegő, napfényes és világos körlet, a helyes táp 
lálkozás, az életm űködést nem zavaró és kellőképen védő ruházat, a m unka 
helyes beosztása, a pihenés, a szabadidő helyes felhasználása érdekében.

a) Áz egészségőrök a  rendszeresen kapott kiképzés és irányításnak m eg
felelően az orvos hygiénikus m űködésének állandó aktivistái. M unkájukat 
abban a szellemben végzik, am elyet egy öntudatos bajtárs végez a N éphad
sereg egészségének felem elkedéséért. Ők a szocialista egészségügy állandó 
agitátorai alosztályuk életében. Felfigyelnek minden mozzanatra, am i az 
egyén, vagy kollektíva egészségét veszélyezteti. Akár rüh, akár tetvesedés
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tünetei jelentkeznek, azonnal figyelmezteti a fertőzött bajtársat, annak kör
nyezetét és jelen tik  az orvosnak, hogy a fertőzést megszüntessék és tova
terjedését időben m eggátolják. Éberen figyelnek arra, hogy nincs-e a baj- 
társak  között nem ibeteg, ak i esetleg eltitkolná betegségiét, m ivel saját magá
nak, környezetének és jövendő családjának okozna súlyos károkat. Kimenőre, 
eltávozásra és szabadságra menő b a jtá rsak at figyelm eztetik a nemibetegségek 
veszélyeire. Ezzel politikai agitációt is végeznek, m ert az állandóan lesban- 
álló ellenség m indent elkövet, hogy a Néphadsereg katonái a kiképzés, a 
m unka helyett kórházban feküdjenek és csökkent értékű egyénei legyenek 
a  szocialista társadalom nak. A bájtársak  figyelm ét felh ívják  az alkohol káros 
hatására, különösen a téli gyakorlatok és kihelyezések idején, amikor a szer
vezet átm elegedését pillanatnyi alkohol hatása helyett a zsiradékok magas- 
értékű  és igen előnyös felhasználásával kell elérni.

b) Az egészségőrök hasznos segítőtársai az élelmező szolgálatnak, külö
nösen akkor, am ikor valam ely okból zökkenőkkel sikerü l csak azt ellátni. 
I tt  tudatosítják ba jtársa ikkal Néphadseregünk vezetőinek azon igyekezetét, 
hogy a kaitonaélelmízés nagy fehérje szükségletét nem  csupán állati fehér
jével (hússal) lehet kielégíteni, hanem a teljesértékű szójabab fehérjével is. 
A bajtársak  egy részében term észetesen bizalm atlanságot kelt a bab híre, am it 
ők korábbi életük  folyam án eleget ettek, de nem ism erik a szójababot. I tt  
kapcsoltuk be az jegészségőrök agitációját, akik egészségügyi ismereteikkel 
hatalm as felvilágosító m unkát végeztek és fényt deríte ttek  bajtársaik h iá
nyos tudására. U gyanilyen fegyverekkel harcoltak az egészségőrök akkor, 
am ikor a bajtársak  étkezési idejét korszerűen m egváltoztatták azzal a cél
zattal, hogy a tápanyagok zömét ne délben ju ttassuk a szervezetbe, ami
kor az csak fá rad ttá  és álmossá teszi a b a jtá rs ik a t, hanem  olyankor, ami
kor a szolgálat hátrányos lefolyása nélkül tud ja a szervezet hasznosítani.

c) Döntő szerep ju t áz egészségőrökre m enetek és kihelyezések előtt 
és azok ta rtam a alatt. A helyes kapcafeltevés, pihenők a la tti kapcaigazítás, 
vízfegyelem fenntartása, a kiosztott hideg élelem beosztását illetően. Tábor
szerű elhelyezésnél a ku tak  ellenőrzése, a víz takarékos felhasználása, a kony
hára  beosztottak állandó egészségügyi oktatása, azok hygiénikus ellenőr

zése lesz a szerepük. A  tábor la trináinak  megépítését, használat utáni bete
metését, az & ellenőrzésük aláakell venni.

IV. A munkamozgalom előbbrevitele.
ám  int a m unkaverseny a szocializmus építésének kommunista mód

szere, ugyanígy az orvos irányítása a la tt álló egészségüglyi munkamozgalom, 
az egészségügyi fegyelem  versenyszerű kiépítése, a szocialista társadalom  
egészségügyének hatalm as felem elkedését célozza. Egy ilyen munkaimoz

galom zajlik le alosztályaink között és 'ebben viszi a m otor szerepét az egész
ségőr. Az ő aktiv itásukon m úlik nagyrészben alosztályuk jó, vagy rossz 
eredménye. Ebben a munkam ozgalom ban kerül kiértékelésre a bajtársak testi 
tisztasága', ruházata, környezethygiéne, testápoló szereik megléte, tetvesség, 
rühesség esetleges előfordulása, összes gyengélkedők száma, a szolgálatképes 
és szolgálatképtelen gyengélkedők szám aránya, a nem ibetsgek száma, kór- 
házbautaltak száma, lábfeltörések száma, a gyengélkedőszobában fekvő bete
gek" fegyelm ezett m agatartása és az egészségőrök aktivitása.

Első feladatunk az egészségőrökön keresztül a munkamozgalom meg
szervezése. M inden egészségőr m egkapja a munkamozgalom program mját. 
Egészségügyi m unkam ozgalm unknál egyik alosztály egészségőre javasolta, a
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,,legszebb és legtisztább ágy“ felirat elhelyezését az alosztály legszebb ágyára, 
m elyet m indén nap az az ágy kapna meg, am elyik a legszebb és legtisz
tább, „a legtisztább szoba“ elnevezést pedig az a szoba, m ely a leghygiéniku- 
sabb, legtisztább. Ez a helyes javaslat komoly versengéshez vezetett és az 
eredmény az lett, hogy a  legszebb körlet ott van, ahol ezt bevezették. Ez 
példaképül szolgál a többi körlet részére is s ezt a versenvt bevezették a 
többi alosztályoknál is. Kisebb jutalmazások, kimenők, stb-vel m ég jobban 
lehet fokozni ezt a versenyszellemet. K iértékeléskor pedig három hónapon
ként a legtisztább alosztály, illetve legtisztább honvéd cim adományozását 
javasoljuk.

V. EgészségŐTÖk továbbképzése.

A továbbképzés nem lehet tervszerűtlen, tehát szükséges, hogy a tovább
képzés ütemét, program m ját hétről-hétre kidolgozzuk. A lakulatunknál az 
egészségőrök továbbképzésének tervezetét egy évre elkészítettük. A tovább
képzés időtartam a hetenként két óra, m elynek első órájában a leképzésben 
résztvevők rendszeres és folyamatos egészségügyi kiképzést kapnak, második 
órában az alakulatoknál fennálló egészségügyi helyzet kiértékelését végez
zük el. Fontos, hogy a kiképzés folyamatos és rendszeres legyen és szolgá
lati időn belül történjen, m int m inden más fontos szolgálati ténykedés. Az 
egészségőrök kiképzésének igen nagy jelentősége van, m ert egyrészt á llan 
dóan növeli az egészségőrök szakmai színvonalát, m ásrészt pedig a kiképzés 
második részében ta rto tt megbeszélés közvetlen kapcsolatot terem t a csa
pat orvos és az alakulatok között.

VI- Az egészségőrök m unkája gyakorlati példákkal.

Az egészségőrök m unkája folytán az alakulatok egészségügyi helyzeté
ben m utatkozó legkisebb hibákra is fény derül. Ennek alátám asztására az 
egységünkön belül szerzett tapasztalatainkból példákat hozhatunk fel. Egész
ségőrök jelentették, hogy

— tanuláshoz gyenge a világítás. M egfigyeltük, hogy igen sok a kötő
hártyagyulladás. Ezen felvilágositás u tán  neonvilágítást vezettünk be a te r
mekbe, illetve erősebb körtékkel lá ttuk  el a tanulószobákat és az eredm ény 
azonnal mutatkozott: a kötőhártyagyulladások száma csökkent.

— egyik alakulatnál sok volt a lábizzadás, valam int a fagyás kiújulása. 
Figyelm ünket elkerülte voln3, ha az egészségőr nem  figyelmeztet, hogy csiz
máik átáznak, talpaltatn i kell. Az aloztályparancsnokkal érintkezésbelépve, 
a kérdés megfelelő orvoslást nyert.

— az eltitkolt lapostetűt szintén az egészségőr jelentette. U tána az 
egész alosztálynak D. D. T. porral való fertőtlenítésénél aktívan részt ve tt és 
m egtanulta a D. D. T.-zés technikáját.

— nem volt rendszeres fürdetés. Egyesek sokáig fürödtek, m ire a 
végére került a sor, sokain nem tudtak melegvízhez jutni. Az orvos és az 
egészségőr közbelépésére időre beosztották a fürdést és mindenki tudott tisz
tálkodni.

— egyik egészségőr alakulatánál kifogásolták a reggeli kom pakt táp lá l
kozást és este a kávéfogyasztást. Szerették volna m egfordítani a rendet. Ezt 
átpolitizálva az egészségőr m egértette ennek jelentőségét és alosztályával is 
m egérttette. így a bajtársak  részéről jövő i k ritik á t kellően kiértékelve az 
egészségőr felvilágosító m unkájával az egész alakulatát meggyőzte. Az egész-
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ségőr k ritikája  szükséges és jó, ha az egészség megóvása érdekében történik 
a bajtársak felé, de fontos, hogiy ez a k ritika  építő és meggyőző erejű legyen. 
Ha ezzel nem  ért célt, akkor jelentse ezt a  vezetőorvosnak.

— alosztály parancsnokok hozzájárulásával egészségőreink naponta 
ellenőrzik a lábakat, ezzel egyidejűleg az ágyak és fehérnem űk tiszta
ságát is.

VII. A  m unka hiányosságai és javaslatok.
1. Minden honvéd egészségőrnek arra  az időre, am ikor egészségőri 

m unkát végez, javasoljuk jelvénnyel, vagy karszalaggal való ellátását, azon
k ívü l egészségőri jelenléti- és jelentőkömyvecske rendszeresítését, egyrészt a 
továbbképzés"ellenőrzésére, másrészt a m inden héten tartandó kiértékelésnél 
így könnyebben ta rtják  észben észrevételeiket, m elyeket a vezetőorvossal 
akarnak  közölni.

2. Továbbképzés rendszertelensége. Az elm últ iskolaévben egészség
őreink kiképzése havonként egyszer tö rtén t szolgálati elfoglaltságtól függően 
rendszertelenül. A leghelyesebb volna az, ha egységesen kidolgozott egész
ségőri kiképzési tervezet és sillabusz alapján folyna az egész országban a 
honvéd egészségőri kiképzés, összeállíto ttunk egy jegyzetet, mely alkalm as 
volna az egészségőrök továbbképzésének egységesítésére.

Javasoljuk, hogy az egészségőri tanfolyam  elvégzése u tán  egészség
őreink vizsgázzanak a leadott anyagból, m elyről bizonyítványt kapnának. Ezen 
egészségőrök háborúban a sebesültvivő szakaszban volnának és ezekből kerül
nének ki az egészségügyi tisztesek, tiszthelyettesek és később a> felcserek.

3. Egyes zászlóalj parancsnokok nem értik  meg az egészségőrök szere
pének fontosságát. Az egészségőrökeit nem engedik továbbképzésre, más m un
k á t végeztetnek velük. Ez a m agatartás m erőben helytelen, m ert a parancs
nokok felelősek egységük hadrafoghatóságáért és ezen belül egységük egész
ségügyi állapotáért. Az elm ondottakból láthatjuk , hogy az alakulat egészség- 
ügyi helyzetére egészségőrök döntő befolyást gyakorolhatnak. Tehát egyet
len parancsnok előtt sem  lehet közömbös, hogy egészségőrei járnak-e kikép
zésre, vagy nem.

4. Egészségügyi munkamozgalom szélesebb megszervezése, dicséretek, 
ju talm ak  a jól dolgozóknak.

5. Egészségőröket m enet- és lőgyakorlatokon az egészségügyi tiszthelyet
tesek mellé beosztani, Jjogy pihenőben segítsenek az egészségügyi tiszthelyet
tesnek  és ezáltal is tanuljanak.

8. Az esti mosakodás, tisztálkodás, fogápolás szélesebb körű propagá
lása és ellenőrzése.

Ezek azok a szempontok, m elyeket alakulatunk az egészségőri hálózat 
kiépítésénél és az egészségőri m unka beindításánál különösképen szem előtt 
ta rt. Hatalm asak a honvédorvosok feladatai, de az egészségőri hálózat és 
Egészségügyi Bizottság közreműködésével el kell, hogy érjék a célkitűzéseket, 
am elyeket a dicsőséges Szovjet Hadsereg tapasztalatai m egkönnyítőnek. Sok 
fejleszteni való van még ezen a téren  N éphadseregünkben és ennek leghaté
konyabb módja a tapasztalatcsere. M indaddig Néphadseregünk egészségügyi 
fe ladatá t betölteni nem  is tudja, amíg a tapasztalatátadást szélesebb alapokra 
nem  helyezzük. N éphadseregünk fokozott egészségvédelme kötelezően írja elő, 
hogy minden bázist, mely ütőképességét emeli, — a legmeszebbmenőkig kiépít
sük. Az ellenség csak egytől fél: — és ez az erő, am it csak a jól kiképzett, 
szilárd fegyeimű, egészséges hadsereg képvisel.



L A P S Z E M L E

JL e egy szerű sí te t t  ideiglenes segélynyújtási  
m ódszer az alsó állkapocs töréseinél

A . A . Achmedov (Baku).
Az ipari szövetkezet poliklinikájáról (főorvos: Abramov).

A moszkvai Medgiz kiadásában megjelenő ,;Sztom atológia“ folyóirat 1951. évi
1. számából.

F ord íto tta : dr. S á rk á n y  T ibor
orvosőrnagy

A  szerző az általa szerkesztett universalis sínt ajánlja azokra az ese
tekre, midőn nem  lehet ligaturákat vagy drótsíneket alkalmazni az állkapocs 
törvégeinek elmozdulások elleni ideiglenes rögzítésére.

2 . ab*  a

A sínt bármilyen drótdarabból el lehet készíteni (alumínium, réz, vagy  
végső esetben vasból is) és oldalsó részeit plasztikus lenyom atanyaggal kell 
fedni. A drótot a felső állkapocs fogívének m egfelelően hajlítjuk, úgy, hogy azt 
mindkét oldalról körülfogja (1. ábra); a sínre vastag réteg lenyom atanyagot 
(stencet) helyezünk rá ügy, hogy a frontfogak területe szabadon maradjon; az 
alsó állkapocs törvégeit a lehetőség szerint helyreigazítjuk, ráhelyezzük a sínt 
és a törvégek oldalaira rányomkodjuk a lenyom atanyagot. Ezután a beteg be
csukja a száját, hogy a felső fogaknak (saját vagy  műfogaknak) vagy fogtálán  
állkapocs esetén az alveolaris nyúlványnak a lenyom ata keletkezzék. A lenyo-
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m atanyagot zá rt állkapcsok m ellett hideg vízzel fecskendő v^gy vattatam po
nok segítségével lehű tjük  lés u tán a  állkö tést teszünk fe l (2. ábra). Azokban az 
esetekben, midőn az áll van letörve, a nyelvnek ligaturával való á tö ltése  után 
az állkapocs törvégeit a le írt m ódszerrel rögzítjük  és a sín nyeléhez kötjük a 
ligaturát, am ely v isszatartja a nyelvet a hátraeséstől.

Az aján lo tt sínnek előnye, elkészítésének egyszerű és gyors volta és az, 
hogy elkészíthető a kom plikáltabb készülékekhez szükséges anyagok és műsze
rek  hiánya esetén is.

A sín t a felső állkapocs töréseinél is lehet alkalmazni. A lenyom atanyag 
folytán a sín  nem csak rögzíti a törvégeket, 'hanem formáló protézisként is szol
gál a lágyrészek gyógyulásához.

Idegen tes t  műtéti eltávolítása a szívből és a 
szívburohból lövési sérülések után

N. J . G rig o rjev
Chirurgiija 1940. II.—19—22. old.

A szív heveny sérüléseinek sebészete az utóbbi időben mér eléggé ki van dol
gozva. Eldöntött kérdés, kétség nem fér hozzá, hogy a szívsérülésekben a sürgős 
műtét elengedhetetlen. Nem így áld a helyzet a szív idegen testjeinek esetén végződő 
műtét taktikája terén. A Nagy Honvédő Háború hadisebészeti tapasztalatai közelebb 
vittek bennünket ennek a feladatnak a megoldásához.

A Nagy Honvédő Háború folyamán a szívtájon 36 esetben észleltek idegen 
testet. Ez a szám a mellkasi sérüléseknek 0.4—6%-át, a mellüreg ú. n. „vak" sé
rüléseinek  2.6%-át képezi.

A sérülések korszerinti megoszlása a következő volt: 20 éves 5, 20—30 'éves 17, 
30—40 éves 5, 40 éven felüld 6 fő, — gránátszilánktól megsérült 21, lövéstől 15 ember.

Az idegen test elhelyezkedése a következő volt: a szívburokfcájon 20 esetben, 
a szív izomfalában 16 eset, utóbbiak közül a szív üreglébe hatolt az idegen test 3 
esetben.

Az idegen test elhelyezkedését a szív és a szívburok különböző tájain, valamint 
az operálhatóságot az 1. sz. táblázat mutatja.

Sorszá m Szív és szívburok részlete Összes es:et közi 
operált

ilük
nem operált

1. a balkamra fala 3 6 2
2. szívburok elülső fala 3 7 1
3. a jobbkamra fala 6 4 2
4_ a szívburok összeköttetése a media.úino-

perikardiális szövettel 5 3 %
5. a jobb pitvar fala 5 1 i
6. a szívburok összenövési helye

az epikardiummal 2 1 i
7. szívburok-üreg 2 2 —
8. a szívburoktól jobbra 2 2 —

9. a szívburok hátsó fala 1 1 —
összesen: 36 27 9

534



Az 1. sz. táblázatból látható a íbal szívkamra és szívburok elülső falának 
sérüléseinek túlsúlya, ami egybevág más szerzők adataival. (Háborús években rit
kán fordul elő a szív és szívburok elszigetelt lövési sérülése. Legtöbb esetben 
összetett sebzést észleltek: leggyakrabban a szívsérüléssel egyidejűleg megsérült 
a tüdő is. Saját anyagukban a tüdő egyidejű sérülését 26 esetben figyelték meg. 
Emiatt a sebesültjeinken a sérülés utáni első órákban és napokban, de főleg 
a tüdő- és melllhiártya-sérülés tünetei álltak előtérben és csak 4 esetben fejlődtek 
ki rögtön a iszívsérülés tünetei, éspedig kifejlődött haemoperikardium nélkül.

Egy esetben észleltük a szív áthatoló sebzését, ami 0.01 %-ot jelent a mellkas 
összes sebzéseihez viszonyítva. Ebből következik, hogy a szív áthatoló sebzései 
kiemelkedően magas halálozással járnak és hogy ilyen sebesültek általában nem 
maradnak életben, addig, amíg a hátországbeli kórházba szállíthatók lennének. 
A szív áthatoló sérülései esetén heves vérzés támad a szívburoküregbe, kifejlő
dik a szív összenyomatása és a betegek elpusztulnak. így tehát az olyan szívsérü
lésekről, ahol az idegen test a szívüregben szabadon helyezkedik; el, csak azt 
mondhatjuk, hogy igen ritkán, sima felületű finom szilánkok vagy lövedékek 
esetén fordulnak élő. Ilyenkor néha az idegen test vándorlása is bekövetkezhet 
a szív üregéből az erekbe és viszont. Saját anyagunk egy különleges hátországi 
kórház megfigyeléseit mutatja olyan esetekről, ahol az 'idegen test a szívtájom 
helyezkedett el s a (betegek a sebzési folyamattól pusztultak el.

Klinikai lefolyás szempontjából a betegeket négy csoportra osztjuk. Az első 
csoportba tartoznak azok a sebesültek, akiken az idegen test heveny vagy idült 
gyulladásos folyamatot tart fenn. Ilyen alapon fejlődtek ki (gennyes perikaritisok 
é s  körülírt mediastinitisek. A második csoportba tartoznak az idegen test a szív
elégtelenség jellegzetes szubjektív panaszait és objektív tüneteit okozza. A szub
jektív adatok mellkas- és szívtáji fájdalomból állanak. A betegek ritkán félelem
ről, mellkasi vagy szívtáji szorongó érzésről, nehézlégzésről, fokozott fáradékony
ságról és szívdobogásról panaszkodnak. Az objektív tünetekhez tartoznak: szapora 
és szabálytalan érverés nem nagy fizikai megterhelés után, súlyosabb esetekben 
■extrasy stólák. Némely esetben a szívtompulat megnagyobbodása, tompult sziv- 
hangok, systoles és egyéb zörejek csatlakozhatnak 'ezekhez. Súlyos esetekben a 
szívműködés hirtelen leromlása és elégtelensége miatt cianózis lép fel

A sebesültek harmadik csoportjához tartoznak azok, akik a szívbe került 
idegen testet túlélik, ezekre jellemző a második csoportra jellegzetes összes szub
jektív panasz jelenléte, de a (Szívelégtelenség objektív jelei nélkül. Ebbe a cso
portba tartoznak a neuraszténiás állapotú betegek, akiknek általános állapotát 
a szívben lévő idegen test puszta tudata is rosszabbíthatja, félelmet, szívbienniát, 
nehéz légzést stb-t válthat ki. A sebesülteknek ebben a csoportjában a munkaképes
ség rendszerint kicsit csökken.

A negyedik csoportba azok a sérültek tartoznak, akiken a szívtáji idegen 
fest sem szubjektív, sem objektív elváltozást nem idéz elő. Munkaképesség nem 
csökken, gyakorlati értelemben egészségesnek tekinthetők. A szív „vak“ sérülésed
nek kezelésében az idegen test eltávolítása pontos javallatának megállapítása 
a legfontosabb tényező. Mi azok eltávolítását azokban az esettekben tartjuk fel
tétlenül szükségesnek, amikor azok gyulladásos folyamatokat okoznak, ill. tartanak 
fenn, a szívműködést zavarják, a munkaképességet csökkentik s a betegnek 
állandó panaszt okoznak.

A 2. sz. táblázat iaz idegen test szívből és szívburokból való eltávolítása 
javallatait és az elvégzett műtéteket tartja.
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A ja v a l la t  m ily e n sé g e Ö sszes
ese tek

op. wem op. op. nem op.
gennyes perikarditis 3 1 — 2 —
szubjektív zavarok szívműködés-

zavarral 12 « — 5 i
szubjektív panaszok szívműködés-

zavar nélkül At 4 E 7 i
szubjektív és objektív zavarok

nélkül 7 — 3 2 2
összesen: 36 11 . 5 16 4

A 2. sz. táblázat elemzése mutatja, hogy 36 „vak“ szívsérült közül 29 esetben 
az idegen test' eltávolítása indikált volt (80). Műtétet végeztünk 27 betegen. 
A többi 9 beteg: műtétbe nem egyezett bele 4, nem volt alkalmas műtétre 5. 
Az idegen test eltávolítása két esetben profilaktikusan történt.

A műtét kivitele a következő: Helyi érzéstelenítésben lágyrész metszés 
a perikardium és a szív feltárása (vagy vonalasán a bordáknak megfelelően, vagy 
ívalakban) baloldalt vagy jobboldalt aszerint, hogy a szív mely részletéhez kívá
nunk hozzáférni. Minden esetben rezekáltuk a bordaporcot. Az idegen test elhelyez
kedésétől és annak mélységétől függően egy, két vagy három bordát rezekáltunk. 
A műtétetek rendszerint extrapleurálisan végeztük.

A perikardium idegen testjeit az ujjak segítségével távolitjuk el a medi- 
astino-perikardiálig üreg oldaláról, amelyhez azok gyakran szorosan tapadnak.

Az idegen testeknek a szívizomból való eltávolítása számára a mellkasfalon 
szélesebb metszés szükséges. A perikardium megnyitása az idegen test elhelyezése 
megfelelő helyen történik. Azokban az esetekben, ahol savós perikarditis van jelen 
és a szívizomba hatolt test szorosan tapad a perikardiumhoz, a metszés a szív
burkon át közvetlenül az idegen testre történik. A perikardium-üreg kiterjedt 
összenövései esetén nehézségek fordulnak elő az izomfalba ékelődött idegen test 
megkeresésében. Gyakran ehhez hozzájárul a szív állandó lüktetése. Amikor az 
idegen test helyzetét megállapították, a szándékolt metszés mindkét oldalán a myo- 
kardiumra egy-egy tartófonalat alkalmazunk, amelyek a  szív rögzítését lehetővé 
teszik. A fonalak segítségével kis metszést ejtünk a szívfalon az idegen testhez. 
A továbbiakban a szív sebét 2—3 catgut-öltéssel egyesítjük. Vérzés esetén, ha a 
keletkezett vérzés miatt a szív öltése nem sikerül, a tartófonalakat fel lehet hasz
nálni. Azokat megkeresztezzük és megcsomózzuk, ami után a vérzés megáll.

Két operált betegen az idegen test a szív hátsó részében helyezkedett el. 
A egyik esetben puska-lövedék főtömegével a hátsó középfalban feküdt, de hegyes 
végével a perikairdiumon át a szív hátsó falába hatolt be. iA  lövedék ingaszerű 
mozgást végzett: alapja rögzített volt, de a hegye a szív lüktetésével szinkron 
mozgott. I '

A másik esetben a puskalövedék a balkamra hátsó falában ült. Az Idegen 
lest eltávolítására ezekben az esetekben mi a Szavinük-féle transzperitoneaiis- 
transzdiafragmális utat választottuk. Ezzel az eljárással operálunk meg két bete
get, akiken az idegen test a hátsó középfalban helyezkedett el. Az összes műtétek 
kimenetele kedvező volt. Mindamellett be kiéli) ismernünk, hogy ezek a műtétek 
(a szív középfalnak és a perikardiumnak feltárása a hasüregen át) kivitele nehéz, 
úgy hogy azokhoz csak kivételes esetekben forduljunk.

A perikardiumon és a szíven végzett műtétek szövődményei a következők 
voltak. A pleura Sérülésével kapcso'atos pneumothorax (2 eset), vérzés a szívüregT



ben (3 eset), a perikardium megnyitása után gyorsan kifejlődött shock (1 eset). 
Utóbbi alkalommal a műtétet a balkamra-falban fekvő idegen test eltávolítása 
nélkül fejeztük be. 17 esetben a műtét után zavartalan volt <a< sebgyógyulás, a mű
tét közvetlen kimenetele általában kedvező, saját anyagunkban egyetlen egy halálos 
eset sem fordult elő.

•>
A késői eredmények tanulmányozása a betegekkel való levelezesen keresztüi 

történt. Eziek azt; mutatják, hogy az operált betegek egészségi állapota jobb. mint 
azoké, akiket szívtáji idegentesttel együtt bocsátottunk el.
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HONVÉDORVOS
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E :  F E L K A I  D É N E S  D R . O  R V O  S E Z R E D E S

☆

A  M i n i s z t e r  B a j t á r s  0 1 5 .  s z .  P a r a n c s a  
é s  a z  e b b ő l  a d ó d ó  f e l a d a t o k  a z  e ü .  s z o l g á l a t b a n *

I r ta :  A ranyosi László 
százados.

A M iniszter B ajtárs im m ár másodszor m u ta to tt rá  arra, hogy az egész
ségügyi szolgálat rosszul dolgozik. Először a 06. sz. Parancsában, m ajd legutóbb 
a 015. sz. Parancsában.. Ez a tény  döntően bizonyítja azt, hogy az egészségügyi 
szolgálat a két parancs között e ltelt időben nem m utato tt fel m egfelelő fejlő
dést Néphadseregünk fejlődéséhez viszonyítva. Egyben m u ta tja  azt is, hogy az 
eü. szolgálatban dolgozó ba jtá rsak  nem  gondolkoztak el mélyen) a  M iniszter 
B ajtárs 06. sz. Parancsa fe le tt és nem  gondolták azt át, hogy az abban lefek
te te tt  hiányosságok hogyan küszöbölhetők ki. Ennek tudható  be az, hogy a 
legutóbbi m iniszteri szemlék, m ajd az ezt követő 015. sz. M iniszteri Parancs 
újból m egállapította azt, hogy az egészségügyi szolgálat rosszul dolgozik. Ön
kéntelenül is felvetődik a kérdés, vájjon mi az oka annak, hogy az eü. szolgálat 
mindeddig nem  tudott lépést ta rtan i Néphadseregünk egészséges fejlődésével.

Elm ondhatnánk azt, hogy nem  rendelkezünk megfelelő számú és meg
felelő képzettségű káderekkel. Továbbá beszélhetnénk arról is, hogy kádereink 
nagyrésze még egészen fiatal honvédorvos és így nem rendelkezik megfelelő 
honvédorvosi tudással és tapasztalattal. Azonban ezeken a kétségtelenül fenn
álló objektív  okokon tú l a rendelkezésünkre álló káderekkel, azok helyes e l
osztásával, valam int megfelelő katonai-, politikai- és szakmai továbbképzésé
vel az egészségügyi szolgálat a m ainál jobb eredm ényeket is fel tu d n a  m utatni.

Ahhoz, hogy az egészségügyi szolgálat a meglévő hiányosságait rövid idő 
a la tt és gyökeresen fel tud ja  számolni és ezzel m aradéktalanul eleget tudjon 
tenni a M iniszter B ajtárs 015. sz- Parancsának, elsősorban az szükséges, 
hogy tisztjeink és az egészségügyi szolgálatban dolgozó összes beoszto ttak  az 
eddiginél fokozottabb m értékben fejlesszék politikai tudásukat, hogy ezen 
keresztül helyesen tudják értékeln i a feszült nemzetközi helyzetet, ezien belül 
országunk helyzetét és így helyesen tud ják  felm érni N éphadseregünk elő tt 
álló hatalm as feladatokat.

* F e lh ív ju k  a  B a jtá rs a k  f ig y e lm é t, h o g y  e zen  c ik k  g o n d o s  ta n u lm á n y o z á s a  é s  
ré s z le te s  fe ld o lg o z á sa  m in d e n  h o n v é d o rv o s  s z á m á ra  k ö te lező . (Szerk .)
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Az egészségügyi szolgálat szerves része Néphadseregünknek. Mégis igen  
sok orvos b a jtá rs  még ia po lgári életből m agávalhozott hamis nézőponton 
keresztül úgy tek in ti a honvédorvosi m unkát, m in tha az, valam i elvonatkoz
ta to tt, a N éphadseregen kívüli vagy esetleg fe le tti volna. Ez vonatkozik rész
ben az intézeteinkben dolgozó orvosaink egynészére, úgyszintén vonatkozik 
csapatainknál szolgálatot teljesítő  honvédorvos egy részére is. M egm utatkozik 
ez a jelenség abban, hogy ezek az orvosok m ég nem  élnek együtt az egységük
kel és feltesznek m ég olyan kérdést is, hogy „miiért (kell nekik a konyhán a 
a tisztaságot és a rendet ellenőrizni?“ Az, ilyen honvédorvos nem  lá tja  m ég elég 

.világosan azt, hogy hogyan függ össze az ő jó  egészségvédelmi megelőző m un
k ája  a Néphadseregünk m egerősítés ével, népünk szocializmust építő m unkájá
nak, függetlenségének és békéjének a védelmével.

Intézeteinknél m ég előfordul olyan jelenség is, hogy egyes honvéd
orvosok a bentfekvő beteg honvéd baj tá rsak at eseteknek nézik és nem  pedig 
a béketábor egy harcosának, ak it kötelességük m inél rövidebb idő a la tt teljesen 
gyógyultan visszaadni a kiképzésnek, szocializmust építő dolgozó népünk védel
mének.

Komoly hiányosságok m utatkoznak a honvédorvosok egy részénél a ki
képzéshez való viszonyban. Ez kifejezésre ju t pl. olyan jelenségekben, am ikor 
a honvédorvos azt mondja, hogy neki (nem kell m egtanulnia lőni, vagy kézi
gránáto t dobnJi, m e r t  erre  egy orvosnak soha nem  lesz szüksége. Ha a kérdést 
úgy tesszük fel, hogy egy orvosnak valóban szüksége van arra, hogy kiváló 
lövő legyen és hogy kiválóan tud jon  kézigránátot dobni, akkor ezen lehet} 
vitatkozni. A zonban azon m ár nem  lehet vitatkozni, hogy egy honvédorvosnak 
nem csak m int orvosnak kell kiválóinak lenni, hanem  kiválóan kiképzett ka to 
nának, kiváló lövőnek, valam int kézigránátot k iválóan dobni tudó tisztnek kell 
lennie. Hogy ez m ennyire  így van, a r ra  a legjobb bizonyíték a Nagy Honvédő 
H áború tapasztalata, ahol a dicsőséges Szovjet Hadsereg eü. szolgálata nem 
egy alkalommal bizonyíto tta be kiváló katonai képzettségét is. Nem egyszer 
fo rdult elő a Nagy Honvédő H áború idején, hogy eü. in tézeteket a fasiszta csa
patok  elvágták a harcoló egysékeiktől és ezek az in tézetek  a saját erejükkel 
vág ták  ki m agukat a fasiszták gyűrűjéből és ezzel m egm entették a sebesültjei
ket, valam int az in téze t felszerelését attól, hogy a fasiszták kezébe kerüljön.

Term észetesen ez nem  azt jelenti, hogy honvédorvosainknak nem kell 
m agukat folyam atosan és rendszeresen szakmailag továbbképezni. Ha így állí
tan án k  be a kérdést, akkor szin tén  helytelen álláspontot foglalnánk el. Persze 
ilyen jelenségek f.s vannak az orvos bajtársa ink  körében, amikor elhanyagol
já k  és alábecsülik a rendszeres és folyamatos szakmai továbbképzésüket. Meg 
kell találni m inden orvos b a jtá rsnak  a m ódját annak, hogy katonai ism eretei
nek  állandó fokozása m ellett ezzel párhuzam osan rendszeresen fejlessze szak
m ai és politikai tu d ásá t is, m ert cqak így tud juk  a M iniszter B ajtárs 015. sz. 
Parancsában rán k  háru ló  feladatokat m aradéktalanul teljesíteni.

Teljesen hely te len  az az álláspont is, am ellyel intézeteinknél igen gyak
ra n  találkozunk. Ez az álláspont abban ju t kifejezésre, hogy orvosaink egy 
része különválasztja az orvosi m unkát a katonai m unkától, a fegyelemtől. Rész
ben  ez az oka annak, hogy intézeteinknél a fegyelm i helyzet nem  kielégítő. 
Intézeteinkben az osztályvezető orvosok csak a legritkább esetben fenyítik  
m eg a szabálytalanságot, vagy vétséget elkövető beosztottjaikat. Ennek ered
m énye az, hogy az osztályvezető orvosokat a beoszto ttjaik  nem  tek intik  
parancsnokuknak és így az egyes osztályokon a fegyelm i helyzet is igen ala
csony színvonalú. M egm utatkozik ez olyan jelenségekben pl. amikor operáció 
közben jelen ték telen  apró dolgokkal zavarják az operáló orvos bajtárs m unká
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ját és ezt az orvos baj társak  eltűrik  és sá 'n te  /természetednek veszik. A Minisz
te r B ajtá rs  015. sz. Parancsában m egállapítja, hogy a fegyelmi színvonal ala
csony. Ez fokozottabban kell, hogy rá irány ítsa  elsősorban az osztályvezető 
orvos baj társak figyelm ét arra, hogy beoszto ttja ikat nem  m int orvos 
kezeli, hanem  mint az osztály parancsnoka fegyelm ezetten léte kem ényen 
a Szolgálati Szabályzat szellemében, vonja felelősségre a legkisebb fegyelmezet
lenséget elkövető beosztottjait. .

Ezzel a kérdéssel szorosan összefügg egy szin tén  igen gyakori jelenség, 
ez pedig a liberális b a rá ti meg nem nem  engedhető opportun ista szellem. Meg
m utatkozik ez az orvos tiszt baj társak  között különösen az egymáshoz való 
viszonyban, amely a legtöbbször egyáltalán nem  a szabályzatok szellemében 
történ ik  és igen gyakran  a „kérlekalássan“, „parancsoljál“ vállveregető form á
ban jelentkezik. De m egm utatkozik ez abban is, am ikor pl. a csapatorvos a 
parancsnokánál nem  harcol eléggé az egyes á lta la  fe lté tlenül szükségesnek ta r 
to tt és a csapat harcértékének a biztosítását szolgáló egészségügyi intézkedések 
megtételéhez. Megelégszik azzal, hogyha be írta  a parancsjavaslati könyvbe. 
Ezzel úgy érzi, hogy részéről a dolog el is van intézve. Intézeteink parancsno
kainak és politikai tisztjeinek, valam int a csapat orvosainknak központi kér
déssé kell tenniök ennek a liberális b a rá ti opportun ista szellemnek a1 gyökeres 
k iirtását, m ert csak ezen keresztül tu d ju k  kiküszöbölni az intézeteinknél 
m utatkozó fegyelmezetlenséget, valam int a csapatainknál megjavítani, az 
egészségügyi szolgálatot.

Szolgálatunkban igén gyakran találkozunk a hibák elkenésére irányuló 
törekvésekkel. Ez a jelenség nagyban akadályozza szolgálatunk egészséges 
továbbfejlődését. Nem ism ertük miéig fe l kellően a hibák nyílt, őszinte fe ltá rá 
sának a jelentőségét. Igen sok orvos baj tá r  ̂  am ikor hibáira rám utatnak , igyek
szik m agyarázatot ta lá ln i ahelyett, hogy megköszönné a k ritikát és m inden erő
vel törekedne a fe ltá rt hiányosságálnak kiküszöbölésére. Az egészségügyi szol
gálatban, dolgozó összes bajtársnak világosan kell látni, hogy a hibák ny ílt és 
őszinte feltárása fegyver a kezünkben, am elynek helyes alkalm azásával döntő 
mértékben, elősegítjük a hibák kiküszöbölését, ezen keresztül pedig szolgála
tunk m egjavítását A hibák feltárása m ellett azonban elm ondhatjuk, hogy 
eredm ényeink is vannak. Van fiejlődlés, a  Szovjet Hadsereg egészségügyi szol
gálata tapasztalatainak átvételében is. Különösen nagy fordulat következett be 
ezen a téren  azóta, m ióta a Szovjetunió b ará ti segítségként elküldötte hozzánk 
egyik kiváló orvosát, akii; ú tm utatásaival éc tanácsaival hatalm as segítséget 
je lent a Szovjet Hadsereg egészségügyi tapasz talatainak  az átvételében és ezzel 
döntő m értékben elősegíti néphadseregünk egészségügyi szolgálatának további 
fejlődését.

Komoly eredm énynek tudható  be az is, hogy a legutóbbi időben az (egyik 
intézetünk a szimuláció kérdésében, egy tudom ányos ankétot rendezett. Ennek 
az ankétnak az anyaga feldolgozásra kerül és nagy segítségére lesz csapat
orvosainknak a m unkájában.

Az i t t  fe ltá rt hiányosságok m ellett azonban m ég igen sok hiányosság van 
egészségügyi szolgálatunkban. A hiányosságok kiküszöbölésére a M iniszter B aj
tá rs  015. sz. Parancsának m aradéktalan  végrehajtására az eddiginél sokkal 
nagyobb 'erőbevetésre van szükség az, egészségügyi szolgálat összes beosztottjai 
részéről. Intézeteink parancsnokainak, politikai tisztjeinek, de az egészségügyi 
szolgálat minden beosztottjának világosan kell lá tn i az egyre feszültebbé váló 
nemzetközi helyzetet, világosan kell lá tn i a déli h atárainkon ugrásra készenálló 
Tito és acsarkodó bandájának egyre fokozottabb háborús készülődéseit. V ilá
gosan kell látnunk, hogy a külső ellenségeinken kívül belső ellenségeink is
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lesik azt a pillanatot, am ikor szabadságunkat, függetlenségünket é* a dolgozó 
népünk á lta l eddig elért eredm ényeinket m egsem m isíthetik. L á th a ttu k  ezt a 
közelm últban lezajlott Grősz és összeesküvő bandájának a  tárgyalásai során, 
akik ú jra  nyom orba akarták  dönteni a m agyar népet és céljai k  elérése érd e
kében nem  riad tak  vissza a  liegocsmányabb cselekedetektől sem.

M indezekből lá tnunk  kell N éphadseregünk és ezen belül eü. szolgála
tunk  elő tt álló feladatokat és az év  végére el kell érnünk  azt, hogy m éltók 
lehessünk dicső fegyvertársumkhoz a Szovjetunió dicsőséges Vörös Hadseregé
hez, am elynek eü. szolgálata a N agy Honvédő H áború idején a sebesültek 
72% "át, m íg a kapitalista hadseregek mindössze 35—40%-ban tu d ták  csak 
visszaadni a frontnak. A mi néphadseregünk egészségügyi szolgálatának is a 
M iniszter Baj tá rs  Parancsainak m aradék talan  teljesítésén keresztül meg kell 
közelíteni a dicső Szovjet H adsereg egészségügyi szolgálatának eredm ényeit és 
az im perialisták  esetleges tám adása esetén be kell bizonyítanunk, hogy m éltók 
vagyunk dolgozó népünk, P á rtu n k  és szeretett Rákosi elv társunk bizalm ára.

Biíesú P e tro v szk i j  p ro fesszortó l
i

Petrovszkij professzor e lu ta z á sá t ' több búcsúztatás, számos, m unkássá
gát, érdem eit m éltató  beszéd előzte meg. Sokan m ondtak neki köszönetét azért 
a segítségért, am elyben bennünket részesített, sok ragyogó m űtétéért, amely- 
lyel m agyar dolgozók életét m e n te tte  meg, tan ításáért, am ellyel nem csak 
előbbre v itte  a m agyar sebészetet és egészségügyet, hanem meg is m u ta tta  
azt az u ta t, am elyen haladnunk kell; példam utatásáért, amelyből m egism er
hettük  a szovjet orvos, a szovjet em ber követendő m agatartását. Petrovszkij 
elvtárs a tő le m egszokott szerénységgel h á ríto tta  el m agától a köszönetét és 
kérte, ne túlozzák el az ő személyes érdem eit, tek in tsék  benne csak a  hatal" 
más Szovjetunió egyik orvosát, az élenjáró  szovjet orvostudom ány egyik kép
viselőjét, ak it azért küldtek, hogy segítsen bennünket harcunkban a szocia
lista egészségügy m egterem téséért. j

Mégis úgy érezzük, hogy kötelességünk lapunk hasábjain is elbúcsúzni 
Petrovszkij professzortól, köszönetét m ondani neki mindazért, am it nekünk 
adott, am it je len léte  a honvédorvosoknak, egészségügyi szolgálatunknak is 
jelentett.. í

Nehéz felsorolni azt a számos új m űtéti eljárást, am elyet nálunk  meg
honosított, am elyet az élenjáró szovjet sebészet vívm ányaiból a m i sebészeink 
közkincsévé te tt :  a nagy m ellkasi m ű téteket, a tüdő és szív idegentestek el
távolításának korszerű eljárásait, a nyelőcső és gyomor sérüléseinek, m eg
betegedéseinek thoraco-abdominailis m egközelítését és megoldását, a nagyerek 
sebészetét, hogy csak néhányat, a legnagyobbakat említsük.

M egism ertette velünk a Spaszokukockij—Kocsergin által bevezetett be- 
mosakodási e ljárást, amelynek elsősorban tábori sebészeti körülm ények között 
van ha lla tlan  jelentősége. Legtöbb sebészünk ism eri és alkalmazza a Visnyev- 
szkij-féle hely i érzéstelenítési eljárásokat, a „legdem okratikusabb“ érzéste 
lenítési e ljárást, am ely a vérátöm lesztés szovjet módszereivel együ tt a leg
mostohább körülm ények között dolgozó orvosnak is hatalm as fegyvereket ad 
kezébe a legsúlyosabb sérülések, betegségek leküzdésére.
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De nemcsak a közvetlen sebészi m unka terén  adott nekünk sokat P e t- 
rovszkij professzor. Teljesen új alapra fek te tte  egész betegellátási rendsze
rünket is. M egm utatta, hogyan lehet a gyógyító m unkát jav ítan i a m unka 
jobb, szovjet m in ta  szerinti megszervezésével, a kórházi ku ltú ra  m egjav ítá
sával. A sterilitás és aszepszis egészen új értelm ezést n y ert az ő m inden apró, 
de a gyakorlatban annyira fontos részletre kiterjedő tanácsai révén.

R ám utato tt Petrovszkij elvtárs a rra  is, hogy m ilyen ú ton  kell halad
nia tudom ányos k u ta tó  m unkánknak, hogy előbbre vihessük a  tudom ány 
ügyét, hogy még jobban szolgálhassuk dolgozó népünk egészségügyét. Nem
csak tan íto tta , de sa já t m unkájával be is bizonyította, hogy csak a gyakor
la tta l összekapcsolt, a betegségek megelőzését és gyógyítását előbbrevivő 
tudom ányos kutatások  lehetnek valóban értékesek és eredményesek. Á llan
dóan hangoztatta, hogy csak az az orvos, tudom ányos m unkás érhet el ered
m ényeket, aki tudományos kutatásaiban  tudatosan m aterialista alapra helyez
kedik, akinek olyan szilárd elvi alapja van, m int a m arxizm us-leninizm us 
tudományos világszemlélete, am ely az összes tudom ányok alapja. Petrovszkij 
professzor nemcsak tan íto tta  mindezeket, hanem  fáradhatatlan, k ita rtó  m un
kájával lelkesítő példaként is á llo tt és áll előttünk. Példájából lá ttu k  a szov
je t em ber pontosságát és alaposságát, am ellyel m inden feladat elvégzésére 
felkészül. Tudományos vitákon, konferenciákon m indenkit lenyűgözött nem 
csak azzal, hogy m inden szava a kérdés lényegét é r in te tte  és közelebb v i t t  
a megoldáshoz, hanem  töretlen  elvhűségével, elvi szilárdságával és öntudatos, 
de szerény m agatartásával is-

K ristály tisztán  megjelölte az u tat, am elyen nekünk, honvédorvosoknak 
haladnunk kell, h a  feladatunk nagyságához és szépségéhez m éltóan akarjuk  
szolgálni népünk m unkájának, szabadságának, életének védelm ezőjét: Nép
hadseregünket. Á ltalános klinikai sebészeti felkészültségünket állandóan emel
nünk kell, tökéletesen el kell sajátítanunk  a katonai-orvosi doktrínákat, el 
kell m élyítenünk katonai és szervezési ism ereteinket. R ám utatott arra, hogy 
„a sebész jó  szervező és tapasztalt pedagógus kell legyen, aki állandóan emeli 
m unkatársai és az egész intézm ény szakmai színvonalát“.

Szavaival és példam utatásával serken tett bennünket új és új feladatok 
vállalására és megoldására, hogy ne elégedjünk meg m unkánk m echanikus 
elvégzésével, hanem  legyen m inden honvédorvos „a tudom ány m unkása, aki 
új gyógyeljárásokat kutat, felm éri sa já t h ibáit és leszűri tapasztalatainak  
eredm ényét“.

De követésre m éltó példa volt Petrovszkij elvtárs m agatartása a Nép
hadsereg m inden tisztje, minden parancsnoka szám ára is. Azt tan íto tta , hogy 
legyünk „segítőtársaink idősebb bajtársa, aki felv idítja őket a katonaélet 
nehéz napjaiban“ . Soha nem tagadta m eg senkitől jó indulatú  segítőkészségét, 
de ha kellett, éles és határozott b írá la to t gyakorolt és semilyen hiba, m ulasz
tás nem  kerü lte  el a figyelmét. Megvolt benne az igazán jó parancsnok jel
lemzője: az igényesség sajátm agával és beosztottaival szemben.

Nem volt hosszú az az idő, am elyet Petrovszkij professzor hazánkban 
eltöltött, de elm ondhatjuk, hogy eredményes volt, m ert m egnyito tta előt
tünk az élenjáró szovjet orvostudom ány k im eríthetetlen  k incstárának kapuját, 
sok új fegyvert ado tt kezünkbe a  szovjet sebészet hatalm as vívm ányaiból, 
amelyekkel dolgozó társaink életét m egm enthetjük, egészségét m egvédhetjük. 
Hatalm as lépésekkel v itte  előbbre a m agyar sebészet és orvostudom ány ügyét 
és világosan m egm utatta az u tat, am elyet követnünk kell, hogy eszmény
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képünk, a szovjet egészségügy nyom án m egvalósíthassuk egészségügyünk 
szocialista átalak ítását

M unkásságának egyik legnagyobb érdem e, hogy kiragadta a m agyar 
sebészetet abból tespedtségből, egyhelyben topogásból, am elybe a horthy- 
fasizmus züllesztette bele az orvostudom ánynak éppen ezt az ágát, amely 
egykor világviszonylatban is m éltán  az elsők közé tartozott. Petrovszkij p ro
fesszor állandóan se rk en te tte  a m agyar sebészeket, hogy nagy elődeik és 
hagyom ányaik szellemében, az élenjáró szovjet sebészet vívm ányainak segít
ségével és ú tm utatása nyom án b á tran  tö rjenek  új eredm ények felé, keresse
nek k ita rtó  m unkával és lelkesedéssel új u takat, jobb módszereket. Buzdí
tása, példam utatása nem  volt hiábavaló, m ert országszerte lá thatjuk , hogy 
professzoraink, sebészeink nem  riadnak  vissza hazánkban soha nem  végzett 
új nagy m űtétek  elvégzésétől, új eljárások, gyógymódok bevezetésétől és a 
tudom ányos élet hazánkban pezsgőbb, eseménydúsabb és eredm ényekben gaz
dagabb, m int valaha.

Ebben a szellem ben nevelt kádereket Petrovszkij professzor példa
képünk, a szovjet tudós, a hős szovjet katonaorvosok m intájára. Még jobban 
elm ély ítette  m egbecsülésünket, szeretetünlcet a nagy Szovjetunió és a dicső
séges felszabadító Vörös Hadsereg iránt.

Petrovszkij professzortól azzal vehetünk legm éltóbban búcsút, hogy 
elm ondjuk neki: ism erjük  feladatainkat, m eg tanu ltuk  tanításaiból, örökre 
belénk vésődött példam utatásából. Minden erőnkkel fokozni fogjuk tudásun
kat, hogy elvégezhessük az elő ttünk álló nagy feladatokat. Fáradhatatlanok 
leszünk az élenjáró szovjet orvostudom ány nagy  vívm ányainak megismerésé
ben és terjesztésében. Következetes haricot fogunk folytatni a káros kozmo- 
politizmus minden m egnyilvánulása ellen. Soha nem  fogjuk elfelejteni azt a 
mondását, hogy a hoihvédorvos: „ . . .  legyen hazájának hű patriótája, aki lelke
sedéssel teljesíti a legnemesebb feladatot: a haza sebesült védelmezői életé
nek m egm entését”.

Azzal m ondunk búcsút Petrovszkij professzornak, am it ő m ondott 
nekünk, nemcsak vigasztalásul, hanem  ígéretképpen: viszontlátásra!

(Dr. Z. J.)

A P e tro v szk i j  k l in ik a  
tudom ányos ko n feren c iá já n a k  tanulságai

1951 m ájus hó 28. és 29-én folyt le a Petrovszkij prof. vezetése a la tt 
álló Budapesti III. sz. sebészeti k lin ika tudom ányos konferenciája.

A Szovjetunióban általában  beve tt szokás, hogy nagy tudom ányos in té 
zetek, bizonyos időszak a la tt végzett m unkájuk  főbb eredm ényeiről nyilvános 
konferenciákon szám olnak be. M agyarországon a  H orthy-rendszer idején, am i
kor a tudományos m unka szervezéséről és tervezéséről beszélni sem lehete tt, 
term észetszerűen hasonló nagyszabású m egnyilvánulások orvosi, vagy egyéb 
tudom ányos intézm ények részéről szóba sem  kerülhettek. A felszabadulás 
u táni időkben sem ju to tt  el még azonban a fejlődő, friss, szocialista szellem
mel á th a to tt m agyar tudom ány addig, hogy egyetlen intézet képes le tt volna 
arra, hogy ilyen önálló beszámoló értekezle te t tartson. A M agyar N épköztár
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saságban az első intézeti tudom ányos konferenciát, nem  véletlen módon, a 
szovjet tudós-orvos vezette Petrovszkij-künika rendezte. Ez indokolttá teszi, 
hogy a konferenciával és elsősorban annak tanulságaival a m agyar orvosok, 
főleg a m agyar honvédorvosok, sebészek és intézetek számára, folyóiratunk
ban foglalkozzunk.

A konferencián a  klinika (orvosai 1949 októberétől 1951 februárig, m ás
fél év a la tt végzett m unkájukról szám oltak be. Nem hosszú ez az idő, mégis 
a konferencia különbözött az összes eddig ta rto tt m agyar orvosi ülésektől, 
ankétoktól, nagygyűlésektől, kongresszusoktól — tartalm asságában, szerve
zettségében, eredetiségében és kulturáltságában.

A konferencián elhangzott előadások tárgya a klinika tudom ányos 
m unkájának főirányait tükrözte. Petrovszkij prof. vezetése m ellett a klinika 
tudom ányos káderei a  sebészet válogato tt terü le te in  fe jte tték  k i m űködésü
ket. Így tudományos m unkáik a m ellkasi sebészettel, érsebészettel, a sebészi 
shock-kal, a hypertonia betegség sebészi kezelésével, a traum atológia egyes 
fejezeteivel, plasztikai sebészettel és néhány egyéb sebészeti klinikai kérdés
sel foglalkoztak. A konferencia nap jára  jelen t meg „a B udapesti Orvostudo
m ányi Egyetem III. sz. sebészeti klinikája (igazgató: prof. B. V. Petrovszkij) 
Tudományos M unkáinak Gyűjtem énye, 1949—1951“. Ez a több m int 500 oldal 
terjedelm ű gyűjtem ény a klinika m unkatársainak 35 dolgozatát tartalm azza 
m agyar és orosz nyelven. Ezeknek a dolgozatoknak a leg javát h a lla ttu k  elő
adások form ájában a fentebb m egjelölt tém akörök szerint csoportosítva a 
konferencia ülésein. Az előadások, illetve a tudom ányos m unkagyüjtem ény 
egyes közleményeinek m éltatására külön nem  térünk  m ost ki. A  kötetet m in
den honvédorvosnak, de különösen m inden hovédsebésznek alaposan á t kell 
tanulmányozni. Példaképei ezek a m unkák annak, hogyan kapcsolja össze a  
népet szolgáló orvostudom ány a m ély kutatási eredm ényeket a m indennapi 
gyakorlattal, a betegek m inél előbbi és minél tökéletesebb gyógyulása érde
keivel. Az előadások és közlem ények alapján m egtanuljuk becsülni a tudom á
nyos aprómunka értékét éppúgy, m int a nagy elm életi és gyakorlati perspek
tívákhoz vezető tudományos általánosítások m ódszerét. Az előadók és szer
zők m unkájuk során felhasználták a valóságban — és nemcsak szavakban — 
a m arxista-leninista alapokon nyugvó, a  nagy pavlovi hagyatékot továbbfej
lesztő élenjáró szovjet orvostudom ány eredm ényeit. Jellem zője a dolgozatok
nak, — legyenek azok kísérleti, vagy klinikai tárgyúak  — az őszinteség, 
objektivitás és k ritikai szellem. Petrovszkij professzor a konferencia zársza
vában különösen kiem elt néhány  j előadást, am elyekben a szerzők bátran , 
ham is szépítgetés nélkül vallo tták  be a k ísérleteik , során elszenvedett kudar
cokat, de ezek ellenére is k ita rtó an  fo ly ta tták  és fo ly ta tják  a m unkát.

Az elmúlt két esztendő a la tt  több honvédorvosnak ny ílo tt alkalm a 
arra, hogy rövidebb-hosszabb ideig tanulmányozza a Petrovszkij-künika m un
káját, vagy részt vegyen abban. Egyre jobban hozzájutunk a szovjet orvos- 
tudom ányi irodalomhoz, m egism erkedünk a szovjet orvostudom ánynak a 
Nagy Honvédő Háborúban: szerzett tapasztalataival. A Petrovszkij-klinika 
tudom ányos konferenciája bebizonyította, hogy a szovjet tudom ány nem  elvo
natkozta to tt távoü ábránd, hanem  közöttünk élő valóság- Bebizonyította, hogy 
a szovjet tudományhoz akkor vagyunk méltók, ha eredm ényeinek kim eríthe
te tlen  tárházát felhasználva és a sa já t nemzeti haladó hagyom ányainkra tá 
maszkodva fejlesztjük nem zeti tudom ányunkat és m egvédjük sikereinek prio
ritását az utánzó és to lvajló  nyugati kozmopolita áltudom ánnyal szemben. 
A szorgalmas, lelkiism eretes, fegyelm ezett tudom ányos k u ta tó  és gyakorlati
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m unka a szakm ailag és ideológiailag képzett m aterialista orvos kezében meg- 
hozza gazdag gyümölcseit. Ez szám unkra, honvédorvosok szám ára a Petrov- 
szkij-klinika konferenciájának egyik legfőbb tanulsága. Vonatkozik ez m ind 
intézeti, m ind csapatorvosainkra, m ert utóbbiaknak is bőven nyílik alkalm a 
arra, hogy rendszeres m egfigyeléseik a lap ján  általános érvényű és tudom á
nyos értékű következtetéseket vonjanak le.

Szervezeti szempontból is figyelem rem éltó tanulságai vannak a konfe
renciának. Az a körülmény, hogy ez a tudom ányos ülésszak valóban országos 
jelentőségű eseménnyé nőtt, Petrovszkij professzornak, a szovjet tudósnak 
tekintélyén, az előadások ta rta lm i értékén  kívül főleg a jó  előkészítésnek és 
rendezésnek köszönhető. A konferencia m eghívottjai között o tt lá ttu k  az 
Egészségügyi M iniszter e lv társnő t és helyetteseit, a kerü le ti Pártbizottság 
képviselőit, a honvédorvosi k ar főnökségének tag jait, a M agyar Tudományos 
Akadémia, a B udapesti Orvostudom ányi Egyetem, az Orvosegészségügyi Szak- 
szervezet központjának vezetőit, budapesti és vidéki orvosprofesszorokat, 
kórházi főorvosokat és számos sebészorvost.

Az ünnepélyes m egnyitás u tá n  először a klinika egész m unkájáról szóló 
beszámolót hallo ttuk . Ebből m egism erkedhettünk a klinika szervezeti felépí
tésével, oktató, tudományos és gyógyító m unkájával az adatok és számok 
tükrében és ebből a beszámolóból é rth e ttü k  m eg igazán, hogy mi a klinika 
e lért eredm ényeinek és sikereinek forrása. Az egyes délelőtti és délutáni ülé
sek tárgysorozata nem  volt túlm éretezve. Három -öt előadás hangzott el egy- 
egy ülésen, ezek, tárgyuk  szerint kapcsolódtak egymáshoz, u tánuk  m indig vita 
következett, am elynek következtetéseit a fe lkért vendég-professzor üléselnö
kök vonták le. Az előadók egyetlen esetben sem lépték tú l a részükre meg
határozo tt időkorlátokat. Mindez biztosította, hogy a hallgatóság figyelme nem 
lankad t az utolsó előadásokon sem.

Az előadások szünetében a hallgatóság a klinika tudom ányos k iállítá
sá t tek in te tte  meg. A  kiállítás is szemléletben m u ta tta  a k lin ikán végzett 
m unkát. Egyik részén a klinika m unkatársainak  másfél év a la tt m egjelent 
tudom ányos közlem ényeit láttuk . Ez a la tt az idő a la tt aligha akadt a 
„M agyar Sebészetnek“, a „Honvédorvos“-nak olyan száma, am ely ne közölte 
volna a klinika igazgatójának, vagy orvosainak több dolgozatát. A kli
n ik a  tudományos m unkáinak gyűjtem ényéről m ár szülöttünk. M ellette lá t
h a ttu k  a többi tudom ányos könyveket: Petrovszkij professzor m onográfiái 
közül az első m agyarnyelvű kiadást: „Az érsérülések sebészi kezelése“, új 
m onográfiájának orosz kiadását: ,,A nyelőcső és cardia rák  sebészi kezelése“, 
előadásai alapján a Honvédelmi M inisztérium  alap ján  kiadott „Tábori Sebé
s z e t i é t ,  L ittm ann—Fonó nagyjelentőségű új könyvét a szív és nagyerek vele
szü le te tt betegségeiről. Ezenkívül a klinika orvosainak még három  népszerű 
b ro sú rá já t adta ki az Egészségügyi Kiadó, k e ttő t a vérátöm lesztés kérdései
ről, egyet pedig a tetanusró l. A könyvek és különlenyom atok m elle tt a klinika 
m unkájának  egyes te rü le te it ábrázoló albumok, k iá llítási táblák, grafikonok 
sorakoztak. Gondosan készíte tt múzeum i praeparátum ok m u ta tták  be a klini
kán végzett érdekesebb nagy m űtéteket. O tt lá ttu k  pl. az első sikeres m agyar- 
országi transthoracalis to tális gastrectom ia p raeparatum át, r itk a  m ellkasi da
ganatokat stb. A 'k iállítást egy szekrényre való m odern szovjet orvostudo
m ányi könyvgyűjtem ény egészítette ki, részben a Szovjetunió Egészségügyi 
M iniszterének ajándéka a klinika számára.

A szervezettségnek, fegyelm ezettségnek m agas foka, ez a P etrovszkij- 
k lin ika tudományos konferenciájának m ásik fő tanulsága számunkra.
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A harm adik fontos tanulság az előadások összeállításának, m egtartásá
nak kultúráltsága. K ivétel nélkül m inden előadó referá tum át gazdagon doku
m entálta: betegek bem utatásával, fényképekkel, diapozitívekkel, m ikrofoto- 
grammokkal, táblázatokkal, mozgófilmekkel és egyéb dokumentációs anyag
gal. Ez te tte  az előadásokat meggyőzővé, objektívvá, hitelessé, az elm ondotta
kat jól ellenőrizhetővé. A  nagyobb, átfogó tém ájú  előadások viszonylag rövid 
idő tartam a nem m ent a tartalm asság rovására. Kevés szó, tömör m ondatok 
és sok tényleges anyag jellem ezte a referátum okat. Nem a végnélküli iro 
dalmi hivatkozásokra fek te ttek  súlyt, hanem  a saját, eredeti észlelések ism er
tetésére. Ez a ku ltú rá lt, a tudom ányt és a hallgatóságot megbecsülő előadási 
stílus a szovjet tudósok sajátsága. Ezt tanu lták  a klin ikai m unkatársai m este
rüktől, Petrovszkij professzortól és ha nem  is sikerü lt m indnyájuknak egyenlő 
m értékben elsajátítani, mégis előadásaik ku ltú rá ltsága magasan m eghaladta 
a régi, burzsoá „tudom ányos“ előadásmodort.

Számos komoly tanulság m ellett a konferencia legértékesebb tanulsága 
Petrovszkij professzor szereplése volt. Ő m aga előadást nem (tartott, csak a 
bevezető- és zárószakavat m ondta el. Azonban ezek a szavak is h íven tükröz
ték  a m élyen érző és gondolkodó igazi szovjet orvos, szovjet tudós, szovjet 
ember, az igaz bolsevik hazafi jellem ét és tulajdonságait. Szerényen igyeke
zett elhárítani m agától m inden személyére vonatkozó dicséretet és m indezt a 
nagy szovjet tudom ányra háríto tta , am elynek ő k iküldöttje  volt közöttünk, 
összegezve a konferencia eredm ényeit, kijelölte a további feladatokat, n y u 
godtan á llítha tjuk  nemcsak klinikájának m unkatársai, hanem  az egész m a
gyar sebészet szám ára is, rám u ta to tt a hiányosságokra és nem  hiányoztak 
hozzászólásából az előadók és a hozzászólók felé a határozott, de építő k ritik a  
m ondatai sem. Összefoglalója egyértelm ű volt, nem  hagyott m aga u tán  
kételyt, vagy tájékozatlanságot a konferencián felm erült problém ákra vonat
kozóan, m int ahogyan azt még m a is elég gyakran lá tju k  tudom ányos ülésein
ken a m egtarto tt, vagy meg sem ta r to tt  összefoglalók során.

Az a lelkes hangulat, am elyben a konferencia véget ért, h íven bizonyí
to tta  azt az elhatározásunkat, hogy a Petrovszkij prefosszor á lta l a szovjet 
tudom ánytól részünkre hozott tapasztalatokat, tudást, módszereket továbbfe j
lesztjük. Ez lesz m éltó köszönetünk Sztálin elvtárs, a Szovjetunió felé azért 
a segítségért, am elyet népünk egészségének védelm ére Petrovszkij e lv társ  
ú tján  nyú jto tt. Ezeket m ondotta 'felszólalásában Ratkó A nna elvtársnő és 
ezekhez a szavakhoz mi, honvédorvosok tette inkkel fogunk csatlakozni. 
Hála és köszönet Petrovszkij professzornak m indazért, am ire bennünket a 
szovjet orvosi és katonai orvosi tudom ányból m egtanított. Most, am ikor 
visszatért nagy hazájába, vele kü ldjük üdvözletünket szovjet b a jtá rsa in k  felé, 
szeretettel v á rju k  ígért újabb látogatásait és ígérjük, hogy a tő le k ap o tt 
tudás b irtokában  még jobban fogjuk óvni Néphadseregünk, békénk őre 
katonáinak egészségét.

(Dr. J. Gy.)
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H ogyan  szervez tem  m eg a tábor eü. e llá tását

Ir ta : dr. C sonka Is tv án
' orvosszázados.

A csapatorvosi m űködésnek egyik legjelentősebb állomása a  nyári k i
helyezés idején  való működés és szervezőképességének próbaköve a  tábor eü. 
ellá tásának  megszervezése. Számos olyan problém a m erül fel, am elynek m eg
oldása ig en  sokszor nagy gondot okoz a csapatorvosnak és gyakran  a ta lálé
konyság és helyzethez való alkalm azkodás segít. A csapatorvos m űködési te rü 
lete ilyenkor kiszélesedik és a tábori élet. szinte m inden szakaszára kiterjed. 
Táborom eü- ellátásának megszervezésénél szintén m erültek fel ilyen nehéz
ségek. V isszatekintve az elvégzett m unkára, á lta lában  két időszakot lehet 
m egkülönböztetni:

1. Táborelőkészítő szakasz, 2. táborépítés szakasza.
A  táborelőkészítés szakaszában a  települési hely szemrevételezésénél 

okvetlenül legyen jelen  az orvos, m agam  is m ár akkor bizonyos elképzelést 
tudtam  szerezni a  tábor későbbi elhelyezéséről és annak valószínű form ájáról.

A táborelőkészítő részleg m unkáját figyelemm el kell kísérni és annak 
parancsnokságával a táborban egyes eü. követelm ényeknek megfelelő változ
tatást m eg kell beszélni, így latrinák, szem étgödör elhelyezése, konyha felépí
tésével kapcsolatos eü- szempontok, eü. körle t kijelölése, azok a problém ák, 
am elyeknek m egoldása m ár ebben az időszakban is keresztülvihető. Ezek a 
megbeszélések, utasítások végrehajtása a későbbiek folyamán sok könnyebb
séget je len te ttek  az eü. szolgálat m unkájában. Figyelemmel k ísértük  egyes 
körletek fe lépítésénél az eü. követelm ények biztosítását, úgyszintén az 
építmény m ó d já t (ne legyenek a sá trak  tú l m élyre beásva, egym ástól meg
felelő távolságra legyenek). Az előkészítő szakasz idején a ku tak  ásásával és 
a  vízvezeték előkészítési m unkálatainál is tud tu n k  szempontokat adni eü. 
vonatkozásban az o tt dolgozó szakem bereknek.

A táborelőkészítés e szakaszában egyidejűleg indult meg az eü. felvi
lágosító és propaganda működés a táb o ré le tre  vonatkoztatva, úgyszintén az 
.egészségőrök aktiv izálása és előttük a feladatok vázolása. Fontos m ég ilyen
kor különösen a  táborba szállás közvetlen ideje alatt a szakmai elöljáróval az 
érintkezés szorosra fűzése. Az idő Sürgőssége m ia tt ilyenkor nincs idő a ren 
deletek m egvárására, hanem  a  közvetlen érintkezés folytán tudunk m eg olyan 
dolgokat, am elyek a későbbi járványvédelm i intézkedéseink szempontjából ok
vetlenül szükségesek. Környező falvak és helységek járványügyi helyzete, 
környező k u tak  állapota, közeli folyóvízben való fürdés mikéntje, stb.

Közvetlen a táborbaszáillás előtt, ism erve a vízviszonyokat, az egész 
alakulatot le fü rd e ttü k  és tiszta fehérnem űvel, valam int ágyneművel való ellá
tá sá t a ruh. szóig, vez-n keresztül biztosíto ttuk. Ezzel m unkánk a táborelő
készítő szakasz idejére be  is fejeződött. Meg k e ll m ég em lítenünk ebben a 
szakaszban a  k u ra tiv  m unka terén  végzett előkészületeket is. Május 1-ig be
fejeztük az a lak u la t személyállománya 80—90%-ának röntgen szűrő vizsgá
la tá t, nem különben a  fogászati kezelésre szorulók 65—70%_át még lak tanya 
elhelyezésben szan á lta ttu k . így az alakulat igen nagy százalékban teherm en
tesítve volt az eü. szempontból nem m egfelelő egyénektől.
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Táborépítés szakasza:

. Az eü. ellátás megszervezésében, bizonyos időszakokat lehet megkülönböz
tetn i, ezek azonban szinte egybeolvadnak és így nehéz őket elválasztani, mégis 
megpróbálom eszerint rendszerbe szedni a szervezés te rén  elvégzett m unkát.

A táborépítés első időszakában szám bavettük a rendelkezésre álló esz
közöket, hogy m ik a feladatok és rövid terve t készítettünk. A  szempontok a kö
vetkezők voltak:

1. A félig kész élelmezési blokk mielőbbi befejezése és a konyha hygienes 
viszonyainak biztosítása.

2. A vízellátás megszervezése.
3. A tábor hygienes berendezésének a lehető leggyorsabb elkészíttetése a 

m ár meglévőkön kívül.
E három probléma megoldása egyidejűleg indult meg.
A táborbaszállás első n ap ján  egy „Eü. em lékeztetőt“ bocsájto ttunk ki a 

táb o r eü. követelményeiről és ezt sokszorosított példányszám ban m inden egy-

1. ábra. Tábori vizelde. A  vizelde teknője összerakott konzervdobozokból készült.

ségparancsnoknak szétosztottuk. Ezekben m egtudtuk  m indazokat a szemponto 
kát, m elyek végrehajtása a táborépítés első időszakában eü. szempontból okvet
lenül fontosak. Ezekben k ité rtünk  a mosdóhelyek kijelölésére, Szemétgödrök, 
esajkamosók helyére, a rendelkezésre álló la trin ák  elosztására és újak ásására, 
valam int a vízfegyelem oktatására-

A vízellátás biztosítása céljából a pk. ú tján  parancsot adtam , hogy víz
szolgáltatás a megfelelő személyzettel és gépkocsival együtt az eü. szolgálat 
hatáskörébe legyen u talva, így sikerü lt a tábori életben oly fontos vízellátást 
állandó ellenőrzés a la tt ta rtan i és az alakulat e llá tásá t ideiglenesen biztosítani.

Az élelmezési blokk hiányosságainak felszám olására és a  konyha hygie“ 
nes biztosítására az élm. szóig, vez-vel együtt szintén rövid tervet készítettünk.
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Szem pontok voltak: konyha lekövezése, előkészítő helyiségeik felépítése, hygie
nes követelm ények szakadatlan ellenőrzése.

A tábo r sá tra inak  és egyéb építm ényeinek elkészítése u tán  
azonnal irán y t vettü n k  — és i t t  kezdődött a táborépít'és szakaszában m unkánk 
második időszaka —, m ost m ár a tábo r eü. berendezéseinek szabályszerű elké~ 
szitésére. Ebben az időszakban szintén  te rv e t készítettünk, m elynek szempont
jai a következők voltak:

1. Tábor tisztaságának fokozott biztosítása,
2. A  hevenyészve elkészített eü. berendezések szabályszerű elkészítése.
3. Konyha, élelmezési blokk tisztaságának fokozott biztosítása.
4. A  tábori ideiglenes zuhanyozó felépítése-
5. Já rv án y  védelmi intézkedések m egtétele, ill. megszervezése.
A tábo r tisztaságának biztosítása céljából az eü. szolgálat beosztottjai 

számára ú. n. „ellenőrzési m unkaterv“-et készítettem . A tábor te rü le té t beosz~ 
tottam  és m in d en n ap  ellenőrzést végeztettem , m elynek eredm ényét a beosztot
tak  je len te tték  nekem. A kisebb hiányosságokat az ellenőrző eü. közegek a hely
színen a naposokkal, ügyeletesekkel együ tt m egszüntették. Nagyobb hiányossá-, 
gok kiküszöbölésére sa já t hatáskörben, vagy a pk-on keresztül intézkedtem.

Az eü. berendezések szakszerű elkészítése céljából 'egy-egy m in ta  sze
m étgödröt, vizeldét, mosdóvíz elvezetést kész íte ttünk  és ennek m in tá já ra  ké
sz íte tték  el az-alakulatok sa já t berendezéseiket (1., 2., 3- sz. ábra).

A konyha tisztaságának biztosítására m eg kelle tt szervezni a  szakácsok 
melegvízzel való fürdetését, folyóvizet a konyhán, valam int a szakácsok tiszta 
ru h áza tta l való ellátásának  ellenőrzését. I t t  szin tén  rövid kis ellenőrzési te r
v e t készítettünk, m elynek lényege: reggel: személyi tisztaság, hajzat, ruházat, 
csizma, stb. ellenőrzése. Délben: a legaprólékosabb konyha tisztasági ellenőr
zés. Este: személyi tisztaság és konyha környék tisztaságának ellenőrzése. A 
fokozott ellenőrzést huzamosabb ideig végeztük.

A  vízvezetékszerelési m unkálatok elhúzódására és a lavórban való le- 
m osdatások elégtelen volta m iatt m egoldást k e lle tt találnunk a legénység
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folyóvízzel való lefürdetésére. így  készíte ttük  'el az ideiglenes tábori zuhanyo
zót (4. sz. ábra). A  zuhanyozó 10 db, egyenként 300 1-es hordóból áll, mely 
egyszerre 100—120 fő lefürdetésére elég. A feltöltése a közeli kútból tűzoltó
szivattyú  segítségével 1—2 óra a la tt m egtörténik.

Meg kell em líteni a tábor eü. ellátás megszervezésénél a gyengélkedő- 
körlet elhelyezését is. A szempontok a következők kell, hogy legyenek: közel 
legyen az élelmezési blokkhoz, lehetőleg árnyas helyen te rü ljön  el, parkírozva, 
kellően dekorálva legyen.

A járványvédelm i intézkedések m egtételénél m int főszempontok a kö
vetkezők jö ttek  számításba és ezeknek megszervezésére k erü lt sort: ku tak  ő r
zése — latrináknál folyóvizes mosdás keresztülvitele (nagyobb konzervdobozok 
a ljá t kilyukasztva, a rra  csapot szereltünk), rendszeres DDT porozás és eü. b e 
rendezések fertőtlenitése, ill. a fertő tlen ítés ellenőrzése. Mindezek a m unkák 
általában  a ku tak  őrzését kivéve az eü. szolgálat beosztottjaira háru l és  ezt be 
kell venni a napi m unkatervbe. Ide tartozik  még az elkülönítő m egépítése 
sa já t latrinával és mosdóhelyiséggel és Vizeldével. A járvány  védelmi in tézke
dések m ásodik részét m ár em lítettem  a táborelőkészítés időszakában le ír
takban.

A kurativ  m unka vonalán igen jó módszer a táborvázlat elkészítése, 
melynek segítségével pontosan meg tud juk  állapítani az egyes m egbetegedések, 
fertőzések terjedési irányát, vagy gócos fellépését oly módon, hogy egyezm é
nyes jelekkel jelöljük meg a vázlaton fe ltü n te te tt azon sátrakat, ahol m eg
betegedés tö rtén t. E vázlaton tehát ra jta  kell lenni m inden egyes sáto rnak , 
vagy más építm énynek. A vázlat segítségével pl. alakulatunknál egy kisebb 
járványos szem kötőhártya gyulladás gócos fellépését figyeltük meg, m elyet 
azután megfelelő óvintézkedések m egtételével (közös lavór használatának meg" 
tiltása) m egszüntettük.

Á ltalában a tábo r eü. ellátásánál elsőrendű fontossága van az eü. ellen
őrzés folyam atos és feszes megszervezésének. Az eü. ellenőrzésben a  vezető-

4. ábra. Ideiglenes tábori zuhanyozó.



orvosnak k e ll példával előljárni, azonban az eü. szolgálat m inden tag ja  vé
gezzen állandóan és folyam atosan ellenőrzést. Igen értékes segítőtárs ebben a 
m unkában az egészségőr szervezet, m elynek  fokozott bevonása az ellenőrzés 
m unkájába okvetlenül fontos. Ezzel term észetesen együtt já r  a  velük való fo
kozott foglalkozás.

A táb o r eü. követelm ényeinek biztosításánál igen fontos szerepe van a 
P árt és D lSZ-szervezetek hathatós tám ogatásának, am elyek a politikai m unka- 
juk vonalán tám asztják  alá az orvos eü. felvilágosító m unkáját (tisztasági hét), 
nem különben fontos a parancsnok és pol. tisz tje  bevonása az ellenőrzési m un
kába. I t t  jó  m ódszer a pk-, vagy pol. ti. ellenőrző kőrútjához csatlako
zás és ilyenkor nagyszerű alkalom  a pk., vagy pol. ti. figyelm ét felhívni az ész
lelt eü. rendellenességekre és javasla to t tenn i azok m egszüntetésére. Javasolni 
kell a csapattó l ú. m. táborkörlet fe le lősök ,felállítását, ak ik  egyú tta l saját k ö r
leteik tisztaságáért is felelősek. A  körle tek  tisztaságáról, az általános eü. hely
zetről gyak ran  tájékoztassuk a pk-ot. {

Az eü. szolgálatnak azonban nem csak ellenőrzést kell gyakorolnia, 
hanem beoszto ttjaival tevőlegesen is részt kell venni a m unkában. A külön
böző eü. berendezések fertő tlenítése igen  gyakran h áru l az eü. szolgálat be
osztottjaira.

Am ikor a nyári kihelyezés és a táb o r eü. ellátásának tervé t közöltem, 
egy perspektivikus képet próbáltam  ad n i arról, hogy m elyek a problém ák és 
hogyan lehet azokat megoldani. Term észetesen az eü. ellátás megszervezésé
nél számos o lyan kisebb dolog m erül fe l, am elyet i t t  nem  tárgyaltam . Ezek 
a helyi viszonyokból is adódnak.

Végső konklúzióként le kell szögezni azt, hogy a nyári kihelyezés a la tt 
a csapatorvosi m unka prevenciós intézkedések sorozatából áll. Ezeknek folya
m atos keresztülvitele, az ellátás helyes megszervezése, az elkészített terv  lelki- 
ism eretes végrehajtása biztosítani fogja honvédeink egészségének megóvását 
és ezzel N éphadseregünk harcértékének és ütőképességének fokozását is szol
gáljuk.

H crnyóször á lta l  okozo tt  
tömeges börmegbetegcdés

Írták : d r. K u h n  László, d r  A sb ó th  A n d o r, és dr. D arás  Dezső 
orvosőrnagy, t, orvos főhadnagy, orvosfőhadnagy.

A P . . . ,-i táborhelyen az év m ájusának vége óta egyre fokozódó számú 
viszkető bőrm egbetegedést figyeltünk meg, különösen; melegebb napokon, míg 
hűvösebb, esős idő esetén ilyenek csak kisebb számmal és enyhébb form ában 
m utatkoztak .

Klinikai tü n e tek :  Az elváltozás a test különböző részein, elsősorban a 
tarkó - és nyakszí r t t  áj on, a hátsó hónaljredőben, könyök- és csuklótájon, á lta 
láb an  a test felső fe lén  jelentkezik, gyakran a deréktájon éles határral, övsze
rű  en  végződve. Az alsó testfélen jóval ritk áb b an  fordul elő, elsősorban a glu- 
tea lis  tá jon  és a hajlatokban . Heves viszketés kíséretében, foil cularis elrende
ződésben hyperaem iás udvarral körü lvett apró csalángöbök jelentkeznek. Ez
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a kép néhány óra m úlva, változatlanul fennálló heves ;viszketés m ellett átm egy 
egy — néha igen nagy kiterjedésű —  papulo-vesiculosus derm atitisbe. Egy-két 
nap után, ha újabb noxa a bőrt nemi éri, a viszketés alábbhagy, azonban időn- 
k in t újabb viszketési roham tám ad és vakarásra, dörzsölésre újabb, az előbbi
nél nagyobb urticák  jelennek meg. Helyenkint pontszerű, vagy vonalas vérzé
sek is láthatók, valószínűleg az excoriatióknak megfelelően. A viszketés gyak
ran  olyan heves, hogy álm atlanságot okoz és ia figyelm et is eltereli. Jelentkez
het a megbetegedés conjunctivitis, gastroenteritis képében is, sőt bronchitist, 
pneum oniát is okozhat, ha az ártalom; ezeket a szerveket éri.

Aethiölogia: A  m egbetegedéseket kétségtelenül a búcsújáró pille (Thau- 
m atopea processionalis) hernyójának szőre idézi elő. A  hernyó  3—4 cm. hosz- 
szú, feje barna, hasi felszíne sárgásbarna, oldala szürkéskék. H áti részén m in
den íznek megfelelően 10—10 vörhenyes szemölcs van, melyből 3—4 mm. 
hosszúságú ősz szőrzet ered. E szálak között a hernyó h á ti részén igen sűrű, 
rövid szőrzet van, melynek szára nyílszerűen elrendezett szárnyakkal finom 
to llazatra em lékeztet. Az elváltozást ez a finom, a bőrbe könnyen befúródó 
szőrzet idézi elő. Számuk 1—1 hernyó  összes szőrfoltjaim 700.000-től 3 millióig 
terjedhet. A búcsújáró hernyó a  tölgy- és cserfán él. Más fákra (erdei fenyő, 
borókafenyő) csak akkor lá togat jel, h a  az előbbiek lom bját m ár elpusztította. 
A tölgy fakadásakor 1—1 tojáscsomóból 100—200 hernyó  kel ki. Május végén, 
június elején kezd vándorolni. Ekkor a fa törzsén 2 férfiököinyi hernyófészek 
látható, olykor egy fán több is. A  hernyófészek külső, burokszerű része nagy
részt m ár levedlett hernyóbőrökből áll, tüskeszerűen kiemelkedő szőrökkel. 
K ívülről m ozdulatlannak látszik, mélyebben nagytöm egű élő hernyó van. 
Estefelé indul e l a hernyócsapat a lombozat felé, m ajd  azt lerágva hajnalban  
visszatérnek eredeti fészkükbe. Jellegzetes képiét ad a hernyók vándorlása. 
Láncszerűen, szorosan egymás m ögött spirál vonalban haladnak a fatörzsön 
felfelé a fejét ide-oda vető vezérhernyó után. Ha az élen haladó hernyót leü t
jük, megáll az egész lánc, m ajd  néhány másodpercnyi bizonytalankodás u tán  a 
soronkövetkező hernyó vezeti tovább a láncot.

A levedlett, letöredezett hernyószőrzetet a szél lá th a ta tlan  finom  el
osztásban elsodorja, az rákerü lve  az ember bőrére, ill. egyéb szerveire, a vá
zolt klinikai tü n e te t idézi: elő. Évtizedek óta a környéken élő erdészek hasonló 
tömeges hernyóölőfordulásról nem tudnak. Melegebb napokon, vagy szeles 
időben a megbetegedések szám a és intenzitása fokozódik. Ilyenkor nyilván 
nagyobb töm egű szőrzet k e rü l a levegőbe és az izzadó testfelület is érzéke
nyebb. Hűvösebb napokon, vagy kevés eső u tán  ennek fo rd íto ttjá t lá tjuk . A 
kérdéses te rü le te t elhagyva, fürdés és ruhaváltás után, a viszketés m ég napok 
múlva is fennáll, m ert a szervezet csak hosszabb idő u tán  tudja az árta lm as 
anyagot közömbösíteni. A  hernyószőr rendkívül ellenálló, a ruházatban  is 
hosszú időn á t  megmarad, a ta lá lható  irodalom szerin t „mérgező“ hatása évek 
múlva is változatlan. Az elvégzett bőrpróbák piosi'tivnak bizonyultak. Minid az 
élő hernyó, m ind a levedlett bőr, ill. szőr félperces egyszerű rátevése u tán  
15—15 perc m úlva minden! esetben megjelennek a le ír t typusos k linikai tü n e
tek. Aethiologiai feltevésünket, m elyet a körülm ények mérlegelései alapján 
állíto ttunk fel, a fellelhető irodalmi adatok (Javlonovszki, M akara, Sutton, 
Kocsis, Nagy, Szabó, Göncöl) m egerősítették, m ajd  a bőrpróbák kétségtelenül 
igazolták. A  hatóanyagra vonatkozóan az irodalom ból annyit tu d tu n k  m egálla
pítani, hogy nagym olekulájú am photaer vegyhatású, fehérjeszerű anyagról 
van szó, nem  pedig histam inszerű anyagról, b á r urticariogen hatásában  és in
tenzitásában ahhoz hasonló. Ezt alátám asztja a szintetikus antih istam inok 
hatástalansága.
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M inden valószínűség szerint prim aer-toxikus m echanizm usról van szó. 
Az allergiás mechanizmus ellen  szól a tömeges előforduláson kívül az, hogy 
olyanoknál is létrejön az elváltozás, akiknél szenzibilizálódás az időtényező 
m iatt sem  tö rtén h e te tt m ég meg. A bőrpróbákat is olyan egyéneken végeztük 
el, akik addig klinikai tü n e te t még nem  m utattak .

Megelőzés: Legcélszerűbbnek látszik a hem yófészkeknek benzinlám pá
val való kiégetése, m elynek elvégzése gondos m unkát és jó szervezést követel 
meg. M inden benzinlámpa m elle tt egy vízzel te lt ved re t kell biztosítani, 
s  az ége te tt terü le te t le k e ll  önteni, nehogy erdőtűz keletkezhessen. Vegyi 
vagy egyéb eljárás többek között azért sem  látszik célravezetőnek, m ert a 
szőrzet akkor is m egm aradna és tovább szóródhatna a levegőben. A megelő
zés egyik döntő tényezője búcsújáró  pillés vidéken a helyes öltözködés meg
szervezése, a  tes t felületének) ille tve  a tak ara tlan  testrészek állandó fedésének 
biztosítása. Védőkenőcsök eddigi tapasztalataink  szerint nem  váltak  be. Igen 
fontos a kellő felvilágosító m unka, a vakarás elkerülése, a fokozott tisztálkodás 
hangsúlyozása a  másodlagos pyodiermák megelőzésének céljából. Az élelmisze- 
reket gondos letakarással véd jük  m eg a hernyószőröktől.

Therapia: Rázókeveréket alkalm azunk: M enthol 1%, zinkoxyd- talcum 
aa. 15%, glycerin  5%, liqour Burow i, spirit, vini, aqua dest. aa. ad 100.0- A 
rázókeveréket savanyítottuk, m ajd  lúgosítottuk, de lényeges hatásbeli különb
séget így sem  láttunk . Súlyosabb esetben 2—5% k átrán y t (ol. cadini, pix 
liquida stb.) vagy '/2 % sub lim áto t adhatunk  m ég hozzá. Jó l bevált a rázó
keveréknek ú. n. flit-pum pával való perm etezése ja beteg bőrére. H atására a 
viszketés percek a la tt enyhül, m ajd  megszűnik, huzamos ideig kellemes, hű
vös érzés m arad  utána, a beteg  az éjszakát nyugodtan tö lti és napközben sem 
kínozza a viszketés. Naponta kétszeri, súlyosabb esetben három szori perm ete
zéssel csaknem  teljes tünetm entességet tudunk  elérni.

Összefoglalás: Búcsújáró p ille  hernyójának szőre által előidézett töme
ges viszkető bőrgyulladásról szám olnak be. A hernyók elpusztítására a fész
keknek benzinlám pával való kiégetését, a tünetek  enyhítésére m entholos rázó
keveréket ajánlanak. Igen fontos a  megelőzés, az általános egészségügyi rend
szabályok fokozása.

A z edzés és orvosi  ellenőrzése

Irta: dr. Fried Tamás 
orvosfőhadnagy.

A honvédség harci kiképzésének egyik alapvető pillére az edzés. A  test 
m unkabírására, a m egpróbáltatások könnyű leküzdésére, tehát az edzettségre 
van  m ajdnem  m inden  feladat építve. A harc viszontagságait, az időjárás, a 
te rep  változatosságát, az idegrendszer óriási, m egpróbáltatását csak a jól edzett 
harcos b írja  és győzheti le.

A Szovjetuniói dicsőséges Vörös Hadseregének kiképzési terve is az edzett
ség m inél m agasabb fokra emelésének jegyében van  kidolgozva. A  had itö rté- 
nelem ben nem egy kiváló szovjet p é ld á já t lá ttu k  az em beri te s t és akarat h a ta l
m as erőkifejtésének, am it csakis tervszerűen  előkészített és edzett szervezet 
v ihet végbe.
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Az edzésnek nagy a jelentősége az öntudat fejlesztésében is. Az a h a r
cos, aki az akadályokat könnyűszerrel legyőzi, és fárad tságot nem érez, ereje 
tu d a tára  ébred, 1 egyőzhet et lennek érzi magát, a politikai oktatás hatására 
ham arabb válik öntudatossá. Nem riad  vissza sem m ilyen nehézségtől, példát 
m u tat társainak, lelkesen és nagy erővel halad előre az akadályok leküzdé
sében. >

A csapat orvosának fontos feladata van az edzés végrehajtásában. E nagy 
feladat m inden felelősége m ajdnem  teljes egészében a  csapatorvosra hárul. 
Feladataira a továbbiakban té rek  ki.

E közleményben nem  az edzés különböző m ódszereit akarom  ism ertetni. 
Ezt a Szovjetunió példája és á tado tt módszerei a lap ján  m indnyájan ism erjük. 
Ism ertetni fogom az edzés orvosi ellenőrzésének m ódszereit. Az edzés töm egre 
van előírva, de nem  m inden em beri szervezet reagál egyformám a külső be
hatásokra. Más-más környezetben élő, különböző foglalkozású em bercsoportok 
más-más módon reagálnak az edzésre. Ilyen esetekben kell az: orvosnak közbe“ 
lépnie és eldönteni, hogy kim erültségnek látszó esetekben színlelésről, vagy 
helytelen edzés következtében beá llo tt túlerőltetésről, illetve letörésrő l van-e 
szó. Az edzés erősítésének lehetőségét is észre kell vennie az orvosnak. Nem 
közömbös, hogy az edzés te tőfokát értük-e el, vagy m ár félúton m egálltunk. 
Az orvosnak meg kell tu d n i állapítani az edzés legmagasabb fokának elérését 
egyrészt azért, m ert a tú lh a jtá s  a letöréshez és ezálta l a visszaeséshez vezet, 
másrészt azért, m ert az edzettség tetőfokának elérése, am int m ár az előbb mon
dottam , hatással van az öntudat fokozódására, és az a legalkalm asabb időpont 
a politikai anyag legtökéletesebb elsajátítására. Az eredményes edzés a látá
m asztja a politikai oktatást.

Az edzés változást hoz létre az egész szervezetben. A rendes ru tin  vizs“ 
gálatok ezekre nem  igen vetnek fényt, hiszen nem  betegséggel állunk szemben, 
nem kóros elváltozásokat keresünk. Csak jeleket találunk, ezek többségét is 
ki kell provokálnunk és ebből kell következtetni a szervezet m egváltozására. 
De, ha ism erjük ezeket a jeleket, úgy teljps határozottsággal á llap íth a tju k  meg 
az edzésállapotot és rám u ta th a tu n k  az esetleges hibákra. A vizsgálatnak ki 
kell terjednie az összes szervek működésére, illetőleg ellenőrzésére.

A testm éretek. A z  edzés kezdetekor a szervezet fokozza a zsír elégetését, 
beá llítja  a bevitt tápanyagok és a leadott energia heilyes arányát.. A felesleges 
zsírszövet eltűnik, vele együtt távozik el nagy m ennyiségű felesleges víz is. Ezt 
a vízmennyiséget a zsírszövet kö tö tte  meg és csak hátrány t je len te tt a szer
vezet működésére. Az izomszövet megvastagszik, gyarapodik.

Ennek megfelelően az edzés elején a testsú ly  csökken, m ajd  rövid idő 
u tá n  ism ét emelkedik, de valam ivel a kezdeti sú ly  a la tt marad. A csökkenést a 
felesleges zsír és víz eltűnése, az emelkedést az izomszövet gyarapodása okozza. 
Tehát az edzés elején fellépő súlycsökkenést nem  az elégtelen és rossz táp lá l
kozás, hanem  a szervezet átalakulása okozza. Ezt a politikai nevelés keretében 
tudatosítani kell a baj társakkal, akik csak a m érleget nézik és nem  ism erik a 
szervezet működésének e sajátosságát. Az orvos se keressen a h irte len  fogyás 
m iatt tbc-t, vagy egyéb lappangó betegséget. A kezdeti testsú ly  csökkenés az 
edzés természetes következménye. A testm agasság a ta rtá st biztosító 'izomzat 
edzés á lta l létrehozott fokozott tónusa következtében látszólag megnő. Az egye
nes állás és az izomzat fokozott tónusa egyúttal biztosítja a szervek jobb él“ 
helyezkedését is, am i az egész szervezet működésén meglátszik. Megszűnik a 
m ájtájéki szúrás, a szívnyomás, derékfájás. Az egész szervezet a íegtökélete-
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sebben lá tja  el feladatát. Növekszik a  m ellkörfogat is, de főleg a be- és kilég
zési körfogat közötti különbség. Ennek oka a tüdő edzettsége.

A szív. Az edzés folyam án a szívben alaki és funkcionális elváltozások 
jönnek létre- A hogy az egész szervezet, úgy a  szívizomzat is megizmosodik 
(megvastagodik). A fokozott m egterhelésnek megfelelően, főleg a bal kam ra 
fala hypertrophisal. A kopogtatási és röntgenlelet a szív balfelé történő meg
nagyobbodását m utatja , á lta lában  V2—1 harán t-ú jja l. A szívnek ez a nagyság- 
beli eltérése az úgynevezett sportszív. A sportszív' a régebbi felfogástól el
térően, ha testi munka, m egterhelés következtében fejlődik ki, nem  kóros, 
hanem term észetes következmény. Kórosnak csak akkor vesszük, ha konfigu
rációbeli e ltérést is m utat, ille tve  zörejekkel is társul. Konfiguráció nélkül, 
tiszta szívhangok esetén a sportszív az edzettség jelei közé tartozik.

A szív összehúzódásainak ütem e is m egváltozik az edzés következmé- 
képpen. A fellépő vagotonia a szíven is érezteti hatását. Jól edzett em ber szíve 
nyugalm i állapotban  percenként 50—60 összehúzódást végez. Az edzés folytán 
a norm ális 70—75-ös pulzus fokozatosan csökken le  ennyire. 50-es pulzusszám 
m ár nagyfokú edzettséget jelent. Kórosnak csak akkor vehetjük a pulzusszám 
lecsökkenését, ha  az egyidejűleg végzett EKG vizsgálat vezetési zav art is jelez. 
Terhelésre az edzett szív ütem e csak kis m értékben gyorsul. A nem  edziett szív 
m ár kis m egterhelésre, pl. 20 té rd h a jlítá s  elvégzésére 20—30-al gyorsabban ver 
percenként. U gyanerre a m egterhelésre az edzett szív csak 10—15 összehúzódás- 
többlettel válaszol és 1 perc e lte ltével újból visszatér a kiinduló állapotra. 
A nem edzett szív esetleg csak 2—3 perc m úlva éri el a terhelés elő tti állapotot. 
Igen értékes je le  m ég a szív edzettségének a röntgenernyő a la tt elvégzett Val
salva kísérlet. Nagyjából m eghatározzuk közepes belégzésben a szív nagyságát 
m ajd a vizsgálandó igen mély belégzést végez. Felszólítjuk, hogy zá rt légutak 
m ellett kilégzést erőltessen, préseljen- Ilyenkor az edzett, jótónusú szív minden 
irányban m egkisebbedik, míg a nem  ed zett nagysága változatlan m arad. Mind
ezen jeleik igen pontosan engednek következtetni az edzettség fokára.

EKG. Az edzés folyamán az EKG felvétel is jellegzetes elváltozásokat 
m utat. A szív h ypertroph iá já t a bal szívfél tú lsú lya jelzi, vagyis R>> Rs/> R:t 
és S s >  S2>  Sc Az S hullámok le ír t változása fe lté tlen  bizonyítéka a hyper- 
trophiának. A tengely  elferdülésen k ívü l az átvezetési' idő is m egváltozik, kis
m értékben m egnyúlik. Ez főleg a vagotonia következm énye. Az átvezetési idő
0.20—0.25 l g  is m egnyúlhat. Block jelentkezése term észetesen kórós. A bradi- 
cardiának m egfelelően az EKG frekvencia száma is lecsökken 50—60-ra. Talán 
ez a legszembetűnőbb, am ikor a fe lvé te lt elkezdjük vizsgálni. Tehát edzésben 
lévő egyénnél az, átvezetési idő m egnyúlása m ia tt n e  keressünk betegséget, 
m ert ez is az edzés term észetes következm énye.

Vérnyomás. A  vérnyomás, úgy a szisztolés, m in t a diasztolés, az edzés 
kezdeteikor kis m értékben  emelkedik, 140—150-ig. A  vérnyom ás em elkedését az 
edzés |elérésére Irányuló  kezdeti m egerőltetés hozza lé tre  a még nem  edzett 
szervezetben. Az edzés folyamán' a vérnyom ás kezd lejjebb szállni, m ajd az 
edzettség tetőfokán  a kezdeti vérnyom ás alá süllyed és eléri a 120—125/70—80 
higany m m -t. Az edzettség  jele i t t  főleg a terhelés u tán  mutatkozik. 20 térd 
hajlítás elvégzése u tá n  a szisztolés vérnyom ás 150—160-ig emelkedik, a diasz
tolés viszont csökken 60—70-ig. A nem  edzett személynél terhelés u tán  a 
sziszolés és diasztolés vérnyom ás is emelkedik, vagy változatlan m arad. A 20 
térdhajlítást úgy a szívvizsgálatnál, m in t jelen ese tben  is helyettesíthejtük  
bárm iféle más m egterheléssel, de v izsgálhatjuk valam ilyen fizikai m unka el
végzése u tán  közvetlenül. Összevetve a szív és a vérnyom ásvizsgálat adatait,



látjuk, hogy az edzett szív, ellentétben a nem  edzett szívvel, terheléskor nem 
az összehúzódások szám ának megszaporodásával, hanem  a verőtérfogat m eg
nagyobbodásával válaszol a rá ró tt m úm iára.

A  légzés. A  légzés az edzés folyam án m indig mélyül és percenkénti 
száma csökken. A norm ális 10—12-es légzésszám edzett egyénnél leszáll 6—8-ra 
percenként. Ennek a m agyarázata a vitálkapacitás megnövekedése. A v itá l- 
kapacitás átlaga 3000 cm3 felnőtt egyénnél. Az edzés folyam án a vitálkapacitás 
bővül és eléri a 3500— 4000 cm3-t. Az edzétt egyén, m egterheléskor nem  kapkod 
levegő u tán . Annál, ak i nincs edzésben, m ár kis m egterhelés is nagy légszom jat 
és ezziel szapora légzést vált ki. Az edzettnél a légzésszám alig szaporodik, 
nkább a légzés mélységébe áll be változás. Ez nem  csak a tüdő edzettségét 

jelenti, hanem  a vérkeringés jó alkalm azkodásának a visszahatása is.
A z idegrendszer. Az idegrendszer az edzés fo ly tán  a vagus tónusa irá 

nyában tolódik el és ennek hatása az egész szervezet működésén m eglátszik. 
A szervezet megnyugszik, az egyén sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb 
lesz. A tes ti edzettség jó érzéssel tö lti el és ennek visszahatásaképpen, jókedvű, 
derülátó lesz. A reflexek is kism értékben lecsökkennek, az étvágy megjavul. 
A vagus tónus hatásaképpen a gyomor és bélnedvek fokozottabban term előd- 
nek. Az egész szervezet az edzés következtében, ritm u st vesz fel. Ez a  ritm us 
hozzájárul a vagotonia tüneteinek fokozásához.

Mindezekből lá tjuk , hogy egészséges em beren is nagy különbségeket 
tudunk észrevenni az edzettség terén. Már külső megnézésre is sok m indent 
észrevehetőnk. így  az izomzat arányos elosztását, a zsírszövet megfogyását, a 
légzés mélységét és szaporaságát, a nyugodtságot. A m ár leírt belső vizsgála
tokkal egész pontosan m egállapíthatjuk az edzés állapotát, az esetleges hibákat. 
A terheléses vizsgálatokat elvégezhetjük úgy, hogy a gyakorlatok végrehajtása 
u tán  közvetlenül m érjük  a vérnyom ást, nézzük a szívverést stb., vagy pedig 
a rendelőben idézzük elő a terhelést. Természetesen m indenkinél és m inden 
alkalom m al megszabott, lem ért mennyiségű terhe lést kell alkalmazni. E rre  sok
féle módszer van, legalkalm asabb a sportolók vizsgálatánál is alkalm azott 
Letunov-íéle  szovjet módszer. Ennek a vizsgálatnak terheléses részei 15 másod
percig ta rtó  teljes erővel történő futásból, m ajd 3 percig tartó  m etronóm  120-as 
ütem re végzett fu tásból áll, am elyek elvégzése u tán  m érjük a pulzust, a vér
nyomást, és vizsgáljuk a szívet. Tábori körülm ények között ennél sokkal alkal
m asabb egy m eghatározott hosszúságú terepfu tás elvégzése, vagy a roham pálya 
akadályainak leküzdése és végigfutása.

B ár mindezen vizsgálatok betekintést n yú jtanak  az edzésállapotba, töké
letes képet mégis akkor kapunk, ha az edzést végigkísérjük a kiképzés egész 
folyamán. Erre m ár az ismétlődő szűrővizsgálatok alkalm ával is értékes ada
tokat gyűjthetünk. De egyeseket még gyakrabban kell m egfigyelnünk, m eg
vizsgálnunk. Rendszeres vizsgálatnál észrevehetünk minden kis hibát, és m ég 
idejében figyelm eztethetjük a  kiképzés vezetőjét. Ha ezeket a vizsgálati m ód
szereket és az edzés ellenőrzését harci fe ladatnak tekintjük, nagy m értékben 
segítettük a kiképzés helyes keresztülvitelét, a hadsereg harcképességének 
emelését. A Szovjetunió katonái mind kiválóan h ajtják  végre az edzés felada
ta it, nem is találunk m ég egy olyan hadsereget, am ely olyan állóké
pes, kemény és ütőképes lett volna, m int am ilyen a Vörös Hadsereg, am elynek 
példájá t kell nekünk is követnünk.
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A  Budapesti Orvostudományi E gyetem  III. sz. Sebészeti K linikájának  
közlem énye. (Igazgató: B. V: Petrovszkij egy. ny. r. tanár.)

Fedett hasi sérülések

Írták: dr. Ján o s G y ö rg y  és dr. Robicsek F eren c  
orvosalezredes, orvosfőhadnagy.

K özlem ényünkben nein k íván juk  ism ertetn i a fedett hasi sérülések 
pathom ech an izmusára, kórism éjére és kezelésére vonatkozó rendkívül nagy 
irodalm at. Az egyes szerzők közlései t. i. rendszerint viszonylag kevés számú 
klinikai m egfigyelést sorolnak fel. Foglalkozunk azonban a szovjet sebészet
nek a Nagy Honvédő Háború folyam án szerzett, a fedett hasi sérülésekkel 
kapcsolatos tapasztalataival, m ert ez a világirodalom ban eddig ism ert leg
nagyobb szabású és leghitelesebb feldolgozás, — közleményünk m ásodik részé
ben pedig azokról a fedett hasi sérülésekről számolunk be, am elyeket az 1949. 
október-tői 1951 júniusig terjedő időben, a Petrovszkij prof. vezetése a la tt 
álló B udapesti III. s'z. Sebészeti K lin ikán észleltünk.

I .

A Nagy Honvédő Háború folyam án az összes hasi sérülések közül 3.8% 
ju to tt a fed e tt  hasi sérülésekre. A fedett hasi sérülések felé azonban különös 
figyelem m el kell fordulnunk, am it nem  annyira  ezek nagy száma, m int inkább 
sok esetben a lefolyás súlyossága, a kezelés bonyolult volta és a diagnosticai 
nehézségek indokolnak.

H áborús viszonyok között a fedett sérüléseket előidéző tényezők  számo
sabbak, m in t békekörülm ények m ellett. Ezeket a tényezőket 8 nagy csoportba 
oszthatjuk:

1. Légirobbanás-hullám ,
2. V ízrobbanás-hullám ,
3. Az ellenséges fegyverek és technika okozta sérülések,
4. A haditechnika kezelése során keletkezett sérülések,
5. A m űszaki m unkálatokkal összefüggő sérülések,
6. Gépkocsizó szállítással kapcsolatos sérülések,
7. Az állatápolás folyamán szerzett sérülések,
8. Egyéb hadi és nem  hadi körülm ények okozta sérülések.
Ezek közül a károsító tényezők közül leggyakrabban (35.2%) fordulnak 

elő a 6. csoportba sorolható sérülési okok.'(Békeviszonyok között az aethiológiai 
faktorok közül kiesik az 1., 2., 3. és részben a 4. csoport. N éphadseregünk 
tapasztalatai is azt m utatják, hogy a fedett hasi sérülések főkép a gépkocsizó 
szállítással kapcsolatos traum ák következményei.)

A sérülések jellegére vonatkozóan a Nagy Honvédő Háború adatain 
kívül figyelem rem éltóak B. Sz. Rozanov (1936) és M. Sz. Archangelszkaja- 
Levina (1941) észlelései. Rozanov a Szklifoszovszkij In tézet 253 klinikai meg
figyelése közül tom pa hasi sérülések esetén 70%-ban  észlelte a hasüri szervek 
és 30%-ban a hasfal sérüléseit. A rchangelszkaja-Levina ezt az a rán y t 61:39 
Százaléknak találja. A Nagy Honvédő H áború gyűjtem ényes statisztikája sze
rin t az összes fedett hasi sérülések közül 52% ju t a hasfal és 48% a hasüri 
szervek sérüléseire.
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Érdekes itt m egem lítenünk a következő adatot: ha a Nagy Honvédő 
H áború első évében észlelt fedett hasi sérülések gyakoriságát 1Ö0.0-nak vesz- 
szük, akkor a háború utolsó évében ez a viszonyszám 363.9-re emelkedik. Ezt, 
az intenzívebb mozgással és műszaki m unkálatokkal járó  abszolút számemel
kedésen kívül, kétségtelenül azzal kell magyarázni, hogy javultak  a diagnos- 
ticai eszközök és javu lt a kiürítés és hátraszállítás rendszere.

Fedett hasi sérülések esetén a sebész helyes elhatározása attó l függ, 
hogy m ilyen gyorsan tájékozódik a sérült állapota felől és m ennyire é rti m ég 
az észlelt tünetek  jelentőségét. Elsősorban azt kell eldöntenie, hogy a traum a 
előidézte-e valam ilyen hasi szerv folytonosság-megszakítását, vagy csak a 
hasfal zúzódásával áll szemben.

A fedett hasi sérülések diagnosticája igen nehéz klinikai probléma. 
Egyes esetekben, am ikor a sérü lt m ár az első órákban kórházba kerül, a tü n e 
tek még nem  fejlődtek ki. — Más esetekben a belső vérzés, a perforation a 
peritoneális intoxicatio és a traum ás shock tünetei összefonódnak, m integy 
fedik egymást és szinte egyetlen megbízható tü n e t sincs, amely a belső szerv 
sérülését bizonyítaná. — Végül, ha a hasi traum a koponyasérüléssel szövődött, 
az egész kórkép jelentősen megváltozik.

A fedett hasi sérülések tünetei általában elég jellemzőek, de éppen a 
fent elmondottak alapján nem  eléggé kifejezettek. Az első órákban a  k lin ikai 
képet a traum ás shock uralja, amely egyéb tüneteke t elfed. Ha /a shock nem  
kifejezett, akkor a fájdalom  és nyomásérzékenység és egyéb tünetek kerü lnek  
előtérbe. Ezeket vagy a vérzés, vagy a szabad hasüregbe öm lött gyom or-bél
tartalom  váltja  ki.

A shock, a vérzés és az üreges szervek tarta lm ának  a szabad hasüregbe 
ju tása által k iválto tt tüneteken kívül jellemzőek a hasüri fertőzés jelenségei, 
amelyek azonban későbben bontakoznak ki. A fizikális vizsgálati le le t a lá 
tám asztására m indig igénybe kell vennünk a laboratórium i eljárásokat (vér
kép, vizelet, stb.) és feltétlenül az üres hasi Rtg. átvilágítást, amely, ha a has
üregbe ju to tt  szabad levegőt k im utatja, diagnosticailag bizonyító erejű.

Ha két óráig tartó  gondos észlelés és az elvégzett ak tív  shock-ellenes 
beavatkozások ellenére a traum ás shockot m egszüntetni nem sikerül, tovább 
nem várunk, hanem  csepptransfusio védelme m ellett m űtéti beavatkozást 
végzünk. Ilyen esetekben t. i. a shockot rendszerin t vérzés ta rtja  fenn. Hibás 
lenne azonban arra  az álláspontra helyezkedni, hogy ha*a beteget sik erü lt a 
shock állapotból kihoznunk, ezzel a veszély m ár megszűnt. Két órával a sérü 
lés után, üreges szerv károsodását kizárni m ég nem  lehet. Főleg ?, pulsus, a 
hőmérséklet és a  vérkép változásait kell gondosan tovább észlelni.

Vizelet-retentio, fájdalm as vizelés, haem aturia  stb., az urogenitális szer
vek sérülésére utalnak.

Bárm ily világosak legyenek is az egyes tünetek, a fedett hasi sérülések 
esetén a hasüri parenchym ás, vagy üreges szervek károsodásának helyes 
diagnosisát csak akkor lehet felállítani, ha a tünetek  összességét, a beteg  álta
lános állapotát és ennek változásait vesszük tekintetbe. A diagnosticailag leg
nehezebb esetekben diagnosticus laparotom iát kell végezni. Ezt a  szabályt 
követték a szovjet sebészek és az összes esetek 2.7%-ában végeztek laparo
tom iát akkor, am ikor a diagnosis! más eszközökkel nem  sikerült felállítani.

Anélkül, hqgy a fedett hasisérülések íégyes, ism eretes tü n e te it részié" 
teznénk, I. A. K rivorotov táblázatát m utatjuk  be, am ely a N. H. H. összes 
ezirányú megfigyeléseit dolgozza fel:

559



""7 "' ‘

1. sz. táblázat.

A z  első gyógyintézetben észlelt főbb tünetek gyakorisága 
fedett hasi sérülések esetén (százalékban).

Főbb tünetek gyakorisága
Főbb tünetek hasfal

sérülése
hasüri szervek 

sérülése

Traum ás shock ------ -— — — ------- — — — 61.0 6.0
Spontán hasi f á jd a lo m ---------------- •-'*----------- 97.1 90.2
Hasfali nyom ásérzékenység (körülírt és diffus) 87.4 79.2
Bélműködési zavar (gázretentio, hasi puffadás, 

p erista ltica  hiánya, székelési zavarok) 87.0 72.0
Hasfali izo m v éd ek ezés------------------------------- 79.4 53.1
Hányinger, h á n y á s ------------------------------------ 76.0 25.0
Vizelési zavar, h a e m a tu r ia -------------------------- 49.3 —

Pulsusszám változás:
percenként 8 0 - i g ---------------- ---------- 22.8 30.2

„ 80—100-ig ----------------- 23.6 56.5
„ 100—120-ig ----------------- 25.4 • 7.2
„ 120 fellett 3.1 1.0

igen szapora^ .----------------------------------- 2.7 3.1
filiform is ----------------------------------- 22.4 _ 2.0

Amint a táblázatból látható , a hasfal sérülései esetén a traum ás shock 
viszonylag ritk a  (6.0%), annál gyakoribb a belső szervek sérüléseikor (61.0%). 
E zért a traum ás shockot a súlyos jellegű fedett hasüri szervsérülés jellemző 
tünetének kell tartan i. Ugyancsak jellemző tü n e t a hányinger és a h án tás, 
ezek azonban arány lag  későn, a peritonitis kezdetén jelentkeznek, ezért nem 
alapozható rá ju k  korai diagnosis. A korai diagnosis szempontjából a shockon 
k ív ü l a pulsus és a hőm érséklet változásai értékelhetők jól. A hasi fájdalom  
és érzékenység, am it a fali és a zsigeri hashártya  felől kiinduló másodlagos 
ingerek idéznek elő, egyaránt gyakori tünetei m ind a hasfal, mind a belső 
szervek sérüléseinek. — A hasfali izomvédekezés, am int a táblázatból látjuk, 
e lég  gyakori (53.1%) a hasfal sérülései esetén is, ilyenkor azonban inkább 
m úló  jellegű, m íg ha a belső szervek is sérültek , egyre fokozódik és terjed . — 
K ísérő agysérülés esetén a legfőbb diagnosticus nehézség éppen az, hogy 
hiányzik  a hasüri szervek perforatió jának ez a jellemző tünete. Ennek való
színűleg az az oka, hogy a reflexiv  megszakad. Ilyenkor a Rtg. vizsgálat jelen t 
n ag y  segítséget, am ely  m egbízhatóbban n ju ta tja  k i a hasban a szabad levegőt, 
m in t pl. a máj tom pulat eltűnése.

A kezelés szem pontjából az előző háborúk, a N. H. H. tapasztalatai és 
a béketapasztalatok is azt m utatják , hogy a ko ra i m űtétek  járnak  a legkedve
zőbb eredménnyel. A  korai m ű té t azonban semmi esetre sem jelen theti annak 
a szabálynak az elhanyagolását, hogy a sebész legelső kötelessége az aktív
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shock-ellenes küzdelem. M ár em lítettük, hogy ha 2 óra alatt a  shock nem  
szűnik meg, sőt mélyül, úgy feltétlenül műté'tileg kell beavatkoznunk. Ezt is 
szabálynak kell tekinteni, bár vannak olyan megfigyelések, hogy a korai m ű
tétek u tán  a halálos kim enetel gyakoribb, m int akkor, ha  a m ű téte t 6 óra 
múlva végzik. Ezt azzal m agyarázhatjuk, hogy a shock állapotában lévő, vagy 
abból éppen kikerült betegen jóval rohamosabban fejlődnek ki újabb neuro- 
reflectoricus zavarok, m ég akkor is, ha a m űtétet narcosisban végezzük. Ezek 
elkerülése végett célszerű a m űtét alkalm ával a sym pathicus idegtörzsek és 
ganlionok blokádját elvégezni.

A shock-ellenes küzdelem során a sérü lt m ár az első segélyhelyen 
m orphint kap (esetleg i. v.), egyidejűleg vérátöm lesztést, vagy infusiót és fel 
kell melegíteni. A ho. sgh.-en, vagy az első vonalbeli tábori mozgó kórházban 
a N. H. H. folyamán minden fed e tt hasűri szerv sérülés m iatt végzett m űtét 
alkalm ával transfusiót, vagy vérpótló szerek infusióját kapta a beteg.

A m űtétek 70.8%-át narcosisban és 29.7%-á t helyi érzéstelenítésben 
végezték. Látjuk tehát, hogy hasi sérülések esetén, szemben a m ellkasi sérü
lésekkel, a narcosis k erü l előtérbe.

Ilyen kezelési alapelvek m elle tt a halálozási arányszám  a N. H. H. 
utolsó évéig az első évhez viszonyítva 16.2%-kai csökkent. A halálokok gya
koriságát a 2. sz. táb lázat m utatja .

2. sz. táblázat.

Halálokok a kliniko-pathologiai diagnosis szerint 
(százalékban, az összes meghaltakhoz viszonyítva)

Halálok %

Peritonitis 64.0
Belső vérzés 25.5
Sepsis 5.2
Ileus 4.1
Pneumonia 1.2

Látjuk a táblázatból, hogy a halált legtöbbször (64.0%) peritonitis 
okozta. Ez is a r ra  m utat, hogy a m űtétet igyekezzünk minél korábban elvégezni 
és adjunk egyidejűleg antibioticum okat. B ár az antibiöticum ok alkalm azása 
jelentősen jav íto tta  a hasüri fertőzések megelőzését és kezelését, hatásosságá
ban  mégis messze m arad ahhoz viszonyítva, hogy m ilyen hatalm as fegyvert 
adott kezünkbe a vérátömlesztés, a shock-ellenes küzdelemben.

II.

K linikánkra fedett hasi sérülés gyanújával a beszámolási időszakban 
72 beteget v e ttü n k  fel. K lin ikai megfigyeléseink során a hasüri szervek sérü 
lését viszonylag ritkán  észleltük (72 eset közül 14-ben, ami főleg azzal m agya
rázható, hogy járóbeteg rendelésünkön a hasat ért traum ákkal kapcsolatban 
rendkívül elővigyázatosak voltunk és a hasi sérülés legkisebb gyanúja esetén 
a  beteget traum atológiai osztályunkra m egfigyelésre felvettük. Minden eset-
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ben gondos fizikális vizsgálatot, laboratórium i vizsgálatokat (vérkép, vizelet, 
stb.), vérnyom ásm érést, am ennyiben a beteg állapota indokolta, üres hasi 
átvilágítást végeztünk.

Ha a beteg  állapota és az elvégzett vizsgálatok alapján a várakozás 
m ellett döntöttünk, úgy a  beteget gondosan észleltük, pulsusát, vérnyomását, 
szükség esetén vérképét is folyam atosan, ó ránként ellenőriztük.

Am ennyiben a sérü lt shock állapotában k e rü lt intézetünkbe, azonnal a 
shock-szobába szállíto ttuk és m egkezdtük a shock-ellenes kezelést. A shock 
tüneteinek enyhülésével, a szükséges' vizsgálatok elvégzése után, csepptrans- 
fusio védelm e m elle tt operáltunk. A  m űtéti utókezelést (antibioticumok stb.) 
az egyéb hasüri perforatiók kezelésével megegyezően végeztük.

Az elszenvedett baleset jellege szerint eseteink megoszlása a követ
kező volt:

3. sz. táblázat.

Baleset jellege Esetek száma

Üzemi baleset 42
Közlekedési baleset 22
Sportbaleset 1
Egyéb 7

Összesen: 72 eset

A  traum a, eseteink túlnyom ó többségében (62), közvetlenül érte  a has
fa la t és 10 esetben egyéb testtá jékokat (inguinalis, lumbalis, m edencetáj ék, 
mellkasfal).

K linikai m egfigyeléseink megoszlása a sérülés jellege szerint a követ
kező volt:

4. sz. táblázat.

A  sérülés jellege Esetek száma

A  hasfal izolált fedett s é rü lé s e ------------ 39
A hasfal és egyéb testtáj ékok sérülése

a belső szervek sérülése nélkü l — 19
A hasfal és a belső szervek fedett sérülése 14

Összesen: 72 eset

Az észlelt tüne tek  gyakoriságát a könnyebb áttek in tés kedvéért az 1. sz. 
táblázathoz hasonló módon dolgoztuk fel:
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5. sz. táblázat.
A  főbb tünetek gyakorisága 

az általunk észlelt 72 fed e tt hasi sérülés esetén.

Főbb tünetek gyakorisága

Főbb tünetek hasüri szervek 
sérülése 
12 eset*

hasfal
sérülése 
58 eset

Súlyos és kp. súlyos s h o c k -------------------------- 8 1
Spontán hasi fájdalom  ------------------------------- 12 33
Hasfali nyomásérzékenység ----------------* ------- 12 54
Hasfali iz a m v é d e k e z é s ------------ -------------------- 12 5
Vizelési z a v a r ----------------------------------------- — 5 0
Pulsusszám változás:

percenként 80-ig -------------------------- 2 42
„ 80 100-ig 4 14
„ 100 120-ig 2 2

f i l i f o r m i s ------- --------------------------------- 4 0

* (Táblázatunkban nem szerepelnek a két, koponyaalapi törést és egyidejű 
fedett hasi sérülést szenvedett beteg adatai)

A táblázatban a gyomor-bélműködési zavarok (hányás, hányinger, 
meteorismus, székelési zavarok, stb.) rova tá t nem  vettük fel, m ert a könnyebb 
hasfali sérülések esetén ezeket nem  észleltük, azokban az esetekben pedig, 
melyekben ia hasiüreges szervek sérültek, a fővárosi viszonyok között, betegeink 
viszonylag igen korán m űtétre  kerültek, m ielőtt még ezek a zavarok kifejlőd
hettek  volna. Négy betegünk, akik a m űtét előtt meghaltak, m ár súlyos eszmé
letlenség állapotában k erü lt a klinikára, így ezeket a tüneteket nem  volt 
alkalm unk észlelni.

Súyos és középsúlyos shockot 9 betegünkön észleltünk, de csak egy eset
ben (17 éves fiúbetegen) a hasfal izolált sérülésekor.

A leggyakoribb tünetek  a spontán hasi fájdalom és a nyom ásérzékeny- 
ség voltak. Ez egyben azt m utatja , hogy e tünetek alapján a belső szervek 
sérülésének diagnósisát sem felállítani, sem kizárni nem  lehet. M egbízhatóbb- 
nak bizonyult a hasfali izomvédekezés, am elyet mindig m egtaláltunk  a belső 
szervek sérülései esetén (kivéve a két koponyaalapi töréssel szövődött esetet) 
és csak 5 esetben a hasfal sérülése alkalm ával. Az általunk észlelt pulsusszám - 
változások hozzávetőlegesen megfelelnek annak, am it az 1. sz. táblázat m ütat.

A hasüri belső szervekre ki nem  terjedő fedett hasfali sérüléseket ész
leltük, fek te ttük , tünetileg, — konzervatív  eljárásokkal kezeltük. A  néhány- 
napos kórházi m egfigyelést feltétlenül indokoltnak ta rtjuk , az esetleges szö
vődmények korai felism erése szempontjából. Ezt az elvet szigorúan követtük.

M űtétet 11 esetben végeztünk a hasüri szervek sérüléseinek feltételezett 
diagnosisa m iatt. Ezek közül 1 esetben a tüneteket a m. rectus abdom inis 
haem atom ája Okozta:
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1. sz. kórlapkivonat.

V. Gy. 79 éves nőbeteg. Két nappal beszállítása előtt lakásán elesett. Azóta 
többízben hányt, hasi görcsei voltak, széklete a -beadott hashajtó ellenére sem volt, 
illetőleg előző éjjel egyízben kevés szurokszerű székletet ürített. — Felvételekor 
elesett állapotban van. nyelve kissé bevont, pulsus lOO/min, 1— 1 extrasystole. RR. 
150/90 Hg. mm. A köldök alatt a has jobboldalán elődomborodás, erős nyomásérzé
kenység, izomvédekezés. Ennek a helynek megfelelően a hasban homályosan resis- 
tentia tapintható. Rectalis vizsgálat negatív. Fvs. 6400. Vizeletben: f: op, ufog: fok. 
Ül.: 2—3 fvs., 4—5 w s ,  bact. Üres hasi átvilágítás: Belekben niveau-kéjpződés hatá
rozottan nem mutatható ki. — Hasüri szerv sérülését feltételezve, amely ileüsos 
tüneteket okozott, műtétét végzünk. Műtét: Alsó median laparotomia, a j. o. rectus- 
hüvelyben, 12X 8X 6 cm^es haematomőt találunk, a m. rectus törékeny, szakadékony 
izomrostjai -ebbe vannak ágyazva. A haematomát és a roncsolt izomrostokat eltávo
lítjuk. Ezután a hasüreget megnyitjuk, de a hasban kóros elváltozást nem észlelünk. 
— Műtét után sírna kórlefolyás, zavartalan elsődleges sebgyógyulás.

A további 10 m űtét alkalm ával -a hasüri szerv sérülésének előzetes 
diagnosisa igazolódott.

7 betegen a m űtét életm entőnek bizonyult. Közülük 4 beteg vékonybél- 
sérülésit szenvedett, az egyiknél a m esenterium  is k iterjed ten  beszakadt. Az 
ellátás a bélsérülés, ül. a m esenterium -szakadás elvarrásából és antifoioticumok 
alkalm azásából állott. M űtét előtt és a la tt transfusió t adtunk. Az egyik 37 éves 
nőbetegen a m ű té te t cs-ak a sérülést követő 36 óra m úlva végeztük el, addig 
a beteget m egfigyeltük, m ert a bélszakadás tünete it nem  lehetett egyértelm űen 
kim utatn i.'E nnek  oka a m űtétnél derült ki: a belek között k iterjed t régi össze
növések voltak és ezzel tu d ju k  m agyarázni, hogy az észlelés ideje a la tt hasi 
katasztrófa 'tünetei csak lassan bontakoztak ki. A késedelem ellenére m űtét 
u tán  a beteg zavarta lanu l gyógyult, amihez kétségkívül hozzájárult a helyileg 
és általánosan alkalm azott nagym ennyiségű antibioticum  (penicillin, strep to
mycin).

Két betegnek a húgyhólyagja repedt m eg fedett hasi traum a következ
tében. A hólyag intraperito-neális sérülését elvarrtuk , sectio altat végeztünk, 
a betegek gyógyultak. — Egy betegünk többszörös léprepedést szenvedett. 
A  m űtét alkalm ával a szabad hasüregben 1500 ccm. v ért találtunk. Splenecto- 
m iá t végeztünk és a vérveszteséget masszív transfusióval pótoltuk. A beteg 12 
n ap  m úlva gyógyultan hagyta el a klinikát.

3 operált betegünk m eghalt. A lerövid ített kórlapkivonatokat és az ese
tek  tanulságait az alábbiakban közöljük:

2. sz. kórlapkivonat *
M. B. 17 é. ffi. beteg, mentők hozták a klinikára. Felvételi diagnosisunk, az 

észlelt tünetek alapján: contusio thoracis et abdominis, excoriationes et abrasio- 
nes. Shock — A gondos vizsgálatnál az osztályon a máj és lép felett megna
gyobbodott tompulatot kopogtatunk, a léptéi enyhén érzékeny, izomvédekezés 
nincs. Douglas szabad. Vvs: 4,060.000, Hb: 76%, fvs: 19.600. A shock állapotából 
sikerül a beteget elég hamar kihozni, általános állapota jó, pulsusszám 100/min., 
RR. 1125/80 Hg. mm. Az ellenőrzések alkalmával a vvs. szám lényegesen nem vál
tozott. — Másnap a beteg hőmérséklete 39 C°, légzése, pulsusa hirtelen romlani 
kezd, erős hasi fájdalmakról panaszkodik és bár izomvédekezés nincs, a vérkép 
se  változtak lényegesen (w s: 3,840.000', Hb: 75%, liépruptura gyanúja miatt, csepp- 
transfusió védelme mellett narcosisban laparotamiát végzünk. A szabad hasüreg
ben 250 ccm. folyékony vér van. A lépen nagy „V“ alakú repedés van, amely 
a szervet szinte 3 részre osztja. — Splenectomia. A vérnyomás műtét közben 

hirtelen 70 Hg. mm alá esik, a légzés megáll és az alkalmazott éle sütési kísér
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letek (carotisba adott intraarterialis transfusio) ellenére a halál a műtőasztalon 
beáll. — A törvényszéki boncolás záradéka: hörgi tüdőgyulladás többszörös borda
törés miatt, vérvesztés léprepedésből, máj repedésből, bőralatti kötőszövetzúzódá- 
sokból (gázolás).

A beteg állapotának 24 óra m úlva történő hirtelen  rosszabbodását több
szakaszos, vagy késleltetett traum ás lépruptúrának foghatjuk fel. A felületes, 
3 cm. hosszú máj ru p  tú ra  alárendelt jelentőségű.
3. sz. kórlapkivonat

K. F. 29 é. ifi. beteget Budapesttől 50 km-re gépkocsibaleset érte. Mentők 
szállítják be, súlyos kivérzés és shock állapotában vesszük fel a klinikára. A b.
VIII.—X. borda eltört. A fizikális és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése után a 
lép és a bal vese sérülését állapítjuk meg. Feltevésünket az azonnal elvégzett 
műtét igazolja. A bal vese és a lép darabokba szakadt. B. o. nephrectomiát és 
splenectomiát végzünk. Műtét előtt, alatt és után masszív csepptransfusio, anti- 
bioticumck. Az alkalmazott aktív kezelés ellenére azonban a beteget csak egy  
napig sikerült életben tartani, ■—- szívgyengeség tünetei között exitál. A törvény- 
széki orvostani boncolás igazolja megállapításunkat, hogy a súlyos kivérzés kö
vetkeztében a beteg beszállításáig a parenchymás szerveken olyan maradandó 
elváltozások jöttek létre, amelyekkel a szervezet megküzdeni már nem tudott. 
A •boncolás egyébként más szervek sérülését, vagy a műtét után utóvérzést nem 
mutatott k i
4. sz. kórlapkivonat

G. H. 19 é. ffi. beteg. Aszfaltozógép gázolta el. Felvételi dg.: fract. pelvis, 
ruptura intestini? ruptura urethrae et vesicae urinariae. Haemothorax. Shock. 
Azonnali műtét: alsó med laparotomia; A coecum és a felhágó vastagbél serosája 
és mesenteriuma beszakadt, ezt elvarrjuk. A húgyhólyag intraabdominális sérü
lését szintén elvarrjuk. Katheter felvezetése az urethrán át nem Sikerül. A beteg 
shock állapotára való tekintettel külső húgycsőmetszést nem végzünk, a hólyagba 
a hasfalon át kathetert vezetünk. A beteg állapota műtét után fokozatosan rom
lik és az alkalmazott kezelés (transfusio stb.) ellenére műtét után 20 órával exj- 
tál. — Törvényszéki orvostani lelet szerint a- halált a többszörös medencetörés 
miatti teljes húgycsőszakadás következtében előálló húgyfertőzés okozta. A bon
colás általunk nem észlelt b. o. rekeszszakadást is kimutatott, amelynek azonban 
a halál szempontjából jelentőséget nem tulajdonított. A vélemiéiny szerint a se
bészi ellátás idejében történt, ez azonban a súlyosan sérült beteg életét már nem 
menthette meg.

A két u tóbb i kórlapkivonat különösebb m agyarázatot nem  igényel. Rész
ben a súlyos kivérzés, shock, részben a fertőzés, amely a sérülésekhez társu lt, 
olyan állapotot terem tettek, amellyel a tudom ány mai állása m elle tt m eg
küzdeni nem  tudtunk.

4 fedett hasü ri sérülést szenvedett betegünk halt meg intézetünkben m ű
té ti ellátás nélkül. Közülük kettő a  beszállítás u tán  néhány perccel halt 
meg a hasi üreges és parenchym ás szervek többszörös sérülésébe. Az intézetbe 
m ár agónia állapotában érkeztek. — Másik két betegünket súlyos agykároso
dás koponyäalapi törés, egyidejű vese-, ill. m ájru p tu ra  következtében vesz
tettük el. Ezeknél a koponyasérülés a kórképet annyira uralta , hogy in vivo 
a  belső szervek sérülését nem  diagnostizáltuk.
5. sz. kórlapkivonat

K. P. 25 é. ffi. beteg. Motorkerékpár-baleset érte a város határán túl. A 
mentők eszméletlenül, shock állapotában szállítják be. Felvételi -dg.: fract. baseos 
cranii, fraot. aperta ossis nasi, abrasiones faciei et tEemoris 1. d. Shook. — Pul*- 
susa nem tapintható. RR. 50/25 Hg. mm. A beteget shock-szobában helyezzük el, 
csepptransfusiot állítunk be, cardiacumokat kap. Lumbalpunctio alkalmával kis 
nyomással 2 ccm. víztiszta liquort nyerünk. Állapota az alkalmazott kezelés elle
nére feltartóztathatatlanul romlik és a beszállítás után 10 órával a szív és lég
zés működése megáll — exitüs. — A törvényszéki orvosi boncolás felvételi dg.- 
unkat igazolta, ezenkívül azonban a hasban 1650 gr. vért talált, ami a máj több
szörös repesztett sérüléséből származott.
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A m ennyire a beteg állapota m egengedte, többször vizsgáltuk a  hasát, 
azonban hasi katasztrófára utaló bizonyító erejű  tüneteket nem  észleltünk. 
A súlyos .koponyasérülés, az eszméletlenség, shock, ezeket a tüneteket teljesen 
fedték. A beteget olyan k iterjed t sérülések érték, hogy a m ájsérülés ellátásá
hoz, voltaképen agoniális állapotban, nem  is kezdhettünk hozzá. — Analog 
volt m ásik esetünk is, akkor azonban a vese sérült, am it a halál előtti rövid 
észlelés a la tt nem  ism ertünk fel.

Meg kell jegyeznünk, hogy valam ennyi halálos kim enetelű esetben a sé
rülést közlekedési baleset okozta.

A belső szervek sérülésével járó fedett hasi sérülésekre vonatkozó fen t 
ism ertetett k lin ikai megfigyeléseinket a következő táblázat szemlélteti:

6. sz. táblázat
M űtétet végeztünk:

hasfali sérülés — — — — — — — 1 esetében
hasü ri szerv sérülés — — — — — 10 esetében

Összesen: 11 esetben.
Betegeink közül meghalt:

nem  operált — — — — — — — — 4 beteg
operált — — — — — — — — — 3 beteg

Összesen: 7 beteg,
valam ennyi esetben a belső szervek sérültek.

A  sérült hasi szerv:
vékonybél —• —  —  —  —  —  -r  —
máj — — — — — — — — — —
colon —  —  —  —  —  —  —  —  —
lép —  —  —  —  —  —  —  — —  —
vese —  — —  —  —  — —  —  — —
egyéb urogenitális szerv —  —  —  — —

5 esetben 
5 esetber 
1 esetben
3 esetben
4 esetben 
3 esetben.

Összefoglalás:

1. Közlem ényünkben a szovjet orvostudom ánynak a N. H. H .-ban szer
ze tt tapasztalatai tükrében  vizsgáltuk a Budapesti Orvostudományi Egyetem
III. sz. Sebészeti K linikáján az 1949. októbertől 1951. júniusig észlelt fedett 
hasi sérüléseket.

2. A fedett hasi sérülések kórismézése gondos klinikai megfigyelést, meg
felelő gyakorlottságot és a tüneteknek dynam ikus összefüggésükben való szem
lé le té t követeli meg. Különös nehézséget je len t a koponyasérüléshez társu lt 
hasi sérülések diagnosisa.

3. A súlyos állapotot nem  lehet csak a shock rovására írni. Ha a shock- 
ellenes küzdelem ellenére 2—3 órán belül a beteg állapota nem  javul, ez hasi 
katasztrófa jele és m űtéti beavatkozást sürget.

4. A m űtét előtt, a la tt és u tán  végzett csepptransfusió, az antibioticumok 
adagolása a m ű té t k ilátásait kedvezően befolyásolja és ezért ezek alkalm azása 
elengedhetetlenül szükséges.

5. A néhány napos kórházi észlelést még akkor is feltétlenül indokoltnak 
ta r tju k , ha a belső szervek károsodásának gyanúja kezdetben nem  áll fenn, 
hogy az esetleges szövődm ényeket idejében felism erhessük és megfelelőképen 
kezeljük.
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A  h é z  l ő t t  s é r ü l é s e i

(I. közlemény.)

Ir ta : dr- Z o ltán  Ján o s
orvosszázados.

A kéz lő tt sérüléseit a könnyű háborús sérülések közé szám ítjuk, mivel 
akut életveszély rendszerint nem fenyeget ilyenkor. Ezek a sérülések azon
ban a sebesült további élete, m unkaképessége.szem pontjából rendk ívü l fon
tosak és éppen ezért igen gondos kezelést érdemelnek. Helytelen kezelésnél 
a prognosis feltétlenül rossz. Ennek m agyarázatát a kéz anatóm iai fe lép íte tt- 
ségében kell keresnünk: a szám talan Ízület, ín, ínhüvely egyrészt localis, 
sőt tovaterjedő fertőzésre hajlam osít, m ásrészt könnyen jönnek lé tre  izületi 
merevségek, vagy összenövések révén ccntracturák, ankylos'sok. Ehhez miég 
az is hozzájárul, hogy kedvezőtlen helyzetben rögzült u jjak  a többi u jj moz
gását is jelentékenyen akadályozzák. Tehát a kéz sérülései quo ad vitám  
jó prognosisúak, a functio  szempontjából azonban rendszerint nem  azok, 
főleg, ha  nem  részesülnek megfelelő szakszerű kezelésben.

A korai, jól elvégzett elsődleges sebellátással meg lehet akadályozni 
az annyira fenyegető fertőzés lé tre jö tté t és különleges gy ógyei járások  alkal
mazása lehetővé teszi a harckészség korai helyreállítását, a gyógytartam  
megrövidítését és alig csökkent, vagy teljes működőképesség helyreállítását-

Az ellátást végző sebésznek ism ernie kell a kéz anatóm iáját, dynami- 
kájának m inden részletét, hogy pontos diagnosis alapján m egfelelő sisbellá- 
tásban és kezelésben részesíthesse a sérültet; tökéletesen u ra ln ia  kell a 
rögzítés technikáját és jártasnak  kell lennie a plasztikai sebészetben, physico- 
therapiában és gyógytornában, hogy a  sérülés anatóm iai gyógyulása m ellett 
a kéz működőképességét is helyre tud ja állítani.

A  kéz lő tt sé rü lése in ek  osztályozása.

A kéz a tap in tás és a m unka szerve, amelynek alkotóelem eit nem 
tek in thetjük  önállóan, hanem csakis egymással kapcsolatban, működésükben, 
összefüggő egészként- Éppen ezért igen különböző sérüléseit is, bizonyos egy
séges szempontok szerint, csoportokba kell osztani, hogy ezek alapján a 
sebészi beavatkozás jellegét is meghatározhassuk, egységes alapelvekhez ju t
hassunk. Természetes, hogy laz igen bonyolult felépítésű kéz sérülései igen 
változás klinikai képet m u tatnák  és a  kezelést is minden esetben egyénileg 
kell m egítélni és elvégezni. Az osztályozást csak kulcsnak kell tekintenünk 
a változatos és bonyolult sérülések megértéséhez. Az osztályozás alapja az, 
hogy olyan sérüléseket igyekszünk egy csoportba sorolni, am elyeknél a 
sérülés jellege, lefolyása, prognosisa nagyjából hasonló. Ezek szerint a kéz 
lő tt sérüléseit Uszolyc.ev és K usztov  szerint feloszthatjuk: körü lírt, k iterjed t 
sérülésekre és roncsolásotkra.

Körülírt sérülésekről beszélünk akkor, ha a kéz kisebb részlete sérül 
csak meg úgy, hogy épen m aradnak azok a szövetek, am elyek a kéznek, 
m int functionális egységnek a m űködését biztosítják. A kéz funetioja teh á t 
nem, vagy csak ki s  m értékben szenved, a  sérülés helyén. A kéz . azonban, 
m int szerv, nem  veszti el jelentőségét. (1. ábra.)

Ilyen a kéz lő tt sérüléseinek 60—75%-a, ezek közül 15-̂ —20%-ban csak 
a lágyrészek sérülnek, 80—85%-ban legyidejűleg csonttörés is keletkezik.
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A kézközépcsontok és ujjperc-csontok csaknem  azonos arányban szerepelnek 
a töréseknél: 43 és 40%-ban, a kéztőcsontok csak az esetek 2%-ában. A tö ré
sek megoszlása Ízületen kívüli és ízületet is érintő törésekre csaknem 
egyenlő arányú: 41.5 és 42-5%. A körü lírt sérülések 20—25%-a a hüvelyk
ujj területére esik.

2. K iterjed t sérülés az esetek 25—30% -ában keletkezik. Ide tartoznak 
azok a .sérü lések , amelyek a kéz nagyobb k iterjedésű  részletét vagy több 
helyét érik s em ellett a  kéz functioját is jelentékenyen zavarják. Ilyenkor 
a kéz m ár nem  teljesértékű, csak minimális mozgások m aradnak meg, de a 
kéz, mint szerv m ég megvan. A bőr és belső szövetek sérülései igen külön-

1. sz. ábra. 2. sz. ábra.

bözőek, ami a k lin ikai kép nagyfokú változatosságát okozza. A functio vizs
g á la ta  itt rendkívül fontos. Többnyire csonttörés is keletkezik (90—95%), 
ritkábban  csak lágyrészsérülés, ilyenkor azonban erek, idegek és inak ron- 
csolódnak. A k ite rjed t sérülések 5% -a a hüvelykujjat vagy az annak functió- 
já t fenntartó  szöveteket éri, 80—85%~ban a kéztő, kézközép és u jjak  csontjait 
és Ízületeit. (2. ábra.)

3. A  kéz roncsolása a háborús kézsérülések 3—5% -á t teszi ki. Ilyenkor 
a kéz, m int szerv' m egszűnik, a m egm aradt részek fogásra, a kéz működésé
nek elvégzésére képtelenek. A sérülés olyan nagykiterjedésű, hogy a kéz 
nagyrésze elvész, vagy azok az elem ek pusztulnak el, amelyek nélkül a kéz 
m űködésképtelen (idegek, inak). (3. ábra.)

P atho log ia .

Jelanszkij szerint a bal kéz és annak u jja l gyakrabban  sérülnek, m in t 
a jobb kéz. A legsúlyosabb kézfejsérüléseket a  h a rá n t és érintő lövések 
idézik elő. Ilyenkor több, darabos, szilánkos törés keletkezik a bőr lenyúzá-
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sával és az inak  sérülésével. Főleg a 'kézháti sérülések a kevésbbé szeren
csések, m iu tán  az ízületek és inak  i t t  k iterjedtebben sérülnek. Ha palm aris- 
dorsalis irányú  a sérülés, akkor csak 1—2 csont sérül, de a hajlító  és feszitő 
inak egyaránt sérülnek. A kim eneti nyílás a kézháti oldalon nagyobb, m int 
a tenyéri bem eneti nyílás. Az u jjak  sérülései különbözőek, a sérülés foka 
és a sérü lt u jjak  száma szerint. Egyidejűleg törés, zúzódás és leszakadás 
fordulhat elő.

Különös figyelmet érdem elnek a kéz és u jjak  közeli sérülései. Ilyen
kor a sérülés környékén feketés-szürkés színű lepedéket találunk, am elyet 
az idéz elő, hogy a lőpor- és füstszemcsék im pregnálják a bőrt. Ha a lövedék 
25 cm-nél nagyobb távolságról jött, a bem eneti nyílás körüli feketés elszíne
ződést nem  találjuk  meg. Az elszíneződés akkor is hiányzik, ha a közelről 
jö tt lövedék valam ilyen közegen hatol á t (kesztyű, fadarab, kenyér, bőr, 
stb.), m ielőtt a kezet ér:.. Mikroszkópos vizsgálattal azonban ilyenkor is ta lá l
hatunk a lőcsatornában im pregnálódott korom- és lőporszemcsébet, valam int 
a közbeiktatott anyag darabkáit. Robbanó és gyújtó  töltetekkel tö rténő  sérü 
lések esetén bőrégés keletkezik akkor is, ha  messziről jö tt a lövedék.

A kézsérülések igen gyakori szövődménye a fertőzés, am ely többnyire 
nem lokalizálódik a sérülés helyére, hanem az anatóm iailag szomszédos te rü 
letekre, tenyérre, a lk arra  is ráterjed . Osteomyelitis, tendovaginitis, phleg- 
mone kísérik  igen gyakran  a sérüléseket és jelentékenyen ro n tják  a progno- 
sist. A törések u tán  igen gyakran fejlődik k i pseudarthros, gyakran  defect- 
pseudarthros formájában, sokszor a repositio hiánya vagy az e llá tás hely
telensége m iatt. Összenövéseké ankylosisok, contracturák gyakori következ
ményei ezen sérüléseknek. Az inak, inhüvelyek sérülései és gennyedései is 
rontják  a prognosist. Ilyenkor az u jjak  olyan helyzetben m erevednek meg, 
amilyenben a kezelés során voltak.

Az ujjpercek sérüléseit rendszerint az inak sérülése kíséri. Gyógyu
lás u tá n  az ujj vagy egyes részeinek m űködése többnyire kiesik. Az alap
pere sérülése az egész u jja t m űködésképtelenné teszi, a m ásodik és a h a r
madik perc sérülése esetén csak ezek functio ja szűnik meg, de helytelen

3. sz. ábra. 5, sz. ábra.
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kezelés u tán  az egész ujj m erev lesz. A percközti Ízületek gennyes gyulladása 
rendszerint igen hosszadalmas lefolyású, sokszor 2—3 hónapos kezelést igé
nyel. Ha a kezelés helytelen, nemcsak a sé rü lt ujj teljes mozgása szűnik 
meg, hanem  a többi u jj mozgása is jelentős m értékben  romlik.

Az u jjak  lövési sérüléseinek p a to ló g iá já t  m ég egy sajátosság jellemzi. 
A 3—4—5. u jjn ak  közös m ozgató apparátusa, hajlító  és feszítő ina van. Ha 
ezen u jjak  közül egyik n y ú jto tt  helyzetben rögzített, a többit nem  lehet 
teljes m értékben hajlítani. Ez az ú. n. extensiós block. Ha pedig egyik ujj 
az em lítettek közül hajlításban  rögzített, a többit nem  lehet megfelelően 
nyújtani: jlexiós block. Ezenkívül, m inthogy az em líte tt három ujj mozgási 
apparátusa közös, a  sérült nem  tud  mozgási ingeket küldeni az ép u jjak 
hoz sem, m ert akkor a sérü lt u jj is mozog és fájdalom  keletkezik. Ha tehát 
egyik ujj sérül, többnyire con tractu ra  fejlődik ki a másik két u jjon  is. 
A flexios és extensiós block tendovaginitisek u tá n  is kifejlődik, m ég ha 
jelentéktelen k!:s sérülés is volt egyik ujjon. A  keletkező heg nyom ja az 
idegeket: fájdalm asság, ; trophikus zavarok, /cyanosis, hyperaesthesia, sérü 
lékenység, körömnövekedési zavarok stb. m aradnak  vissza. A bőrhegek, főleg 
a csonttal összefüggő hegek az izom contracturával és inaktivitási ankylosissal 
együ tt nagym értékben rontják  az u jjak  működő képességét, különösen a 
csontokat ért lövési sérülések gyógyulása u tán .

Kórismézés.
A pontos kórisme felállítása könnyű, ha a vizsgálatot tervszerűen 

végezzük. A jánlatos a következő form ában végezni a vizsgálatok a kórelőz
m ény felvétele és az általános állapot értékelése u tán  m indkét k a r t  vállig 
lem eztelenítjük s a  sérülést úgy vizsgáljuk meg, hogy a karokat asztalra 
fek te tjük . M eghatározzuk a  be- és esetleg kim eneti nyílás m éreteit, a seb 
a lak já t, szélének milyenségét, m élységét, lá th a tó  szövetfoszlányokat, idegen- 
testeket, a lőcsatorna feltételezhető irányát, a sé rü lt kéz általános képét az 
éphez viszonyítva. Figyelnünk ke ll a bőr színére, a vénás hálózatra, szőr
zetre, körmökre, vérellátásra, defectusokra és deformitásokra.

A m egtekintés u tán  a functio  vizsgálata következik a csontok, Ízüle
tek, inak, idegek állapotának felderítésére. A vizsgálatot a könyöknél kezd
jü k  meg: vizsgáljuk annak m ozgásait rögzített váll m ellett. A csuklót leg
célszerűbben úgy vizsgáljuk, hogy a könyököt az asztalon m egtám asztjuk, 
ha ez nem okoz fá jdalm at a sérü ltnek . Először felszólítjuk a sérü ltet, hogy 
kezét dorsalflectálja és mozgassa radiális és u lnáris irányban. Ekkor műkő 
dik  a m. ext. carp i rad. longus e t brevis, ext. digit, comm., ext. carpi ulnaris 
(n. radiális/. E zután  beha jlítta tjuk  a kezet és u ln a r felé fo rgatta tjuk : m. flex, 
carpi uln. — n. ulnaris; m ajd rad ia l felé: m. flex, carpi rad. e t m. palm, 
longus — n. medianus. N yújto tt kezét arca felé fo rd ítta tjuk : m. supinator — 
ni. radiális; m ajd ellenkező irányba: m. pronator teres, m. pronator quadratus
n. medianus. K övetkezik a hüvelykujj mozgásainak vizsgálata: távolítás és 
extensio: m. abd. poll, longus et brevis — n. radiális; n y ú jto tt hüvelykujj 
közelítése a 2. ujjhoz: add. poliicis — n. ulnaris; a hüvelykujj flexiója m ind
k é t ízületben és opposttiója: m. flex. poll, brevis et longus, m. abd. poll. 
b rev is et opponens poliicis — n. m edianus. Végül a 2—4. u jjaka t feszít“ 
té tjü k : m. ext. indicis propr., ext. dig. comm., ex t. dig. V. propr. — n. rad iá
lis; a n y ú jto tt u jjak a t táv o lítta tju k  és közelíttetjük: mm. lum bricales et 
mm. interessel dorss. e t  voll. ■— n- uln. és n. m edianus; táv o lítta tju k  a kis- 
u jja t  és összehozzuk a  hüvelykujjal: m. abd. dig. V. e t opponens dig. V. — 
n. ulnaris. B ehajlítta tjuk  az u jjak a t a m etacarpo-phalangealis Ízületben:
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mm. lumibricales, inteross- voll, e t m. palm aris longus — n. u lnaris e t n_ 
medianus; b eh a jlítta tju k  az első percközti Ízületben: m. flex, digit, sublimis 
— n. medianus, m ajd  a középső és köröm percet h a jlítta tju k : m. flex, digit, 
prof. —• n medianus (II—III.) — n. uln. (IV—V.). Célszerű először a  sérült ép 
kezével elvégeztetni a mozgásokat, hogy jobban m egértse, m ire szólítjuk fel. 
(1—2. tábla.)

Végül tapintással egészítjük ki a Vizsgálatot: megnézzük a bőr hőm ér
sékletét, a fájdalom  localisatió ját d irect és ind irect nyomással, hajlítással. 
Töréseknél a rendellenes m ozgathatóság rendszerin t észlelhető,' szilánkos 
töréseknél a crep itatio  hiányzik. Meg kell á llap ítan i az idegentesték elhelyez
kedését és localisatióját, a bőr érzékenységét, trophiás zavarokat. Ism ert 
séma szerint érzésvizsgálatot kell végezni.

V izsgálatunkat kétirányú  röntgenfelvétellel vagy átvilágítással fejez
zük be, am ely néha m eg is változta tja  a fe lá llíto tt diagnosist. Laboratórium 
vizsgálatokkal egészíthetjük még ki — megfelelő körülm ények között —  
a klinikai képet.

2. sz. táblázat.

E lsődleges sebellá tás.

A kéz lövési sérüléseinek kezelésénél feladatunk a roncsolt, szennye
zett, életképtelen szöverteket, velük  a  behatolt bacterium ok nagyrészét s lehe
tőség szerint az idegentesteket eltávolítani, a szervezet védekezőerejét fokozni 
a fertőzéssel szemben, valam in t gondoskodni arról, hogy a sérült anatóm iai 
képletek úgy gyógyuljanak, hogy a sérült kéz functiója lehető legkevesebbet 
szenvedjen. Ezt a célt a korai elsődleges sebellátással, a sérü lt testrész pontos 
és megfelelő rögzítésével, korszerű  sebkezeléssel, a physicotheraphia és func-
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tionalis kezelés, valam int a plasztikai m űtétek  idejében történő alkalm azásá
val érjük  el.

A korai elsődleges sebellátás i t t  ugyanolyan fontos szerepet játszik, m int 
más testrészek háborús sérüléseinek kezelésében. A kéz sérülésem éi ennek 
feladata:

1. megelőzni a fertőzés kifejlődését és terjedését,
2. m inden szövetet, am it lehet, m egtartani,
3. m egterem teni a gyors gyógyulás előfeltételeit, és ha szükséges:
4. jó, tartós, használható csonkot képezni.
Az elsődleges sebellátás első feladata, ami a fertőzés elleni harcnak is 

alapja: a bőr alapos megtisztítása. Ez a következőképpen történik: a  körm öket 
levágjuk, m ajd a sebet steril kendővel letakarva, steril kefével, szappannal és 
vízzel megmossuk a kezet és alkart, egészen könyökig. A lemosást türelm esen, 
gondosan és kim életesen kell végeznünk, nem  kím élve a szappant, de a bőrt 
sem áztatjuk fel feleslegesen. Ha szükséges, a piszkos kefét cserélni kell. Ez
után steril törlővel lemossuk a sebkörnyéket, m ajd ugyanígy m egszárítjuk 
a kéz bőrét. A seb környékét szélesen ledörzsöljük benzinnel vagy alkohollal 
és 5%-os jódoldattal ken jük  be. A benzines vagy szeszes lem osást 0.5% os 
ammoniákos o ldattal is lehet helyettesíteni, vagypedig alkohol és jód  helyett 
formalin 7%-os vizes oldatát használjuk a bőr fertőtlenítésére. E zu tán  követ
kezik az érzéstelenítés és vértelenítés. A z  érzéstelenítés az u jjon  végzett m ű
tétnél O berst-féle vezetéses érzéstelenítés lehet, kézsérülésnél a seb körttl- 
íecskendezése '/4%-os, tonogenmentes novocainnal, Visnyevszkij-féle tok
érzéstelenítés az alkaron, esetleg Slapoberszkij—Kulenkam pff plexus-
anaesthesia, végül egyes esetekben, altatás. A vértelenítést u jjm ű té tné l annak 
alapperecé körül vezetett gumiszalaggal végezzük el, vagypedig m agasabban 
ülő sérülésnél az alkart vagy fe lkart szorítjuk le. Ügyelnünk kell, hogy a le 
szorítás ne ta rtson  tovább 45—60 percnél és technikailag helyesem végezzük 
el, nehogy nyomása idegbénulást akozzon.

A sebkim etszést a kéz sérüléseinél különleges gonddal kell elvégezni 
az anatóm iai viszonyok bonyolultsága és a képletek fontossága m iatt. A bőr 
rel igen kím életesen kell bánni, csak m illim étem yi szélességben szabad k i
metszeni. Első metszésünket csak a subcutisig vezetjük, m ajd  a bőrszélt 
Kocher eszközzel meghúzzuk s az így előhúzott subcutist könnyen á t tud juk  
metszeni az épben, egészen a seb alapjáig. Közben a tiszta sebszélt finom 
horgokkal ellenkező irányba húzzuk. Ha a seb kicsiny, akkor célszerű a seb
szélekből kiindulva a. sebet m egtágítani — m indig a bőr hasítási vonalainak 
megfelelően — s ezután elvégezni a  sebkimetszést- A bőr és subcutis lehető
leg egydarabban tö rtén t kimetszése u tán  az addig használt eszközöket tisz
tákkal cseréljük ki és a bőrszélt steril törlővel letakarjuk . Pontosan és te rv 
szerűen m egtisztítjuk szikénkkel a seb m élyebb részleteit, az eltávolítandó 
szöveteket Kocher eszközzel megfogva és előhúzva. Fontos anatóm iai kép le
teket term észetesen meg keli kímélnünk, de a roncsolt izom részleteket fe lté t
lenül el kell távolítani az épig, m ert ezekből indulnak ki a legsúlyosabb fe r
tőzések. Főleg az izom distalis, rosszabbul táp lált részén kell nagy gondot 
fordítani az életképtelen részek eltávolítására. Nem sérü lt izm okat mag kell 
kímélnünk. A sebben lévő inakat, idegeket.és ereket úgy tisz títju k  meg, hogy 
a ra jtu k  lévő szennyeződést a képlet egy ilyen finom, hajszálvékony rétegével 
együtt távolítjuk  el. Ezeket tom pán elkampózva, végülis a sérü lt csontra 
jutunk. A szennyezett csontvégeket finom vésővel vagy L uerrel pontosan m eg 
tisztogatjuk. Összeköttetéseiktől teljesen megfosztott, erősen szennyezett



csontszilánkokat eltávolítunk, de periosteum m al összefüggő csontszilánkokat 
csak m egtisztítunk és bennhagyunk, hogy esetleges defectpseudarthrost megelőz
zünk. A  szilánkok tú lzo tt eltávolítása főleg a kézközépcsontok töréseinél ve
szedelmes, m ert ezen csont megrövidülése a megfelelő ujj mozgáskorlátozását 
okozza. Szűk, mély tasakokat fel kell tárni, de óvakodni kell ezek keresgélé
sétől, szondával történő kitapogatásától. Végül eltávo lítjuk  a vértelenítést és 
— lehetőleg  kevés lekötőanyagot bevive — vérzést csillapítunk.

Ha m ély tasakok vannak, vagy a sebfertőzés veszélye igen nagy, a seb 
legmélyebb pontjába kis gum idraint vezetünk. Ügyelni kell, hogy a drain 
valóban a seb legmélyebb pontjába vezessen s ezért a kéz későbbi elhelyezé
sét m indig vegyük figyelembe. E reket, idegeket, inakat nem szabad nyom nia 
a drainnek. >

A sebbe sulfonam id po rt vagy emulsiót, esetleg penicillint helyezünk és 
kötést alkalm azunk. Kenőcsös kötések a tapasztalatok szerint nem váltak  be, 
m ert légm entesen lezárják  a sebet és növelik a fertőzés veszélyét. Ugyancsak 
nem aján la tos a kéz lő t t  sérüléseit tam ponálni, m ert ez is az esetleges vála
dék pangásához vezet annak  összes következm ényeivel.

A háborús sebek elsődleges zárását a szovjet vezető sebészek (TV. N. 
Burdenko) szabályzatban tilto tták  meg, a különböző tábori sebészeti in téze  
tekből szárm azó adatok kiértékelése után. A  sebet tehát tábori körülm ények  
között bevarrni nem szabad!

Békeviszonyok között azonban fe lté tlen ü l elsődleges varra to t kell végezni 
az antib io ticum ok védelm e m elle tt, h a  a  Ibőr feszülés n é lk ü l zárható. H a a legcse
kélyebb feszü lés lenne, akkor v a rra to t nem  szabad  végezni, hanem  m ozaikplaszti- 
k áva l fed jü k  a borh iányt. E n n ek  nag,y előnye az elsődleges v a rra tta l szemben, hogy 
a  lebenykék közötti finom  rések szabad  u ta t  engednek  az esetleg képződő 
sebváladéknak  vagy  vérzésnek és .mégis p e r  prím ám  gyógyult bőrfelszint kapunk. 
Egyes n yugati szerzők tábori körülm ényeik között is m egengedhetőnek ta r t já k  az 
elsőd1 eges v a r ra to t olyankor, h a  az első h a t ó rá n  belü l k e rü l ellátásra a sérü lés, ha 
nem  nagy k ite rjed ésű  és jó l k im etszhető seb rő l van  szó és h a  az ellátó  intézet 
körülm ényei, m egfelelő esepsise ezt megengedik.)

Jó eredm ényeket é rh e tü n k  el az ú. n. elsődleges halasztott és a másod
lagos varattal. Uszolycev és K usztov  o lyan kézsérüléseknél, ahol nem  lépett 
fel fertőzés, naponta alkalm azott kvarc- és rövidhullám ú kezelés u tán  a 3—f>. 
napon végezték el az elsődleges halaszto tt varra to t, vagy  a  10. nap tá ján  a 
másodlagos v arra to t, a seb kim etszése nélkül. Nagyobb kiterjedésű hiányok
nál eredm ényesen alkalm azhatjuk a R everdin plasztikát- E rről a későbbiekben 
még lesz szó.

Az elsődleges sebellátás általános szempontjai, u tán  tárgyalnunk kell 
ennek sajátosságait a különböző typusú kézsérüléseknél.

Sima átlövéseket, kalibernagyságú be- és k im eneti nyílásokkal legcél
szerűbb (a bőrszél kimetszése után) konzervative kezelni. Poros kötés, rög
zítés.
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Lágyrészsérüléseket gondosan: kimetszünk, poros kötést alkalm azunk 
és megfelelően rögzítjük. Főleg ilyen sérüléseknél jön szóba a 2—5. napon az 
elsődleges halasztott varrat.

K iterjedt, roncsolt sebek esetén, am ikor rendszerint csontok és ízüle
tek is sérültek, igen gondosan kell végezni a sebkimetszést, a csontszilánkok 
maximális megkímélésével. Az ízület sérülése ezeknél többnyire ro n tja  a 
prognosist. A fertőzés veszélye igen nagy és annak jelenlététől vagy progresz- 
sziójától függ a további kezelés.

A hüvelyk- és m uta tóu jj sérülései esetén szabály az, hogy az u jja t m in
denképpen meg kell tartani. Csak az összes lágyrészek teljes roncsolása, vagy 
súlyos osteomyelitis esiatén szabad őket am putálni. A icsontok akárm ilyen 
súlyos törése sem indikálja az ablatiot, de a fedőbőr teljes lenyúzása sem, 
m ert a bőrt később pótolni lehet.

Ezen ujjakat, sérülésük esetén, markoló állásban kell rögzíteni 
(hüvelykujjat annyira behajlítva és opponálva, hogy ne zavarja, a többi ujj 
behajlítását, m u ta tóu jja t semiflexioban). Mozgás nélküli, de flexio-oppositio- 
ban rögzült hüvelykujj ellátja a markolás, fogás functióját, ha a többi ujj 
mozog, m ert tám asztékul szolgál. Ugyanígy a megfelelő helyzetiben rögzült 
m utatóujj — ha a hüvelykujj megvan és m ozgatható - a legfinom abb tá r 
gyak fogására is alkalmas. Ez,en u jjak  aktív  mozgatását a gyógyulás szakában 
ham ar el kell kezdeni és aktív  sebészeti beavatkozásokkal kell elérni a gra
nuláló sebek behámosodását.

A  3—4—5. ujj végperceinek sérülése esetén korai am putatio t (kell vé
gezni (az elsődleges ellátásnál, vagy az első napokban), s ugyanígy az alap
vagy középső perc sérülésénél is.

A 3—4—5. u jjak  am putatio ja javallt általában: 1. Lágyrészek k ite rjed t 
hiányánál, erek, idegek sérülésénél, k iterjed t roncsolás esetén. 2. Izületi tö
rések, izületi végek szétroncsolása esetén. Az am putatio  elvégzése ilyenkor a 
gyógyulási idő megrövidítése, a harckészség helyreállítása érdekében is indo
kolt, valam int azért is, m ert így m egszabadítjuk a sebesültet a használhatat
lan és a kéz functióját zavaró ujj tói. Az am putatiot célszerű m ár az elsődleges 
sebellátásnál elvégezni, m ert később, ha m ár necrosis fejlődött ki, sokkal rosz- 
szabb körülm ények között kellene elvégeznünk. •

A z u jj-am putatio t a  sérülés magasságában, egy- vagy k é t ütem ben 
végezzük, lehetőség szerint lágyrészlebenyt hagyva. Közömbös, hogy csonton 
vagy Ízületben végezzük el, lényeges azonban, hogy minél több m aradjon  az 
ujjból, hogy másodlagos am putationál jó csonkot képezhessünk. Igein fontos 
annak Egy elembe vétele, hogy az inakat átm etszés elő tt nem szabad meg
húzni, m ert a proxim alis vég visszacsúszik és beviszi a fertőzést az inhüvelybe. 
Ugyanez áll az idegekre is.

A  metacarpo-phalangelis Ízület sérülése esetén megfelelő állásban rög
zítve az u jjat, konzervatív kezeléssel jó eredm ényeket érhetünk  el. Ha a

7. sz. ábra. 8. sz. ábra.

5 7 5



m utatóujj roncsolt, tehát am putálni kell, vagy ha functioja nem teljes (pl. 
régebbi sérülés u tán i ankylosis) és a 3—4. u jj sérül, akkor a sebkezelést úgy 
kell végezni, hogy ezen u jjak a t megmentsük, functio jukat m egtartsuk, vagy 
úgy biztosítsuk helyes rögzítettségüket, hogy a kéz fogó-functioját ellát
hassák.

A 3—4—5. u jjak  közül egyetlen flexióban vagy extensioban rögzült ujj 
m egtartása, ha a többi teljesen, mozgékony, értelm etlen, m ert a m erev ujj 
csak zavarná a többi mozgását. Néha ezen u jjak  egyikének roncsolása és 
am putatio ja u tán  azt észleljük, hogy a t'ölbbi ujj mozgása romlik. Ezt a sérü 
léshez társuló tendovaginitisszel m agyarázhatjuk, amelynek lezajlása u tán  az 
am putált ujj inai rögzülnek a hegben és m integy zárolják a többi ujj moz
gását. E rre  figyelemmel kell lennünk a kezelés m egválasztása és elvégzése 
során.

A z  u j ja k  leszakítása ,  b ár jelentéktelen  sérülésnek tűnik, nagyon lassan 
gyógyul és gyakran  szövődik osteomy elit isszel, tendovaginitisszel és phlegmo- 
neval. Az igen gondos sebellátás it t  igen nagy  szerepet játszik.

A  csukló  lövéseinél igen pontos sebkim etszést végzünk, m int általában 
az Ízületek fölött, azért is, hogy lássuk, m egnyílt-e az izületi tok. Ezt term é
szetesen nem  varrjuk . Á tlövést útt is konzervative kezelünk, a be- é s  kim eneti 
nyílás kimetsZésével. Fentebb elm ondottakkal szemben i t t  m inden csontszi
lánkot, sőt a dislocalt, luxait kéztőcsontokat is el kell távolítanunk.

Á t lő t t  h a j l í tó  in aka t  nem  szabad varrni, m ert a prim er invarra t-ered 
m énye még békesebészetben sem olyan jó, m in t gondolnánk. M indkét hajlító 
in elszakadása ritka, többnyire csak súlyos törésekkel járó lövési sérülésnél 
fordul elő. Ilyenkor pedig am úgyis hiányt ta lálunk  a roncsolt invégek 
között, ami a v a rra t lehetőségét kizárja. In v a rra t csak akkor lehet eredm é
nyes, ha p. p. gyógyulást várhatunk , m ár kisfokú fertőzés is ro n tja  az ered
m ényt. P rim er in v arra t tábori körülm ények között nagyobb hiba, m int a 
p rim er bőrvarrat, főleg a ho. sg h -en . Ezenkívül egy hajlító  in kiesése csak 
kisfokú mozgáskiesést okoz. A fe s z í tő  in ak  v arra tán ak  prognosisa jobb, de itt 
is célszerűbb ezt m ásodlagosan elvégezni, am ikor a zavaró lágyrészhegeket 
eUminálni és a h iányt plasztikailag pótolni lehet.

E lsza k í to t t  i d e g e k e t  m e g  k e l l  varrni.

T ö r t  cson tok  repositióját a lehetőséghez képest el kell végezni. K u S z l’k 
repositios eljárása jól bevált kézsérüléseknél. (4. áb ra  ) Repositio u tán  tartós 
húzás alkalmazása, akár a lágyrészek vagy köröm  átöltésével, akár ragtapa- 
szos, mastisolos húzással, teljesen helytelen, főleg K lapp eljárása szerint, m ert 
ez nem  rögzíti megfelelően az u jjakat, extensios blockhoz vezet és a fertőzés 
veszélyét növeli. A tapasztalat szerin t a jól fe lte tt drótsines gipszkötés bizto
sítja  a repositio m eg tartását és a  tö rt végek jó  helyzetben összeforrását. Ha 
a repositio  elvégzése nem  sikerü lt és a tö rö tt csont rossz helyzetben forr össze, 
később kell correctios m ű té te t végezni.

B e n tre k e d t  lö v ed é k ek n é l  eljárásunk  m indig a körülm ényektől függ. 
ilyenkor többnyire szilánksérülésről van szó. Az idegentest ritkán  helyezkedik 
el a  bőr alatt, többnyire m élyen a  lágyrészekben, Ízületekben vagy a cson
tokban található. H a nagy a sérülés, akkor sebkim etszésnél rendszerint el 
lehet távolítani az idegentestet. Ha a bőr a la tt leh e t tapintani, akkor eltávo
lítjuk, a sebet ny itva  kezeljük (masszív u ltrav io lett-besugárzás, rövidhullám), 
majd 4—5 kezelés u tán  kimetszés nélkül másodlagos varra to t végzünk. Az 
idegentest eltávolítása általában akkor indokolt, ha:
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1. szabad szemmel lá tható  a seb ellátásánál, vagy a bőr a la tt tap in t
ható,

2. az ízület mozgását, vagy az inak elcsúszását akadályozza,
3. fájdalm at okoz, nyom ja az idegeket, ereket,
4. gyulladást idéz elő, tályogüregben ül, vagy
5. jelenléte a  sérült figyelm ét annyira m agára vonja, psychésen any- 

nyira zavarja, hogy ezzel akadályozza a kéz funetioképességének helyreállí- 
tását.

Az idegentestek eltávolítása tö rténhet az elsődleges sebellátás kapcsán, 
a fertőzés elhatárolódása, tályogképződés vagy a végleges sebgyógyulás után. 
Kis, kevés panaszt okozó idegentesteket, főleg ha megfelelő röntgenkészülék 
nem  áll rendelkezésünkre, nem  szabad keresgélni. Fa-, duralum inium  vagy 
üvegszilánkokat, am ennyiben lehetséges, el kell távolítani, m ert jelenlétük 
nem  közömbös.

Fertőzött, vagy későn ellátásra kerülő sérülések esetén teendőnket a seb 
állapota határozza meg. Ha a seb környéke gyulladásmentes, esetleg elvégez
hetjük  a sebkimetszést, vagy legalábbis az erősen roncsolt, szennyezett szö
vetrészek eltávolítását. Ha azonban m ár kifejlődött a gyulladás, esetleg geny- 
nyedés is van m ár, feladatiunk csak a rögzítés heliyes elvégzésle! és a seb kon
zervatív kezelése, a fertőzés terjedésének megakadályozása lehet. Gennyedő 
sebeknél jó eredm énnyel alkalm azhatjuk a Visnyevszkij kenőcsöt- (összeté
tele: Ol cadini 5.0, xeroformd 3.0, ol ricini 100.0.)

Zlj. sgh.-en egyszerű száraz fedőkötést teszünk a sebre (sulfonamid por
ral). A kezet és alkart fu rn ír, karton vagy C ram er sínre helyezzük, a kezet 
ökölbe-szorított helyzetben (pólyatekercset markolva), és háromszögletű ken
dővel felfüggesztjük. (5. ábra.) A rtériás vérzés esetén Esm arch-pólyát alkal
mazunk.

E. sgh.-en tetanusz-an titox in t kap a sebesült és ha szükséges, a rögzí
tést megigazítjuk.

Ho. sgh.-en a kézsérültek a könnyű sebesült kötözőbe kerülnek. I t t  
kötésvizsgálat, szükség esetén — csere történik, esetleg vérzéscsillapítás az 
Esmarch levétele után, a rögzítés ellenőrzése és correctioja. A sebesültek itt 
három csoportra oszlanak: a 10 napon belül gyógyulok elsődleges sebellátás 
u tán  a könnyű sebesült osztagnál m aradnak. A 15—30 nap a la tt gyógyulok a 
hadsereg könnyű sebesült kórházba kerülnek, egy hónapon tú l gyógyulok 
pedig az osztályozó-kiürítő kórházba.

Tetanusz an titoxin t m inden esetben kell adni a sérültnek.

9. sz. ábra.

A  kézsérü lések  e llá tá sa  a k iü rítés i szakaszokon.
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Hads. könnyű seb. kórh.-ban  tö rtén ik  a 10 napon túl gyógyuló kéz
sérültek elsődleges ellátása, ha ez közel van  az arcvonalhoz és korán kerü l
hetnek, oda a sérültek. A kézsérülteknek lehetőleg az első napon kell oda
kerülniük, ha nem részesültek ellátásban  és 3 napnál nem  később, ha m ár 
ellátták őket elsődlegesen a ho. sgh.-en. A 30 napon belül gyógyulok i t t  m a
radnak, a 60 napon belül gyógyulok a  seregcsoporthoz kerülnek.

Legjobb elsődleges ellá tást biztosít a felsővégtag és kézsérülteknek, ha 
a hadsereg kórház csoport első lépcsőjének kórházi kollektora előre települ a 
könnyű sebesült kórház vonalába, m ert akkor az ilyen sebesülteket ellátás 
nélkül azonnal oda lehet szállítani a ho. sgh.-ről.

A Nagy Honvédő H áborúban igen jó eredm énnyel alkalm azták azt, 
hogy a könnyű sebesült kórház orvosai előrem entek a ho. sgh.re, ott ellátták 
a könnyű sebesülteket és azokat ellá tás u tán  hátrakü ld ték  a saját kórházukba. 
Minél ham arabb kerülnek ezek a sebesültek a könnyű seb. kórházba, ahol 
gyógyulásukig m aradnak, annál jobb az elért eredmény.

K ézsérü lé sek  rögzítése.
A kéz lő tt sérüléseinél alkalm azott rögzítések alapelve az kell legyen, 

hogy a keze t kezdettől fogva physiolígiás középhelyzetben kell rögzíteni. A  
csuklót 60 fokos dorsalflexioban, hüvelyku jja t behajlítva és oppositioban, 
m etacarpo-phalangelis Ízületeket 60°-os, interphalangealis ízületeket 45—60°-os 
flexióban kell rögzíteni. (6- ábra.)

Már az első segély nyújtásánál, am ikor drót, kar tonsínre helyezik a kart 
és alkart, ezt a physiologiás középhelyzetet kelil elérni, legcélszerűbb úgy, 
hogy a tenyérbe szoros pólyatekercset helyezünk és erre  az u jjak a t rápólyáz- 
zuk. Ennek hátránya term észetesen az, hogy az u jjakat a keringés szempont 
jából nem lehet ellenőrizni, ez azonban csak ideiglenes szállítási rögzítés, ame
lyet a szakszerű elsődleges sebellátáskor eltávolítunk és végleges rögzítéssel 
cserélünk ki.

Az elsődleges sebellátás elvégzése u tán  a legjobb rögzítést a drótsinek- 
kel kom binált gipszkötésekkel lehet elérni. A gipszkötéseket a következő for
m ákban szoktuk alkalmazni:

1. Volaris vagy dorsalis párnázo tt gipszsín, amely a könyökig, vagy a 
felsőkar alsó harm adáig terjed . (7—8—9. ábra.)

2. Az u jjak  sérülésénél volaris vagy dorsalis gipszsínhez applikált, haj
lítható , párnázott drótsínt alkalm azzunk. (10. ábra.)

3. Körkörös alkargipsz, esetleg könyök fölé terjedő, a békesérülésnél 
alkalm azotthoz hasonlóan.

4. Volaris vagy dorsalis gipszkötés, Cram er-sinekből készült védőkosár
ral, amely a seb kötésm entes kezelését teszi lehetővé. (11. ábra.)

A  könyökizü let bevonása a rögzítésbe a következő esetekben javallt:
1. Ha a sérülés ia m etacarpo-phalangealis Ízületeknél proxim alisabban 

történ t.
2. É t- és idegsérülések esetén.
3. Ha progrediáló gyulladás van jelen.
4. Á ltalában fertőzés, heves gyulladás, phlegmone, tendovaginitis, osteo

m yelitis esetén.
Háborús sérüléseknél m indig párnázott gipszkötéseket alkalmazunk. 

A gipszkötést helyes .technikával kell feltenni, az ízületeket a fentebb emlí
te t t  helyzetben kell m inden esetben rögzíteni,ha jó eredm ényt akarunk elérni. 
A  rögzítőkötést úgy k e l  elkészíteni, hogy a sérülés helye a sebkezelés szá- 
m ára  hozzáférhető legyen és a keringési viszonyokat ellenőrizni tudjuk. Ez 
sokszor próbára teszi a' sebész leleményességét.
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Gipszkötések alkalmazása u tán  a keringést, főleg az első napokban, 
m indig gondosan ellenőrizni kell. Éppen ezért nem  aján la tos körkörös gipsz
kötéseket alkalm azni a háborús sebészetben. Különösképpen ellenjavallt a kö
vetkező esetekben: 1. progrediáló fertőzés, 2. szövetelhalás vagy annak ve
szélye, 3. haematoma, m élyreterjedő, tasakos sérültás, rosszul ellá to tt vagy el 
nem látható  sebek, 4. a keringési zavar m inden fajtája , 5. izületi vagy csont
sérülésnél, am elyet nem leh e te tt megfelelően reponálni (Rtg. hiánya vagy 
egyéb ok miatt). Szállítási rögzítésként körkörös gipszkötést nem szabad al
kalmazni!

Ha a hüvelykujjat is rögzítenünk kell, azt mindig flectalt és opponált 
helyzetben rögzítsük és m indig külön drótsín  vagy gipszsín segítségével. A  hü
ve lyku jj rögzítése akkor szükséges, ha

1. a hüvelykujj sérült vagy a gyulladásos folyam at rá te rjed t,
2- terjedő hajlam ot 'm utató gyulladásos folyam at van a kézen,
3. tenyéri phlegmone, tendovaginitis társu lt a sérüléshez,
4. a 2—3. u jj izületi sérülése, izületi- vagy ícsontpanarOtiuma jö tt  létre,
5. a 2—3. alapizület vagy kézközépcsont sérült, vagy osteom yelitis ala 

kuli ki ezeken,

6. a kéz radiális felének lágyrészei sérültek, valam int
7. csuklósérülésnél.
Tábori körülm ények között a sérü lt kezet nem tud juk  mindig úgy n yu

galomba helyezni, hogy az ép u jjak  m ozgathatóságára tek in te tte l legyünk, 
ezenkívül a többi ujj szabadon hagyása sokszor zavarja a sebgyógyulást és 
fokozza a sérü lt fájdalm ait. Ilyenkor a gyógyulás folyam án cseréljük ki ezen 
szempontok szerint a gipszkötést. E rre  a kezelés tárgyalásakor még vissza’ 
térünk.

A rögzítések technikájának m eggyorsítása céljából célszerű a gipszsine- 
ket előre elkészíteni. Száraz gipszpólyákból elkészítjük a síneket, azokat k é t' 
oldalról felgöngyölítjük és ládában tároljuk. Felhasználásnál csak m eg kell 
nedvesíteni, kissé kinyomni és laposra sim ítani. Eközben m erőlegesen t a r t 
juk  a sínt az áz ta tásra  használt edény fölé, hogy a környezetet ne piszkoljuk 
össze. A síneket nem szabad túlvékonyra készíteni, hogy el ne törjenek.

Hibaforrások a kéz lövési sérüléseinek elsődleges ellátása és rögzítése kapcsán-

A  kéz lő tt sérüléseinek elsődleges ellátása és rögzítése kapcsán az alábbi 
hibaforrásokra kell figyelemmel lennünk, ha jó eredm ényt akarunk elérni:

1. Tetanusz antitoxin adásának elmulasztása.
2. A pontos sebkimetszés elhanyagolása vagy késői elvégzése.
3. Elsődleges bőrvarra t végzése tábori körülm ények között.
4. A 3—4—5- ujj in- vagy izületi sérülése esetén konzervatív  kezelés 

alkalmazása.

1

10. sz. ábra. 11. sz. ábra.
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5. Az 1—2. ujj in-, izü leti- és csontsérülése esetén am putatio végzése.
6. Elsődleges invarra t végzése.
7. Sokszakaszos k iürítés.
8. A csukló- és u jjízü le tek  nem  physiologiás középhelyzetben történő 

rögzítése kezdettő l fogva.
9. Az összes u jjak  rögzítése egy síkban, extensios helyzetben, egyenes

sínen.
10. A lágyrészek vagy köröm  átö ltése extensio céljából és K lapp sínen 

történő rögzítés.
11. A hüvelykujj rögzítése egy síkban a többi ujjal.
12. A tö r t  csontok repositiojának elm ulasztása, röntgen-ellenőrzés el

hagyása.

A budapesti O rvostudom ányegyetem  I. sz. Sebészeti K linika (Igazgató: Sebes
tyén  Gyula egyetem i nyilv. r. tanár) orthóped-traum atológiat osztályának

közleménye.

F e r t ő z ö t t  s e b e k  k e z e l é s e  
P e n i c i l l i n - 3 § a r f a n i l - S u l f a p y r i d i n  s e b h i n t ő p o r  

l o k á l i s  a l k a l m a z á s á v a l

Ir ta : d r. Kós R u d o lf
egyetem i tan árseg éd

Penicillin-Sulfonam id (P. S.) sebhintőpor alkalm azásával a II. világhábo
rúban  lőtt, roncsolt, égett sebek és nyílt törések esetén rendkívül jó eredm é
nyeket értek el a fertőzés kifejlődésének m egakadályozása révén. A háborús 
tapasztalatokat a békesebészetben is kedvezően hasznosították és hasonló össze
té te lű  készítm ényt nagy szám ban hoztak külföldön forgalomba, amelyekkel 
e lé rt eredm ényekről irodalm i beszámolók sokasága áll rendelkezésre. Hazai 
sebészeink is szívesen alkalm azzák a sulfonam idokat és a penicillint lokálisan, 
azonban az együttes alkalm azás elterjedésének akadálya volt az, hogy helyi 
applikáció céljára  megfelelő P. S. készítm ény nem  kerü lt még forgalomba. 
Ezzel pedig k ite rjed t alkalm azási lehetőség és különösen penicillinben nagy 
m egtakarítás érhető el.

A Penicillin-M arfanil-Sulfapyrid in  (P. M. S.) sebhintőpor, melyből az 
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár volt szíves vizsgálati anyagot klinikánk 
rendelkezésére bocsátani, — összetétele a következő:

Penicillin G. 1.250 E.
M arfanil 0.065 gr
S ulfapyrid in  0.125 gr 
C arbam id ad 0.25 g r \

A sebhintőportól, összetétele alapján, a következő táblázatba foglalt 
antibakteriális h a tást várhatjuk :

.580



A) táblázat
Staphy-

locc.
S tre p to -

cc
Go-
cc.

Menin-
gocc.

P n eu -
m occ.

Co
li.

A n ae
robok

P ro te u s
E n te ro c .

P y o cy an eu s

A k tv n o m yces

Penicillin:
Marfanil:

+  +  + + + +  + +  
+ +

0 +  + 0
(+)

? (+)

Sulfapyridin: ? +  +  +  + +  +  + +  +  +  + + ?  <> ?
Carbamid a sulfamidok és a penicillin oldhatóságát, diffúzióját elősegíti 

(W. Jauregg). Sebgyógyulásra előnyös hatású. (Feist G.)
A táb lázat je leinek  m agyarázata: —|—|- igen hatásosi, + +  hatásos, 0 h a tás

talan, ? kérdéses hatású .

A penicillin  loká lis  a lka lm azásának  előnye a sebkezelésben nem  igé
nyel részletezést. Azonban a 'többnyire elégséges kis adagok használatával 
elérhető előny mindezideig általában elveszett azért, m ert a lokális alkal
mazáshoz szükséges néhány lezer egységért egy 200.000 E.-es üveget felbon
tani nem  volt racionális.

A marfanil hatásával kapcsolatban ki kell emelnünk, hogy hatását a 
p-aminobenzoesav nem  gátolja (ellentétben a többi sulfonamiddal), így a 

kom pétatív antagonizmus érvényre ju th a t, a baktérium ok szaporodása m eg
szűnik és nem tudnak  többé védekezni a phagocytosissal szemben (lssekutz). 
Ha a k ísérleti állat roncsolt izomsebét k e r ti föllddel fertőzzük, akkor súlyos 
gázgangraena fejlődik ki. Ennek kitörésétől m egvédhetjük az állato t a fe r
tőzés helyének m arfanillal behintése révén, am i m utatja hatásosságát az 
anaerob kórokozókkal szemben. Domagk G. vizsgálatai szerint a Prontalb in  
és az Eleudron 1:1000, a M arfanil pedig 1:50.000 hígításban gátolja a gáz- 
oedéma kórokozó fejlődését. Kombinációban m ás sulfonam iddal m egakadá
lyozza az anaerob streptococcus infectiót is (E. Heller).

A  sulfonamidok használata hazánkban sebkezeléseknél különösen a 
sulfathiazol (U ltrasepthyl Urea), valam int a Sulfapyridin (Ronin sebhintőpor) 
révén széleskörű tapasztalatokon nyugszik és előnyei közismertek. A Sulfa
pyridin lassan resorbeálódik, ezért a vérben magas koncentrációtól ta rtan i 
nem kell (Pfister). H átrány t képez alkalm azásuk során, hogy lob term ékek 
(p-aminobenzoesav) hatásukat gátolják. — M eleney  2.191 sulfonam id prophy- 
laxisban részesített békesérülés analysisében beigazoltnak látta, hogy a sulfon
amidok hatásosan gátolják  az infekció nagym értékű, életet veszélyeztető k i
terjedését a szervezetben.

A carbamid (ureum) komponens jelentősége kevésbbé közismert. A 
hugyany sebre gyakorolt előnyös hatása felismerésének érdekes története 
van. S. Baer és Larrey  h ívták fel a figyelm et arra, hogy gennyedő sebekben 
a légypondrók kedvező sebtisztító hatást fejtenek ki, Robinson pedig a 
hugyanyt találta a hatásos anyagnak, amely a pondrók vizeletében allantoin- 
ból hydrolysis által keletkezik. Bauer, Dőld, Redenz és Sparmán  vizsgálták 
a hugyany hatását^ a baktérium okra és m egállapították, hogy a spóraképzők 
kivételével csaknem minden kórokozó elpusztul koncentrált (50—100%) 
hugyany oldatban, azonban a baktericid  hatás a koncentráció esésével gyor
san csökken. Számos érzékeny baktérium  4%-os táptalajon nem növekszik 
és így az emberi vizelet 2%-os hugyany tarta lm ának  valószínűleg van jelen
tősége a húgyutak sterilitásában. Ezek a hatások szerepelhetnek azonkívül 
a népies orvoslásban a fertőzött sebek kezeléséhez a vizelettel való kimosás 
és a vizelettel á tita to tt borogatások használatának elterjedésében is.
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A hugyany sebbe hintésekor erős exsudatio lép fel, amely a szöveteié 
m élyén behatolni kész csirokat a, felszínre hozza. I t t  a m egnövekedett lym phá- 
ban m egindulhat a hum oralis védekezés; phagocytosis és antitest hatás által 
a baktérium ok száma és virulenciája csökken. A bekövetkező erős hyperaem ia 
elősegíti a granuláció gyors m egindulását.

A carbam id a sulfonam idok oldhatóságát fokozza és a p-aminobenzoe- 
sav gátlását csökkenti (G. A. Feist), ezért kézenfekvő és jó eredm ényt bizto
sító gondolat volt a tisztán chem otherapiás hatású  sulfonam idoknak hugyany- 
nyal kombinálása. Valóban az in vitro  és in vivo vizsgálatok azt bizonyí
to tták , hogy a bakterium gátlás fokozódását eredm ényezi az együttes alkal
mazás (Bauer, K em kes  stb.) és a fejlődésgátlás Hove és Weinstein  vizsgálatai 
szerin t a gramm negatív csírokra is k iterjedhet sulfapyridin-hugyany (1:10) 
keverékkel.

1. ábra. 2. ábra.

A  hugyany penicillinre gyakorolt hatását szükségesnek ta rto ttu k  külön 
vizsgálni, mivel B ernheim  F. vizsgálataiból ism ert, hogy az ureum  a strepto
m ycin gátlását a Koch-bacillusra és a b. colira csökkenti. Az Egyetemi Gyógy
szertan i Intézetben végzett in vitro vizsgálataink (Glas, Kós) a következő 
eredm ényeket adták:

B) táblázat.
Penicillin  hígítás ~~~ ~ 0^32 0,16 0,08" 0,04 “  0,02 6 . 4
T isztán Penicillin — — — —
i-enicillin +  5 % carbam id — — — —
Penicillin  + 1 0 %  carbam id — — — —
Penicillin +  20 % carbam id — — — — —

Jelmagyarázat: —  gátló h a t á s  s t a p h c c .  H . oxfordra. +  van fejlődés.
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Ha tekintetbe vesszük még azt is, hogy a hügyany a sejtfalá'teresztő- 
képességet is fokozza, és ezáltal a gyógyszerek — így a S. és P. — ú tjá t a 
sebekben lévő bakterium sejtekbe megnyitja, akkor érthetővő válnak azok az 
eredmények, amelyek bizonyítják, hogy a chem otherapiás szereknek és a 
penicillinnek hugyannyal együtt adása a gyakorlatban hatásosabb eredm é
nyekre vezet, m int ureum  nélküli alkalmazásuk.

K linikai am bulanciánk beteganyagának adatai szerint accidentalis sérü- 
léses fertőzésekben az esetek több m int fele mcnoinfectio volt (kb. 60% sta- 
phylocc. pyogenes aureus, ill. albus, citreus csak ritkán; 30% streptocc. pyoge
nes; 5—10% coli, ill. egyéb). Az esetek m ásik felében polyinfectioként 90 %- 
ban staphylo-streptococcus assotiatióról, kb. 10%-ban pedig coli, proteus, vagy 
b. diphteriae társu lásáró l volt szó staphylo-, ill. streptococcusokkal. Háborús 
sérüléseknél természetesen az anaerobok előfordulásának gyakoriságával kell 
még számolnunk. Az A) táblázattal összehasonlítás alapján lá th a tju k  tehát, 
hogy a sebészetben előforduló kórokozók legtöbbje ellen hatásos a P. M. S. 
sebhintőpor. K evert fertőzésekben, különösen anaerob-aerob associátiókban 
— m elyeket Matwejév és Akim ova  igen m alignusaknak ta lá lt és am elyeket 
egyedül sem a penicillin, sem a sulfonamid nem befolyásol — azért jelentős 
alkalmazása, m ert az együttes hatástól az ilyen társas fertőzések leküzdése is 
várható.

A) Prophylactikus alkalmazás sebfertőzés elhárítására.

Az infekció elleni küzdelem szükségessége különösen a sérüléses sebé
szetben igen nagy. Még súlyosabb sérüléseknél is, ahol a sérü lt kórházba szál
lítás u tán  általános penicillin-kezelésben részesülhet, előtérben áll a mielőbbi 
lokális alkalmazás előnye. A baktérium okkal szemben ugyanis m inél korábban 
kell fellépni, m ert a kórokozók az akklimatizációjukhoz szükséges inkubációs 
idő (6 óra) a la tt sebezhetők leginkább. Amikor azonban m ár elhalt szövetbe 
ágyazottan tenyésznek, akkor az antibakteriális szerek is cserbenhagyhatnak.

Súlyos m unka- és közlekedési sérüléseknél, ahol a cél az általános infek
ció megakadályozása, elsőrendű jelentőséget nyer első sebellátáskor a súlyosan 
szennyezett, roncsolt sebek behintése antibakteriális szerekkel. Az antibiotikum , 
ill. chemo-prbphylaxis azonban a sebész szám ára nem  jelen theti azt, hogy a 
sebészi alapelveket (sebkimetszés, roncsolt részek, idegen anyagok eltávolítása, 
nyílt törések fedése stb.) figyelmen kívül hagyhatja, m ert a  legjobb gyógyulást 
a gondos sebészi m unka és a sebgyógyulást károsan befolyásoló tényezők 
távoltartása biztosítja. Meggyőzőek ebből a szempontból G orinyevszkaja  kitűnő 
eredm ényei békesérüléseken a sebkimetszéssel és az azt követő elsődleges 
v arra tta l még a sulfonamidok használata előtti években. Ellenben a helyes 
sebellátás mellőzése, devitalizált szövetek, haematoma visszahagyása esetén a 
baktérium gátló szerek is cserbenhagynak. Csak szabályos sebészi ellátás m ellett 
je len thet komoly értéket az antibakteriális szerek „tám ogató“ hatása a seb
fertőzés elleni küzdelemben. Ezen támogató hatással viszont sokkal nagyobb 
százalékban érhető el sima gyógyulás.

A P. M. S. sebhintőpor alkalmazása prophylactikus célból sebfertőzés 
elhárítására szóbajöhet:

1. Provizórikus sebellátás során. Súlyosan szennyezett, roncsolt sebek 
(közlekedési és munkasérülések) esetén közvetlenül a sérülés utáni a seb 
fe lü le t behintése célszerű a sebészi ellátásig, m iután az első órákban a csírok 
még nem nyom ulnak mélyen a szövetekbe és így a felületi alkalm azás k ilá tá
sai kitűnőek.
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2. Fertőzésnek k ite tt sebek defin itiv  ellátásánál — részleges seb varrat
tal és drainageval — különösen akkor nagyjelentőségű, ha a sebkimetszés csak

■ elégtelenül, vagy késve vihető keresztül.
3. Elsődleges sebvarratkor, ahol a  Csarukovszkij—Friedrich-féle elsőd

leges sebkimetszés fe lté telei ideálisan m egvannak és keresztülvihetők, ott 
feleslegesnek ta rtju k  alkalm azását. Különösen azért, m ert a friss sebből a 
vérzés kimossa a h in tőport és a sulfonam idok — m int ezt Petrovszkij hang
súlyozta — helyileg a sebben olyan erős hyperem iát hoznak létre, hogy a  
drainezés nélküli alkalm azás sebgyógyulást zavaró haem atom át eredm ényezhet 
a sebfelületek között. Sokan sebhintőpor védelm ére támaszkodva, eltekintenek 
a klasszikus sebkim etszéstől és csak a roncsolt szövetrészeket távolítják  el 
sebszél kiigazítással. Ezt nem  helyeselhetjük. Mi csak olyan esetekben ta rtju k  
megengedhetőnek, h a  az elsődleges sebkim etszés nem  vihető keresztül anató 
miai okokból, így erek, idegek közelében, arcon és főkép a  kézujjakon. János 
Gy. szerint az antibiotikum ok használata az elsődleges v arra t időhatárát jelen
tőseit kitolja. A. Vannod  Penicillin-Cibasol-púder (P. C. P.) lokális applikáció
jával 76 erősen szennyezett sérülés, ill. fertőzött te rü le ten  végzett m űtét esetén 
74 esetben sim a gyógyulást ért el. •

4. Elsődleges halasztóvarrat és sekundervarrat előkészítéséhez és bizto
sítására. B akuljev  m u ta to tt rá, hogy inficiált sebek 3—5 nap m úlva sebvarrat
tal másodlagosan egyesíthetők, m ert ez a la tt helyi im m unitás alakul ki — 
(elsődleges halasztóvarrat). J. H. Morris és G. H. M artin  az antibiotikum  véde
lem sikeréről szám oltak be •—• elhúzott prim aer varratoknál. Sekunder varrat 
általában 10—15 nap eltelte  u tán  a seb feltisztulása és a  sarjadzás m egindu
lása esetén végezhető. P . S. tarta lm ú hintőporokkal a közlések szerint a vára
kozási idő lényegesen csökkenthető, azonkívül a másodlagos v arra t alkalm a
zása szélesebben kiterjeszthető.

5. A septikus operációs sebeknél, ahol teljesen zá rt sebvarrato t végzünk, 
a sebhintőpor alkalm azása célszerűtlen. Ilyen bezárt, friss sebekben a sulfon- 
amidok erőteljes lym phaáram lást és hyperaem iát idéznek elő, amely seroma. 
ill. haem atom a létrehozásával zavarha tja  a sebgyógyulást. G. Maintz m eg
figyelései szerint csak töm eges sulfonam id porral kitöltés és sűrű v a rra t vezet 
seromához.

K linikánkon a szennyezett sérülések  ellátását a következő .általános 
irányelvek szerint végeztük: 1. Fertőzéselhárítás. 2. Vérzéscsillapítás. 3. Foly
tonossági hiányok m egszüntetése. 4 K iesett funkció helyreállítása. A fentiek 
figyelembevételével a sebellátás so rrend je így alakult:

I. Provizórikus sebellátás. Sérülés u tán  azonnal még az üzemi segély
helyen, ill. intézetbe felvételkor még az am bulancián, vagy felvételi kötöző
ben a sebet beh in tettük  sebhintőporral, hogy a m űtétig  eltelt idő a la tt m ár 
m eggátoljuk a csírok szaporodását.

II. D efinitiv sebellátás, a) Bőrlemosás és desinficiálás jóddal. (A sebet 
nem szabad jódozni, m ert a penicillint inaktiválja.) b) Lokál anaesthesia, 
c) Elsődleges sebkim etszés Csarukovszkij— Friedrich  szerint. Ahol ez nem 
vihető keresztül (pl. ujjsérülésnél), o'tt a szem m elláthatóan szennyezett felület 
és roncsolt szövetcafatok eltávolítását végezzük sebszélegalizálással. d) Vérzés- 
csillapítás. e) Sebhintőpor beszórása általában  késhát vastagságig, f) A seb 
zárása (néhány napra gum i drain, ill. laza varrat). Különösen o'tt szükséges 
drainálni, ahol a szövetekből erősebb secretio, vagy vérzés várható. Anyag
hiány esetén azonnali bőrhiánypótlást végzünk, m elynek fontosságára hazánk
ban Hedry, Érczy és Zoltán J. h ív ták  fel ism ételten a figyelm et (Reverdin-
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plasztika!), g) Végtag nyugalombahelyezés Pyrogov elveinek megfelelően, 
h) T. A. T. (?)

Pröfilaktikus célból P. M. S. sebhintőport, a közölt elvek szerint 62 eset
ben alkalm aztuk. Eseteinket csoportosítva az alábbi táblázat foglalja össze:

C) táblázat.
Indikáció E se te  k 

szám a
P p . gyó

gyu lt
L okális

su p p tio v a lu a r

a) M unkasérülés. (Nagyobbrészt roncsolt, szeny- 
nyezett üzem i kézsérülés.) 34 31 3

b) Feltehetően inficiált szövetekben végzett ki
sebb m űtétek. 19 15 4

c) Hasfali sebbe olyan hasi m űtétek után, ahol a 
, hasfal fertőződésével szám olhattunk 9 9 _

Összesen: 62 55 7
Az a) csoport sérülései súlyosan szennyezettek és roncsoltak voltak, a 

fellépett 3 suppura'tio azonban csak kisebb sebrészekre szorítkozott, feltűnően 
enyhe jellegű volt és a gyógyulási folyam atot lényegesen egy esetben sem 
hátrá lta tta . E csoportban 12 súlyosabb sérült még általános penicillinkezelés
ben is részesült.

A b) .csoportban a sikertelen esetek elfolyósodott atheroma, fonalgeny- 
nyedés és sipolyok m űtétékor adódtak.

A c) csoportban egy gangraenás appendix eltávolításakor a hasfali sebbe 
h in tett 2 am pulla P. M. S. hintőpor u tán  bőrala tti seroma keletkezett, m ely a
9. napra magától felszívódott, anélkül, hogy az elsődleges gyógyulást meg
akadályozta volna.

A hasi m űtétekkel kapcsolatban tárgyalnunk kell még az intraperito- 
neális (i. p.) alkalmazás kérdését is- M. Gelubcow  vizsgálatai szerint a peni
cillin i. p. m inden szövődmény nélkül adható, ám de a  sulfathiazol púder i. p. 
alkalmazása u tán  P. Bergman  és K. Berquist állatk ísérleteken négyszer gyak- 
rabban ta lá ltak  adhaesisokat, m int a kontroll állatokban. J. Bahr szerin t a sul- 
fonamidok oldatokban is okoznak peritonealis reakciót, de peritonitis esetén 
ez kevésbbé jelentős, m ert sulfonamidok nélkül is keletkeznek összenövések 
Hartung, K. Stucke, W. Tunze és W inkelm ann  a Sulfonamid púder i- p. alkal
mazása u tán i fokozott adhaesióképződés veszélyére figyelm eztettek ugyancsak, 
m iután bebizonyosodott, hogy a puderszemcsék idegen testként is hatnak. 
Ezért a P. M, S. sebhintőpor és általában  sulfonam idok alkalm azását a has- 
üregbe csak diffus peritonitis esetén, vagy eltokolt tályogokba ta r tju k  helyén
valónak.

B) Helyi fertőzések kezelése.
Helyi kezelés révén a bakterium gátló szerekkel sokkal m agasabb con- 

centratum ot tudunk létesíteni, m int általános kezeléssel. Különösen a sulfon- 
amidokra vonatkozik ez, m ivel ezekből általános adagolásnál ekkora töm ény
séget máj-vese károsítás nélkül létrehozni nem lehetséges. A helyi kezelés 
azonkívül m ég nyito tt ereket sem tételez fel és így lokális thrombosis esetén 
is érhetünk el baktericid hatást. S. és P. kom binatiója azért is előnyösnek lát 
szik helyi fertőzések esetében, m ert a huzam osan nyitvakezelt sebeknek 
gyakorta vegyes baktérium  flórája van, m elyekre a penicillin egyedül hatás- 
tálán. K linikánkon 46 esetben az alábbi csoportosítás szerint végeztünk meg
figyelést P. M. S. sebhintőpor kezelésre vonatkozólag:



\

D) táblázat
esetek száma j ó eredmény

a) inficiált elhanyagolt sebek kezelésére 8 8
b) m űtét u tán i hasfalseb suppuratio , ill. részleges 

sebszétválás 7 5
c) Furunculus, carbunculus- P anaritium . H ydra

denitis (Incisio, ill. fe lnyílás után) 16 16
d) T rofikus fekélyek, ulcus cruris, am putatios 

csonkdecubitus kezelésére 9 6
e) Suppuralo sebfelületek feltisztítására . Reverdin 

plastica, ill. reoperatio előkészítésére. 6 6
Összesen: 46 41

Mindegyik csoportban a kezelés elsősorban a gennyes sebek fe ltisz tu 
lási idejét (a kezelés m egkezdésétől a seb feltisztulásáig és a  sarjadzás m eg
indulásáig  terjedő időt) befolyásolta a legelőnyösebben és egyes esetekben kfo. 
egyharm adra röv id ítette . Kezelés során  a váladékozás gyorsan megszűnt és a 
-sebek néhány behintés u tán s terillé  váltak. A fertőzött terü le tek  kezelésénél

3. ábra.
■a sebhintőpor term észetesen nem teszi mellőzhetővé a megfelelő sebészi ellátást 
(genygyülem fe ltá rása , drainezés stb.). Á ltalános fertőzés esetén pedig a helyi 
alkalm azáson kívüli antibioticumok ill. chem otherapiás gyógyszerek általános 
adása  is szükséges.

9 D. táb lázat d) csoportjából ki'1 kell em elnünk egy diabeteszes gangraena 
pedis esetet, m elyben a gangraenás terü le t P. M. S. sebhint.őporral kezelése 
11 héten  keresztül m egakadályozta az elhalt rész inficiálódását, am íg a beteg 
beleegyezett az am putálásba.

Az e) csoportból egy 32 éves kohász esetét ragadjuk ki, aki 1951. III. 
hó 3~án k erü lt klin ikánkra. A bal láb 1. fényképen látható sérülését egy 8 
m ázsa súlyú vasöntvénynek 120 cm m agasról lábrazuhanása okozta. A zúzott 
lágyrészm aradványcknak a csupasz öregujj csontpercre visszavarrása u tán  a 
heted ik  napon a m edialis ujjszélen jókora szilványi bőrrészlet necrotisalt. E 
te rü le t huzamos időn keresztüli erősen váladékozott és még IV. 19-ig sem tisz-
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tű it fel. Ekkor P. M. S. sebhintőporral h in tjük  be m ásodnaponként és 6 nap 
múlva, IV. 27-én a  seb m ár alkalm assá vált R everdin 'plasticára, m elyet Érczy- 
Zoltän J. eljárása szerint végeztünk el. A plastica eredm ényeként a beteg a sé
rüléstől szám ított tizenketted ik  héten, V. 24-én az öregujj jó functio jával gyó“ 
gyűlt a 2- fényképen látható  eredménnyel.

A P- M. S. sebhintőpor alkalm azását ezek alapján indicáltnak ta rtju k  
inficiált gennyedő sebek fe ltisztítására (sérülések, fagyások, égések u tán i geny- 
nyedések). Váladékos-sarjadzó felü letek  bőrá tü ltetésre  előkészítése céljából. 
Furunculusok, carbunculusok, hydradenitisek, panaritium ok, tályogok kezelé
sére incisio, ill. felnyílás után. Krónikus fekélyek, gangraenosus sebek és exul- 
cerált daganatok kezelésére.

Meg kell még em lítenünk, hogy a sebhintőpor a fertőzés elleni hatáson 
és a feltisztulási idő rövidítésén kívül magára a sebgyógyulásra is kedvező be
folyást gyakorol. A sebhintőpor sulfonamidl és hugyanytartalm a fo ly tán  ad
szorpciót fokozó, ozmotikus hypertoniát növelő, .contractiv és sebváladékot 
lugosító hatásai révén váladékcsökkenést, phagocytosis fokozódást és a seb 
gyógyulásra kedvező m iliőt eredményez.

A sebhintőporral huzamos kezelést épp úgy, m int profilaktikus alkalm a
zását m inden előny m elle tt is k ritikával kell alkalm azni. A m ár em líte tt fe lté
telek és indikációk betartásán  kívül gondolnunk ke ll a rra  is, hogy P  M. S.-sel 
is előfordulhat sulfonam id eccéma fellépésének lehetősége, m iként klinikánkon 
U ltraseptyl-Urea-val kezelt krónikus fekélyes betegeinknél ezt nem  ritkán  
figyelhettem  meg. A sensibilizálódott'beteg sebének környékén ism ételt a lkal
mazásikor derm atitis fejlődik ki- Ilyen sensibilázálást a  M arfanil is okozhat (J. 
Zinzius). A túlérzékenységi jelenségek kifejlődésekor más, sulfonam idm ent es 
kezelésre kell áttérni-

K linikai eseteink ism ertetésével kapcsolatban köszönetét mondok dir. 
B erndorfer Alfréd, dr- Lisszauer Dezső és dr. Vizikelety Gyula kartá rsaknak  
eseteik és megfigyeléseik szíves rendelkezésrebocsájfásáért.

A P. M. S. sebhintőpor csomagolása hosszú üvegcsövecskékben (lásd 3. 
fénykép) gazdaságos és kegyelmes, mivel könnyebben szórható ta rta lm a  célzot
tan  a sebbe, m int a szélesfejű, sterilen  nem  táro lható  szóródobozokból. A peni
cillin tartalm ú sebhintőpor egyben a lokáliss penicillinkezelés lehetőségét 
racionálisán bővíti. Ó vakodni kell azonban attól, hogy a sebhintőpor panacea- 
szerű laikus kezelőszerként terjed jen  el.

Összegezve: a sebhintőpor előnyeit abban lá thatjuk , hogy a por kompo
nensei kiegészítik egym ást a kórokozók elleni ha tást illetőleg, azonkívül a 
penicillin könnyen oldódik és gyorsan diffundál a szövetekbe, m íg a nehezen 
oldódó és lassan resorbeálódó sulfonamidok a bakteriosztatikus h a tá s t hosszan 
ta r tjá k  fenn. Az ureum  physikalis effectusával a S. és P. hatáspotenciálódását 
eredményezi. Felhasználása jelentős a baleseti sérülések provizórikus sebellá
tásában. A fertőzések profilaxisában a kombináció az indikációs te rü le te t-k i
bővíti, így anaerob és asszociált fertőzésekkel szemben is k iterjeszti a védel
met- Elsődleges halasztóvarrat és secundaervarrat P. M. S.-sel előkezelés u tán  
nagyobb biztonsággal végezhető el és a várakozási idő lerövidíthető. Helyi fe r
tőzések kezelésében különösen a feltisztulási időt gyorsítja meg, de befolyása 
a sebgyógyulásra is előnyös. Használata a szükséges sebészeti eljárásokat alá
tám asztja, de nem  helyettesíti. M indazonáltal alkalmazása haladás a „genny
nélkü li sebészet“-hez vezető úton.
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A sz ínérzésrő l  és gyakorla ti  jelentőségéről

Irta: dr. Aczél György
orvosőmagy

Látószervünk fény- és színérzékeny receptorában, a retinában, m ikro
szkópos nagyítással tíz réteget lá tunk , am elyek három , egymáshoz kapcsolódó 
neuron részeinek felelnek meg. A szem optikai rendszerén keresztül ju tó  ingér 
á thalad  az elülső nyolc rétegen és ,a kilencedik rétegben lévő pálcikákban és 
csapokban hoz lé tre  izgalmi jelenséget. A pálcikák és csapok az első neuron 
végkészülékeinek felelnek meg, ra jtu k  keresztül ju t az inger a kapcsolódó 
neuronokon keresztül a lá tás agyi centrum aiba.

A pálcikák és csapok helyes m űködése teszi lehetővé az alak és a szín 
felism erését. A pálcikáknak ezenkívül a sötétséghez illeszkedésben (adaptáció
ban) van  fontos szerepük. Legsűrűbben a re tina perifériáján  találhatók, szá
m uk a centrum  felé fokozatosan fogy, a központi éleslátás helyén, a fovea 
centrálisban, csak csapokat találunk. Ennek megfelelően az adaptációs képes
ség a re tina  perifériá ján  nagyobb, m in t a  centrum ban. A csapok funkciója a 
nappali látás, illetve ennek m egfelelően elsősorban a színérzés és az éles 
tárgylátás. Mivel a re tina  perifériájának  széli részein csapok nincsenek, szín
érzésünk és látóélességünk a centrum ban a legjobb, m ár a centrum  közvetlen 
környezetében is lényegesen gyengébb, a periféria felé állandóan csökken s a 
re tina  legszélső része színvak.

A pálcikák külső tagjaiban sikerü lt k im u ta tn i egy, az ,,A“-vitam innal 
rokon vegyianyagot, re tin a  bíbort, vagy rhodopsint, m ely sötétben felhalmozó
dik, fény hatására roham osan lebomlik, m ajd ú jbó l felhalmozódik. Ezt a 
vegyi folyam atot, m elyben fontos szerepe van az A  és B* vitam innak, ta rtju k  
a pálcikaműködés kém iai alapjának. Egyelőre tisztázatlan  kérdés, hogy ez a 
továbbiakban hogyan alakul á t idegingerületté, m ajd  fényérzetté.

Hasonló folyam atot a csapokban eddig nem  sikerü lt kim utatni. Nem

5 8 8



áll rendelkezésünkre olyan elm élet sem, amely a színérzés összes jelenségeit, 
a színtévesztés különböző m egnyilvánulásait és form áit teljes egészében és 
egyértelm űen meg tu d n á  magyarázni. A legáltalánosabban ism ert elméletek, 
amilyenek a Young—Helm holtz- és a Hering-féle, ennek ellenére alkalm asak 
arra, hogy a színérzés problém áit és jelenségeit csoportosítani és részben 
magyarázni tudjuk.

A külvilág tárgyairól a szembe érkező ingerek kétfélék lehetnek: 
színtelenek, vagy színesek. Színtelenen é rtjü k  a fehértől a szürkén á t a feke
téig tartó  ingereket. Ezek fokozatosan következnek egym ásután és az úgy
nevezett szürke sort alkotják. A  színes ingerek vagy ,,ta rk a“ színek m ár nem 
foglalhatók ilyen egyszerű rendszerbe, m ert ezek kvalitását három  tényező 
szabja meg: a tónus (szín), a fényerő és a te líte ttség ; utóbbi azt fejezi ki, 
hogy a színhez mennyi fehér keveredett. Minél több benne a fehér, annál 
kevésbbé te líte tt a szín. Tiszta te líte tt színek 'azok, amelyeket akkor nyerünk, 
ha term észetes fényforrás, pl. a nap sugarát prizm án felbontjuk, vagyis spek
trum ot állítunk  elő. Az így nyert színek sort képeznek, m ely vörösnél kezdő
dik, folytatódik a narancs, sárga, sárgászöld, zöld, zöldeskék, kék, indigó szí
nekben egészen az ibolyáig. A  vörös elő ttíés az ibolya u tán  is van m ég sugár
zás, ezek a sugarak azonban az emberi szem számára nem  láthatók. M egálla
p íthatjuk  ezen a soron, hogy ha az ibolyához fokozatosan vöröset kevernénk 
és a kéket csökkentenénk, úgy : ism ét elju tnánk a sor elejére, a vöröshöz, 
így a színek kört alkotnak, az úgynevezett színkört, am ely az összes tónuso
kat tartalm azza. Ebből a körből kiem elkedik négy szín azáltal, hogy ezek ön
m agukban egyedülálló színek, amelyekben más tónus (szín) nem  fedezhető 
fel. Ugyanis míg pl. a narancsban egyidejűleg vörös és sárga, az ibolyában 
vörös és kék  van, addig a vörös, la zöld, a kék és a sárga csak egy tónust ta r
talmaznak. Ezeket a színeket ősszíneknek nevezzük. Az ősszínek m ég egy 
másik tulajdonságot is m u tatnak  éspedig azt, hogy páronként k izárják  egy
mást (vörös a zöldet, kék a sárgát). Ez azt jelenti, hogy nincs olyan tónus, 
amely egyszerre tartalm azna k ék e t és sárgát, vagy vöröset és zöldet. Ezért 
ezeket a színpárokat ellentétes színeknek, vagy, m ert keverve fehér színt ad
nak, kiegészítő színeknek is nevezzük. A színkörben egym ással szemben lévő 
színek egym ássalí keverve mind fehéret adnak.

A színeknek m ásik nagy csoportját a te líte tlen  színek alkotják, 
melyek a te líte tt színeknek az összes lehetséges szürkékkel való keverésé
ből adódnak.

Ezen alapfogalmak birtokában nézzük m ár most, hogy a két legis
m ertebb színérzés elm élet hogyan magyarázza a színérzés m echanizm usát. 
Hering feltételezi, hogy a csapokban három  színérző elem van, am elyek egy- 
egy színpár behatására jönnek ingerületbe éspedig az egyik a fehér-fekete, 
a másik a vörös-zöld, a harm adik a kék-sárga hatására. A fehér, a vörös és 
a sárga inger disszimilációs folyam atot hoz létre. A három  ellen tétes szín 
asszimilációs folyam attal fe jti ki ha tásá t és hoz létre  megfelelő érzetet. 
A keverék színek egyszerre több elem izgatásával hozzák létre a keverék szí
nek érzeteit. )

A Lomonoszov—Young—Heimholtz-elmélet, vagy három-komponenstan 
szintén három  színérzékeny elemet tételez fel a csapokban, m elyek közül az 
első a vörös, a második a zöld, a harm adik az ibolya színnel szem ben fogé
kony elsősorban. M inden inger azonban m indhárom  elemre hat, de külön
böző m értékben, ezen keverékek eredm ényeképpen jönnek létre  a különböző 
színérzetek.
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A szín érzés hibáinak rendszere, a különböző színlátó típusok elneve
zése utóbbi e lm éle tre  épült. A jó  színérzésű egyént norm ális trichrom átnak 
nevezzük, jelezve azt, hogy m indhárom  kom ponens m egvan csapjaiban, m ég
pedig normális arányban. A hibás színérzésűek egy része, a súlyosabb fa jta , 
a külvilágból jövő összes színingereket két kom ponenssel dolgozza fel, szín
érző rendszere te h á t két elem re redukált, ezt a trich ro m átta l szemben dichro- 
m átnak  nevezzük. Ennek három  fa jtá já t különböztetjük  meg aszerint, hogy 
m élyik komponens hiányzik: pro tanop  (vörös hiányzik), deuteranop (zöld 
hiányzik) és tritan o p  (kék hiányzik). Utóbbi rendk ívü l nagy irodalmi r itk a 
ság. A hibás színérzésűek m ásik csoportját képezik azok, akiknek színérzésük 
trichrom atikus ugyan, de a három  komponenst nem  a norm ális arányban ta r 
talmazzák, hanem  valam elyiket kisebb m értékben. Ezeket a norm ális trichro- 
m átokkal szemben anom ális trichrom átoknak nevezzük és aszerint, hogy 
m elyik kom ponensük gyenge, lehetnek  prot-, deu ter-, illetve tritanom álisok 
(utóbbi ismét nag y  ritkaság). L étezik ezenkívül to tális színvakság, m elyet 
monochrom ásiának nevezünk. Ezeknek szénérzésük egyáltalán nincsen, gya
korlatilag  úgy lá tn ak , m int a norm ális 'színérzésű igen gyenge m egvilágítás
nál; látóélességük rendszerin t gyenge, nystagm us és gyakran szemfenéki elvál
tozások kísérik.

Mint lá ttu k , gyakorlatilag, m ikor színtévesztőkről beszélünk (ami a 
színiérzés h ibáinak  gyűjtő elnevezése), akkor tu lajdonképpen a vörös és zöld 
tévesztőkről van  szó. Ez veleszü letett színhiba, teh á t nem  betegség, hanem  
ism eretlen okon nyugvó tökéletlensége a látószervnek. Férfiak között m integy 
8 %-ban, nők között lényegesen kisebb, m integy 0.5%-ban fordul elő. A  szín
tévesztő a külvilágból jövő színbehatásokat hiányos 'színérző rendszerével 
hibásan dolgozza fel. Helytelen, a  valóságnak nem  megfelelő színérzetei kelet
keznek. Ez, különösen kisebb anom ália esetében, nem  nyilvánul m eg szembe
ötlően, viszont bizonyos m egnehezített körülm ények között ilyenkor is ny il
vánvalóvá válik. Ezen alapulnak a színérzés vizsgálatának különböző módjai.

A vizsgáló m ódszerek egyik csoportját a válogató próbák képezik, ame
lyek  közül legism ertebb a Holm gren-féle pam utpróba. Eredetileg abból állt, 
hogy különböző tónusú  és te líte ttség ű  pam utkötegekből kellett a vizsgáltnak 
azonos, vagy hasonló  színűeket kiválogatnia. Ez a módszer ilyen form ában 
teljesen elavultnak tekinthető , egyrészt azért, m ert norm ális színérzésü 
egyének is különböző módon végzik el a próbát, viszont rossz színérzők igen 
könnyen átcsúsznak ra jta . Ma legfeljebb o lyan módon alkalmazzák helye
sen, hogy a v izsgáltnak  nem csak k i kell 'válogatnia a hasonló színeket, ha
nem  rendeznie is kell azokat tónus és te líte ttség  szerint. Ilyen pontos vizs
g á la t ezzel a m ódszerrel hosszadalmas, szűrésre te ljesen  alkalm atlan eljárás.

Sokkal jobb  módszer, főleg szűrővizsgálatok elvégzésére az ú. n. 
pseudoisochrom atikus táblákkal voló vizsgálat. Ezeken a színfoltokból álló 
táb lák  úgy vannak  összeállítva, hogy jó színérzésű egyén azonnal és gondol
kodás nélkül felism eri a szines foltokból összerakott b e tű t vagy számot, 
ugyanakkor a rossz színérzésű nehezen vagy egyáltalán nem  ism eri fel. 
V annak olyan táb lák  is, am elyek úgy vannak összeállítva, hogy azon a jó 
színérző olyan szám ot lát, am it a rossz színérző nem  lát, ugyanakkor azon
b an  lá t benne olyat, am elyet viszont a jó  színérző nem  tud  felismerni. Ezek 
az ú. n. váltó (vexier) táblák.

A pseudoisochrom atikus táb lák  közül a legism ertebbek a Rabkin-, 
S tilling- és az Isihara-féle. E lvük  ugyanaz, icsupán a kivitelben vannak 
különbségek. A táb lák  általában  véve elég jól szűrnek, ami azt jelenti,
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hogy a színtévesztők döntő többsége nem  állja ki a próbát. Deuteranom áli- 
sok között akad egy-egy, aki a táb lát jól olvassa. A rra vonatkozóan, hogy a 
rossz színérzésű a színtévesztők melyik csoportjához tartozik, ezekkel a táb- 
tákkal vélem ényt alig lehet mondani. A forgalomban lévő táb lák  hiányos
sága, hogy a m ellékelt használati u tasítás nem  ad elegendő tám ponto t a 
vizsgálati eredm ények kiértékelésére. Ezt kívánjuk pótolni akkor, m ikor a 
közeljövőben a használatban lévő táblákhoz jó kiértékelést biztosító u tasítást 
készítünk.

A színérzés vizsgálatának legpontosabb és legmegbízhatóbb m ódja 
spektrális színekkel tö rténő  keverésen alapul. Ennek legism ertebb eszköze a 
Nagel-féle anomaloskop. Lényege, hogy a lá tó té r egyik felébe spektrális 
monochromatikus sárgát (Na-sárga) állítunk  be, másik felében pedig spek- 
trállis zöldből (Th-zöld) és vörösből (Li-vörös)' keverőcsavar segítségével lehet 
a tiszta zöldtől sárgászöldön, sárgán, narancson keresztül vörösig keverni. 
A vizsgálat azt a fe ladato t kapja, hogy a keverőcsavar segítségével állítson 
elő a vörösből és a zöldből a N a-sárgával azonos tónusú, te líte ttség ű  és 
fényerejű színt. A sárga tónusát változtatn i nem lehet, csavarja segítségével 
csak a fényerő változik. M inden készüléknek van megfelelő csavarállása, 
amely a norm ális színérzésre jellemző. M inden ettő l eltérő  eredm ény a szín
érző apparátus alterált voltára enged következtetni. A ídichrom átok egyenlőnek 
találják  a két látótér-felet akkor is ,ha tiszta vörös, vagy tiszta zöld Jáill a sár
gával szemben, am ennyiben a  fényerő megegyezik. Ezek kiválogatása anoma- 
loskoppal könnylen és gyorsan megy. Az anomális trichrom átok gyenge színük
ből tú l sokat használnak fel ahhoz, hogy a Na sárgával egyenletet találjanak. 
Tehát a deuteranom ális túlsók zöldet kever a vöröshöz, így ha az ő egyenletét 
megnézi egy norm ális színérzésű, akkor1,a lá tó tér felső felét zöldnek fogja látni. 
Fordítva, a  protanom ális túlsók vöröset kever a zöldhöz, így az ő egyenlete a 
normális egyén számára nem  fogadható el, m ert a felső fele tú l vörös.

A keverés eredm ényét számszerűen le lehet olvasni és a színtévesztés meny- 
nyiségét és minőségét a keverés arányának kiszám ításával, az úgynevezett ano
mális quotienssel, tehá t egy számmal lehet jellemezni-

Áz anomaloskop, m in t a felhasznált szinekből is látjuk , nem  alkalm as a 
kék színtévesztés vizsgálatára, de ennek gyakorlati jelentősége elenyésző.

Az anomaloskop igen jó, megbízható eszköz a színtévesztés vizsgálására. 
Szűrésre, a vizsgálat elég hosszadalmas volta m iatt, nem  túlságosan alkalmas, 
ugyanakkor azonban nélkülözhetetlen a pseudoisochromatikus táb lákkal bizony
talanul m egítélhető esetek tisztázására. A lkalm as ezenkívül néhány nagyon ér
dekes, elm életi és gyaokrlati szempontból fontos jelenslég vizsgálatára, és tan u l
mányozására-. Ezek a szinamblyopia, a szinasthenopia és a fokozott szim ultán 
kontraszt.

A szinamblyopia a tonus- (szín), megkülönböztető-képesség csökkent voltát 
jelenti, am i az anomaloskopon úgy jelentkezik, hogy, ha tízszer á llítta tju k  be a 
vizsgálattal az egyenletet, akkorf a n y ert értékek  egymástól különböznek, am it 
fokozott szórásnak nevezünk. Normális trichrom átok egy részénél is m egtalál
hatjuk  ezt a hibát, am i azt jelenti,, hogy színórző apparátusuk nem  tökéletes.

Színasthenopián a színérző apparátus elektív fáraszthatóságát é rtjü k  egy- 
egy színnel szemben (másnéven áthangolhatóság, vagy színfáradás). Ez a  tónus- 
megkülönböztető képesség csökkenthető vo ltát jelenti. Vizsgálata anomalosko
pon úgy történik, hogy 10— 15 m ásodpercig fixálta tunk  vörös, vagy zöld színű 
felületet, vagy nézetjük magába az anomaloskopba, melybe a szín be 'van  állítva
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és ezután felszólítjuk, hogy ism ét keressen egyenletet. Sok esetben 'egyébként 
norm ális színérzésű egyéneknél is azt találjuk, hogy a fix á lt színnel kifáradnak 
és úgy viselkednek, m in t deuter — illetve protanom álisok.. Ha ezlnagym érték“ 
ben jelentkezik, úgy az ilető b á r  normális trichom át, nem tekinthető  tökéle
tes színérzésűnek-

Fokozott kontraszton  azt a jelenséget értjük , m ikor valaki vörös, vagy 
zöld környezetben neu trá lis  szürke, vagy sárga foltot, zöld környezet esetén 
vörösnek,!vörös környezet esetén zöldnek, teh á t a környezet kiegészítő színében 
látja. Ez anomaloskopon úgy jelenkezik, hogy a lá tó térben  beállítva felül a vö
röset. alul a sárgát, az illető azt m ondja,'hogy felü l vörös, alul pedig zöld színt 
lát. Fordítva, zöld-sárga lá tó térre  az t mondja, hogy zöld-vörös.

Ha ezeknek a jelenségeknek csak egyike van  jelen, ez még nem  tek in t
hető oknak arra, hogy a v izsgáltat színtévesztőnek nevezzük. De ha mindhárom , 
vagy kettő  jelentkezik, ugyanakkor a vizsgált a  pseudoisochrom atikus táb lákat 
sem 'olvassa kifogástalanul, esetleg az anomaloskopos norm ális egyenletet sem 
á llítja  be tökéletesen, akkor nagy valószínűséggel a rra  lehet következtetni, 
hogy ha kis m értékben  is, de színtévesztő-

Ezeken a módszereken k ívü l van még jó  néhány  más vizsgáló (eljárás is. 
Egyrészük a fenti elveken alapul, csupán az eszközök kivitelezésében!különböz
nek. Más részük a felvillanó fényekkel működő, ú. n. lám pás készülékek, m e
lyeknek értékelésére m ég visszatérek. Mint m ár em lítettem , gyakorlati szem
pontból a dichrom asiák közül a protanopiának és a deuteranopiának, az ano
m ális trichom ásiák közül a protanom áliának és a deuteranopiának van je len 
tősége. Protanopia és deuteranopia között gyakorlati színteljesítő-képesség szem. 
pontjából nincs lnagy eltérés, ezért szokták őket együttesen vörös-zöld szín
tévesztőknek nevezni. Szám ukra a vörös és zöld között nincs tónus (szín) k ü ‘ 
lönbség. Am ennyiben a gyakorla tban  némileg m egkülönböztetik a k é t színt, ez 
abból fakad, hogy a vörös szín „melegségét“ érzékelik a zöld ,,hidegségével“ 
szemben. M egkülönböztetni a két színérzési h ibát csak {anomaloskopon, vagy 
spektrum on lehet éspedig azon az alapon, hogy nem  egyforma szám ukra a vö
rös és zöld világossági foka (fényereje). Helytelen volna a vörös-zöld színtévesz
tést úgy képzelni el, hogy az a  vörös és zöld összecserélését je len ti m inden kö
rülm ények között. Jó  m egvilágítással, ha a színes felü let eCég nagy és elegendő 
idő áll rendelkezésre, akkor szerzett emlékképek segítségével több kevesebb 
biztonsággal felism erik a két színt. P l az {emlékképekben kötve van a zöld fű, 
vagy a vörös dekorációs anyag színe, fényereje. De h a  a színtévesztő olyan kö
rülm ények közé kerül, hogy a színeket fényerejük és emlékképeik segítségével 
nem tud ja  m egkülönböztetni, akkor a színeket összetéveszti. Leggyakrabban 
élénk vöröset sö té t sárgával, barnával, olaj-zölddel, rózsaszínűt sá r
gával, barnás-szürkével. szürkés-rózsával. Ilyen m egnehezített körülm é
nyeket hozunk lé tre  a pseudoisochromatikus táblákon, valam int az anomalosko
pon. A vörös színtévesztők gyakorlati színteljesítő-képejsége kétségtelenül 
rossz, am inek következtében alkalm azásuk a továbbiakban ism ertetett foglal
kozási ágakban veszélyes, de gyakran a m indennapi életben is gondjuk van pl. 
közlekedésnél vörös-zöld jelzőlám pák felismerésénél.

Az anomális trichrom átok színteljesítőképessége nagyon széles határok között 
változhat. Az anom ália foka, am it az anomális quotienssel fejezünk ki, nem  je 
lent feltétlenül m eghatározott szinteljesítő-képességet. Az anomális trichrom átok 
jelentékeny része nem  téveszti olyan m értékben a színeket, m int a dichromátok. 
R ájuk is vonatkozik az, hogy am ennyiben jó a m egvilágítás, elég nagy a színes
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felü let és megfelelő idő á l lNrendelkezésre, akkor a színeket felism erik, de ha a 
megvilágítás csökken, kicsiny a felüliét és a szín csak rövid időre v illan  fel (pl. 
rakéta), akkor a színiérzésük hibás vagy hiányos.

A gyakorlati életben használt jelzőszinek csaknem kizárólag a zöld és vörös, 
ami a rossz színérzésűek szempontjából igen hátrányos, m ert iszínhibájuk éppen 
ebben a k é t színben döntő. H elytelen volna tehát a vizsgálat folyam án kism ér
tékben anomálisnak talá lt egyénre kijelenteni, hogy „csaknem norm ális“ , m ert 
a gyakorlati élet folyamán könnyen kerülhet rossz körülm ények között neki 
teljesíthetetlen  színfeladat elé. Ilyen rossz körülm ényt je len t pl. a köd, am ikor 
m egvilágítás csökken, kicsiny a fe lü let és a szín csak rövid időre v illan  fel (pl. 
képesség gyorsan alászáli. .Éjszaka, illetve sötétben a tárgyak  színeit nem tud 
ják m egkülönböztetni a norm ális színérzésű egyének sem. Azonban fontos lehet 
a sötétben néhány p illanatra  feltűnő színes fényekfelism erése, am ikor teh á t az 
összes lehetséges m egnehezített körülm ények jelen vannak.

Ilyen gyakorlati körülm ények kísérleti m egterem tésén alapu lnak  azok a 
próbák, am elyeket egyes, a színérzés elméleti és gyakorlati problém áival fog
lalkozó szerzők á llíto ttak  össze, amilyen pl- <a Fierlinger-féle lám pás készülék. 
Ezek azonban kevés sikerrel já r ta k  és a készülékek nem terjed tek  el. Nehéz elő
ször is a ténylegesnek megfelelő körülm ényeket terem teni és a  vizsgálandókat 
olyan feladatok elé állítani, m int am ilyenbe m unkájuk kapcsán kerülhetnek. 
Az eredm ények kiértékelése bizonytalan. Főhibájuk ezeknek az eljárásoknak, 
hogy az eredm ényéket /csak a vizsgált bemondásai alapján lehet (regisztrálni. 
Ez sok esetben vezet tévedésre és arra, hogy sok színtévesztőt jó színérzésünek, 
ugyanakkor sok jó színérzésűt színtévesztőnek minősítenek. ;Ezek a módszerek 
ma m ár legfeljebb, m int kiegészítő vizsgálatok jöhetnek szám ításba. É rtékük 
megközelítőleg sem olyan nagy, m int ahogy nem  szakértők elképzelik. Kérdés 
m ár most, hogy a színtévesztések különböző fokainál, illetve a különböző fog
lalkozási ágakban, am elyek színérző fe ladatokat1 rónak az egyénre, hogyan b írál
juk el a színteljesítő-képességet. Helyes eljárás az, ha táblás vizsgálatokkal ki
szűrjük a nyilvánvalóan h ibás színérzésűeket, a kétes eseteket pedig részletes 
anomaloskopos vizgálatnak v e tjü k  alá. További kísérleti m unka fe ladata  annak 
tisztázása, hogy a színérzést m egnehezítő körülm ények (testi vagy szellemi fá 
radtság, oxygen-hiány, rossz látási viszonyok), milyen módon hatnak , vagyis 
milyen m értékben nehezítik, illetve ron tják  a színérzést, a színteljesítő  képes
séget.

A színamblyopia norm ális körülm ények, jó feltételek között is bizonytalan
ságot je len t színárnyalatok megítélésében,. M egnehezített körülm ények között ez 
fokozódik és sok esetben olyan különbségeket érhet el, m int am ilyet szín
tévesztőknél látunk. A szinasthenopia (áthangoiltság, vagy színfáradás) a 
gyakorlati életben sokféle módon nyilvánulhat meg. Például a  mozdonyvezető, 
vagy fűtő, ha hosszabb ideig belenéz a tűzbe, a vörös színnel szem ben kifá
rad; ha ezután kell vörös jelzést felismernie, akkor, mivel a vörös szín iránt 
érzékenysége csökkent, helytelenül sárgának ítéli meg. (Különösen éjszaka.) 
Nagy kiterjedésű zöld erdő, vagy ré t felett a repülőgépvezető szeme a zöld 
színre elfáradhat; ilyen körülm ények között feltűnő zöld jelzést esetleg nem 
ismer fel. Fokozott szim ultán kontraszt érvényesülhet a gyakorlatban például 
akkor, ha a naplem entét nézzük, mikor' az ég alja nagy k it erjedésben vörös 
színben látszik; ilyenkor fehér vagy sárga fény zöldnek (vörös kiegészítő 
színe) tűnhet. A fen ti példákból, amelyhez m ég sokat lehetne felsorolni, indo
koltnak látszik, legalább is kétes esetekben, vizsgálatainkat ezekre a ténye
zőkre is kiterjeszteni. ,

593



Vegyük so rra  azokat a foglalkozási ágakat, amelyekben jó színérző 
képességre van szükség. Legism ertebb a vasút. A mozdonyvezető jó színérző 
képessége döntően fontos a színes közlekedési jelzések biztos és gyors felis
meréséhez. A szín tan  irodalm a több olyan vasúti szerencsétlenséget jegyzett 
fel, am ikor kétséget k izáróan k iderü lt, hogy a szerencsétlenség oka a vezető 
rossz színérzése volt. Éppen az első ilyen m ódon kielem zett eset tere lte  a 
figyelm et a színérzés fontosságára és ettő l kezdve honosodott meg egyik or- 
szágban a m ásik u tá n  az a rendszer, hogy a vasúthoz felvétel előtt a je len t
kezők színérzését megvizsgálják. A színtévesztésen alapuló szerencsétlenségek 
száma a k ideríte ttéknél nyilvánvalóan jóval nagyobb, mivel az esetek egy 
része feltehetőleg azért nem  volt kideríthető, m e rt a mozdonyvezető a sze
rencsétlenség alkalm ával életét vesztette. A vasú ti alkalm azottak színérzésé
vel szemben a legszigorúbb követelm ényeket kell tám asztanunk, hiszen m urr 
kájuk  jelentékeny részét a  színlátás szem pontjából legkedvezőtlenebb körü l
m ények között, éjszaka végzik, színes jeleik vörösek és zöldek, viszonylag kis 
jeleket használnak, sok esetben igen rövid idő áll rendelkezésükre a  felis
meréshez, számolni k e ll köddel, esővel, fáradsággal és más nehezítő körü l
ményekkel.

A vasutasokéhoz hasonló feladatok állnak  a hajósok előtt
A gépkocsivezetők fe ladatai között szin tén  szerepelnek színes közleke- 

dési jelek, vörös és zöld, am elyeknek helytelen felism eréséből szerencsétlen
ségek keletkezhetnek. Számolniok kell: köddel, esővel, rossz látásviszonyok
kal é s  fontos szám ukra, hogy a  helyes felism erés u tán  gyorsan tudjanak 
dönteni.

Egyes szerzők a jó  színérzést az orvosi foglalkozásban ta rtják  a leg
fontosabbnak. A  m ikroszkópiái m unka jó  színérzést követel, hiszen az i t t  el- 
követett hibák könnyen  súlyos diagnosztikus tévedésekre vezethetnek. A kór
boncnok a  színek a lap já n  dönt el sok kérdést- Az a  színtévesztő orvos, aki 
színérzés vizsgálatokat végez, bizonytalan alapokon áll és sorozatosan hibáz
hat, m ert hiányzik s a já t  norm ális színérzésének kon tro ll lehetősége.

K ülön kívánok foglalkozni a  színérzés jelentőségével a Honvédségre 
vonatkozóan. Ezen belül jelentőségében kétségtelenül kiem elkedik a repülő 
fegyvernem, am ely sok szem pontból' a  vasút, ille tve  a hajózás szám ára fenn- 
álló feladatoknál nagyobbakat k íván  színteljesítő képesség szempontjából. 
Fontos a  repülők szám ára, hogy a  földről adott színes jeleket biztosan és 
gyorsan felismerjék. A gépek éjszaka szárnyukon, farkukon kis színes lám 
pákat visznek, am elyről fe l lehet ismerni, hogy a gép m ilyen irányban  halad. 
A repülő tér színes jelzései fontos ú tbaigazítást adnak  a leszállásnál. A lövé- 
szek által használt színes jelzések helyes alkalm azása és felismerése is döntő. 
Megfigyelők szám ára a terep tárgyak  színárnyalatainak  helyes megkülönböz
tetése az álcázott erődök, csapatok, ütegek felism erése gyakran a  legfinomabb 
árnyala ti különbségek helyes érzékelése alapján válik  lehetségessé. De még 
a szerelők szám ára sem  közömbös a színérzés. A használható jó, és m ár hasz
n á lh a ta tlan  állott üzem anyag gyakran csak sz ínárnyala t alapján különböztet- 
■hető meg. A m otor dróthuzalai különböző színűek, esetleges felcserélésük sú 
lyos h ibára vezet. V égül érdekes példaként: A szovjet gépek felségjele vö
rös, az U.S.A. gépeké pedig fehér ötágú csillag. Hom ályban, szürkületkor ezek 
m egkülönböztetése színérző feladat.

Még egy igen fontos tényező szerepel a repülőknél, amely színérzésüket 
komoly m értékben tu d ja  befolyásolni. A fá rad tság  á ltalában  véve is k ihat 
a színérzésre, annak teljesítőképességét lerontja. R epülésnél a magasság kap
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csán fellépő oxygénrszegénység azonban ezen túlm enően igen komoly m ér
tékben és m ár viszonylag kis magasságodban, 3—4000 m éteren csökkenti a 
színérző képességet, a meglévő színhibák pedig nagym értékben fokozódnak. 
M indezek a körülm ények messzemenően indokolttá teszik- hogy hajózóinktól 
kifogástalan színérzést követeljünk meg. E m beréletet és nagy anyagi é rték e
ket m entünk meg, ha ezt a követelm ényt szigorúan betartjuk . Nem szabad, 
hogy megtévesszen bennünket az  a körülm ény, hogy ritkán  fo rdult elő olyan 
baleset, amelynél k iderült, hogy a repülőgépvezető rossz színérzése idézte elő. 
Először is igen kicsi azoknak a száma, akik rossz színérzéssel bekerü ltek  a 
Légierőkhöz, bárm ely ország hadseregében, m ert a hajózok szűrése színérzés 
szempontjából mág régen megkezdődött. M ásrészt a repülésre vonatkozólag 
is áll, ső t még fokozottabban, m int a vasútra , hogy a ballesetek okait kederí- 
teni nem  mindig, sőt ritkán  lehet. Ily  m ódon nem lehetünk biztosak abban, 
hegy a színtévesztő repülők kis száma ellenére nem okozott-e ez a h iba sok
kal több k árt em beréletben és anyagban, m int hinnénk. Igen drága és semmi- 
esetre sem  megengedhető m ódja volna egy ilyen baleset bevárása annak  iga
zolására, hogy a színtévesztés veszélyt je lent a hajózó és a repülőgép számára.

A Honvédség m ás fegyvernem einél a színérzés jelentősége korántsem  
olyan nagy, mint a repülőknél. De tudjuk, hogy a gyalogság harcában, m in t 
jelzést a roham  megkezdésére, visszavonulásra, vagy más m ozdulatokra, al
kalm aznak színes jeleket. Könnyen elképzelhető, hogy színtévesztő parancs
nok könnyen bajba v iheti egységét, ha ilyen rakétajelet rosszul ism er fel, 
vagy akár csak bizonytalankodik is. Az ellenség álcázott egységeit, fedezékeit- 
lőállásait sokszor csak akkor tud juk  felism erni, ha a színárnyalatokat jól 
meg tud juk  különböztetni, például a friss és az esetleg előző napon leszedett 
és álcázásra felhasznált, kissé m ár hervadt lomb színe között. Többi fegyver" 
nem einkre is á ll azonban, különösen a m űszakiakra, hogy a terep  sz ínárnya
latainak helyes felismerése m unkájuk végzése kapcsán fontos alapul szol 
gálhat.

Számolni kell a  szolgálat kapcsán a rossz látási viszonyokkal, fá rad t
sággal, teh á t a színérzés szempontjából hátrányos körülm ényekkel. Ezek 
alapján indokolt, hogy csapattisztjeinktől jó színérzést követeljünk meg. Nem 
kétséges azonban, hogy a Légierő hajózó állom ányától e ltek in tve m ás fegy
vernem ek színtévesztő. harcosai szolgálatukat ezzel a fogyatkozásukkal is jóJ 
el tu d ják  látn i. A  katonai szolgálat számos terü le tén  alkalm azhatók szín
tévesztők anélkül, hogy ez bárm inem ű veszélyt jelen thetne ak á r szem élyükre, 
akár egységükre nézve. Sőt egyes szolgálati ágakban működő parancsnokok
nál, tiszteknél sem kell a színtévesztést alkalm atlansági oknak tek in ten i szol
gálatuk jó  éllátásában, m int például a pénzügyi szolgálat, hadtápszolgálat 
egyes ágazatai, ruházat, élelmezés, stb.

A fenti körülm ények messzemenően indokolttá teszik, hogy a honvéd" 
orvosok, kik sorozásokat, bem utatásokat végeznek, a színérzés alapfogalm ai
val és gyakorlati jelentőségével tisztában legyenek. K ülönösképpen’ vonat
kozik ez azokra, akik a fentebb em líte tt speciális fegyvernem eknél te ljesíte
nek szolgálatot. De tisztában  kell lenniök ezzel a kérdéssel azért is, m ert nem 
szakértők körében számos tévhit uralkodik a színérzés jelentőségéről. Az ezzel 
kapcsolatban fe lm erült v itákban  a honvédorvosok feladata, hogy ezeket a  tév" 
h iteket megfelelő módon eloszlassák és a különböző h^tározványainkban le
szögezett követelm ényeknek érvényt szerezzenek. Ehhez kívántam  tám pontot 
és segítséget nyújtani cikkemmel.
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Műszereit racionális esirtalanítása
Ir ta : d r. T ú ri K á ro ly

orvosi őba dn agy

Műszerek, fecskendők, különböző gyógyászati segédeszközök csírtalaní- 
tására , valam int sterilizálás u tán  csírm entes állapotban való ta rtásá ra  hazánk
ban a legelterjed tebben  a  70%-os alcoholt használták. Közismert tény  azon
ban az, hogy az alcohol a jó csírtalanítás követelm ényeinek nem felel meg. 
A cseh gyógyszeripar éppen ia legutóbbi időben h ív ta  feli az orvosok figyelm ét 
a M erjen  kiváló desinficiens és antisepticus hatására , amelynek a később 
csak részben ism erte te tt előnyei m ellett hatalm as nemzetgazdasági jelentősége 
van az alcoholm egtakarítás szempontjából. O sztályunkon 10 hónapja hasz
náljuk  a M erfent, éppen ezért nem  kívánok széles felhasználhatóságának m in
den területével foglalkozni, csak az osztályunkon tö rtén t alkalm azásának 
gyakorlati tapasztalatait szeretném  az alábbiakban részletezni.

Általánosságban a Merfenről: chemiai összetétele phenylhydrargyrum boricum. 
Tehát higanytártalmú vegyület szerves kötésben. Fehér kristályos por, amely víz
ben, gclyoerinben, alcoholban jól oldódik. Merfen aquosum concentra'um néven 
1:500-as higítású vizes oldatban 100 gr-os, 500 gr-os, ,1000 gr-os originális csoma
golásban kerül forgalomba. Az oldat stabilitását nem befolyásolja sem a fény, 
levegő, sem az állás. Borsav gyökre és higany-benzol-mag kötődésre bomlik szét. 
A Hg-benzolmag, kötődés igen erős, ebből ered második igen értékes tulajdonsága, 
hogy mérgezési tüneteket nem okoz. Legfontosabb azonban az igen kifejezett bakte- 
ricid, sporacid és bacteriostaticus hatása, amely felöleli az összes aerob-a'naerob, 
valamint a spóraképző baktérium fajtákat is. Az O. K. I. bakteriológiai vizsgálata 
szerint a Merfen phenol coeficiense a staphylococcus aureussal szemben 150. míg 
a sublimaté összehasonlításképpen csak 30—35.

Összehasonlító kísérleteket nem végeztem, de az irodalmi adatok me1 lett a gátlási 
kísérlet is mutatja a Merfen bacteriostaticus hatását. Ha staphylococcus aureussal 
széJesztett agarra 1:20, —40, —80, —16, —320 ezres higítású oldatba mártott egyenlő 
nagyságú köralakú itatóspapírokat helyezünk, akkor láthatjuk, hogy ezek 28, 20. 
14, 10, illetve 8 mm sugarú körben gátolják 24 órás tenyészetben a bacterium- 
fejlődést.

Baktericid hatását egy egyszerű kísérlettel bebizonyítottam. (Bemutatva a Honv. 
Központi Kórház március havi tudományos ülésén.) Két egyforma typusú szemé
szeti csipeszt egyenlő mennyiségű baktériummal fertőztem (strepto-, staphylo-, 
micrococcus cat.). Az egyiket frissen készült desztillált vízbe, a másikat 1:20-as 
higítású Merfen-oldatba helyeztem 24 órára. Utána mindkettőt táptalajba téve, azt 
tapasztaltam, hogy az előzőleg Merfenben állt műszerről nem tenyészett ki semmi. 
A fenti kísérlet a megnevezett baktériumfajtákkal többször elvégezve, még l:40.000-es 
hígításban is negatív eredményt adott.

A szemészetben többféle form ában kerü l felhasználásra. Csak meg
említem, hogy az O phthalm o-M erfen nyúlós alapanyaga m iatt nem nyerte  
meg osztályunk bizalm át. Nagy baktericid  ha tásá ra  való tek in tettel külföldi 
tapasz ta la tok  alap ján  m űtétek  elő tti szemkiöblítésekruél nyolc hónapja hasz
náljuk 1:20-as hígításban. Eddig sem kö tőhártya irritác ió t, sem* tú lérzékeny
séget nem  észleltünk. U gyanilyen higítású oldato t használunk osztályunkra 
kötéssel érkező heveny ophthalm iák, pangó, igen bőséges kötőhártya váladé
kának kim osására (heveny kötőhártyagyulladást hekötni tilos!), valam int 
trachom a kaparás u tán  kö tőhártya leöblítésére, továbbá könnytömlő átfecsken- 
dezésére. l':50.000-es h ígításban standard szemcseppek konzerválására a nehe
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zen beszerezhető zefirán h e ly e tt alkalm azható (jelenleg kísérlet alatt). Végül 
rá té rek  a M erfen-oldat felhasználhatóságának osztályunkon legfontosabb te rü 
letére: műszerek csírtalanításának és csírtalan állapotban való tartásának  
kérdésére.

Előrebocsátom, hogy a M erfen sem egy csodaszer, am ely a kifőzéses 
vagy autoclavos sterilizálást feleslegessé tenné, vagy pótolni tudná. Éppen 
ezért külön tárgyalom,, hogy m ennyiben hasziiáltuk a bulbus m egnyitó — leg
nagyobb sterilitást kívánó — m űtéteknél és m ennyiben a kis, vagy am buláns 
m űtéteknél.

A bulbus m egnyitó  ím űtéteknél igen nagy problém a volt a különböző 
finom szemészeti kések és ollók csírtalanítása, m ert a hő bárm ilyen form ája 
ezeket az eszközöket kilágyítja, az élét tönkreteszi. Az alcohol, am it eddig 
használtunk, közism ert okokból nem  nyugtatja  meg a m űtő t. Éppen ezért 
m űtét elő tt 1:20-as higítású ioldatba helyezzük négy-öt órával a  fentebb em lí
te tt m űszereket. Redukáló szernek 0-5% -ban n atrium  nitrosum ot adunk hozzá- 
Ezzel kapja meg az oldat nagy baktericid hatása m elle tt azt a további jó 
tulajdonságát, hogy a fém eket nem tám adja meg és nem  rozsdásodik benne 
a műszer. K ivételt csak az alum inium  és ötvözetei képeznek. Ezen a téren  
használhatóságát bizonyítja az a gyakorlati tapasztalat, hogy elég nagy számú 
bulbus-m egnyitó m űtétünknél előkészítésből vagy a használt m űszertől eredő 
fertőzés nem  fo rdu lt elő. )

Az úgynevezett ambuláns m űtéteknél (Pterygium, chalazeon, abrasio, 
conjunctivae, könnytömlő szondázás, idegen test eltávolítás, stb.) a következő
képpen használjuk. Gumifedővel jól zárható, előzőleg alcohollal k iégete tt 
üvegedényben 1:20-as higítású M erfen aquosum comc. +  0.5%-ban natrium  
nitrosum ot tartalm azó oldatot öntünk. Csapvíz - j-  2.0%-ban natrium  carbonat 
o ldatban az em líte tt m űtétekhez használatos műszereket 30 percig főzzük — 
k ivételt az idegentest lándzsa, kaparókés képez, am elyeknek az éle a főzés 
alkalm ával tönkrem egy —, m ajd behelyezzük az előre elkészített M erfen- 
oldatba. A késeket, lándzsákat m űszertartóba fektetve. Hasonlóképpen ste ri
lizáljuk a fecskendőket (Vitéz: Orv. Hetilap 1951. 9.), m ajd további csírtalan 
állapotban való ta rtá s  végett a műszerekhez hasonló módon külön edényben 
tároljuk.

Az 1 : 20-as higítású M erfen-oldatban kifőzéssel sterilizált m űszerek és 
fecskendők sterillé  válásához nem  fér kétség, azonban a fentebb em líte tt 
kifőzéses eljárás előnye, hogy m iu tán  csapvizet használunk, a corrodálódás is 
elkerülhető vele és még a M erfennél is olcsóbb- Ügyhogy az u tóbbi időben 
kifőzéshez, sterilizáláshoz M erfen-oldatot nem  használtunk.

Használat e lő tt a m űszereket nem szükséges megtörölni,, m ert az oldat 
a szöveteket nem  tám adja m eg és izgalmi tüneteket sem  okoz. Használat 
u tán  a m űszert csapvíz a la tt lemossuk, töm ény M erfen-oldatba m árto tt steril 
gézzel á ttöröljük és ismét visszahelyezzük a helyére. Az oldatot két hetenként 
egyszer elegendő cserélni. Két hétig használatban lévő oldatból baktérium  
többszöri k ísérletre sem volt kitenyészthető. Ugyanerre a célra kórházunk 
fogászati és fül-orr-gége osztálya is használja a M erfen-oldatot.

A szemre helyezendő eszközök (Tonometer, D inam om eter, protézisek) 
dezinfekciójára jó bevált (koratitis ep'dernica veszélyei).

Ügy a mi, m int a fentebb em lített osztályok tapasz ta la ta i a  M erfen 
használhatóságával kapcsolatban bizonyítják, hogy nemcsak alcoholm egtaka- 
rítás  szempontjából igen értékes szer, hanem  megbízhatósága az eddig hasz
nálatban  lévő desinficians és antisepticum okkal felveszi a versenyt, sőt jobb
nak bizonyult. Csak m ást ne em lítsek, az eddig igen nagy közkedveltségnek
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örvendő Ziefirolt — am ely syntheticus szappanvegyület — hatásában felül
m úlja és még a M erfennek a Zefirollal szemben a beszerezhetőségén (kívül az 
a nagy előnye is m egvan, hogy a m űszert nem  teszi sikamlóssá, csúszóssá.

G yakorlati tapasztalataink  eredm ényere tám aszkodva, nemcsak más 
in tézm ények figyelm ébe ajánlom, hanem  csapatorvosi szempontból a gyengél
kedőszobán való bevezetése sokszor igen kellem etlen gondoktól m entené m eg 
a csapatorvos bajtársakat.

Beszerezhetősége problém át nem okoz, m ert a b a rá ti Csehszlovák népi 
dem okrácia egyesült gyógyszergyára, a Spofa gyártja .

A laboratórium é k ísérletek  elvégzéséért kórházunk laboratórium i osz
tályának ezen a helyen mondok köszönetét.

(Irodalom a szerzőnél rendelkezésre áll.)

Yörösvévse jt-pasz ta  kész í té se

I r ta :  N oll K álm án  
főhadnagy

A plasma készítésénél visszam aradó vörösvérsejteket több gyógyászati 
célra tu d ju k  felhasználni. A  vörösvérsejt-suspensiót concentráltan vagy hígí
to tt  form ájában jó eredm énnyel alkalm azhatjuk az anaem iák leküzdésére. A 
vörösvérsejteknek ilyen irányú  felhasználásával dr. Vészi o. alez.-nek a ,,Hon
védorvos“ f- évi jún ius h av i szám ában m egjelent közlem énye foglalkozik rész
letesen. V örösvérsejt-suspensió készítéséhez csak friss (2—4 napos) vérkonzer- 
vet használhatunk fel. M int ismeretes, különböző kórházak transfusiós állomá
saira k iszállított konzerv vérek jelentős szám át (5—10%) a konzerválási idő 
le já rta  m ia tt nem használják  fel, hanem  visszaküldik a készítő intézetnek. Az 
ilyen többé-kevésbbé haem olysált, egyébként azonban fertőzésm entes vért 
semilyen célra nem  ftudjuk felhasználó’

Egyes szerzők vizsgálatai óta tudjuk, hogy vörös vérsejtek  jó eredm ény- 
nyel alkalm azhatók lokálisan sebgyógyulás elősegítésére. Ez a stimuláló hatás 
a vörösvérsejtek haemoglobin, allantoin, g lu thation  és cystiri tarta lm ára  ve
zethető vissza. A rosszul sarjadzó sebek esetében, valószínűleg helyi keringési 
zavarok következtében a sebgyógyuláshoz szükséges anyagok, főleg a fehérjék 
hiányoznak. Az ilyen seb-felszíneknei helyezett vörös vérsejtekkel nemcsak 
egyes hiányzó tápanyagokat pótolunk, hanem  egyszersm ind izgató hatást fej
tűnik ki a szöveti g ranulátió ra, egyú tta l védőréteggel is beborítjuk  azt, A vizs
gálatok szerint e sebfelszínre helyezett vörösvérsejtek nemcsak a seb alapja 
felől kiinduló g ranulátió t serkentik , hanem  m integy h idat képeznek a  sebszé
lek között, annak oldalafelől történő besarjadzását is elősegítve azáltal.

M inthogy a vörösvérsejteknek sebgyúgyulást serkentő  hatása azoknak 
haemoglobin, allantoin, stb . tartalm ához van  kötve, nyilvánvaló, hogy ezt az 
effectusukat annál előnyösebben tudják kifejteni, m inél könnyebben és minél 
nagyobb számban szabadulnak fel belőlük ezek a hatóanyagok. így  egyes szer
zők a sebgyógyulás serken tésére  kristályosíto tt haem oglobint is felhasználnak. 
A fel nem  használt, de Siam bacteriálisan, sem gom básán nem  fertőzött vér- 
konzervek ezért jó  eredm énnyel alkalm azhatók a seb gyógyulás elősegítésére. 
Dr, Kovács Ervin  fhdgy. tanácsára ezért tervbe vettük, a selejt csökkentése 
érdekében, ezekből a vérekből vörösvérsejt-paszta készítését.
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A rendelkezésünkre álló irodalm i adatok szerint vörösvérsejtek locáli- 
san  paszta vagy por alakjában kerülhetnek alkalm azásra. A vörösvérsejt-por 
hosszabb ideig, bárm ilyen hőm érsékleten tárolható, alkalmazása egyszerű és 
kényelmes. Készítése viszont körülményes, és a közlemények szerint sebfelü
letekre hintve, valószínűleg a nagy osmotikus nyomáskülönbség m iatt, igen 
erős fájdalm at okoz. Ezért elállo ttunk  attól, hogy a vörös vérsejteket por a lak 
jában konzerváljuk.
V örösvérsejt-paszta készítésének technikája-.

M indenekelőtt meggyőződünk arról, hogy a  vérkonzerv nem  fertőzött-e 
{felszín, plasm a-réteg, üledék-réteg gondos mikroszkópos megvizsgálása a 
szokott módon). Ezután zárt rendszerben leszívjuk a plasm a-réteget, m ajd 
ugyancsak zárt rendszerben, szerelék-cserével, egy m ásik üvegedénybe szív
juk iát a vörösvérsejteket. A vörösvérsejtek leszívásának ebben az esetben nem 
kell olyan kím életesen történnie, m int vörösvérsejt-suspensió készítése esetén. 
Ezután P rex  üvegbe 75 ccm ezrelékes hexyl-resorcin oldatot m érünk, vagy 
ennek hiányában ugyanennyi '/2 %-os M erphen oldatot. Ehhez 2,5 g. tragacan- 
tha-port keverünk, és s te ril üvegbottal időnkin az oldatot megkeverve, azt ad
dig hagyjuk álln i 37 C°-om, m íg egy gelatinás massza nem  képződi k  belőle 
(rendszerint 2—4 óra). E zután 100 C°-os vízfürdőben 20 percig sterilizáljuk. 
Kihűlés u tán  steril spatulával 25 (g-t 250 ccm. vörösvérsejt-suspensióhoz keve
rünk. A pasztát tartalm azó üveget néhányszor jó l összerázzuk, m ajd  jégszek
rényben + 4 —+ 6  C° között tá ro ljuk  a felhasználásig. Felhasználhatósági idő:
5—6 hét. Az ily módon elkészített paszta cmm-kimt 8—10 millió vörösvérsejtet,
2—3000 fehérvérsejtet tartalm az, haem oglobin-tartalm a 28—31 g. %.

Közvetlenül a vörösvérsejt-paszta elkészítése u tán  leoltunk belőle 
bouillonra, ferde agárra és Tarozzi-táptalajra (anaerob fertőzés!). Am ig ezek
nek a vizsgálatoknak az eredm ényét nem  kaptuk  kézhez, a pasztát nem  hasz
nálhatjuk  fel.

A  paszta felhasználása |úgy történik, hogy steril spatulával a kívánt 
mennyiséget steril gaze-lapra kenve, utóbbit rá fek te tjü k  a sebfelszínre. A ke
zelést 3—4 naponkint ism ételjük. A paszta alkalm azásánál a betegek egy része 
kb. 4—5 óráig ta rtó  kisebbfokú égési fájdalom ról panaszkodik, m ely azonban 
ezen idő u tán  spontán megszűnik.

Kisebb forgalmú osztályok részére ajánlatos a vörösvérsejt-pasztát. 50 
g-os mennyiségben készíteni, így biztosan el lehet kerülni, a paszta m egism é
te lt  alkalmazásánál, annak esetleges fertőződését.
Vörösvérsejt-paszta alkalmazásának javallatai.

1. Rosszul gyógyuló sebek.
2. Fekélyek.
3- Decubitus.
4. Égések (sarjadzási szakban).
5. Fertőzött sebek.
Az általunk készített paszta bőrgyógyászati osztályon kerü lt az eddi

giekben alkalmazásra. A klinikai tapasztalatokról, gyógyeredményekről az 
osztály külön közleményben fog beszámolni.

E ljárásunkkal lehetővé válik a vérkonzerv-term elés selejtjének  csök
kentése, am ennyiben m ind a felhasználásra nem  kerülő, nem  fertőzö tt vérek 
(5—10%), m ind a vérvételi selejtek  (,,csöpögősen lev e tt vérek”, m elyek a kon
zerv term elésnél kb. 3—4%-ot tesznek ki) ily módon, alkalmazást nyernek.

A gyógyító eredm ények kiértékelése szem pontjából kívánatos volna en
nek a gyógyeljárásnak minél szélesebb körben tö rtén ő  alkalmazása.
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Budapesti Orvostudom ányi Egyetem  III. sz. Sebészeti K linikájának közleménye 

(Igazgató: B. V. Petrovszkij egy. ny. r. tanár.)

S z i v i d e g e n t e s t  s i k e r e s e n  o p e r á l t  e s e t e *

Ir ta : dr. Ney, Im re  és dr. R em ete  T ibor 
orvosszázados orvosőmagy

A világirodalom  számos sikeres szívvarratró l számol be, de ezekhez 
képest ritka a szívbe került idegentest késői eltávolításának m űtétje . Ennek 
oka, hogy a szívsérülések jórésze azonnal h a lá lt okoz, m ásrésze pedig a 
sérülés u tán  rög tön  m űtétre  kerül. Csak különlegesen ritkán  fordul elő, hogy 
a szívbe súlyosabb tüneteket nem  okozó idegentest kerül, m elyet csak később 
véletlenül vagy bizonytalan panaszok okainak keresése közben fedeznek fel.

A szívsérülések a Nagy Honvédő H áborúban Dzsanelidze, V isnyevszkij, 
Grigorjev, P e trovszk ij stb. s ta tisz tiká i szerint a mellkasi sérülések 0.4%-át 
te tté k  ki. Ezen sebesülések kis töredékében súlyosabb tünetek nem  jelen t
keztek, hónapokig, esetleg évekig ta r tó  nyugalm as szak következett be.

A szív sebesülése azonnal, néhány  percen vagy néhány órán belül halált 
okozhatl:

szívtam ponád,
az a r té r ia  coronaria nagyobb ágának sérülése, 
az ingervezető rendszer sérülése, vagy 
elvérzés következtében.

Tünetm entesen rendszerint az olyan sebesülések zajlanak le, ahol a 
m ellkasfalat é r t kis idegentest a szív izomzatúba fúródik és o tt megakad, 
vagy a szív valam elyik  üregébe kerü l. -

(Barret egy esetében pl. 41 év u tán  fedezték fel a szívbe k e rü lt szilán
kot. Az ilyenkor jelentkező kiesői tü n e tek  álta lában  bizonytalanok, a nyakba 
és vállba kisugárzó fájdalom a nervus phrenicus és a borda közti idegek 
m entén történő ingerület irradiatió  következm énye.)

Az idegentest a pericardium , az endocardium, vagy az ingervezető 
készülék állandó izgatásával ezekre jellemző tüneteke t válthat ki.

Az idegentest jellegzetes szövődm ényeket okozhat, amelyek közül leg
gyakoribb a fertőzés következtében fellépő tályog, a pericarditis és endo
carditis, a szíven k ö rü lírt aneurysm a képződése, a szív üregébe k e rü lt idegen
te s t körül th rom bus kialakulása és ennek vagy az idegentestnek leszakadása 
esetén embólia kifejlődése a kis vagy  nagy vérkörben.

A szívbe k e rü lt minden idegentest esetében m érlegelni kell e ltávolítá
sának javallatát, m elyet m indenkor el kell végezni, ha kisebb veszéllyel jár, 
m in t az idegentest bennm aradása.

Oszipov sze rin t a szívbe és szívburokba kerü lt idegentestek eltávolí
tása  a következő esetekben indokolt:

1. a nagyerek  közelében elhelyezkedő idegentestek,
2. a szívm űködés fokozódó zavará t okozó idegentestek,
3. a nagyobb, szívet terhelő idegentestek,
4. tartós Sipolyokat fenn tartó  idegentestek.

* A III. sz. Sebészeti Kiinika tudományos konferenciáján 1951. V. 28-án ta r
tott előadás.
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M űtét előtt az idegentest helyzetét a szívben a m űtétet végző sebész
nek röntgenátvilágítással pontosan meg kell határozni. A m űtét legtöbb eset
ben helyi érzéstelenítésben, transpleurális úton végezhető. A behatolás helyét 
az idegentest helyzete szabja meg, leggyakrabban a bal, ritkábban  a jobb 
VII. bordaközön á t érjük  el.

A kisebb idegentestek felkeresését m egkönnyíti a m űtét közben végzett 
röntgenvizsgálat és az ú. n. rádiósonda, m elyet a szovjet sebészek a Nagy 
Honvédő -Háborúban is k iterjed ten  alkalm aztak. Ez a műszer a fémes idegen
testek közelében elektromos áram  ú tján  hangjelzést ad.

1—2. ábra: A röntgenfelvételen lá th ató  idegentest.

Esetünk a következő:
26 éves férfibeteg kereste fel klinikánkat. Elmondotta, hogy 1947-ben 

a katonaságnál aknaszedés közben egy felrobbant aknától szilánksérülést 
szenvedett. N éhányat közülük az egyik kórházban azonnal e ltávolíto ttak  és 
3 nap m úlva gyógyultan távozott. 1948 tavaszáig panaszm entes volt. Akkor 
m unkahelyet változtatott, nehezebb m unkát végzett. Súlyos tárgyak  emelése 
közben nehézlégzése tám adt, szívtáji fá jdalm akat érzett, melegség ön tö tte  el, 
elgyengült, ájulás környékezte.

Különböző poliklinikákon több alkalom m al vizsgálták, de bajának okát 
m egállapítani nem  tudták.

1951 tavaszán ismét új m unkahelyre kerü lt, ahol még nehezebb m un
kát végzett. Panaszai fokozódtak, többször rosszul lett, eszméletét elvesztette. 
Az utóbbi időben gyakran érzett fájdalm at a nyakon, a bal lapockájában és 
a bal vállában.

A klinikai vizsgálat a következő fontosabb adatokat nyújtja :
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Jól fe jle tt és táp lált férfibeteg, akinek m ellkasán több régi szilánksérü
lés apró gyógyult hege lá tható . A tüdők fe le tt kopogtatási és hallga-
tózási eltérés n'incs.- A bal rekesz renyhébben té r  ki. A szívhatárok norm álisak, 
a  szívhangok tiszták. Pulzus 66, ritm usos, aequalis. A vérnyom ás 140/90 
Hg mm.

Röntgenvizsgálatkor a szívcsúcs vetü letében  a szívmozgásokat követő 
4X7 mm-es fém szilánk lá tható . Az I. ferdében  az idegentest a szív alsó-hátsó 
részében van. (1—2. ábra.)

Az electrocardiogram m on az elektrom os tengely nem  tér el, sinus brady- 
kardia, a T -hullám ok feltűnően magasak. M yokardialis laesióra u ta ló  jel 
nincs. (3. ábra.)

A fen ti vizsgálatok alap ján  m egállapíto ttuk, hogy a fémszilánk a bal 
kam ra fa lában  fekszik. E ltávolítását a beteg  fokozódó panaszai indokolttá 
te tték .

3. ábra: EKG. je lvé te l m ű té t e lő tt. 4. ábra: EKG felvéte l m ű tét után.

M űtét 1951 m ájus 16-án (Petrovszküj prof.) 'A %<-os novocain érzéstele
nítésben Visnyevszkij szerint. Behatolás a bal VII. bordaközben a porcos 
bordaív átvágásával. A szív-rekeszizom szögletben a perikardium on hegesedés 
volt látható, ‘ennek közelében novocainozás u tá n  m egnyitottuk a szívburkot 
és m egkerestük azt a helyet, ahol az epikardium m al hegesen összenőtt. I tt  
kevés novoicainit fecskendezünk a szívizomba, rám etszünk és e ltávo lítjuk  az 
izomzat felü letes rétegében ülő 7X4 m m  nagyságú fémszilánkot. A szívizom 
sebét nyitvahagyjuk, a perikardium ot zárjuk. Szívműködés a beavatkozás 
a la tt  nem változik lényegesen. (5—6. ábra.)

Ezekután a rekeszizom bal kupolájának közepén kís rekeszsérvet ta lá 
lunk, mely nyilvánvalóan a szilánksérülés következménye. A sérvkapun át
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a m ellüregbe boltosuló csepleszt felszabadítjuk, resecaljuk és a sérvkapu t 
csomós selyemöltésekkel zárjuk. A m ellüregbe penicillint és streptom ycin! 
szórunk és azt a levegő leszívása közben rétegesen teljesen zárjuk. M űtét köz
ben a beteg 350 ccm csepptransfusiót kapo tt, m űtét u tán  2500 E te tanus 
antitoxint.

6. ábra: EKG felvéte l 10 nappal 8. ábra: Csonkolt Rtg. felvéte l.
a m űtét után.

A m űtét u tán i napokban nehéz légzést okozó savógyülem keletkezik a 
bal mellkas-félben, m elyet több alkalommal leszívunk. E ttő l e ltek in tve gyó
gyulás zavartalan1. A beteg a hatodik napon felkel.

A m űtét u tán i napokban az EKG m yokardialis laesiót jelez, m ely azon
ban ham arosan eltűnik. Valamivel tovább k im utathatók a Q hullámok, m elyek 
perikardialis folyam atra utalnak.
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5. 'ábra: A z idegentest és a traumás 
rekeszrész helyzetének vázlatos 

ábrázolása.

7. ábra: A beteg 6 héttel a m űtét 
után.

A  beteg a m űtét u tán  6 héttel panaszmentes. 
Esetünk több szempontból érdekes:



1. A szívet ért szilánksérülés tünetm entesen  zajlo tt le és a beteg évekig
mit sem tu d o tt arról. .

2. A bal kam ra falában ülő idegen tes t a szívműködésben semmi zavart 
sem okozott és az EKG elváltozást nem m utato tt.

3. A szilánk subepikardialis elhelyezkedése . és a szív állandó mozgása 
m iatt kisfokú lokális perikard itist okozott, m ely a késői, tüneteket meg
magyarázza.

4. Az idegentest eltávolítása helyi érzéstelenítésben a szívműködés 
károsodása nélkü l könnyen sikerült.

5. A szívizomba k e rü lt idsigentest a rekeszizmon sérülést és következ
ményes traum ás sérvet okozott, mely szintén tünetm entes m aradt.

P a t U ó v e s e  j o b b o l d a l i  h y d r o i s o p k o s i s s a i

Ir ta : D r. H onig  V ilm os 
orvosőrnagy

A vese fejlődési rendellenességei közül elég gyakran fordül elő a patkó- 
vese >(ren 'arcuatus). Boncolási adatok szerin t átlag  1000 egyén közül egy 
esetben. Lényege, hogy a két vese (alsó csúcsával egymáshoz közeledve, a 
gerincoszlop és az aorta elő tt úgy niő össze, hogy felfelé homorú patkóhoz 
hasonlít. Az összenövés kivétel nélkül az arterva m esenterica inf. a la tt tö rté 
nik, úgy, hogy a patkó dom borulata m indig mélyen, kb. a köldök m agassá
gában fekszik. A két vese lehet olyan hosszú is, hogy a vesék felső vége a 
rendes helyén van, ugyanakkor az összenőtt alsó csúcsok a rendesnél jóval 
lejjebb feküsznek. Viszont gyakoribb, hogy az egész patkóvese a rendesnél 
mélyebben helyezkedik el. A medencék á ltalában  a patkó elülső felszínén 
fekszenek és innen  erednek az uréterek is, am elyek néha kettőzöttek, m ás
kor normális, vagy kissé m egtört lefutásúak. M egem lítik egyes szerzők, hogy 
a patkóvese éppen a vizelet kedvezőtlen lefolyási viszonyai folytán okozhat 
hydronephrosist. Ez az utóbbi elég ritk án ak  m ondható komplikáció fo rdu lt 
elő jelen ese tünknél is.

A továbbiakban néhány szóban ism ertetném  a hydronephrosis aethio- 
lógiáját és klin ikum át.

A hydronephrosis okai között szerepelnek a vesemedencében, illetőleg 
az uréterben beékelődött kő, vagy papilloma, egyéb tumorok az uréterben, 
esetleg hegesedések, vagy más folyam atok, m elyek az u ré te rt szűkítik, illetve 
m egtöretésével pangást idéznek elő. M egem lítik a prostata tú ltengést és 
ritkán  húgycső szűkületeket, amelyek mind, m in t a hydronephrosis okai sze
repelhetnek. Igen ritkán  előfordulhat a hydronephrosis aethiológiájában, 
am int m ár em líte ttük , a patkóvese, am elynél az u re te r lefutása m egtöretést 
szenvedhet és így a hydronfephrosis oka lehet.

A hydronephrosis tüneteivel azért kell behatóbban foglalkozni, m ert 
jelen esetünkben, am int erre  még ki lógunk térni, a fennálló elváltozás 
semmiféle tü n e te t, illetve panaszt nem  okoztak.

A hydronephrosis tünete i között jellegzetes a fájdalom, am ely gyak
rabban roham okban jelentkezik, ritkábban  állandó. Másik lényeges tü n e t a 
fájdalomm al eg y ü tt megjelenő daganat a hasban, am ely gyakran tap in tható  
és am ennyiben zá rt hydronephrosisról van szó, nagysága állandó. Nyílt hydro
nephrosis esetén  a daganat terim éje változik.
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T ekin tettel arra, hogy esetünkre egy váratlanul bekövetkezett traum a 
vete tt fényt, am int az a továbbiakban, az eset ism ertetése kapcsán ki fog 
tűnni, így nem akarok kitérni , azokra az urológiai vizsgálatokra, m elyeket 
hydronephrosis gyanúja esetén el szoktunk végeztetni és amelyek alapján a; 
diagnosist fel tud juk  állítani.

Jelen  esetünk érdekességét emeli még az a körülm ény is, hogy a traum a 
kapcsán, vese rup tura gyanúja m ia tt végeztünk m űtétet, és a továbbiakban 
ism ertetendő leletre a m űtét kapcsán, illetve az azt követő vizsgálatok során 
bukkantunk.

Jelen  esetünk 23 éves férfibeteg, aki bejövetele 'előtt három  órával 
lóról esett le. Jobboldali vesetáji fájdalm akról és véres vizeletről panaszkodik. 
Jelen  állapot: A bőr és a lá tható  nyálkahártyák kissé halványak. Tiszta 
sensorium. Vizsgálatkor a has jobb oldalán a beteg enyhe fájdalm at jelez, 
defense. A jobb vesetáj kifejezetten, nyomásérzékeny. A spontán ürülő vize
let véres.

I

Rtg, átvilágítás alkalm ával jobb oldalon négy h arán t u jjal magasabb 
rekeszen kívül egyéb elváltozást nem  találunk.

Megfelelő előkészítés és tranfusio  u tán  veseruptura gyanúja m iatt m ű
té tre  határozzuk magunkat. Jobboldali ferde ágyéki metszésből hatolunk be 
és a vese zsíros tokjának szétválasztása u tán  előtűnik egy kb. em berfej nagy
ságú, vörhenyes színű, síma hárty áv al boríto tt cystosus képlet. Ezen cystosus 
képlet felső pólusát sikerül tom pán felszabadítani, m ajd a kissé sorvadt, de 
hylusképleteknek imponáló arté riá t és vénát lekötjük és átvágjuk. A tisztán 
felism erhető u ré te rt kb. nyolc cm-rel mélyebben átvágjuk és csonkját fedjük. 
Ezután az alsó pólust próbáljuk felkeresni, de nem találjuk, helyette tap in tva 
a cystosus képletet, az elkeskenyedik és tömött, látszólag ép veseállomány
nak imponáló képletet tapintunk, amelyet a gerincoszlop ■ előtt, azon tú l 
tudunk követni. M űtét közben a cystosus képlet m egnyit k és belőle véres 
vizelet ürül. Ezután a fent lleírt kép le te t resecáljuk és a m egm aradt cson
kot két rétegben, zsírral és m egm aradt hártyarészlettel zárjuk. Tampon, 
gum idrain, rétegzetes sebvarrat. M űtét után a betegnek ism ét transfusiót, 
cukrot, sót és penicillint adunk. A beteg vizelete, mely spontán  ürül, véres 
a m űtét u tán  két-három  napig makroszkóposán is, egyébként a vizeletelvá
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lasztással sem m iféle zavar nincs. -A továbbiakban! a vizelet feltisztu l és csupán 
üledékében m utatható  ki néhány  vörösvértest. (Ábra.)

Kórszövettan vizsgálat pyelonephritis 'chrontcát és hydronephrosist álla
p íto tt  meg.

Az elvégzett Rtg. vizsgálat szerint az in travénás pyelographia nyolc 
percre: a psoas kontúrok nem  differenciálhatok, gázos belek, m elyek mindkét 
o ldali vesetájat fedik, kiválasztás csak a bal veseüreg rendszernek megfelelően 
lá tható . K ontrasztanyag a hólyagba is ju to tt. Második fe lvé tel 25 percre: jobb 
o ldalt kiválasztás, ille tve vese- és ure te rkon tú r nem lá tható , bal oldalon jól 
k ivehető a vese alsó pólusa, m ely  két u jja l a eris ta  vonal fe le tt helyezkedik 
el .és felfelé kissé hullám os kon tú rban  folytatódik. A hiányosan telődő, kissé 
tá g u lt vesemedence és kehelyrendszer erősen m ediálisan a lum balis II—III. 
processus transversum a közötti magasságban helyezkedik el. A vesetengely 
lefelé a gerincoszlop felé irán y u l és elmosódott kon tú rja  a lum balis IV. felső 
perem ének bal széléig követhető. Az u re te r erősen többszörösen kanyargós 
le fu tást m utat, halványan, szakadozottan telődött, k isfokban atoniásan tágult. 
Vélemény: P totikus, m édiái felé elhelyezkedő bal vese. Feltehetően  patkóvese.

Cystokopia: Vizelet szalm asárga, a húgycső orificium  externum a csak 
20 Sh-ig tágul. H ólyag-kapacitás 200 ccm. Cystoskopia: Ép hólyagnyálka
hárty a , a jobb u re te r  szájadék actiókat nem  végez, baloldalt norm ális helyen 
ülő, porcszerű, elég jó in tenzitású  actiókat végző ureterszájadék. Sphincter- 
szél ép. Az in travénásán ad o tt indigócarm in 7 perc m úlva jelen t meg, 9 perc 
m úlva intensiv.

A beteg sim a kórlefolyás u tán  gyógyultan hagyta el intézetünket.
Jelen esetünk  bem utatása vélem ényünk s p r in t  az em líte tt kettős, 

külön-külön sem  gyakori, de együttesen elég ritkán  előforduló elváltozás 
m ia tt  azért is képezhette ism ertetés tárgyát, m ert a fen ti két elváltozásra 
csupán a traum a v e te tt  fényt. A betegnek, am int az az anamnesiséből kiderül, 
négy  évvel ezelőtt volt egy ízben véres vizelete és az akkor végzett orvosi 
vizsgálat semmi elváltozást sem  tudo tt felfedezni. T ehát a hydronephrosis 
te ljesen tünetm entes volt, a patkóvese különben sem kellett, hogy panaszok
k a l járjon. A trau m a volt teh á t az, am elynek kapcsán ezen elég érdekes elvál
tozásra fény derü lt és egyben óvatosságra is int bennünket hasonló esetek
k e l kapcsolatban. E lő fordu lhato tt volna ugyanis, hogy a beteg  baloldalára 
esik, o tt egy tényleges v ese ru p tu rá t szenved, amely esetben egy baloldalon 
végzett nephrektom ia laetális kim enetelű le t t  volna.

Esetünk ism ertetésével egy érdekes fejlődési rendellenességet, kombi
n á lv a  hydroneprosissal és traum ás anamnesissel k íván tunk  bem utatni.
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A szegedi Tudományegyetem. Belgyógyászati K linikájának 
(igazgatói H etényi Géza dr. egyet. ny. r. tanár) közleménye.

.4  e i ' y s t a l l o i á o k  v c s e l i i i s z ö b é n e h  
á l t a l á n o s  t ö r v é n y s z c r ü s é y e i

ír tá k : dr. Szenes T ib o r és dr. H alm ágy i D énes
orvosalezredes.

• \
A vizeletkiválasztás ultrafiltratios-resorptios m echanismusának m egis

merése a veseküszöbnek is új fogalmi meghatározásához vezetett. A rég i felfo
gás értelm ében cukorküszöb a la tt egy olyan változatlan  vércukorszintet é r te t
tek, am ely fe le tt a cukor teljes egészében kiválasztódik a vizeletbe. Ma m ár 
tudjuk, hogy a cukorküszöb változó érték, am ely az u ltra filtrá lt és resorbeált 
cukor mennyiségének a viszonyától függ. Szenes és Földi ezt a dynam ikus k ü 
szöbértéket „aglykosuriás vércukorszint“-nek nevezték el és kiszám ítására 
képletet vezettek le. Az „aglykosuriás vércukorszint” a m om entán éppen fenn
álló vércukor, clearance és resorptio m ellett olyan szám ított vércukorszintet 
fejez ki, amely a la tt a vizelet cukorm entesnek tekintendő, amely fe le tt azon
ban a vérben jelenlévő cukor kiválasztódik. Tehát nem  egyéb, m int ad o tt p il
lanatban a vesefunctio m aximális aglykosuriás fokának a számszerű kifejezője. 
Szenes és Földi m egállapíto tták  továbbá, hogy egészséges vese 'esetén a v é r
cukor emelkedését szinte törvényszerűen követi nyomon az „aglykosuriás vér
cukorszint” emelkedése. Ebből a rra  következtettek, hogy a cukorküszöb, he
lyesebben az aglykosuriás vércukorszint emelkedése nem  más, m int a szerve
zet cukor veszteségét korlátozó com pensatorikus mechanismus.

A vese működése során m ás crystalloid anyagok is hasonló m echanism us 
szerint választódnak ki, m int a cukor. Jelen m unkában  ezért azt k íván tuk  m eg
vizsgálni, hogy a vérplasm ában oldott más crystalloid anyagok veseküszöbe 
hogyan viselkedik akkor, ha concentratiojuk a vérplasm ában emelkedik. A rra 
a kérdésre akarunk választ kapni, hogy azokat a küszöbanyagokat, am elyek
nek felszaporodása a vérplasm ában nem  kívánatos, a vese a veseküszöb em el
kedése nélkül teljes feleslegükben kiválasztja-©, vagy pedig az ilyen anyagok 
esetében is a plasmabeli comcentratio emelkedését a veseküszöb törvényszerű 
emelkedése követi-e.

Ecélból vizsgálat tárgyává te ttü k  em bernél a Cl, K, RN-anyagok és 
mint exogen crystalloid anyag, a salicyl veseküszöbének viselkedését.

M ár régebben felhívtuk a figyelm et arra , hogy az aglykosuriás vércu
korszint képletét általánosan alkalm azni lehet más crystalloid- anyagok vese
küszöbértékének a kiszám ítására is. E rre  Rusznyák  a vese m űködéséről írt 
közleményében m ár u ta lt. Az általános képlet levezetését a következőkben 
recapituláljuk:

Jelöljük valam ely crystalloid anyagnak a plasm ában lévő concentratio- 
já t P c-vel, a vizeletben lévő concentratio ját Uc-vel, vese-küszöbét 
Ác-vel, a clearance-t C-vel, a percdiuresist V-vel. A veseküszöb defin itio ja 
szerint a plasmából a küszöbszint (Ac) felett jelenlévő crystalloid m ennyiség, 
tehát P c—Ac concentratio különbségeknek megfelelő mennyiség kerü l a  vize
letbe. Mivel 1 perc a la tt C köbtarta lm ú folyadék filtrálódik át a glom erulu- 
sokon, azért 1 perc a la tt (Pc—A0)- C mennyiségű crystalloid kerü l a  vizeletbe. 
Másrészről az 1 perc alatt a vizeletbe kiválasztott crystalloid m ennyiséget a
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vizeletconcentrationak és a percdiuresisnek a szorzata (UC.V) határozza meg. Ez 
a két mennyiség egyenlő, teh á t 

(P..—a ). C == TJe.V, amiből 
V TTAc Pc --  í  c

Van Slyke clearance képletéből 

Ezt behelyettesítve kapjuk, hogy

V P
C=ü

ahol A0 a crystalloid veseküszöbét, P c a plasma, Uc a vizelet crystalloidjának 
anyaigának concfétntratiioját, P  a plasma, U a vizelet clearance anyagának con- 
centratio ját jelenti.

Vizsgálatainkban clearance anyagként az endogen kreatin in t alkal
maztuk. Tisztában vagyunk az endogen-kreatin! n clearance hibaforrásaival, 
mégis úgy gondoltuk, hogy jelen esetben nem követünk el lényegbevágó hibát, 
m ert csupán elvi kérdésben1 kívántunk választ kapni. A k reatin in t Popper— 
Mandel—M ayer szerint, a chlort Korányi—Rusznyák szerint, a kálium ot 
Kram er—Tysdall szerint, a restn itrogent K jeldal szerint, a salicylt Hámori— 
Reinbold szerint határoztuk  meg.

A nyert adatokból a képlet segítségével kiszám ítva a Cl, K, RN és sali- 
cyl veseküszöb értékeit, az egymáshoz tartozó serum concentratiok és vese- 
küszöb concentratiok értékeit grafikonra vettük  fel.

Az 1. sz. grafikon a vércukornak és a vércukorküszöbnek (aglykosuriás 
vércukorszintnek) kapcsolatát ábrázolja (Szenes és Földi cikkéből idézve). Az 
ábra szemlélteti, hogy a vércukor emelkedését követi az aglykosuriás v é r-  
cukorszint emelkedése. Az emelkedés nem linearis, a görbe kezdetben arányo
san emelkedik, a vércukor concent-ratio fokozódásával azonban -mindinkább 
ellaposodik. Ennek az a m agyarázata, hogy a tubularis ap p a ra tu s . cukor re- 
sorptios képessége határos.

A 2. számú grafikon a-serum chlor és a chlorküszöb értékeinek összefüg
géséből bizonyító erővel m utatja , hogy vizsgálati határokon belül a serum- 
chlor concentratio emelkedését lineárisán követi a chlorküszöb emelkedése.

A 3. számú grafikon a kálium  veseküszöbének emelkedését m u ta tja  a 
serumkalium  elmélkedése nyomán.

A 4. számú grafikon egészséges és uraem iás betegek serum  RN-jének és 
RN-küszöblÉn'ek Viszonyát tü n te ti fel. I tt  az egyes é rtékek  m ár nagyobb szórás
ban jelentkeznek, de az eredő görbe emelkedése ebben az esetben is határozot
tan  megállapítható. A nagyobb szórásnak valószínűleg az a m agyarázata, hogy 
az RN esetében heterogen anyagról van szó és a vizsgálatok nem egészséges, 
hanem  különbözőképpen beteg veséjű em bereken történitek.

Az 5. számú grafikon azt mutatj-a, hogy a vérbe ju to tt  exogen anyagok, 
amennyiben azok az u ltra filtra tio  és reserptio  m echanizm usa szerint válasz
tódnak ki, szintén követik azt a törvényszerűséget, hogy a serum concentratio 
emelkedése a veseküszöb emelkedésiét vonja maga u tán . Ebben a vizsgálatban 
különböző egyének salicyl-küszöbét határoztuk m eg per os történő bevitel 
után. A serumsalicyl concentratio emelkedését lineárisan követi a salicyl- 
küszöb emelkedése.

Az elvégzett vizsgálatok a fe lte tt kérdésre teh á t azt a választ adják, 
hogy olyan cristalloid anyagok esetében is, am elyeknek a vérben való felsza
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porodása nem  kívánatos vagy káros lehet, a serum  concentracio emelkedése a 
veseküszöb emelkedését vonja m aga u tán . Amíg a vércukor em elkedése esetén 
a cukorküszöb emelkedésében a cukorveszteséget korlátozó compensatoricus 
m echanism ust tételezünk fel, árta lm as anyagok esetében a veseküszöb emelke
dését nem  igen tud juk  a  célszerűségi mechanismus elképzelésébe illeszteni, 
hanem  úgy látszik, hogy a vese kiválasztó  működése egy kényszerűsági mecha- 
nismusra van beállítva.

Jelen  vizsgálatainkból is k itűn ik , hogy a veseküszöbnek olyan értelm ű 
m eghatározása, mely szerint a veseküszöb egy változatlan szin tre beállíto tt 
olyan plasm aconcentratiot fejezne ki, am elynél a küszöbanyag éppen megjele
nik a vizeletben vagy eltűn ik  a vizeletből és am ely fe le tt a vérben jelenlévő 
concentratiotöbblet teljes egészében kiválasztódik a vizeletben, nem  m eríti ki 
a veseküszöb lényegét. Tágabb értelem ben a veseküszöb egy állandóan változó 
concentratios érték, amely adott plasm aconcentratio, clearance és resorptio 
m elle tt a m om entán éppen ak tuális veseküszöböt fejezi ki. Ezért ezt a vese
küszöböl a régi) „classicus értelem ben v e tt veseküszöbtől való meg
különböztetésül „actualis veseküszöb“-nek neveztük el (az aglykosuriás vér- 
cukorszint a cukor actuialis veseküszöbe).

Az actualis veseküszöb fen ti képletéből le lehet vezetni, hogy

Ac -R
Pc F,

ahol Ac valam ely crystalloid anyag actualis veseküszöbét, P c plasm a concen- 
tra tio já t, R resorbealt m ennyiségét, F  f iltrá lt m ennyiségét jelenti.

A képlet azt fejezi ki, hogy valam ely crystalloid anyag actualis vese
küszöbe úgy viszonyifik annak plasm aconcentratojához, m int resorbeált meny- 
.nyisiége flitra lt  mennyiségéhez. Ez az összefüggés világosan szemlélteti az 
actualis veseküszöbnek m int szám ított, fictivnek látszó értékének a valóságos, 
m érhető értékekkel való szoros kapcsolatát.

Jelen  elm életi m unkánk gyakorlati értelm ét abban a m egállapításban 
látjuk, hogy az „actualis veseküszöb“ dynam ikus jellege olyan új törvénysze
rűségnek a  felism erését jelenti, am ely újabb bizonyítékát adja a dialektika 
azon tan ításának , hogy a. term észet törvényei nem  a nyugalom  és m ozdulat
lanság, hanem  a folytonos mozgás és változás elve alap ján  vannak felépülve.

Összefoglalás: A Szenes- éíi Föld’-féle képletet a crystalloid anyagokra 
általánosítva k im utattuk , hogy a cukorhoz hasonlóan más crystalloid anyagok 
veseküszöbe is emelkedik a p lasm aconcentratio  növekedésével. Ezt a dyna
m ikus küszöböt „actualis veseküszöb“-nek neveztük el.

Irodalom: Szenes és Földi, Orvosok L apja 1945- 131. — Szenes és Földi, 
Schweiz. Med. Wschr. 1948. 376. — Rusznyák, Orv. Hetil. 1948. 321.
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K Ö N Y V S Z E M L E

A. V. Vis nyel sslii j professzor szerepe  
a szov je t  sebészetben *

Irta: prof. V. Sz. Levit, a tudom ány érdem es művelője.

K ereken egy évvel ezelőtt halt meg Alekszandr Vasziljevics Visnyevszkij 
— hazánk egyik legkiválóbb sebésze, a Szovjetunió Orvostudományi Akadém iá
jának rendes tagja, a tudom ány érdemes művelője, a Sztálin-díj laureatusa.

Az ő emlékének szenteljük a ma megnyíló tudom ányos üléssorozatot és 
nekünk, barátainak, tisztelőinek, tanítványainak az az óhajunk, hogy felidéz
zük a nagy szovjet tudós nemes alakját, aki m inden erejét, energiáját, tudását 
forrón szeretett H azájának áldozta.

A. V. Visnyevszkij az orvosi fakultás elvégzése u tán  (1899) a K azany-i vá
rosi kórház sebészeti osztályán kezdett dolgozni Gercen prof. vezetése alatt. 
Szabad idejében prof. Fortunatov irányítása m ellett anatóm iát tan u lt és a 
professzor rövidesen m eghívta m aga mellé előbb prosector-helyettesnek, m ajd 
prosectornak. 1901 tavaszán és nyarán Alekszandr Vasziljevics egy szibériai 
vidéki kórházat vezetett és it t  ism erkedett meg a falusi orvosok bajaival, nél
külözéseivel, törekvéseivel. M ár ekkor m egértette a narcosis jelentőségét a se
bészi gyakorlatban.

A norm ál-anatóm ia tanulm ányozásával egyidobén Visnyevszkij, Miszlav- 
szkij prof. élettan tanszékén is dolgozott és nagy m unkát írt a végbél perifé
riás beidegzésről. Ez a m ű volt egyben doktori disszertációja és eredm ényesen 
védte meg 1904-ben.

Alekszandr Vasziljevics m ár ebben a m unkájában felveti a tételt, hogy az 
ingerek hatása a sírnia izomzat tónusára különböző és ellentétes aszerint, hogy 
azok az izomzatot m ilyen kiindulási helyzetben érik  és a kérdést pontos élet
tani módszerek segítségével oldja meg, am it halála u tán  kiadott összegyűjtött 
műveihez írott előszavában K. M. Bikov is hangsúlyoz. Ebben a m unkában a 
hazai orvostudomány haladó, funkcionális anatóm iai irányzata tükröződik. 
(Abban az időben a nagy üregi sebészet, főleg a hasüri sebészet, az urogenitá- 
lis szervek sebészete stb., a pangás állapotában volt és ezért sok sebész nem  a 
kitaposott u ta t járta , hanem  új ösvények után  kutato tt.)

A lekszandr Vasziljevics a sebészi pályára készült és ezért fokozott ener
giával dolgozott és sok időt tö ltö tt az anatóm iai intézetben és prof. Miszlav- 
szkijnak, a m últ századvégi orosz élettani iskola kiváló képviselőjének labora
tórium aiban.

* A lekszandr V asziljevics Visnyevszkij, a nagy szovjet sebész és tudós ha lá lán ak  
első évfordulója alkalm ából tan ítv án y ai és m u n k a társa i tudom ányos konferenciát 
ta rto ttak . A konferencia anyagát a Szovjetunió O rvostudom ányi A kadém iá ja  és az 
A. V. Visnyevszkij nevét viselő sebészeti intézet könyvalakban  k iad ták , „A k lin ika i 
és k ísérleti sebészet p rob lém ái“ címmel. Ennek a m űnek  bevezető előadását közöljük.
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Ezenkívül m eglátogatta Oroszország és Nyugat-Európa legjobb klinikáit.
1950 őszén A lekszandr Vasziljevics átm egy a táj anatómiai és sebészeti mű- 

té ttan i tanszékre, ahol a kar megbízásából az orvostanhallgatók szám ára köte
lező előadássorozatot ta rt. Egyidejűleg sokat dolgozik a kórbonctan és kórtan 
területén  — Ljubim ov és Szavcsenko irányítása m ellett.

Külföldi tanu lm ányútja  alatt, Visnyevszkij, nagy hazánkfia, Mecsnikov 
m ellett dolgozik Párizsban és ott kísérletes m unkát ír  ,,A dülm irígy váladék 
élettani hatásáró l“, később pedig — ,,A dülm irígy váladék fagocita hatásáról“ 
es így járu l hozzá Mecsnikov és iskolája nagyszerű kutatásaihoz.

1908‘ban,- csaknem  egy esztendei külföldi tanulm ányút u tán  hazatér 
Kazanyba és ekkor érdeklődése a központi idegrendszer sebészete felé fordul. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy abban az időben N yugat-Európában a központi 
idegrendszer sebészete egyik m egalapítójának K rause sebész-klinikust tarto tták , 
az ő technikai felkészültségét tek in te tték  a legjobbnak, bár idegrendszeren vég
zett m űtétéinek technikája alig különbözött azoktól a módszerektől, amelye-. 
két annakidején az üregi és egyéb sebészetben alkalm aztak.

A lekszandr Vasziljevics ezt a kérdést egészen m áskép fogta m eg és csak 
azután kezdett m űtétéihez, m iután m inden egyes esete t behatóan elemzett, a 
korabeli egyik legnagyobb ideggyógyász, prof. Darksevics klinikáján. Finoman, 
gondosan, figyelm esén operált, nem  hajszolta m agát gyorsaságra, a legkisebb 
érbőh eredő vérzést is csillapított. I.Bonyolult Jiagy és gerincvelő m űtétéi alkal
m ával nagy segítséget je len tett szám ára kiváló élettani, kórélettani, kórbonc
tani tudása.

A lekszandr Vasziljevics m űködésének ezen szakaszánál azért kelle tt meg- 
álíanunk, m ert ezt akkor lassúságnak, hiányos sebészi technikai felkészültség
nek ta rto tták  és az ilyen m unkát e líté lték  és élesen bírálták.

A központi idegrendszer és a gerincvelő sebészetével foglalkozó munkái 
alapján jogosan állíthatjuk , hogy Visnyevszkij hazánk egyik legelső ideg
sebésze volt.

A központi idegrendszeren végzett m űtétek és ezek kimenetele nem  elégí
te tték  ki A lekszandr Vasziljevicset, b á r technikája kifogástalan volt. Á llan
dóan kísérletezett és m unkáiban érezhető az alkotó kutatás és az a törekvés, 
hogy a nem  kellőképpen tanulm ányozott kérdésekre fényt derítsen.

Abban az időben számos orosz 'tudós foglalkozott a nefrotoxikus savók faj- 
lagosságának kérdésével, többek között Ljubimov, Szavcsenko (Kazany) és az 
elhúnyt N. A. Gercen.

E rre a kérdésre ad választ A lekszandr Vasziljevics m unkája: „A normális 
és  nefrotoxikus savók hatásának összehasonlító tanulm ányozására vonatkozó 
morfológiai adatok“. Ennek a m unkának  ma is nagy jelentősége van a Fiiatov- 
féle szöveti kezelés szempontjából.

1908-ban jelenik  meg A lekszandr Vasziljevics közleménye: „A húgyhólyag 
egyszerű átfúródó fekélye“, am elyben a kórfolyam at keletkezése és kibontako
zása szempontjából döntő szerepet az idegrendszernek tulajdonít. Idézhetjük 
itt K. M. Bikovnak e disszertációra vpna'tkozó helytálló  szavait: „M ár kibonta
koznak itt  leendő m ély tudományos koncepcióinak körvonalai, am ely aztán 
nevét, m int nagy sebész-tudósét, halhata tlanná te tte .“

A lekszandr Vasziljevics k itartóan  tovább dolgozik, az akkor terjedő has- 
. űri sebészet terén  is. M űtétéit m indig a gondosság, alaposság és szövetkímélés 
jellemezték. Ezeket a tulajdonságokat élete végéig megőrizte.
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A ptosisoknak, különösen pedig a vese-süllyedéseknek a sebészeket akkor 
élénken foglalkoztató kérdését, amely kórkép gyakran hőemelkedéssel is jár, 
Visnyévszkij egy általa javasolt kom binált m űtéti eljárással oldotta meg •— 
egyszerre végezve m űtétet a vesén és a féregnyúlványon, amelyet ő az elhú
zódó fertőzés forrásának tarto tt. A húgycsőregeneráció kérdését annak  defek
tusai és traum ás sérülései esetén célszerűen oldotta meg és eljárása bekerü lt a 
mindennapos s'ebészi gyakorlatba.

Eredetiek a Visnyévszkij által a jánlott m űtétek a vesén és a féregnyú lvá
nyon — egyetlen metszésből.

Ezenkívül számos módosítást dolgozott ki az emlőrák, végbél, és egyéb 
szervek m űtétéi esetén. Mindezek az eljárások igen egyszerűek és tudom á
nyos értékűek.

Bár Alekszandr Vasziljevics élénken foglalkozott a klinikai sebészet szá1 
mos területével, mégis állandóan, állhatatosan ik u ta to tt a legjobb és a legve
szélytelenebb érzéstelepítési eljárás után. Akkoriban a narcosis u ra lkodo tt a 
sebészetben, a helyi érzéstelenítés ’tökéletlen volt, általánosságban nem  ism er
ték el és nem  is terjedt. A novokain felfedezése (1905) új lökést adott az 
infiltrációs érzéstelenítésnek.

A helyi érzéstelenítés kidolgozását két irányzat határozta meg: a helyi, 
infiltrációs érzéstelenítés fejlesztése és a környéki- érzéstelenítés tökéletesítése.
Mégis m indkét módszer technikája, olyan nagyszerű m unkák ellenére, m int 
amilyen pl. Vojno-—Jaszeneckij doktori disszertációja, — annyira tökéletlen  
m aradt, hogy aligha lehetett volna nagy m űtétek esetén a narcosist helyi é r
zéstelenítéssel pótolni.

Alekszandr Vasziljevicset nem hagyta nyugton a gondolat, hogy olyan 
módszert találjon, amely megkímél a narcosis alkalmazásától. „M unkám  so
rán — írja  — elérkeztem a szövetek feszes beszűrésének gondolatához és 
ehhez, m int határozott élvhez tarto ttam  magam, azaiz arra  törekedtem , hogy 
közvetlen kapcsolatot terem tsek az ideg és az érzéstelenítő oldat között és ezt 
a kapcsolatot ne úgy tekintsem, mint véletlen tényezőt."

Visnyévszkij a szövetek réteges érzéstelenítését szigorúan anatóm iai szem
pontok szerint végezte. Hangsúlyozta, hogy arra  irányuló törekvésünknek, 
hogy minél tökéletesebben beágyazzuk az idegeket és végződéseiket az érzés
telenítő oldatba, Pirogov nevezetes tanításából kell kiindulni, az em beri szer
vezet hüvelyes-tokos felépítéséről, a daganatok tokjáról stb. Az em beri test 
ilyen természetes hüvelyeiben, Visnyévszkij meggyőződése szerint, m indig 
megvan a lehetőség, hogy az érzéstelenítő anyag közvetlenül érintkezzék az 
ideggel. E cél érdekében az oldatot nagy nyomással kell befecskendezni, az 
tovakúszik és az ‘ útjába kerülő összes idegekkel közvetlen érintkezésbe kerül.
E zek e t az  e lm é le ti e lg o n d o lá so k a t a té n y e k  ig azo lták : ta n ítv á n y a i,  v ez e té se  
a la tt , e lm é le té t amstómialla.g:, m a jd  k lin ik a ila g  e lle n ő r iz té k  és^ez fe l jo g o s íto tta  
ő t a rra , h o g y  a f e n t  e lm o n d a tta k a t  h a tá ro z o t ta n  á llíth a ssa .

így terem tette  meg Alekszandr Vasziljevics a tovakúszó infil'trátum  új ér- 
zéstelenítési eljárást.

A. V. Visnyévszkij könyvének: „A helyi érzéstelenítés a tovakúszó 
infiltrátum  módszerével“ megjelenése (1932) nagy esemény volt a szovjet se
bészek tudom ányos-gyakorlati életében. Visnyévszkij kidolgozta csaknem 
minden m űtét esetére az érzéstelenítés eljárását. Ő maga és követői a legsú
lyosabb betegségeket (ileus, elhanyagolt epekő stb.) helyi érzéstelenítésben 
operálták. A helyi érzéstelenítés elfoglalta az őt megillető helyet, ' a m űtéti 
eredmények pedig lényegesen m egjavultak.

----- --------- _ --------------------------------------- ---------------------------------------- :-------1
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Konferenciákon, kongresszusokon gyakran szem beszálltak Visnyevszkijvei. 
alaptalanul kételkedve abban, hogy nagy m űté tek e t el lehet végezni helyi, érzés
telenítésben, ő azonban k ita rtó an  és állhatatosan védte szem pontjait és mód
szerét. A nnakidején én hangsúlyoztam, hogy Visnyevszkij helyi érzés'telenítési 
eljárása a nagy sebészetet a fővárosi intézetekből lev itte  a kis falusi kórhá
zakba és mi nagyon  sokat köszönhetünk , A lekszandr VasziljevicSnek abban, 
hogy a sebészi e llá tás t sikeresen közelítettük a lakosság legszélesebb rétegei
hez. Á llíthatjuk, hogy a mellkasi sebészetben kidolgozott helyi érzéstelenítés! 
eljárások a közeljövőben a sebészetnek ezt az ágá t is e lju tta tják  a vidéki kis 
kórházakhoz.

Elsősorban A. V. Visnyevszkij érdem ének kell tekintenünk, hogy hazánk
ban az utóbbi években, főleg a  háború u táni időkben a m ellkasi sebészet olyán 
ugrásszerűen fe jlő d ö tt és hogy m a m ár tüdő, nyelőcső, szívm űtéteket nem csak 
a fővárosi in téze tekben  végeznek, hanem vidéki kórházakban is.

Számos tén y t sorolhatnánk fel, am ikor neves nagy sebészek szólaltak fel 
tudományos ü léseken  és kongresszusokon Visnyevszkij ellen, aki állíto tta, hogy 
a helyi érzételenítés a m ellüri m űtéteknél is alkalm azható és am ikor később 
ugyanezek a sebészek nekem m agam nak m u ta ttak  be mellkasi m űtéteket helyi 
érzéstelenítésben végezve és k ijelentették: am ióta ezeknél a m űtéteknél a 
helyi érzéstelenítést alkalmazzák, a halálozás lényegesen csökkent.

Alekszandr Vasziljevics állandóan kutató term észete számára, amellyel 
szüntelenül kereste  a kórfolyam atok titk a it — m indez nem  volt elegendő- Hosz- 
szú évekig fo ly ta to tt klinikai megfigyelései a lobos, gennyes folyam atokkal 
és a tiszta m űtéti sebek gyógyulásával kapcsolatban meggyőzték őt arról, 
hogy a novokain b lokádnak nemcsak érzéstelenítő  hatása van, hanem, — 
valószínűleg — a szervezetben többé-kevésbbé kifejezett változások tö rtén
nek a szövetek im m unbiológiai reakciói körül, am i kétségtelenül kihat a szö
vetek  trofikájára. A  novokain oldat az idegvégződések enyhe ingere és így be
folyást gyakorol a kóros szöveti elváltozások állapotára. „Az idegrendszer nem 
tű r  durva m anipulációkat“, — tan íto tta  állandóan Alekszandr Vasziljevics. 
Ezen az úton új fe jezetet ny ito tt, az, idegrendszerre egyes körfolyam atok ese~ 
té n  ható enyhe ingerek  jelentőségére vonatkozóan, különösen gyulladásos el
változások és a szövetek és izomzat tonus zavara esetén

A helyi érzéstelenítéssel kapcsolatban végzett rendszeres m unka vezette el 
Alekszandr V asziljevicset az idegi trofika problém áinak kidolgozásához és az 
így nyert adatok te tték  lehetővé a gyulladásos folyam atok és fertőzött sebek 
kezelési m ódszereinek kialakítását. Ugyanilyen szempontból, az idegrendszer
nek  a szabályozó trofikus m űködésekre gyakorolt hatása szempontjából, érté
kelte  Visnyevszkij a különféle olajos-balzsamos emulziók gyógyhatását. Eze
ket sebészi tevékenysége kezdetétől fogva alkalm azta, .a 30-as években közölte 
olajos-balzsamos em ulziójának nevezetes recep tjét, am elyet ma „Visnyevszkij- 
kenőcs“ néven ism erünk.

így tehát a helyi érzéstelenítésre vonatkozó m unkák term észetes foly
ta tása  a novokain blokádok tana. A lekszandr Visziljevics sokesztendei bősé
ges megfigyelésre tám aszkodva ju to tt  el — teljesem önállóan — az idegrendszer 
enyhe ingereinek, m in t gyógyító tényezőnek kísérletesen megalapozott elméle
téhez, amelynek óriási gyakorlati jelentősége volt. Nemcsak elm életet dolgo
zo tt ki azonban, hanem  az orvostudom ányt új, könnyen hozzáférhető gyógy- 
eljárással — a novokain blokádokkal — vértezte  fel.

Hangsúlyoznunk kell, hogy Visnyevszkij ebben a kérdésben nagy hazai tu 
dósok tudományos tételeit fo ly ta tta  és fe jlesz te tte  tovább. így  pl. az idegi
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tro fik a  kérdésében I. P. Pavlov volt az első, aki a nervizm usból kiindulva m ár 
disszertációjában felveti az idegrendszer trofikus működésének problém áját. 
Vegyenszkij, Uchtomszkij nagy orosz fiziológiások, m ajd később Bikov, Szpe- 
ranszkij és mások kidolgozták és fejlesztették az idegi trofika tanát. Alekszandr 
Vasziljevics nem volt fiziológus, ez't a kérdést azonban mindig fiziológiai néző
pontból tárgyalta.

Nem részletezem it t  m indazt, am it A. V. Visnyevszkij az orvostudom ány
nak adott. Halála u tán  tanítványai tovább dolgoznak és elm élyítik Alekszandr 
Vasziljevics gazdag tudományos hagyatékát. De nemcsak tanítványai, hanem 
hazánk sok-sok sebésze, akik Visnyekszkij nevét ifjúkoruktól ism erik, folytatja 
m unkáját ebben az irányban.

A novokain blokád nem csupán gyógyeljárás, hanem  számos kórfolyam at 
tanulm ányozásának módszere is. A patogenetikus kezelés, A lekszandr Vaszil
jevics értelmezésében, semmiképp sem  áll ellentétben az etiologiaival, sőt el- 
lenkezőleg: „a betegségek ideális gyógyítása e két eljárás összehangolása, 
kom plex alkalm azása“. Ezt azért hangsúlyozom, m ert A lekszandr Vasziljevics- 
csel egyesek szsmbeszálltak, azt állíto tták , hogy ő 'tagadja, fölöslegesnek ta rtja  
az antibiotikum okat. Ez nem igaz! Az antibiotikum okra vonatkozó elm életeket 
és klinikai kutatásokat ő éppoly lelkesedéssel fogadta, m int a többi sebészek.

Végezetül, élete utolsó éveiben Alekszandr Vasziljevics be ak a rt kapcso
lódni a gyógyító álomkezelésre — a pavlovi védőgátlásokra — vonatkozó ku
tatásokba. És bár neki m agának m ár nem sikerült ezen a te rü le ten  nagyobb- 
szabású m unkát kifejteni, joggal rem élhetjük ,'hogy  a m egkezdett m űvet isko
lá ja ’sikerrel fo ly tatja majd.

Helytelen lenne, ha e felületes áttek in tés során nem  térnénk  k i Alekszandr 
Vasziljevicsnek a Nagy Honvédő Háború folyamán végzett sebészeti tevé
kenységére.

E ljárását m ár a Halhin-G ol-nál is k iterjed ten  alkalm azták. Ne tagadjuk 
hibáinkat, — itt, Moszkvában, a Sebésztársaságban, a Visnyevszkij tételeiről 
és módszereiről szóló előadások nem  találtak  nagy visszhangra. M indannyian, 
akik jelen voltunk a kongresszusokon, emlékszünk A lekszandr Vasziljevics fel
szólalásaira és a vele szemben felhozott kritikai ellenvetésekre.

Halhin-Gol után, Visnyevszkij módszerének helyessége beigazolódott a 
finn háborúban és azok a sebészek, akik ebben a háborúban részt vettek, m ár 
egészen máskép íté lték  meg a blokádokat és á  Visnyevszkij-kenőcsöt. Érthető, 
hogy ebben a háborúban még A. V. Visnyevszkij m ódszereinek alkalmazása 
nem  bontakozhatott ki olyan m értékben és nem  tám aszkodhatott olyan tapasz
ta la tokra  és olyan nagyszámú sebesültre, m int a Nagy Honvédő Háborúiban.

A Nagy Honvédő Háborúban A. V. Visnyevszkij m inden tan ítását igazolta 
a gyakorlat. A tábori sebészetnek egyetlen fejezete sincs, am elyben ne ta lá l
nánk  bizonyítékokat Visnyevszkij tanai mellett.

Vegyük a legégetőbb kérdést, amellyel mi, sebészek, valam ennyien a leg
gyakrabban találkozunk a háború folyamán, — az elsőleges sebet, ennek ellá
tását, a benne lejátszódó, gyulladásos folyamatot, és a m ásodlagos ellátást. 
Ha Alekszandr Vasziljevics ú tm utatásai szerint já rtu n k  el, alkalm aztuk kenő
csét, idejében és helyes javallatok alapján végeztük a blokádokat, — lényege
sen jobb eredm ényeket kaptunk, m int az előző háborúkban.

A rra is rá  kell m utatnunk, hogy a seb kímélése, am elyre ő egész életé
ben nagy gondot fo rd íto tt és tan ítványait is így nevelte — óriási szerepet já t
szott a háború idején- Most, am ikor feldolgozzuk a Nagy Honvédő Háború



tapasztalatait, lá tju k  igazán, m ilyen nagy jelentősége volt a súlyos sérülések 
esetén  Visnyevszkij módszereinek, kenőcsének és novokain blokádjának.

Az aneurizm ák kérdésében hangsúlyoznunk kell, hogy Alekszandr 
Vasziiljevicset sokan fé lreérte tték . Sokszor azzal vádolták, hogy ő az aneúrizma 
m egnyitása u tán  annak  kenőcsös tam ponálását a jánlja. Ilyet ő sohasem mon 
d o tt és nem is m ondhatott. A lekszandr Vasziljevics, K ikuci szerint operált, 
azaz az ereket belülről lekö tö tte, azt a nagy zsákot azonban, am ely később) 
am in t azt a sebészek tudják, vérezhet, Visnyevszkij a sa já t módszere szerint 
kenőcsösen tam ponálta. Aki így já r t  el, az m eggyőződhetett A lekszandr Va
sziljevics igazáról.

Am i a lő tt 'csontsérülések u tán i ostesynthesisek érdekes kérdését illeti, 
úgy Visnyevszkij eredményei, a súlyos gennyedések ellenére, m inden sebészt 
csodálatba ejtettek.

Külön szeretnék foglalkozni a mellkas lő tt sérüléseire vonatkozó mun 
káival. I t t  azt kell állítanunk, hogy A. V. Visnyevszkij ku ta tása i a mellkasi 
sebészetben igazolódtak és váltak  be a legjobban.

Valamennyien em lékszünk azokra a rendszabályokra, am elyeket a há
ború a la tt a csapatkörzetben h a jto ttu n k  végre, am ikor a mellkas sebét elsőd
legesen kellett varrn i: a seb g y ak ran  nem  gyógyult, szélei szétváltak. V itat 
koztak róla, hogy kell-e másodlagos v arra to t végezni, vagy sem. Ezenkívül 
gyakran  láttunk  em piém ákat, am elyek kezelését m eg kellett oldani. Visnyev
szkij módszere, a m ellüreg teljes tam ponálása a genny kiürítése után, kitűnő 
eredm ényekkel já r t  és jogos A lekszandr Vasziljevics tan ítványainak  felhábo
rodása, amikor ezt az eljárást egyesek Conors- Visnyevszkij és nem  Visnyev
szkij— Conors m ódszernek nevezik. A lekszandr Vasziljevics következetesen 
fejlesztette  és igazolta módszerét, a . következetes m ateria lista  pavlovi állás 
p o n tra  támaszkodva, am it Conorsról alighá m ondhatunk. A-'V. Visnyevszkij- 
nek határozott elm életi meggondolásai voltak,' ezért m egengedhetetlen, hogy 
ezt az eljárást Conors—Visnyevszkij módszernek nevezzük.

A. V. Visnyevszkij tudom ányos pályafutásáról szólva, megemlékeztem 
abból az időből szárm azó m unkáiról, am ikor még fia ta l volt, m int tá j-anató - 
m us és sebész dolgozott. Később figyelm ét főleg a tro fika  tanára  fo rd íto tta  és 
k ia lak íto tta  tudom ányos világszem léletét.

Bizony nehéz vo lt neki a helyi érzéstelenítést az egész sebészetbe beve
zetni és nehéz volt a sebészek többsége számára bebizonyítania az enyhe inge- 
rek re  vonatkozó elm élete helyességét. A tények azonban makacsok, és A lek
szandr Vasziljevics eszméit a gyakorlat igazolta.

• Alekszandr Vasziljevicset joggal nevezhetjük újítónak, ő  valójában úgy 
já r t  el, am int Sztálin  elvtárs m ondja, a tudom ányról szólva, am ely nem fél 
széttö rn i a régi hagyom ányokat, norm ákat, tételeket, am ikor ezek a haladás 
gátjává válnak és új hagyom ányokat, norm ákat, té te lek e t alkot.

Am ikor A. V. Visnyevszkij következetesen fe jlesztette  a klin ikám ban a 
nervizm us pavlovi eszméit, — az orosz klinikai iskola legnagyszerűbb hagyo
m ányait folytatta. Az orosz klinika m indig az é le ttan ra  támaszkodott- A zt 
m ondhatjuk, hogy a  nervizmus eszméjének csírái m ár M udrovnál m egtalál- 

•hatók. É rthető azonban, hogy annakidején Mudrov m ég nem  elem ezhette pon
tosan  és világosan, a nervizm usra támaszkodva, a különféle betegségeket. A 
nervizm us eszméje — az orosz k lin ikai iskola hagyom ánya. Alekszandr Vaszil
jevics életében az a legértékesebb, hogy mindig, fia ta l orvos korától kezdve, 
am ikor M iszlavszkijnál dolgozott, —- a fiziológusokkal szorosan együttm űkö- 
dö tt. M unkásságának későbbi éveiben szoros kapcsolatot ta r to tt  K. M. Bikov,
I. P. Razenkov, A. D. Szperanszkij akadém ikusokkal és az elhúnyt B. I. Lav-
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rentyevvel. Alekszandr Vasziljevics sohasem tétlenkedett, ő örökké ku tato tt. 
Tanait nem  tekintette befejezettnek, m erevnek, — ellenkezőleg, igyekezett 
azokat m indig továbbvinni, fejleszteni az újabb és ú jabb tények alapján.

A lekszandr Vasziljevics alkotó ereje teljében h a lt meg és gazdag tudo
mányos örökséget hagyott reánk. Reánk -— ezt mondom, és elsősorban köz- 
vetlen tanítványaira, de valam ennyi szovjet sebészre, az orosz sebészeti isko
lára gondolok.

Úgy vélem, hogy emlékét úgy becsüljük meg legjobban, ha m unkánkat 
ebben az irányban, a niervizmus fejlesztése és m élyítése irányában folytatjuk.

A- V. Visnyevszkij tanítványai, a nevét viselő Intézet előtt az az első
rendű fe ladat áll, hogy m élyítsék, dolgozzák ki tovább az ő gazdag tudom á- 
nyos hagyatékát a Szovjetunió fiziológusaival, pathof.ziológusaival és morfoló- 
gusaival szoros kapcsolatban, akikkel az ő élete munkássága is annyira egybe
forrott.

(Fordította: Dr. János György, o. alez.)
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JAépköztársaságunk Alkotmánya
N é m e t h  J ó z s e f

százados |

Népköztársaságunk A lkotm ányának 2. évfordulóját ünnepeljük.
Munkások, dolgozó parasztok és haladó értelmiségiek büszkék azokra a 

hatalm as eredm ényekre, m elyeket A lkotm ányunk a törvény erejével rögzí
te tt le.

Nemzeti ünnepünk m egünneplése az 5 éves terv időelőtti befejezéséért 
folyó harc, a m unkaversenyek, fellelkesítő felajánlások jegyében zajlik le. 
Azok a kiemelkedő hatalm as százalékok, melyek nap, m int nap megszületnek, 
ismételten bebizonyítják és erősen kiemelik Rákosi elvtárs szavait. „A m űm  
kás, aki a felszabadulás u tán  az aknák és törm elékek közül éhezve, rongyosan 
kaparta ki a gépeket, a dolgozóparaszt, aki iga h íján  .maga húzta  az ekét, az 
értelmiség, aki a romok között íagyoskodva láto tt ú jra  m unkához, most az Al
kotmány fényénél meggyőződik arról, hogy jó ügyért szenvedett, jó  ügyért 
hullatta verejtékét. Most elő tte az eredmény, a tengernyi erőfeszítés, a szívós 
munka, a dolgozók igazába és a szocializmusba vete tt h it  gyümölcse: a Ma
gyar Népköztársaság Alkotmánya.

Az eddig m egtett ú t eredményei, az előttünk álló boldog jövő gyönyörű 
távlata felfokozza a dolgozó népünkben a hála és a szerete t széttéphetetlen  ra 
gaszkodását, a hatalm as Szovjetunió és dicsőséges hadserege iránt, akinek 
teljes egészében köszönhetjük felszabadulásunkat. Égig emeli népünk a  sze~ 
re te t zászlaját, a nagy Sztálin irán t, akinek véget nem  érő millió segítsége 
és támogatása, tanítása, adta m eg a lehetőséget, hogy P á rtu n k  és vezérünk, 
Rákosi e lv társ irányításával és vezetésével, előszót a m agyar történelem ben, 
dolgozó népünknek is legyen Alkotm ánya.

A m agyar történelem  beszél Alkotm ányról, de ezek kivétel nélkül a k i
zsákmányolok jogait törvényesítették, a dolgozó nép elnyomását, kirablását 
szentesítették.

A burzsoá állam ok abból az alapból indultak ki, hogy az egyik em ber a 
m ásiknak farkasa, vagy te  lopod m eg a másikat, vagy az lop meg téged, vagy 
a m ásiknak dolgozol, vagy az dolgozik neked, vagy rabszolgatartó  vagy, vagy
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pedig rab. Az ilyen társadalom ban nevelkedett, az ilyen alaptörvények között 
felnőtt em berek magukba szívták azt a felfogást, hogy vagy rabszolgatartó, 
vagy rab, vagy kisbirtokos, kisalkalm azott, kishivatalnok, értelmiségi, egy
szóval olyan em berek legyenek, akik csak azzal törődjenek, h :g y  sa já tjuk  
meglegyen és a többihez sem m i közük. Ha m int orvcs, m in t mérnök, vagy 
tanító  vagy és m egvan a m agad kis helyeeskéje, semmi közöd a másikhoz.

Az ú ri M agyarországban az értelm iség zömmel egy kis szűk, 1—2 száz
ezer em bert számláló rétegből toborzódo'tt. A m unkás és paraszt fiatalok 
előtt zárva v o lt a főiskoláik és egyetem ek kapuja. A dolgozók állama meg
nyitotta és szélesre tá rta  ezeket a kapukat az ő szám ára is. Ma, am .kor m ár 
eltűntek a kizsákm ányolok, a 'tőkések, a  földbirtokosok és a bankárok, az 
értelmiség, aki ezeknek a kiszolgálója volt, A lkotm ányunk biztosította lehető
ségekkel élve, végre saját dolgozó népét szolgálja. És egyenrangúan építi az 
új, fejlettebb társadalm at, a szocializmust, a m unkásokkal és a dolgozó parasz
tokkal. M ind erősebben csökkennek a gazdasági ellentétek, amelyek azelőtt 
éketvertek a m unkásosztály, a parasztság és az értelm iség közé.

Elmosódóban van az a határvonal, amely elválasztotta egymástól őket. 
Elmosódóban van a közöttük lévő politikai különbség is.

Ma m ár az értelmiség többségében látja, hogy a felszabadulás elő tt nem 
volt más szerepe, m int a kapitalisták  érdekeinek kiszolgálása.

Az egyetem eken és Főiskolákon az uralkodó osztály olyan nevelésben ré 
szesítette az ifjúságot, hogy abban a téves meggyőződésben éljen, hogy tanu l
m ányainak sikeres befejezése u tán  az uralkodó osztály egyenjogú tagként 
magához fogadja. Eredm énye ennek a ferde nevelésnek az lett, hogy m ár nem 
érezte jól m agát azok között, akik közül származott, a burzsoázia pedig csak 
m int kiszolgálót fogadta el. Ilyen körülm ények között o tt lebegett a tőkések 
és a  dolgozók között.

Az értelm iség a burzsoá nevelés fo lytán  úgy tek in te tte  sa já t magát, mint 
egy önálló osztály t, akinek az érdekei teljesen  külön utakon  valósulhatnak 
meg. Az értelm iség azonban soha nem  volt és nem is lehet osztály. „Az ér 
telm iség m indig olyan réteg volt, és az is m arad, m ely tag ja it a társadalom  
összes osztályából toborozza. A mi időnkben, a szovjet korszakban az értelm i
ség tagjait, főleg a m unkások és a parasztok sorából toborozza. De akárhogyan 
toborzódik is az értelm iség és akárm ilyen jellegöt visel is, mégis csak réteg, 
nem  pedig osztály“ — m ondotta Sztálin elvtárs. Ez azonban semmiképpen 
sem  csorbítja a dolgozó értelmiség jogait, vagy egyenjogúságát. Ezt rögzíti le 
N épköztársaságunk A lkotm ánya az 53. §-ában, amely így hangzik: „A m agyar 
Népköztársaság hathatósan  tám ogatja a dolgozó nép ügyét szolgáló tudom á
nyos m unkát, valam in t a nép életét, harcait, a valóságot ábrázoló, a nép győ
zelm ét hirdető m űvészetet, s m inden rendelkezésre álló eszközzel elősegíti a  
néphez hű értelm iség kifejlődését.“

A lkotm ányunk adta meg és b iztosítja  értelm iségünk szám ára, hogy való- 
b an  m egtalálják helyüket a dolgozók állam ában és egyenjogú tagként elfog
lalhassák  megillető helyüket, m egnyito tta e lő ttük  a jövő biztos táv latát és 
a  je len  nyugodt napjait.

„A Magyar Népköztársaság a m unkások és a dolgozó parasztok állama. 
A M agyar N épköztársaságban m inden hatalom  a dolgozó népé.“

A törvényhozásban a dolgozó nép képviselői ülnek, akik nem  a nép ellen, 
hanem  a nép védelm ében, a nép érdekében hozzák a törvényeket. A hadse-
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reg, a rendőrség ma m ár nem az u rak  érdekeit, hanem  a nép érdekeit, a béke 5 

építés, felszabadult dolgozó népünk szabad hazáját védi.
A dolgozók állam a szervezi a szocializmus építését, fejleszti a dolgozók 

erőit, hazánk felvirágoztatására, 5 éves tervünk végrehajtására, békénk meg
őrzésére.

A munkások és parasztok állam a könyörtelenül elnyom ja a nép m inden- 
fajta ellenségeit és kemény ököllel sú jt le m inden olyan k ísérletre, amely a 
régi rendet, az elnyomást, a kizsákm ányolást akarja visszaállítani.

A lkotm ányunk leszögezi: „A M agyar Népköztársaság biztosítja polgárai 
számára a munkához való jogot és a végzett m unka m ennyiségének és minő" 
ségének megfelelő díjazást.“

Ezzel visszavonhatatlanul m egszüntettük országunkban a tőkésrendszer 
átkos örökségét, a m unkanélküliséget, mely ma is állandó rettegésben ta r tja  
a tőkés országok dolgozóit.

A lkotm ányunk gondolkodik a dolgozók egész évi becsületes m unkája 
után, hogy pihenjenek és üdüljenek, ezzel is azt emeli ki, hogy nálunk a m unka 
a becsület és dicsőség dolga. M egnyíltak dolgozóink előtt azok a helyek, am e
lyeket azelőtt csak az arisztokratáknak, gyárosoknak, bankároknak és gazdag 
kereskedőknek volt joguk használni. Ma m ár a dolgozóké és kizárólag csak az 
övék a Balaton, a Bükk, a Mecsek, Lillafüred, Galyatető és a  M átra üdülői 
és luxusszállodái. Dolgozó népünk  ezen keresztül is érzi, hogy valójában az 
ország gazdája lett. M egérti és meggyőződött róla, hogy úgy is van, ahogy ezt 
Rákosi elvtárs m ondotta: „Tiéd az ország, m agadnak építed.“

Népköztársaságunk A lkotm ánya védi a dolgozók egészségét és segíti a 
dolgozókat m unkaképtelenségük esetén. A Magyar Népköztársaság ezt a  vé
delm et és segítséget széleskörű társadalom biztosítással és az orvosi ellátás 
megszervezésével valósítja meg.

A társadalom biztosítást állam unk a dolgozóknak ad ta  át és ezt a szak- 
szervezet irányítja. Hogy ez milyen jelentőségű, ezt m u ta tja  az 5 éves te r 
vünk néhány adata. Társadalom biztosításban 1949 ben 3.3 m illió fő volt, 
1954-re ez a szám 6.7 m illióra emelkedik, vagyis duplájára. Ezzel országunk 
lakosságának m integy 70%-a részesül a szociális biztosítás előnyeiben. A 
„H orthy-rendszer“ á lta l k irekesztett mezőgazdasági dolgozók m a m ár szintén 
részesei a társadalom biztosításnak.^

A népegészségügy ily hatalm as m érvű kiterjesztése m aga u tán  vonja, hogy 
rendelőintézeteink számát is komoly m érvben fejlesszük. 1949 évéhez viszo
nyítva 1954~re 90—95%-kal több rendelőintézet áll dolgozóink egészségvédel
mének ellátására.

A falu egészségügyi ellátásának m egjavítására 350—360 új falusi orvosi 
szakrendelő intézet épül. Egyetem einken 1950/51. tanévben a 2 év elő tti 23 
ezer hallgató létszáma 33 ezerre emelkedett.

A felszabadult dolgozó nép állam ában. 1950/51. tanévben m unkás és p a
raszt származású hallgatók száma 41% volt, míg 2 évvel ezelőtt csak 35.5 %-ot 
te tt ki a m unkás és parasztszárm azású hallgatók száma. Ezek a számok azi 
m utatják, hogy m egvetettük  az alapját a m unkásosztály, a dolgozó nép új 
szocialista értelm iségének kialakításához.

Népköztársaságunk megbecsülése kíséri a haladó értelm iség azon tag jait, 
és meg kell mondanunk, hogy túlnyomó zömét, akik-, vállvétve a m unkásosz
tály és dolgozó parasztsággal, tudásuk teljes bevetésével építik a szocializ-
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must. A Kossuth díjasok, Népköztársasági érdem rendesek és élmunkások soka
sága te tt  tanúbizonyságot arról, hogy a nép szolgálatában1, a dolgozó néppel 
együtt építeni a szocializmust, hálásabb és nemesebb cselekedet, m int a kapi
talisták  kiszolgálása volt ai felszabadulás előtt. N éphadseregünkben a m unkás- 
osztály és dolgozó parasztság hadseregében orvosaink igen magas és me* 
tisztelő rendfokozatokat viselnek, ez is népünk m egbecsüléséről biztosítja őket.

Igazán csak most te ljesítheti az orvos a h ivatását, m a nincs szűk korlátok 
közé szorítva és az állandóan  épülő újabb és újabb eü. intézetek biztosítják 
számukra, hogy tudásukkal azokat védjék, akiket legnagyobb m egtiszteltetés 
szolgálni, a dolgozó népet. Salgótarjánban  egy 400 ágyas kórház, Gödöllőn 
új orvosi rendelő, Szigetszentm iklóson 1 mentőállomás, 2 csecsemőotthon, 
1 szülőotthon, V árpalotán 1 bölcsőde, m entőállom ás és szülőotthon, T atabá
nyán 1 szakorvosi rendelő, 4 bölcsőde épül. De sorolhatnánk lapokon kérész^ 
tü l azokat az új terü le teket és intézeteket, m elyeket az 5 éves terv  során 
építünk fel és népünk szolgálatában új és új helyeket jelentenek orvosaink 
számára.

A lkotm ányunk által lerögzíte tt eredm ények és jövő feladataink hatalm as 
m érvű kibontakozása egész dolgozó népünknek, ezen belül orvosaink számára 
is olyan lehetőségeket biztosít, m elyekről azelőtt még álm odni sem m ertünk.

A kapitalista rend sötétségben igyekezett ta rtan i a dolgozókat. A lkotm á
nyunk biztosítja a m űvelődésre való jogot. Munkás és dolgozó parasztok fiai 
egysorban m enetelnek m a m ár az egyetem ek és főiskolák felé, haladó é rte l
m iségünk gyermekeivel. Nemre, vallásra, nem zetiségre való tek in te t nélkül 
minden állam polgárnak egyenlő lehetőségei vannak. A m unkához Népköztársa
ságunkhoz és dolgozó népünkhöz, a  Szovjetunióhoz és nagy Pártunkhoz való 
viszonyán keresztül m érjük az  em bert. A mi A lkotm ányunk szocialista jellegű 
alkotm ány, példaképének a nagy Szovjetunió sztálini a lko tm ányát tekintjük. 
A sztálini alkotm ány és a m i A lkotm ányunk között a feladatokban van kü 
lönbség, de alapvető sajátosságaiban a mi Alkotm ányunk a sztálini A lkot- 
m ányt követi. A különbség annyi, hogy a Szovjetunióban a m ár m egvalósult 
szocializmus eredm ényeit rögzíti az Alkotm ány, míg nálunk  a szocialista épí
tésünk  eddigi eredm ényeit és a jövő feladatait emeli törvényerőre Alkot
m ányunk.

A lkotm ányunk a sztálini A lkotm ány példája nyomán m enedékjogot biz
to sít m indazoknak, akik a népek  felszabadításáért k ife jte tt tevékenységükért 
üldözésben részesülnek, ezzel is kiem eli más nemzetiségű dolgozók megbecsü
lését és velük szembeni együttérzésünket, m elyet a pro letár nemzetköziség 
m agasztos érzése sugall szám unkra.

A lkotm ányunk, m ely m inden sorában a népért és a nép érdekében rög~ 
z íti le Népköztársaságunk alaptörvényeit, a jogok m ellett polgárainak köte
lességét is kiemeli. M egköveteli N épköztársaságunk A lkotm ányának elismerés 
sét, törvényeinek teljesítését és hogy polgárai képességük és tudásuk teljes 
odaadásával dolgozzanak, hogy m egőrizzék a m unkafegyelm et és becsületesen 
e leg e t tegyenek társadalm i kötelezettségeiknek, tiszteletben ta rtsák  a szocia
lis ta  együttélés szabályait, k ím éljék  és gyarapítsák a társadalm i tu lajdont és 
v éd jék  meg a hazát m inden külső és belső ellenséggel szemben és tegyenek ele
g e t az általános védkötelezettségnek, m ert a haza védelme a M agyar Népköz- 
tá rsaság  m inden polgárának m egtisztelő feladata.
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Lenin és Sztálin azt. tan íto tták , hogy mindaddig, amíg a világ legtöbb 
országában a kapitalista rend  fennáll és a burzsoázia uralkodik, m indaddig 
fennáll a tőkés államok katonai tám adásainak állandó veszélye. Rákosi elv
tá rs  azt m ondotta: „Egy fegyvertelen ország, valósággal csábítja a kalan 
dokra és provokációkra az im perialista háborús uszítókat. A békét nem  elég 
óhajtani, a békéért harcolni kell, a békét meg is kell védeni.“

A lkotm ányunk 2. évfordulójának m egünneplését a m indjobban kiéleződő 
nemzetközi helyzet jellemzi. Az im perialisták, élen az am erikai im perialisták
kal, lázasan készülnek a 3. világháború kirobbantására. N yugtalanítja őket 
a szocializmus növekvő ereje, a Szovjetunió háború u tán i 5 éves tervének ha“ 
talm as eredményei, a népi dem okratikus országok gazdaságának gyorsütem ű 
fejlődése és a békeszere'tő emberiség m indnagyobb m érvű kiállása a béke vé
delmében, mely alapjaiban ingatja m eg a rothadó kapitalista rendszert. 
Rákosi elv társ szavait igazolják az im perialisták elvetem ült bérencének, Ti tó
nak és bandájának cselekedetei, hogy csupán csak az 1950. év folyam án h a 
tárincidenseket és provokációkat országunk h a tá ra i ellen 795 esetben h a jto t
tak végre a Tito banditák.

Támadó katonai szövetségeket hoznak lé tre  az am erikai im perialisták ve
zetésével az új háborús gyujtoga'tók a Szovjetunió és a népidem okráciák ellen. 
Ennék érdekében felduzzasz'tják hadseregeiket és. ú jra  lábra akarják  állítani a 
szétvert fasiszta Haderőt. A Szovjetunió és a népidem okratikus országok po
litikájá t a béke védelme, a békés építés jellemzi. De előttünk áll az a lures 
latin  közmondás, hogy ha békét akarsz, légy felkészülve a háborúra. Ezért 
a dolgozók állama, a békeszerződések által m eghatározott kereten, belül olyan 
hadsereget épít fel, m ely  eleget tud  tenni szabad hazánk megvédésének. Eb
ben a m unkában hatalm as feladat v ár hadseregünk tisztjeire, akiket dolgozó 
népünk és P ártunk  azzal bízott meg, hogy teljesítsék hazánk védelm ének 
szent kötelességét és tan ítsák  meg m unkásosztályunk és dolgozó parasztságunk 
fiait az A lkotm ányban lerögzített feladatnak, a haza védelm ét biztosító ka
tonai kiképzés m aradéktalan  elsajátítására.

Ezt írja  elő szám unkra Farkas Mihály vezérezredes, Honvédelmi Minisz
te r B ajtárs 02. sz. Parancsa, erre hívja fel a figyelm et és mozgósít a 015. sz. 
Parancs is. Ezt parancsolja Pártunk , dolgozó népünk és a 800 milliós béke
tábor számunkra.

Tisztjeink és ezen belül a honvédorvosok feladata a parancs végrehaj
tása terén  példaadóan m egm utatni, hogyan kell élni, dolgozni és harcolni a 
m agyar nép függetlenségének, szabadságának védelm éért. Ezzel is előre visz- 
szük a megvalósuláshoz Rákosi elvtársnak szavait, hogy „A mi honvédségünk 
a dolgozó nép honvédsége, a béke és a boldogulás hadserege lesz“.

Légvédelmi tüzéregységek  ess. ta k t ika i  kérdése i
Ir ta : d r. R ónai T ibor

orvosőrnagy

Azokban a baj társakban, akik a légvédelmi tüzérségnél te ljesítenek szol
gálatot valószínűleg felm erült m ár- a kérdés: hogyan, milyen keretek  között, 
milyen szabályok alap ján  fogja feladatát m egoldani a Igv. tü. egységek eü. 
szolgálata tábori viszonyok között? ,

A kérdés feltevése indokolt. B ár valam ennyien ism erjük a Tábori Eü.

6 2 3



Szolgálati Szabályzatot és igaz, hogy ez m inden fegyvernem  eü. szolgálatának 
alapja, m égis —1 tekintve, hogy az eü. tak tik a  az egyes fegyvernem ek sajátos
ságainak m egfelelően változik — foglalkoznunk kell e kérdéssel.

F ia ta l N éphadseregünk fejlődése m agával Jiozta .légvédelmi tüzérségünk 
m egerősödését is, így  fontos és szükséges azon elveknek m egtárgyalása, m e
lyen a lgv. tüzérség eü. szolgálata felépül.

A lgv. tüzérséget jellem zi az aránylag  nagy távolságra való szétszórt
ság. Ez term észetesen annál nagyobb lesz, m inél magasabb egységről van szó. 
Éppen ebben a szétszórtságban re jlik  a  vezetés és egyben az eü. szolgálat ve
zetésének nehézsége.

Az általános elképzelés az, hogy a lgv. egység rendszerint alá van Ren
delve valamely lövész vagy m ás fegyvernem i saregtest parancsnokának, s  így 
annak eü. vezetése a  megfelelő seregtest vezető orvosának gondja. Ez az állí
tá s  helyes abban  az esetben, h a  a  lgv. egység szervezetszerűen  az illető egység 
(seregtest) alárendeltségébe tartozik . Más azonban a helyzet a lgv. seregtest 
kötelékébe tartozó  és a más fegyvernem i alakulatokhoz csupán támogatásként 
rendelt lgv. egységeknél. I t t  legtöbbször az a helyzet áll elő, hogy a lgv. egy
ség viszonylag rövid ideig m arad  a helyén és valószínű, hogy 1—2 nap, eset- 
leg pár óra m ú lv a  m ár máshol, nagyobb távolságra teljeset szolgálatot, úgy 
ahogyan azt a  harc  dynam ikája m egköveteli.

A sebesültszállítás és k iü ríté s  term észetesen m egoldható úgy, hogy azt 
m indig az a sereg test vezető orvos végzi, m elynek pillanatnyilag a lgv. egy
ség alárendeltségébe tartozik. 'De pl. az anyagi ellátás és általában az eü. 
vezetés nézetem  szerin t fe lté tlen  a lgv. sereg test vezető orvosának — egyál
ta lá n  nem  könnyű — feladata m arad.

A másik jellem zője a lgv. szolgálatnak — am int mondani szokták —, 
hogy a lgv. tü zérség  akkor kezdi m eg m űködését, am ikor m indenki m ás a 
fö ld  alá bújt. így  természetesein, veszteségei is nagyok. Eü. szolgálatára az 
e llá tás és k iü rítés  tekintetében nagy feladatok várnak. Gondoljunk csak egy 
több  órán át ta rtó  légitám adásra!

Ezek a problém ák voltak főleg azok, m elyek arra  késztettek, hogy egy
séges képet k ísére ljek  adni a lgv. tüzérség eü. ellátásáról. Ismétlem, részem 
ről ez csupán k ísérlet; a ba jtá rsak  írásom at csupán tervezetnek kell, hogy 
tek in tsék , s távolról sem szabályzatnak.

*

A lgv. tüzérségen belül két nagy ágazatot kell m egkülönböztetnünk: a 
honi lgv. tüzérséget és a kivonuló lgv. alakulatokat. Ezek eü. ellátása is k ü 
lönböző és így külön-külön fogok velük foglalkozni.

I. H oni lég v éd e lm i tüzér a lakulatok .
E llátják  nagyobb városok, vasú ti gócpontok és m ás hadiszempontból 

fon tos célok (üzemek, hidak stb.) légvédelm ét. I t t  az alakulatok a védelem 
rendeltetésétől függő nagyságú egységekben kerülnek alkalmazásra. Az egyes 
alegységek nagyrészt szétszórva vannak  elhelyezve.

1. Eü. ellátás megszervezése ezrednél (ö. osztálynál).

- Az ezred segélyhely nagyjából központiasan települ. Települése olyan 
legyen, hogy a h írhálózatba jól bekapcsolódhasson, ezért helyes, ha  az e. pság,
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közelében van. Mint bizonyos mértélkig állandóbb jellegű intézm ény, telepü
lési helyét úgy válassza meg, hogy az lehetőleg biztonságos helyen legyen és 
jól k iép ített óvóhellyel rendelkezzen. (A légitám adás a la tt nem k iü ríthető  se
besültek számára.)

Igen nagy jelentősége van az alegységekkel és a magasabb parancsnok
sággal való jó összeköttetésnek. Ez nagyobb nehézségekbe nem ütközhet, hiszen 
a lgv. szolgálat alapja a jól k iép ített hírszolgálat.

Az e. sgh. felszerelése a szabvány e. sgh. egység. Rendelkezzen legalább 
20—25 férőhellyel (ággyal), ahol 5—8 napon belül gyógyuló sebesültjeit elhe- 
lyezi. A segélynyújtás terjedelm ére nézve érvényesek az ism ert általános sza
bályok, azonban meg kell jegyezni, hogy a lgv. ezred sgh-nak bizonyos m ér
tékig nagyobb önállóságra kell törekednie, tekintve, hogy ho. sgh 'el nem  
számolhat. Fel kell alaposan készülnie a shocktalanításra és a vértransfusióra. 
E célból jó, ha  külön helyiséget rendez be és kivizsgált, n y ilv án tarto tt v é r
adókkal rendelkezik.

A kiürítés vagy saját eszközeivel, vagy az alegységek járm űveivel tö r
ténjék. Minden alegységnél készenlétben kell, hogy álljon egy gépkocsi, m ely 
szükségszerűen sebesültszállításra igénybe vehető. A k iü rítés  ú t já t  és célját 
a ho. vez. o. szabályozza. A "tőle történő k iü rítést 'is főleg sa já t járm űveivel 
végzi, de szükség esetén segítséget kér a ho. vez. őrtől. Polgári m entőkre, 
tekintve, hogy légitám adás u tán  azoknak am úgy is nagy forgalm uk van, csak 
kevéssé lehet számítani.

A k iürítés történhet a helyőrség katonai kórházába (kórházaiba), vagy 
sürgős szükség esetén polgári kórházakba.

Az e. vez. o. feladatai közé tartoznak a sebesültellátáson k ívü l termesze"" 
tesen m ég m indazon feladatok, m elyeket szabályzataink előírnak.

Pontosan ismernie kell az alegységek elhelyezését, h tp . intézetek és a 
magasabb parancsnokság települési helyét. M unkatérkép vezetése fe lté tlenü l 
szüKséges. El kell végeznie az eü. felderítést, tisztában kell lennie a környék 
víz és epidemiológiai viszonyaival. Á llandóan ellenőrzi a tüzelőállások eü. 
helyzetét. Felügyeletet gyakorol az élelmezés felett. (Ezért szükséges, hogy 
az ezredsegélyhely és a konyha egymáshoz közel legyenek. így  a sgh. élelm e
zése is biztosítva van, tekintve, hogy az külön konyhával nem  rendelkezik.)

Jelentéseit, terveit ugyancsak elkészíti. Naponta helyzetjelentést te r 
jeszt fel. Különös gondot kell fordítania eü. ellátási tervének  elkészítésére, 
m ert erre sokszor csak igen rövid idő áll rendelkezésre. (Ellenséges berepülés 
ereje, várható  tám adás minősége, helye stb.)

Számolni kell azzal, hogy alakulatai időnként a tűzharc jellegétől és a 
tám adásoktól függően áttelepülnek, illetve tüzelőállást változtatnak. Ilyenkor 
esetleg segélyhelyével is  á t kell települnie.

Természetesen nagyobb légitám adások esetén, am ennyiben szolgálata 
megengedi, elsősegélyt kell nyú jtan ia  polgári sebesülteknek is. Ezt orvosi 
esküje előírja.

Nézzük most röviden az alegységek eü. ellátási viszonyait.
a) Közepes ágyús egységeknél a legkisebb tűzvezetési egység az üteg. 

Itt az eü. ellátást az ü teg eü. honvédje végzi. Segítségére vannak a lövegen~ 
ként kijelölt egészségőrök. Az ütegegészségügyi fe lté tlen  jól kiképzett, első ' 
segélynyújtásban kiváló honvéd legyen. Felszerelése az eü. járő rtáska, az 
egészségőröké pedig a sebesültvívő táska.
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Az üteg eü. honvéd feladatai nagyjábóil azonosak az eü. raj pk.-ának fel
adataival. Legyen az e. vez. o. tám asza és segítőtársa. Felelős többi kötelm ei 
m ellett akért, hogy a tüzelőállásban (annak közelében) jól k iépített bunker le
gyen, ahol sebesült bajtársa it k iü rítésük ig  elhelyezheti. Ism erje fegyvernem é
nek sajátosságait. Az üteg eü. honvédének jó lgv. tüzérnek is kell lennie.

b) K önnyű ágyús egységeknél az üteg m ár esetleg megoszlik több tü  
zelőállásra, m elyek párszáz m éterre  is lehetnek egymástól. Döntő jelentőségű 
i t t  az eü. őrök m unkája. Az eü. őrnek önállónak és ta lpraesettnek kell lennie.

2. Eü. ellátás m egszervezése hadosztálynál.

A hadosztály  vezető orvosának feladata, hogy állandóan tájékozva, 
legyen a lárendelt egységeinek helyzetéről és mozgásairól. M unkatérképébe 
legyen berajzolva az összes tüzelőállások, harcálláspontok, htp. intézetek. 
Ismernie kell, amennyire, szükséges, a hírhálózat felépítéséit, hogy egységeivel 
bárm ikor összeköttetést tudjon ta rtan i.

H arcálláspontja a ho. pk. közelében legyen. Tartson állandó összekötte
tést a ho. törzsparancsnokával és h tp . parancsnokával. Legyen tájékozva a 
várható tám adások erejéről, m inőségéről, valam int a harcok lefolyásáról. T a rt
son állandó összeköttetést alárendelt alakulataival.

Megszervezi a kiürítést, m egjelöli a k iürítés útvonalait, célját, eszkö
zeit. Amennyiben a csapatok segítségre szorulnak, m egerősíti őket szállítóesz- 
közökkel. (Kapcsolatot ta rt fen t a ho. gjm ű. szóig. vez.-el, az utánpótlást végző 
gépkocsik sebesültszállításra való igénybevétele céljából.)

A lgv. tü. ho. eü. szolgálata ezidőszeriint ho. segélyhelyet nem telepít. 
Jó  azonban, h a  a legkedvezőbb elhelyezésű és legközpontiasabban fekvő e. 
sgh.-et a ho. vez. o. m egerősíti úgy, hogy it t  a 10—14 napon belül gyógyuló 
sebesültek és betegek elhelyezhetők legyenek. Rendelkezzék a sgh. kb. 50—60 
ággyal.

I tt  ta rth a tó k  azok a betegek és sebesültek  is, k ikat a kórházak ugyan 
m á r kibocsájtottak, de m ég orvosi kezelésre szorulnak és szolgálatukba be nem  
oszthatók. Ezzel az am úgy is zsúfolt kórházak teher'm entesíthetők.

A ho. rendelkezzék eü. anyagrak tárra l, tekintve, hogy az ezredek 
anyagi ellátását biztosítania kell. Az anyagrak tárt vagy külön helyen telepi- 
tik , vagy azt előbb em líte tt m egerősített e. sgh. m ellett.

Szám vetéseket, eü. ellátási és k iürítési terve t a ho. vez. o. minden eset
b en  készítsen. Tervei elkészítésére hasonlóan az e. vez, o.-hoz sokszor csak 
igen  rövid idő áll rendelkezésre. Az elv, hogy a lgv. tüzérségnél a másodper
cek is szám ítanak, vonatkozik az eü. szolgálatra is.

Vezessen a ho. vez. o. esem énynaplót, m elybe a harci eseményeket és 
m e g te tt  intézkedéseit stb . bejegyzi. H elyzetjelentést ő is naponta készít a  
beérkező jelentések alapján.

Képezze m unkájának  gerincét az ellenőrzés. Készítsen m agának ellen- 
őrzési te rv e t és azt m aradéktalanul ha jtsa  is  végre.

II. K ivonuló légvédelm i tüzér alakulatok.

A  csapatok korszerű hadm űveleteit a légierő tömeges alkalmazása" jel
lem zi. E zért a csapatokat és a htp. te rü le te t m egbízhatóan kell légitám adás
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ellen biztosítani. Ez a  csapatlégvédelem, azaz a  kivonuló lgv. tü. egységek 
feladata.

Ebből következik, hogy a kivonuló erők eü. szolgálata is ennek meg-
- felelő.

M int m ár a bevezetőben em lítettem , i t t  eü. vezetés szem pontjából kü- 
lönbséget kell tennünk a  valamely fegyvernem i egység kötelékébe szervezet
szerűen alárendelt lgv. egység és a lgv. seregtest kötelékébe tartozó lgv. egy
ség között. Előbbi eü. szolgálata az illető fegyvernemi egység (seregtest) vez.
o.-ja alárendeltségébe tartozik, így  a vezetés az ő feladata. Ezek eü. ellátásá
val nem  kívánok foglalkozni^

Beszélnünk kell azonban azon lgv. alakulatok (seregtestek) eü. ellátásá
ról, m elyek a m agasabb vezetés alárendeltségébe tartoznak m int önálló ala
kulatok. Tekintve, hogy ezek eléggé szétszórva kerülnek alkalm azásra, vezeté
sük eléggé nehéz.

A sikeres légvédelem főfeladata a súlyképzés azon csapatok és védendő 
tárgyak  védelmére, melyektől a harc kim enetele függ. így, ezen alakulatokat 
jellem zi a harc dynam ikájától függő állandó mozgás és gyors helyzetváltoztatás.

A lgv. a laku lat eü. ellátásában term észetszerűleg fe ladata  van azon 
seregtest vez. o.-jának is, m elynek az alakulat pillanatnyilag alá. van rendelve. 
Tekintve azonban, hogy az alárendeltség sokszor csak igen rövid ideig ta r t  a 
megfelelő seregtest vez. o.-jának intézkedései csak ad hoc jellegűek és főleg 
a k iürítésre korlátozódnak. Eü. vezetés szompontjából nem tu d ja  őket kézben 
tartan i. A vezetés gondja teh á t a fegyvernemi seregtestnek csak tám ogatásul 
rendelt lgv. alakulatoknál a lgv. seregtest vez. o.-jára hárul. Rendkívül fontos 
ezen esetben a két seregtest vez. o.-jának pontos és kölcsönös -együttműkö
dése és nagyon vigyázni kell, nehogy a „két szék között a pad a la tt“ esete 
forogjon fenn.

Nézzük m ost ezek előrebocsátása u tá n  a kivonuló lgv. egységek eü. 
ellátását.

1. Ezred, (ö. osztály) eü. ellátása.

Az eü. szolgálat nagym értékben függ az egység alkalm aztatásának mód-  
já tó l és a harc minőségétől.

Az -e. vez. o. ismerje parancsnokának légvédelmi te rv é t és legyen tá jé 
kozott az alegységek elhelyezéséről és a tüzelőállások helyéről. (M unkatérkép!) 
A lgv. egységek eü. vezetése a különböző harcm ódokban a következőképpen 
alakul:

a) Támadásban. '
A tám adás előkészítő szakaszában a lgv. feladata elsősorban az, hogy 

megakadályozza a csapatösszevonásoknak és a tám adás előkészítésének légi 
felderítését. Ezen idő a la tt a lgv. tü. e. eü. szolgálata segélyhelyet telepít. 
A telepítés lehetőleg központiasan (Pk. harcálláspontja közelében) történjék.

A tám adás alatt a lgv. egységek követik a tám adó csapatok előremozgó 
részeit. Az alakulatok távolsága a küzdőktől:

közepes egységek —  3 lkm-re,
könnyű egységek — 1.5—2 km-re,
lgv. géppuskás egységek — 800— 1000 m"re.
Előremozgásuk lépcsőzetes állásváltoztatással történik . Természetes 

tehát, hogy az e. sgh.-nek is követnie kell alakulatát. Lehetőség szerint az e.

\
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sgh. települjön, de fel 'kell készülnie gyakori áttelepülésre. Tekintve, hogy 
körülbelül a lövész e. sgh.-ek vonalában lesz, kapcsolódjon bele a löv. ho. ki
ürítési hálózatába. A kiürítésre lehetőleg sa já t járm űvét használja, szükség 
esetén já rm ű  m egerősítést a ho. vez. ő rtő l kaphat. A könnyű sebesültek szál
lítására az u tánpó tlást végző, te rh ű k tő l m egszabadult tehergépkocsikkal 
történik.

Az e. vez. o.-nak ellátási te rv é t úgy kell elkészítenie, hogy abból pon
tosan k itűn jék  a tám adás egyes szakaszai a la tti tartózkodási helye. Tudnia kell, 
hogy a szomszédos lövészegységek segélyhelyei hol települtek. Ezekkel állandó 
összeköttetést tartson . Az a cél vezesse, hogy egységeinek sebesültj-ei m inél 
gyorsabban segítséget kapjanak, így ha ezek a lövészsegélyhelyekhez közelebb 
vannak, úgy őket term észetesen odairányíttatja. E llátási és k iürítési te rv é t 
minden esetben a szükséges m értékig  ism erteti az osztályok (ütegek) egész
ségügyi beosztottjaival, hogy azok állandóan tud ják  a k iürítés ú tját. Az a leg jr  
ségek eü. beosztottai vezessenek előjegyzést a sebesültekről és arról, hogy őket 
hová irány íto tták .

b) Védelem ben.
Védelemben az ezredsegélyhely központiasan települjön. Vegye figye

lembe a súlyképzés helyét, tehát odatelepül, ahol egységének zöme tartózko
dik. Legyen tek in te tte l a szomszédos lövészsegélyhelyek települési helyeire is.

A k iü rítés  it t  is a lövészalakulatck eü. k iürítési helyei felé tö rténjék, 
tek in te tte l arra , hogy a Igv. seregtest eü. szolgálata sgh-et nem telepít.

Egyébként eü. ellátás szem pontjából a Igv. e. vez. o. számára is érvé- 
nyesek m indazon szabályok, m elyeket szabályzataink -előírnak.

Eü. helyzetje len tést szintén köteles naponta készíteni. Amennyiben ala
kulata az illető fegyvernem i egységet tám ogatja, úgy csupán saját ho. vez.
o.-jának jelent. Am ennyiben alárendeltségben van, úgy a megfelelő fegy
vernemi vez. o.-nak és saját ho. vez. o rján ak  is tesz jelentést.

Eü. anyagpótlást csak sürgős es-etben kér a m ás fegyvernem től, egyéb
ként minden esetben sajá t elöljárójától.

Segélyhelyének helyzetváltozásáról időben köteles alegységeit és elöl
já ró  szerveit értesíten i.

2. Ho. eü. ellátása.

A ho. vez. o. legyem állandóan tájékozva alakulata inak  hollétéről. M in
den  hadm űveleti szakasz előtt készítse el k iürítési tervét. A k ürítési te rv e t 
az alárendelt a lakulatokkal 'ismertesse. A  k iü rítést végző lövészegységekkel 
(seregtestekkel) az összeköttetést állandóan ta rtsa  fenn. Legyen tájékozva az 
elsővonalbeli kórházak  helyéről.

Ism erje parancsnokának Igv. te rv é t és intézkedéseit ennek megfelelően 
ad ja  ki.

H arcálláspontja a ho. htp. pik. m elle tt van. Az a rra  rászoruló egysége“ 
két járm űvekkel m egerősíti. Eü. an y ag rak tá rra l rendelkezik és köteles alaku
la ta it eü. anyaggal időben és jól ellátni.

Eü. in tézettel a ho. vez. o. nem  rendelkezik. Éppen ezért, hogy alakula
ta in ak  sebesültjei sem m iben k árt n e  szenvedjenek, a k iü ritést jól meg kell 
szerveznie. Ez képezze fő feladatát.

*
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Fentiekben lá ttu k  a légvédelmi tüzérség eü. szolgálatának feladatait 
tábori viszonyok között. L átha ttuk , hogy milyen döntő jelentősége van  az 
egyes fegyvernemek eü. szolgálatai tökéletes együttm űködésének. L áttuk  
továbbá, hogy milyen rendkívüli fontossággal b ír különösen lgv. alakulatok 
nál a k iürítési te rv  jó megszerkesztése.

Egy közös cél vezesse m inden fegyvernem  egészségügyi szolgálatát: biz
tosítani minden harcos egészségügyi ellátását m inden körülm ények között.

L ö v é s z s z á z a d  e ü .  e l l á t á s a  h a r c b a n
(Ho. eü. gyakorlat tapasztalatai.)

I r ta :  dr. T ak á ts  László
o. alez. .

A sebesült sorsában egyik legnehezebb időszak az, am ig a sebesülés he
lyétől a seb esültf ész ékig és onnan a zászlóaljsegélyhelyig eljut. I t t  dőlhet el, 
hogy újból teljes értékű harcos, vagy munkaképes em ber lesz-e belőle, avagy 
elpusztul,, vagy a jobbik esetben holtáig rokkant és m unkaképtelen marad. 
Orvosi érdek is, hogy a gyógyeredm ény érdekében m inél ham arabb szakkeze
lést kapjon a sebesült. A sebe’sültellátás és a' gyors ürítés nemcsak a sebesült 
érdeke, bár szocialista Néphadseregünkben ez döntő tényező. A csapatot moz
gásában, harcában nagy m értékben gátolják  a sebesültek. M ár ilyen gyakor
laton is rádöbbenhet egy századpk. arra, m ilyen fontos kérdés a sebesült“ 
kiürítés alapos megszervezése. Nemcsak a pk., de a küzdők egy részének 
figyelmét is elterelheti a harcról, am ikor a sebesültek ellátatlanul, jajgatva, 
vagy akár' csendesen haldokolva fekszenek a lövészárokban. Nem is szólva 
arról, hogy pl. visszavonulásnál esetleg komoly erőket kell sebesült szállításra 
felhasználni, amikor jobb lenne azokat az ellenség pusztítására bevetni.

Meg kell vallanunk, hogy a század egészségügyi ellátásával nem  foglal
koztunk eddig eleget. Továbbképzésen és gyakorlaton egykönnyen „kiüríte t
tük“ egy század 50—100 sebesültjét. Ugyanakkor nem számol senki azzal, hogy 
ezeknek a sebesülteknek egyharm adát, esetleg felét em beri erővel kell szállí
tani ellenséges t ű z b e n .  Aki kúszott m ár 30—40 m étert, az m eg tudja érteni, 
mit je len t kúszva sebesültet szállítani. Öntudat, önfeláldozó bátorság, a terep 
m esteri kihasználása, népünknek és hazánknak tö rhete tlen  szeretete azok a 
tulajdonságok, melyeket a szovjet hősök nyomán Néphadseregünk egészség
ügyi katonáinak meg kell valósítani.

A  század eü. ellátása az egészségügyi rajnak feladata. A z  eü. raj a pk-ból 
és 4—6 sebesült vivőből áll. A sikeres eü. m unka megköveteli, hogy necsak ez 
a kisszámú eü. személyzet, hanem  az egész személyi állomány rendelkezzék 
az elsősegélynyújtás ismeretével. Ez békekiképzésünk egyik sarkalatos és sa j
nos, eléggé elhanyagolt kérdése. Csapatok könyelm űen kezelik az elsősegély
nyújtás oktatásának ügyét, sokan okkal, vagy ok nélkül elm aradoznak a ki
képzésről. Nem képeznek ezen a téren k ivételt a tiszt és a tiszthelyettes ba jtá r-
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sak sem. Pedig ez is beletartozik a „legfőbb érték  az em ber“ fogalmába! Harc
ban nincs m inden baj tá rs  m elle tt orvos, vagy egészségügyi ember. Kis egysé
gek nem  egyszer órákig vagy napokig elszigetelve harcolhatnak s ugyanakkor 
a sebesültjeikkel meg kell tenn i mindazt, am it m inden honvédnek tudnia kell 
az elsősegélynyújtásból. Nem egyszer a helyesen alkalm azott önsegély, vagy 
bajtársi segély m enti meg a sebesült életét.

Eü. rajparancsnok. A század legképzettebb eü. embere, nagyon felelősség
teljes a m unkája. Gyakran tapasztaljuk, hogy eü. tiszthelyettes bajtársak  
„aiacsonyabbrendű“ beosztásnak tek in tik  a szd. eü. th tts-i beosztást, pedig a 
legszebb és egyben legnehezebb tiszthelyettesi feladat. Neki kell harcban irá
nyítani a sebesültvivők m unkáját. Állandó összeköttetést kell ta rtan ia  a saját 
és a zlj. seb. vivőivel. Harc elő tt megbeszélést ta r t  velük, m egm utatja a tere
pen, hogy hova lehet összegyűjteni a sebesülteket, vagyis kijelöli a sebesült“ 
fészkeket. M egállapodnak jelekben  és jelzésekben. H arcban a küzdő szaka
szokhoz elosztja seb. vivőit. M egállapítja, hogy m ilyen jelle l h ív ja a seb. vivő 
já rő r  társát, m ilyen jellel értesítse  az eü. th its- t, hogy az személyesen men
jen  oda.

Az eü. ra jpk -nak  látó, esetleg hangösszeköttetésben kell lennie a század 
pk-al. így á tvehe ti a szd. pk. parancsait, de ugyanúgy jelentést tud  neki tenni 
a veszteségről, kérhe t tőle m egerősítést a seb. szállításhoz, kérheti, hogy hall
gattassa el azt az ellenséges tűzgépet, am ely akadályozza a sebesültkihordást. 
V issavonulásnál legfeszesebb kapcsolatot kell ta rtan ia  pk-ával és seb. vivőivel. 
Gondoskodnia kell, hogy a harcterü le ten  sebesült ne m aradjon vissza. Az u'tó" 
védszakaszhoz eü. já rő r t k e ll  beosztania, de helyesen teszi, ha  m aga is ezzel a 
szakasszal vonul vissza.

A z eü. rajpk. a szd. legképzettebb eü. közege. Felelős azért, hogy az eü. 
személyzet oktatása folyam atos legyen, m unkájukban m utatkozó hiányosságo
k a t m enet közben ki kell jav ítan ia . Harc előkészítésében szállító rudakat, 
s íneket kell előkészíttetnie, gyakoroltatn ia kell az árokban való sebesült- 
szállítást. Maga és sebesültvivői nyugalm asabb időben, pihenőben egyéni be
szélgetés, kisebb csoportos oktatások keretében ism ertessék a harcosokkal az 
elsősegélynyújtás elem eit, a sebesültszállítás m ódozatait. Súlyosabb sebesül
tek n ek  maga n y ú jt segélyt. T ehát nem  lehet harc közben csak irányító  és ad
m inisztratív  közeg, m int az egyik gyakorlaton te tte  az eü. raj pk. Szeme m in
d en ü tt o tt legyen a küzdők sorain, a legnagyobb aktivitást kell m utatnia. 
A seb. vivők irány ításá t nem szabad kezéből kiengednie, lá tn ia  kell, hogy her 
lyesen  történik-e a sebesültek kiszállítása a seb. fészekbe. N yilvántartást kell 
vezetnie a sebesültekről. Célszerű volna, ha egy átíró  blokk-füzettel rendel
keznék, amelybe a sebesült nevét, a sebesülés nem ét, idejét, a hátraszállít ás 
id ő p o n tjá t bevezetnél. A k itépett lapot a szd. pk. láttam ozná és ezzel enge
dély t adna a sebesült- hátraszállítására . Ha sürgős esetben a szd. pk. tud ta  nél
kü l irán y íto tta  h á tra  a sebesültet, utólag haladéktalanul je len ten ie kell 
pk -ának . Járóképes sebesült nem  m ehet hátra  anélkül, hogy az eü. th tts-nél és 
század pk-ánál ne jelentkeznék.

Eü. rajparancsnok tartózkodási helye: nem lehet állandó tartózkodási he
lye t kijelölni számára, lényeg az, hogy je lle l és hanggal elérhető legyen. Olyan 
helyen  legyen, hogy az összeköttetés a küzdők felé, saját és a zlj. seb. vivők 
felé, valam int a szd. pk. felé biztosítva legyen. A lkalm as és helyes a lőszer-
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utánpótlás vonala mentén, tartózkodnia. A  gyakorlat azt m utatta , hogy h a  az 
eü. raj. pk. jó l végzi muníkáját és m aga is részt vesz a  sebesült ellátásban, 
akkor gyakran kell a sebesültfészekbe, vagy távolabbi árokrészbe elm ennie s 
ilyenkor az egységes figyelés megszakad. Ezért lenne célszerű, ha m ég egy 
eü. ts. lenne a szárnál. Ha viszont az eü. állomány emelése nem  lehetséges, 
akkor egyik seb. vivőnek kell ideiglenesen átvennie az eü. raj pk. szerepét.

SebesüLtvivők. Már a bevezetőben em lítettem , hogy a századkörletben 
folyó egészségügyi m unka szakmai tudást és bátorságot követel a seb. vivőtől. 
A sztálingrádi hősök nyomán az em berszeretet és lélekjelenlét vezesse m inden
kor. Éreznie és tudnia kell, hogy egym agában a szakmai tudás, vagy akár a 
h a tá rta lan  vakmerőség sem  ér sem m it, h a  egyben nem  kiváló harcos is. Mes
terien  kell a terepen mozognia, jól kell értenie fegyvere kezeléséhez. Tudjon 
fedezéket építeni m aga és sebesült ba jtá rsa  számára, védje meg a sebesültet 
és önmagát. Nagyon alaposan kell m ár békében a megfelelő kádereket e rre  a 
feladatra kiválogatni. Politikai öntudat, a szocialista Haza irán ti szeretet, a 
jó  katonai és'szakm ai kiképzés, fizikai és lelki m egpróbáltatások elviselése, az 
ellenség izzó gyűlölete teszik a sebesültvivőt a győzelem részesévé. A csapatok
nak is, a hazának is h ő s  sebesültvivőkre és nem hősihalott sebesültvivőkre 
van szüksége.

Békében verejtékes m unkával kell készülni a harcra. A gyakorlaton ki 
izzadt verejtékük sok hasznos tapasztalatra  tan íto tta  meg sebesültvivőm ket 
s ezzel m áris sok feleslegesen kifolyó v ért takarítanak  m ajd meg. Az eü. gya
korlat m u ta to tt élesen rá, hogy gyakorlatlan já rő r 6—8-szor annyi idő a la tt 
szállított k i sátorlapban rúdon sebesültet, m int egy begyakorolt járőr. Sebesült 
számára létkérdést je len thet ilyen félóra. Ugyanakkor a seb. vivők is rövidebb 
ideig vannak fizikailag igénybevéve, de rövidebb ideig lesznek az ellenség tű z - 
hatásának is kitéve. „Többet észszel, m in t erővel“, h á t még ha az ész gyakor
la tta l is párosul!

Sebesültvivő szakmai munkája: az elsősegélynyújtás egymagában komoly 
szakmai tudást igényel. A mostani gyakorlaton még előfordult, hogy tüdőlövés
nél az ingre helyezte a nyom foltot, vagy lábszártörésnél a nadrágon 
keresztül kötözött. Legyen az elsősegélynyújtás mestere. A hordm ód meg
választása nemcsak szakmai, de katonai tudást is igényel: ado tt harc
helyzetben, adott ellenséges m egfigyelési viszonyok m ellett úgy szállítson, hogy 
leggyorsabban, mégis a sebesültre a lehető legkisebb törődéssel vigye a bajtái- 
sa t a sebesültfészekbe.

Seb. vivőnek tehát kiválóan kell ism ernie a harcmezőn alkalm azható szál' 
lítási módokat. Harcban a  nyolcas-heveder igen jó és sokféle szállítási módot 
biztosít, ezért ennek használatát a seb. vivő „álm ában is“ tudja! A laposan su ly 
kolni kell az egyes seb. vivő által véghezvihető szállítást. Védelemben és visz 
szavonulásnál a szd-nál is a sátorlapban-rúdon szállítás ju t  előtérbe. A  gyakor' 
lat m egm utatta, hogy védőárokban m ilyen nehéz a rúdon való szállítás. A rúd 
hossza 160—200 cm legyen. M egítélésem szerint a szd. seb. vivők inkább 160— 
170 cm es, zlj. seb. vivők 180—200 cm-es rudakkal legyenek ellátva. Rövidebb 
rúddal jobban lehet a védőárokban fordulni. A rúd vastagság 6—7 cm  legyen. 
A sátorlapot ne  csomózzuk túlságosan hosszúra, m ert nagy lesz az oldallengés 
és a  sebesült az árok falához verődik. A rúdon szállítást gyakorolni kell. Védő- 
köiletben ki kell próbálni m ár a harc  elő tt a rudak hosszát. Nem egyform ák 

az árokrendszer törései, ahol szükségesnek mutatkozik, o tt a m ellvéd a la tt 50—
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60 cm-re le k e ll vágni az árok sarkát, hogy fordulni lehessen a sebesülttel. Ha 
ketten szállítanak  sebesültet, akikor egyik m indig a pk., aki a vezényszavakat 
adja, de a sebesültért m indketten  felelősek.

A seb. vivők m unkájában összhangnak kell lenni. A gyakorlatban eleinte 
gépiesen cselekedtek, s ahol sebesültet jeleztek, egyszerre kúszott oda egy já r 
őr. Kz nem  helyes! Túlsók seb. vivővel sem rendelkezünk, de felesleges veszély ' 
nek teszünk k i egyszerre két baj társat. A já rő r másik tag ja  csak akkor m enjen 
oda, ha tá rsa  hívja. Ha a seb. vivő súlyosnak ítéli meg a sebesülést, akkor a 
megbeszélt je lle l odahívja az eü. ra j. p k -t is.

Seb. vivő  állal n yú jto tt segély mérve: elsőfokú segélyt nyújt, de jól kell 
tudn .a nyomókötésöcl és végiagleszon fással vérzést csiiiap .tm i, tö rö tt vég~ 
tagot m ozdulatlanná tenni, sebesültnek p á r korty  üd.tő  ita lt kell legalább 
adnia, óvni kell a sebesültet m inden újabb sérüléstől, hidegártalom tól, gázsérült- 
butegct, m int elsőrendű sürgősségűt kell kiszállítania és jelenteni az eü. ra j 
pk 'nak.

Seb. v ivők összműködése: harc előtt az eü. raj pk. ta r t  szám ukra eligazí
tást. Felszerelésüket átvizsgálják, hiányzó eü. anyagukat kiegészí’Lk az eü. raj 
pk-nál, vagy a zlj. sgh ről. Kéz, fü tty , hang és egyeb jeleket pontosan lerögzí
tik . Már eiőre m egállapítja, hogy a seb. fészekbe kúszva, négykézláb, vagy 
m eghajolva leh e t szállítani. Az eü. ra j u tasítása szerint foglalják el helyüket 
a szakaszoknál. Sebesültek jelzését árckrendszerben, vagy rosszul beK tha.ó  
terepen célszerű úgy megszervezni, m int a gyakorlaton a bajtársak  tették: to 
vábbadják pl. „sebesült az erdő sarkán“, „sebesült a jobb szárnyon“ slb.

Seb. vivők száma. G yakorlaton több ízben felvetődött a probléma, hogy 
kevés a szd. sebesültvivők száma. Nem szabad túlzásba m enni ezen a ponton, 
a seb. vivők szam át csak a csata sorsát eldöntő harcosok szám ának rovására 
emelhetnők. Nem  lehet azzal sem  számolná, hogy a zlj. vagy ezred sgh. egy ' 
könnyen tud m inden századhoz eü. já rő r m egerősítést küldeni. Mi tehát a 
teendő? Már a szd. körletben, m ég inkább a zlj. és ezrednél fel kell használni 
a tartalékokat, elsősorban annak  eü. személyzetét, Írnokokat, ló tartó t, vissza
térő  lőszervivőt és hírvivőt, de végső esetben a harcos ba jtá rsak  igénybevétele 
is szükséges lehet. Az. eü. ra j pk. a szd. p k -tó l kaphat legham arabb kisegítő 
seb. vivőket.

Hordágyas szállításról inem emlékezem m eg külön, ám bár ez is eszköze 
a szd. körletben folyó kiürítésnek. De ne essék a  zlj., vagy ezred eü. já rő r abba 
a tévedésbe, hogy neki m ár csak hordággyal k e ll tudnia kifogástalanul szállá 
tani. A sebesültfészek és a hordágyas szállítási lehetőség között bizony még 
100 m éter távolság is lehet!

A z eü. raj m unkájáért a zlj. vezo. felelős. Az ő m unkájátó l ifögg nagym ér
tékben, hogy a szd-nál tö rténő  sebesült ellátás az eü. k iü rítés  jól működő és 
szerves láncszemévé váljék.

*

Túl haladná az értekezés k itűzö tt célját, ha a  szd. eü. szolgálatának m in ' 
den  kérdésével foglalkoznék. Nem tárgyaltam  a k is harci egységek (felderítők, 
harcelőörsök, desszantok) eü. ellátását. Nem tud tam  az egyes harcm ódok k ü 
lönleges sajátosságaival részletesebben foglalkozni. Nem tud tam  a  szd. eü. 
m unkájának  egyik döntő szakaszával, az egészségvédelmi m unkával foglal
kozni. Mindezek kü lön  értekezés tá rg y á t fogják képezni.



A ho. eü. gyakorlat rám uta to tt arra, hogy a szd. eü. ellátását harci vi~ 
szonyok között eddig nem nagyon ism ertük, könnyedén kezeltük. Sok tapasz
talatot szereztünk, sok hiányosságot fedeztünk fel m unkánkban. Élesen m eg
m utatta a gyakorlat, hogy az eü. szolgálatban sem válhat külön az elm élet és 
gyakorlat, csak együtt fejlődhetnek. Sok hibánkat m ár a gyakorlat folyam án 
kijavítottunk. Ez a körülm ény garancia arra, hogy a M iniszter B ajtárs és Né* 
pünk parancsát a mai feszült világpolitikai helyzetben képesek vagyunk 
végrehajtani. Sok a teendőnk, gyakorlati téren  még el vagyunk m aradva, 
de m indezt még behozhatjuk ebben a kiképzési évben.

A z  ú j  A l k a l m a s s á g i  U t a s í t á s  a l a p e l v c i

Ir ta : d r. K ristó f S án d o r
o r v o s s z á z a d o s

A sorozási és fölülvizsgálati alkalm assági vizsgálatok terén  sok nehézség 
és hiba m utatkozott. Némi javulást hozott ezen a téren a H.— 1—C szabályzat 
első és második jav íto tt kiadása. Mégis az alkalmasságot végző orvos sok eset
ben akadályokba ütközött, a katonai alkalm assági fok h .bátlan  és egyértelm ű 
m egállapítása közben. Ezért ezen a terü le ten  is tapasztalatokban gazdag szov 
jet honvédorvosi tudományhoz fordultunk. A rövidesen megjelenő „Utasítás 
alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez“ c. szabályzat a megfelelő szovjet m inta 
alapján készül. A gyakorlatban bevált eredeti U tasítás b iztosítéka annak, 
hogy m egjavul sorozás és felülvizsgálati rendszerünk. Ennek feltétele azonban 
az is, hogy a megfelelő szabályzatot alaposan m egism erjük és lelkiism eretesen 
alkalmazzuk.

Az új szabályzat elvi és szervezé'sbeli különbségeket ta rta lm az  a  régiek
kel szemben. E beszámoló célja az alapelvek ismertetése az em líte tt eltérések 
kihangsúlyozásával. A részletek megismerése a szabályzat személyes á ttan u l
mányozása u tán  válik m ajd a honvédorvosi k ar állandó ú tm utató jává.

Az új U tasítás leglényegesebb különbsége, hogy sokkal jobban kidom bo
rítja  vizsgált bajtársak  egyéni elbírálását. Ezzel együtt lényegesen fokozza az 
orvos egyéni felelősség vállalását is. A m inősítési fokok m egállapításában az 
orvosnak nagyobb a szabadsága és ezzel együtt a felelőssége is. Ezért öntuda
tos és szocialista gondolkodásban fe jle tt orvosi k art igényel.

Az U tasítás hangsúlyozza, hogy a  „Táblázat“ tulajdonképpen csak séma 
és m in t ilyen, nem  tartalm azhatja az összes betegségeket, illetve ezek összes 
egyéni variációit, valam int a betegség állapotának pillanatnyi fokát. E zért a 
Táblázat betegség csoportokat sorol föl, a m inősítési rovatban  pedig irányelve 
köt ad, am elyen belül az orvosnak egyéni elbírálás alapján m ódja van  dön
teni. Ez a döntés sohasem lehet m echanikus leolvasása a táblázatnak.

Az új szabályzat két részből áll: „Táblázatból és U tasításból“. A táblázat 
a betegségcsoportokat és az azokból folyó alkalmassági fokokat tartalm azza. 
Az Utasítás első része: általánosan intézkedik az összeírás, bem utatás és felü l
vizsgálat lefolytatására, a második, részlétezőrész, a táb lázat egyes fejezetei
hez fűz m agyarázatot az egyes elváltozások orvosi m egítélésre vonatkozólag.
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Az orvosnak nem csak a  táblázatot, hanem  az U tasítás m indkét részét alaposan 
ism ernie kell. A  táb lázat és U tasítás m egfelelő rovatainak egybevetése u tán  
kell meghozni a  döntést, mérlegelve az egészségi fogyatkozás körülm ényeit, 
valam int a v izsgála t szolgálatának viszonyait.

Ha a m egállapíto tt betegség még összefoglaló betegség csoport form ájá
ban  sem fordul elő a Táblázatban, úgy a hozzá legjobban hasonló betegséget 
k e ll alapul venni. E za la tt azt a rokonbetegséget értjük , m ely a szolgálatképes“ 
séget hasonló m értékben  befolyásolja, m in t a  kérdéses és a Táblázatban nem 
szereplő elváltozás. Több betegség együttes előfordulása esetén azt kell eldön
teni, hogy a betegségek okozta teljesítőképesség-csökkenés milyen m értékben 
változtatja meg a szóig, képességet.

A vizsgáló orvosnak vélem ényt kell m ondani abban az irányban is, 
hogy az elváltozás véglegesnek, vagy időlegesnek m utatkozik-e, ez utóbbi eset
ben a javulás esélyeit és időtartam át is m érlegelni kell. Ideiglenes elvál“ 
tozás esetén „ideiglenesen alkalm atlan“ jelzést kell adni. K ivétel ez alól az. 
összeírás! vizsgálat, am ikor „gyógykezelés szükséges“ m inősítést adunk. 
Ilyenkor a kezelés m ódjára is nyilatkoznia kell az orvosnak. E csoportba ta r 
tozók alkalm assági fokát véglegesen bem utatás alkalm ával kell eldönteni. 
Ilyenkor kell ellenőrizni, hogy az előírt kezelés (m űtét, diéta, gyógyszeres ke
zelés, gyógyászati segédeszköz beszerzés, stb.) m ilyen m értékben jav íto tta  szol
gálatképességét. Egyéb esetekben az ideiglenesen alkalm atlan  minősítés any- 
nyiban változik, hogy az alkalm atlanságot egy év ta rtam ára  kell adni. Az 
egy év letelte u tán , még két ízben lehet az egyéves halasztást megismételni, 
a  harmadik év végén azonban véglegesen m eg kell határozni az alkalmasság 
fokát. Különösen gyakran javasolja a szabályzat a fentem lített halasztást 
tiszti állom ányúak megbetegedése esetén, ha k ilátás van arra, hogy betegségük 
javulása u tán  elkerülhető  a véglegesen a lkalm atlanná nyilvánítás.

Az alkalm assági vizsgálat minél tökéletesebb lefolytatására m inden eszköz 
rendelkezésre áll. A szabályzat előírja a kifogástalan vizsgáló helyiséget és 
h ibátlan  m űszereket. Az orvosnak m ódjában á ll am buláns szakorvosi, ill. 
laboratórium i vizsgálatot igénybevenni. Szükség esetéin kórházi kivizsgálást is 
elrendelhet, honvéd, ill. polg. kórházban. Az U tasítás megszabja, mely esetben 
kell egyiket, ill. m ásikat alkalmaznia. Hangsúlyozzuk, hogy a vizsgált egyén 
á lta l bem utato tt régi leletek  és bizonylatok nem  m entesítik  a bizottságot a 
lelkiism eretes vizsgálattól, azokat azonban m érlegelés tárgyává teheti az or
vos. Ilyen értelem ben elfogadhat 30 napnál nem  régibb klinikai v. közkórházi 
bizonyítványt, azonban sohasem ellenőrzés nélkül, mechanikusan. Az egyes 
esetekben az U tasítás kötelezően előírja a szakintézeti kivizsgálást.

Gyógyintézetbe u talásnál m eg kell határozni, hogy m ilyen betegségre van 
gyanú és a  kivizsgálás előreláthatólag m ennyi idő t igényel. A vizsgálati időt 
azonban az in téze t szükség esetén m eghosszabbíthatja, így pl. epilepsziánál a 
kivizsgálás 30 n ap ra  is kiterjedhet. Az ilyen kórházi kivizsgálás elsősorban 
az összeírás és bevonulás közötti időre vonatkozik. Hangsúlyozzuk, hogy még 
az intézeti vélem ény sem kötelező az orvosra nézve, m ert a  végső döntés a 
vizsgáló orvos kezében van.

Figyelmeztet az U tasítás arra, hogy a fogyatkozás m egállapítása esetén 
ne azon gondolkodjék a  bizottság, hogy hogyan m entse fel a m egvizsgáltat, 
hanem  a fogyatkozás ellenére, m ilyen beosztásban tu d ja  alkalmazni a b a jtá r-
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sat. Különösen vonatkozik ez katonailag  szakképzettekre (tiszt, szakképz. 
leg. áll., stb.).

Az Utasítás új rendszere tág  te re t ad  arra , hogy fogyatkozás ellenére, be
osztást találjunk a bajtársaknak. Ezt úgy é r i el, hogy a vizsgálandók h a t cso
p o rtjá t á llítja  föl (H—1—C. eddigi 3 csoportjával szemben), akiknél fe ladat
körük szerint más és más az alkalm assági követelmény. E m ellett a  táblázat 
minősítési rovatai is rugalm asabb döntési lehetőséget adnak. Ehhez já ru l az 
orvosnak az a jogköre, hogy belefolyhat a fegyvernemi re la tív  alkalm atlan- 
ság kérdésébe is (pl. ikif. lúdtalp  akadálya a gyal.-i beosztásnak).

Fölsoroljuk a vizsgálandók em líte tt hat csoportját, ism ertetjük, hogy m e
lyik csoportba k ik  tartoznak és hogy az egyes csoportokan belül, m ilyen mi
nősítésre oszthatók. A hat csoport a következő:

I. Legs, és thts. állomány.
II. Ti. isk. jelöltjei.

III. Ti. állomány.
IV. Htp. és igazgatási áll.
V. Orvosok.

VI, Eü. thts-ek.
A fenti hat csoport m utatja, hogy feladatuk, valam int a rá juk  háru ló  meg

terhelés m értéke szerint kell a  vizsgálatokat elbírálni, számításba véve szak- 
képzettségüket. Ez sokkal részletesebb és tökéletesebb módot n y ú jt arra , hogy 
fogyatkozás ellenére is alkalm azhassuk a bajtársakat könnyebb beosztásban. 
Még jobban elősegíti ezt az alkalm assági fokok megoszlása, m ely az egyes cso
portokon a következőképpen alakul:

I. csoport: a tényleges szolgálatra behivottak  (bem utatás alkalm ával), va
lam int a  tényleges legénységi és thts. állom ányúak vizsgálatakor a következő 
minősítések hozhatók:

I. alkalmas — 2. csapaton kívüli szolg.-ra alkalm as — 3. csapaton kívüli 
szo lgrra  alkalmas háború idején — 4. ideiglenesen alkalm atlan — 5. alkal
m atlan.

Az új meghatározás „háborúban csapaton kívüli szolg.-ra alkalm as“, meg
felel a régi fegyvernélküli szolgálatnak.

Az I. csoportba tartozók sorozási k o rh a tá rt elért polg. személyeknél, 
vagyis az összeírás alkalm ával a következő fokozatok vannak: 1. alkalm as —
2. csapaton kívüli szolg.-ra alkalm as — 3. gyógykezelés szükséges — 4. alkal
m atlan.

Gyógykezelés szükséges határozato t akkor hozunk, ha az e lő írt kezelés, 
m űtét, stb. által a szolgálatképesség fokának m egjavulása várható. E m lítettük 
m ár, hogy ezeknek végleges elbírálása a bem utatás alkalm ával tö rtén ik .

II. csoport: tagjai: a  tiszti iskola jelö ltje i és hallgatói. Ez u tóbb iak  tanu l- 
m ányaik első k é t hónapjában tartoznak  ide. I t t  csak két fokozat van: 1. alkal
m as — 2. alkalm atlan. — Tiszti iskolára ugyanis csak fogyatkozás nélküliek 
kerü lhetnek  be. Természetesen az iskolára való alkalm atlanságtól függetle
nül a többi csoportban alkalmas, ill. fogyatkozással alkalm as jelzést n y erh e t
nek  a baj társak.

III. csoport szerint m inősülnek a következők: fegyveres alakulatok, tö r
zsek, pságok és in tre k  tiszti lés pol.-tiszti állom ányúak (vagyis a  fen ti beosz
tásban  szereplő tartalékos és h t. tisztek), továbbá a  tiszti iskolára kerü lt 

ténylegesek, továbbá a tiszti iskolák hallgatói, a harm adik tanulm ányi hóna-
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pon tú l. L átjuk  tehát, hogy a tiszti iskola hallgatói, tanulm ányuk első két hó
napjában tisztjelö ltként, harmadak hónaptól kezdve, m in t tisztek bírálandók 
el. A III. csop. m inősítése a következő: 1. alkalm as —- 2. békében alkalm at
lan, — háborúban korlátozottan  alkalm as (I. és II. fokú alkalmassággal) — 3. 
ideiglenesen alkalm atlan  — 4. teljesen alkalm atlan.

A háborúban korlátozottan  alkalm as m inősítés két fokozatot ölel föl, 
az elsőfokú alkalmasság: frontkörzetek  nem fegyveres beosztását jelenti, a 
másodfokú alkalm asság: hátországi beosztásra vonatkozik, törzsek, pságok és 
int.-eken belül. Tiszteknél szolgálatuk sajátosságának megfelelő egyéni e lb írá
lást ír  elő az U tasítás. Szem előtt kell tartani, hogy szakem berekről van szó, 
akiknek m egtartása a hadsereg különös érdeke, ezért, ha  a III. rovat szerin t 
(csapattisztként) alkalm atlanok, a IV. rovat szerint (htp. tisztként) b .rálandók 
el és osztandók be. H a a betegség gyógyulására kilátás van, inkább egy évre 
szóló alkalm atlanságot adjunk, így igyekezzünk elkerülni a  végleges alkal
m atlanságot.

IV . csoport szerin t b írálandók el a htp. és igazgatási állomány, a hadbírói 
kar tisztje i és a létszám ba v e tt nők, abban az esetben a III. csoport szerint 
(csapat'tiszti m értékkel) nem  alkalm asak. Fenti szakem berek szigorú elb írálá
sát szolgálati viszonyaik kisebb fizikai m egterhelése indokolja. Hasonló hely 
zetben vannak az eü. szóig, tagjai,, akik az V. és VI. csop. szerint minősülnek, 
ha a III. csoport alapján, vagyis csapattisztként alkalm atlanok.

V. csoportba ta rto zn ak  az orvosok, fogászok, röntgen-technikusok, stb.
VI. csoportba sorolandók az eü. thts.-ek, felcserek és patkolóm esterek.
A htp. és eü. tisztek  szám ára, vagyis a IV., V. csoportban, a  következő 

döntések hozhatók: 1. alkalm as — 2. békében alkalm as; háborúban ko rlá to 
zottan alkalm as (elsőfokú tartalék) — 3. békében alkalm atlan; háborúban kor
látozottan alkalm as (másodfokú tarta lék) — 4. ideiglenesem alkalm atlan  —
5. alkalm atlan.

IV. és V. rovat alkalm as jelzése term észetesen m ár csökkent alkalm assá
got jelen t, vagyis azt, hogy az illető htp., vagy eü. tiszt csapattisztként nem  
bizonyul alkalm asnak, ilyen esetben az alkalm as jelzés csak azt jelenti, hogy 
szakszolgálatukat ellátják, de fegyveres kiképzés alól mentesülnek.

A htp. és eü. tiszteknél, elsőfokú tarta lék , békében korlátozás nélküli 
beosztást jelent, háborúban  pedig front-körzetekben psági és intézeti beosz
tást. A másodfokú ta rta lék  békében alkalm atlanságot von maga után, háború
ban pedig hátországi, psági és intézeti beosztást.

i A nők alkalm assági v izsgálatát a tanfolyam ok honvédorvosi bizottsága
végzi. A lkalm asságuk elbírálása a IV. rovat szerin t történik. I t t  is csak a lkal
mas és alkalm atlan  jelzés van, hasonlóképpen és hasonló elvek alapján, m int 
a tiszti iskolák jelöltjeinél. A nők fizikai fejle ttségének m egítélésre a táb lá 
zatba bedolgoztuk a norm ális nő fejlettségi adata it a  sorozó orvos tájékozta
tására. Természetesen ez adatokat sem  szabad m echanikusan fölhasználni az 
alkalm asság elbírálására. ,

Ez a rövid ism ertetés is rávilágít arra, hogy alkalm assági vizsgálatot 
végző orvosnak sokkal szélesebb skálában lesz alkalm a döntését meghozni, te- 
k in tetbevéve a különböző beosztású b a jtá rsak  különböző szolgálati m egterhe
lését.

36



Még néhány szót az eü. szabadságok alapelveiről. Az U tasítás eü. szab. 
helyett inkább szóig, m entességet és csapatorvosi felügyeletet javasol. Illetve 
utókezelésre szorulóknál, szolgálatmentességet és am buláns kezelést ír  elő. Az 
eü. szabadságnál számbaveendők: a betegség faja és foka, a szolgálat jellege 
és az otthoni körülmények. Eü. szabadság csak akkor indokolt, ha a szolgálat
képesség javulására kilátás van és az otthoni viszonyok a gyógyulásra kedve* 
zőbbek, m in t "a csapatorvosi felügyelet. Szóig, mentességnél pontosan meg kell 
határozni, hogy az m ilyen szóig, alól m entesít. Ht. állom ányúak eü. szabad
sága csak intézeti javasla t alapján történ ik . Szóig, áthelyezés eü. szempontból 
csak kivételes esetekben, intézeti kivizsgálás és javaslat a lap ján  helyénvaló.

Fentiekben vázoltam  röviden az új alkalmassági U tasítás alapelveit, külö
nösen szem előtt ta rtv a  H—1—C. szabályzattól eltérő sajátosságait. Mint emlí
tettem , részletekre való kitérés nem  célja a beszámolónak, hanem  az, hogy 
most, m ikor az új U tasítás a honvédorvos bajtársak  kezébe kerül, alapelveit 
ismerjék, részleteit pedig minél ham arabb és tökéletesebben elsajátítani igye
kezzenek.

A  t ü d ő s z ű r ő  v i z s g á l a t  j e l e n t ő s é g e  
a  b e m u t a t á s o k o n

Irta : d r. V asváry  Jen ő
orvoafőhadnaay.

1951. év január elejétől m árcius elejéig, kereken 700 fő tüdőszűrő vizs
gálatát végeztem el a 'helybeli Tüdőgondozó Intézet segítségével. A vizsgálat 
eredménye a következő volt:
Acut grippe, pneumonia, bronchitis — — — — — — 11 fő 15,4%
Idült pneumonia, pleuri'tism aradvány —< — — — — 5 „ 7,0%
Gyógyult, idült tuberculoticus folyam at — — — — — 25 „ 35,0%
Nem biztosan gyógyult, idült inactiv  folyam at — — — 9 „ 12,6%
Acut tuberculosisfolyam at — — — — — — — — 9 „  12.6%

(Ebből 3 fő cavernás, ill. 2 fő Koch positiv.)
Összesen — —< — — —■ 59 fő 82,6%

Nem célom az, hogy 'tüdőgyógyász és röntgen szakorvosi szempontokból 
foglalkozzam a szűrővizsgálat statisztikájával, valam int a foganatosított egyéb 
vizsgálatok eredményeivel és a k iszűrt betegek gyógyításával. Mint csapat- 
oívosnak az a feladatom, hogy a tüdőszűrővizsgálat eredm ényét a  csapatorvos 
szem pontjából értékeljem  ki.

A vizsgálat legmeglepőbb eredm énye a 3 cavernás beteg kiszűrése volt 
—■ köztük 2 Koch positiv ny ílt tbc-s —, akik egészen a vizsgálatig teljesen 
panaszm entesen vették  ki részüket a kiképzésből és úgyszólván egyetlen egy
szer sem  voltak a gyengélkedő szobában. Ugyanígy az in filtra tiv  és nodosus ala
kok is az időszakos orvosi vizsgálatoknál legfeljebb enyhe hátfájásról, k is kő-* 
högésről panaszkodtak és kopogtatást, hallga’tózási le le tük  negatív volt. I t t  m u
tatkozik meg a tüdőszűrővizsgálat jelentősége és ezért ta rto ttam  fontosnak
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vizsgálataim  leírását a csapatorvos b'ts.-ak részére, m ert szűrés nélkül a 9 fő 
actív  tbc-ben szenvedő, további 9 fő rendszeres m egfigyelést, 11 tfő rövid fek- 
véses kezelést és 25 fő időnkénti controlt igénylő betegnek csak kis százaléka 
ju to tt  volna el a gyengélkedő szobára és a legsúlyosabbak körfolyam ata a 
m egerőltető szolgálat a la tt  je len tősen  súlyosbodhatott volna.

Azt, hogy a tbc. ebben a korban  meglévő formái, az in filtra tiv  alakoktól 
a dissem ináltan terjedőkig és a  ny ílt cavernás phtysisig az esetek legnagyobb 
részében panaszm entesen vagy nagyon enyhe panaszokkal járnak, m egerő
s ítik  Előd kórházi beteganyagon végzett szűrővizsgálatait, am elyeken az uroló
giai és bőrgyógyászati betegek között több cavernás ac tív  folyam atot talált 
tüdőgyógyászatilag panaszm entes betegeken.

Az első kérdés, am elyben döntő és határozott fe le letet kapunk a tüdőszű
réssel kapcsolatban, az az actív  tbc-sek diagnostizálása. A  m ásik  komoly k é r
dés, a  sok influenzás, köhögő, h á tá t  fájlaló, sokszor subfebrilis és hallgató- 
zási le letükben egy-egy többé-kevésöbé k ifejezett bronchitises zörejt m utató  
betegek esetében kizárni a  tbc. lehetőségét. A harm adik kérdés, amelyben se
gítséget kapunk a szűrővizsgálattól, az agraválók, szimulánsok és hypochonde- 
re k  kérdése, ak ik  nem  kis részét teszik ki a járóbeteg rendelésnek és ak ik
n é l szin tén  gondolni lehet tbc. jelenlétére.

A 20—22 éves korban a güm őkórosoknál, ill. az azon átesetteknél gyako
riak  a re - és superinfekciók, a fellángolások, a phtysis kezdete is gyakran 
ezekre az évekre esik. A k a to n ai kiképzés, a menet, a harcigyakorlatok fá ra
dalm ai erősen igénybeveszik a szervezetet és alkalm asak arra , hogy megboly
gassák a  m ár m egnyugodott fo rm ákat és ak ár szövetpusztulásos ú tra  tereljék 
azokat. Ezért nem  közömbös a 25 főt kitevő m egnyugodott folyam atok cso
p o rtja  sem, am it figyelemmel k e ll k ísérni időnként. Még nagyobb figyelemmel 
és gyakrabban kell ellenőrizni a  9 fő inactív  gümőkórost, akiknél könnyen 
szám olhatunk h irte len  fellángolással.

Nekünk, csapatorvosoknak első kötelességünk a legénységi állom ány és 
tisz tje in k  egészségének megóvása és harcképésségének m egtartása. A 3 caver
nás beteg kiemelése, akik fertőző gócként szerepeltek volna a csapatban, m ár 
m aga olyan jelentős lépés ezen a téren , am i egymaga alátám asztja  a tüdőszűrő- 
v izsgálat rendkívüli fontosságát. Term észetesen ehhez já ru l m ég a  kiszűrt be
tegek  megfelelő ellátása. M indezekért fontosnak tartom  felhívni a figyelmet 
a rra , hogy a tüdőszűrővizsgálatot az alakulatoknál első fe ladatkén t kezeljük és 
igyekezzünk elvégezni m ár a bevonulás u tán i hetekben. Nem kevésbbé jó  m eg
oldás lenne, h a  m ár a  sorozáson m egtörténne a tüdő átvizsgálása Rtg ernyő 
a la tt ,  m ert akkor ezek a néma, de annál veszélyesebb esetek m ár be sem kerü l
nének  honvédségünk állom ányába.

A  szűrővizsgálatok a helyi Tüdőgondozó Intézetben fo ly tak  le. H etenként 
2 alkalom m al 50—50 fő k e rü lt sorra, a délutáni órákban. Az 50 fő vizsgálata 
1 ó rá t v e tt igénybe. U gyanott végezték el azonnal a süliyedásm érést és köpet- 
v izsgála tokat is. A kivitelezés során  még egy problém a m erü lt fel. A legény
ség nagyon hajlam os arra, hogy a röntgenezés u tán  tbc. hypochondriába essen, 
főleg, akinél valam ilyen elváltozást találnak. E zért nagyon fontos a  helyes ele 
készítés, az á tv ilág ításra  m enők felvilágosítása.

A  R tg szűrővizsgálat korai és pontos lefolytatásával nagy lépést teszünk 
előre azon a  ponton, am elyen a  csapategészségügyünk halad, hogy a dicső 
Szovjet Hadsereg egészségügyi szolgálatának m agas színvonalát elérje.
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Járvány megelőzési teendők fertőző  
betegségek előfordulása esetén
ír tá k : d r. R udnai O ttó é s  dr. Losonczy G yörgy

O. K. T. K. J. adjunktus orvosőrnagy

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy m ég a Járványvédelm i Szabályzat m eg
jelenése u tán  is sok a bizonytalanság a csapatorvosok tevékenységében egy 
egy fertőző betegség előfordulása esetén. Ennek a tanulm ánynak az a célja, 
hogy vezérfonalat adjon a csapatorvos kezébe bárm ely fertőző betegség 
előfordulásakor a fertőző góc fe lkutatása és a járvány t megelőző cselekmény
sorozat helyes elvégzése, illetőleg irány ítása  érdekében.

A fertőző betegségek keletkezéséhez, m in t az ism eretes, három  fő tényező 
szükséges: kórokozó, terjedési lehetőség és fogékony em beri szervezet. Bárm e
lyik (hiányzik a három  közül, fertőző m egbetegedések és még kevésbbé, já r  
ványok nem  jöhetnek létre . Nyilvánvaló, hogy a fertőző betegségeik m egjele
nése esetén az ellenük való küzdelemnek is e három  tényező ellen kell irá 
nyulnia. Legeredményesebb akkor lesz ezirányú m unkánk, ha egyidejűleg m ind 
három  tényező ellen irányul. Ennek megfelelően fertőző betegségek elleni küz
delm ünk a betegségek megjelenése esetén az alábbiakra fog kiterjedni:

I. A góc és felszámolása:
a) korai diagnózis,
b) bejelentés,
c) elkülönítés

II. Járványügyi vizsgálat.
III. Egészségesek megfigyelése.
IV. Védőoltások elvégzése, chemoprophylaxis.
V. Bacillusgazdakutatás.

VI. Fertőtlenítés.

I. A  góc és felszámolása.
A góc felszámolásának alapvető feltétele a) a  korai diagnózis. Ehhez te r 

mészetesen az kell, hogy az orvos idejében lássa a beteget, és megfelelő szak- 
tudással rendelkezzék. Gyakran előfordul, hogy az orvos csak akkor lá tja  a 
beteget, amikor m ár huzamosabb ideje beteg s közben bőven nyílo tt alkalom 
arra, hogy m ásokat is fertőzzön. A  diagnózist klinikai, járvány  tani és h a  lehet, 
laboratórium i vizsgálatokkal kell m egerősíteni. A  diagnózis körüli h ibák ered 
hetnek abból, hogy az orvos nem gondol egy-egy rendszerin t ritkábban  elő 
forduló betegség lehetőségére, vagy pedig abból, hogy, m ert sok m egbetegedés 
fordul elő valam ilyen betegségből, olyan esetet is odasorol, am ely nem  bizo
nyul az előbbiekkel azonosnak.

A helyes korai diagnózist legjobban az idejében való kórházba szállítás 
biztosítja. Honvédségi viszonylatban megvan ennek a lehetősége. Ezzel a beteg 
számára biztosítjuk a kellő időben elkezdett megfelelő szakkezelést, és egyben 
kikapcsoljuk a beteget, m int fertőző forrást. H asználjuk ki azonban m axim áli
san a csapatnál azt a lehetőséget, am it a betegnek az elkülönítőben való m eg
figyelése nyújt.



A fertőző betegségek pontos diagnózisát laboratórium i vizsgálatok bizto
sítják. A bejelen tésre kötelezett fertőző betegségek közül jelenleg kötelező 
a laboratórium i vizsgálat: kolera, pestis, lepra, variola, typhus exanthem aticus, 
typhus abdom inalis, diphtheria, em beri an thrax  és em beri m alleus esetében. 
A többi betegségnél, amelynél a laboratórium i vizsgálatok elvégezhető«:, azok 
elvégzése ajánlatos.

A laboratórium i vizsgálatokat a Honvéd Egészségügyi Tudományos Kutató 
Intézet és a honvéd kórházak láb oratórium ai végzik. Az élelm iszerm inták h i
vatalos vizsgálata szintén a Honvéd Egészségügyi Tudományos K utató In tézet
ben történik .

b) Fertőző betegségek nyilvántartása.
A fertőző betegségek m egjelenése esetén az ellenük való küzdelem  lénye

ges fe lté te le az, hogy a m egbetegedésekről az elöljáró alakulatok egészségügyi 
szolgálatvezetői és a  Honvédelmi M inisztérium , járvány  esetén a polgári eü. 
hatóság is idejében tudom ást szerezzen. A bejelentéssel válik lehetővé, hogy 
a csapatorvosok helyileg azonnal megfelelő intézkedéseket tehessenek a fe r
tőző betegségek tovaterjedésének m egakadályozására, továbbá, hogy a H. M. 
állandóan tájékozott legyen a járványos betegségek alakulásáról, és ezen ada
tok b irtokában irányíthassa a fertőző betegségek elleni küzdelmet az egész 
néphadsereg viszonylatában. A Járv án y  védelmi Szabályzat 30 fertőző betegség 
kötelező bejelentéséről intézkedik. K ülön foglalkozik a 31-ik, a gümőkór be
jelentésének kérdésével. A Szabályzat szerint nemcsak a biztosan diagnoszti
zált megbetegedéseket, hanem a Szabályzatban felsorolt betegségek gyanújá
nak előfordulását is azonnal (12 órán belül) jelenteni kell. Am ennyiben a m ár 
bejelen te tt betegség nem bizonyult fertőző betegségnek, helyesbítő jelen
tést kell küldeni.

A csapatorvosnak táv ira ti úton, vagy távbeszélőn kell jelenteni az elöljáró 
egészségügyi szolgálatvezetőnek, a H. M.-nek, illetve a Honvéd Egészségügyi 
Tudományos K utató  Intézetnek az ázsiai kolera pestis, hólyagos himlő, tífusz, 
emberi takonykór és az emberi veszettség, vagy ezekre gyanús megbetegedés 
és halálozás m inden esetét.

Ugyancsak táv iratilag , vagy távbeszélőn kell jelenteni azt is, há  a bejelen
tendő betegségek közül bárm elyik átlagosnál nagyobb m értékben, járványsze- 
rű en  jelentkezik. Sőt a jelenleg érvényben  lévő rendelet szerint, m inden egyes 
fertőző betegség szórványos fellépése esetén  is.

A kijelentendő betegségek sorába ugyanazok a fertőző betegségek tartóz- 
nak, amelyek bejelentésre is kötelezettek. A k ijelentésre vonatkozó általános 
előírások azonosak a bejelentésével. Az em beri lépfene, takonykor, veszettség, 
brucellózis és tu laraem ia megbetegedéseinek valam int a veszettségre gyanús ál
latok okozta sérülés és fertőzés m inden egyes esetét a tényállás ism ertetésé 
vei haladéktalanul közölni kell a fertőzés helye szerint illetékes állategészség
ügyi szolgálatvezetővel, a szükséges óvintézkedések m egtétele végett. Ezeken 
a jelentéseken kívül járványok idején, vagy rendkívüli esetekben a csapatorvos 
m inden hét szerdáján  és szom batján időszakos jelentést köteles tenni az elöl
já ró  egészségügyi szolgálatvezetőnek, valam int a. Honvéd Egészségügyi Tudo
m ányos K utató  In tézetnek a járvány  részleteiről, az esetleges terjedés okáról, 
az újabb m egbetegedések számáról, a foganatosíto tt járvány  védelmi intézkedé
sekről, stb.
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Az Élelmezésegészségügyi Szabályzat külön intézkedik az ételm érgezés kö~ 
rüli e ljárás szabályozásáról. Ha csoportos élelmezésben elláto ttak  közül az éte
lek elfogyasztása u tán  azonos körülm ények között és egyidejűleg ötnél többen 
betegednek meg, az alakulat vezető orvosa köteles azt azonnal bejelenteni az 
elöljáró egészségügyi szolgálatvezetőnek és a  Honvéd Egészségügyi Tudom á
nyos K u ta tó  Intézetnek. Köteles az ételm in tákát laboratórium i v izsgálatra a 
Honv. Eü. T. K. I.'be beküldeni.

A be- és kijelentések pontos teljesítése és azok helyes ny ilván tartása  a já r 
ványvédelm i munkák alap já t képezik. Ezek segítségével tud  az egészségügyi 
szolgálat gyorsan és megfelelően intézkedni, ezek tájékozta tják  a H. M. és 
a H. Eü. T. K. I. Járványügyi osztályát a fertőző betegségek m indenkori állá 
sáról, és ennek b irtokában irány íthatják  a fertőző betegségek elleni küzdelm et 
az egész honvédség viszonylatában. A  bejelentés tehát egyrészt operatív célt 
szolgál, másrészt azonban anyagot is szolgáltat az egyes járványügyi kérdések 
tudományos kutatásához és tanulmányozásához. A  bejelentés kétségkívül fon
tos része a járvány védelm i m unkának, mégis igen sok hiba fordul elő ezen a 
téren, amelyek közül néhányra külön rá  kell m utatnunk. Elsőnek em lítjük  azt 
a h ibát, hogy akadnak olyan csapatorvosok, de kórházak is, ak ik  egyáltalán 
nem, vagy csak akkor jelentenek be egy-egy beteget, amikor a laboratóriumi 
vizsgálat eredménye diagnózisukat m egerősítette. Ez persze nem csak azért 
hiba, m ert ellenkezik a rendelettel, am ely szerint a_ gyanús eseteket is jelen 
teni kell, hanem elsősorban azért, m e rt a laboratórium i vizsgálat eredm ényé
nek megérkezéséig a beteg  m ásokat fertőzhet és adott esetekben já rv án y  ki 
induló pontja lehet, tekintve, hogy megfelelő izolálásról (gyakran nem  történik 
gondoskodás. Sok h ib á t látunk a be- és kijelentőlapok megfelelő rovatainak 
kitö ltése körül is. Hol a beteg alakulata, hol kora, vagy maga a betegség sincs 
feltün tetve. Sok felesleges m unkát és adm inisztrációt lehetne elkerü ln i azáltal 
is, ha a csapatorvosok pontosan betartanák  a Járványvédelm i Szabályzatnak 
azt az intézkedését, am ely pontosan m eghatározza, hogy a fertőző betegségeket 
kiknek ikell bejelenteni.

így  nem történne az meg, hogy sokszor a  helytelen bejelen tés folytán a 
Csoportfőnökségnek kell foglalkozni egy'egy skarlát, vagy kanyaró  esettel. 
A csapat- és kórházi orvosok nagyrésze a fertőző beteg be- és kijelentését, a 
lapok helyes és te ljes kitöltését kellem etlen  adm inisztrációnak tek in ti, amely 
az am úgy is túlságosan sok ilyen irányú  m unkájukat tovább nehezíti. Ezen a 
té re n  meg kell szüntetnünk a fennálló lazaságot és a honvédorvosoknak tudo
m ásul kell venniük, hogy a be- és k ijelentés éppen olyan fontos tenniyaló fér" 
tőző betegségek fellépése esetében, m in t a beteg kórházi elhelyezése és helyes 
kezelése.

c) A fertőző betegek elkülönítése.

■ A  betegek elkülönítése Otthon (ás a kórházban történhetik . A cél az, hogy 
a betegség tovaterjedésének lehetőségét megakadályozzuk. Ezt legjobban kór
házban tudjuk biztosítani. Nem m indig van  azonban szükség, vagy lehetőség 
arra , hogy a beteget azonnal kórházba szállítsuk. Ilyenkor fe lté tlenü l szem 
előtt kell tartan i azokat a követelm ényeket, amelyek leginkább alkalm asak kór
házszerű környezetet terem teni a  beteg számára. Az a laku la tná l fertőző b e te ' 
gek elkülönítése a gyengélkedő k ö rle t elkülönítő trak tusában , tábori viszonyok
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között pedig az elkülönítő sáto rban  történik. M indkettőnél alapvető követelm ény 
az, hogy az összes többi körletektől, illetőleg sá tra k tó l jól elkülönített legyen, 
azaz feltétlenül külön b e já ra tta l rendelkezzék. A  betegszobába csak a  beteg 
ápolója és kezelőorvosa léphet be. Az elkülönítőben kizárólag azok a tárgyak  
lehetnek, am elyekre a betegnek feltétlenül szüksége van. Az ot'tlévő tárgya
kat fertőtlenítés nélkül onnan kivinni nem  szabad.

A z elkülönítő felszereléshez tartozik:
1. A betegápoláshoz szükséges eszközök (ágytál, éjjeli edény, köpőcsésze, 

gyógyszerek és egyéb, a beteg kezeléséhez szükséges felszerelések).
2. A beteg  tisztálkodásához szükséges eszközök (mosdótál, szappan, tö rü l

köző, fésű, fogkefe, stb.)
3. A beteg evőeszközei és az ezek tisztán tartásához szükséges edények és 

eszközök.
4. Fertőtlenítő  fo lyadékkal te lt edény, am elybe a  beteg zsebkendőit, tö

rülközőit, fehérnem űit és ágynem űjét beáztathatja. .
5. A szoba takarításához szükséges eszközök (seprő, vödör, törlőrongy).
6. Fertőtlenítő  szerek.
7. A betegápoló és kezelőorvos számára m osdótál, szappan, kefe, továbbá 

az ápoló védőruházata.
A fertőzőbeteg ápolója a  betegszobába való belépéskor védőruhát (fehér 

köpenyt) köteles felvenni:. A  köpenyt helyes a betegszoba bejára ta  m elle tt 
elhelyezni. Ezt és egyéb ruhadarabokat is csak fe rtő tlen ítés u tán  szabad k i
hozni a betegszobából.

A beteg ápolója köteles gondoskodni arról, hogy a beteg ürüléke és vá
ladékai állandóan, ruhanem űje, ágyneműje, zsebkendője és törülközője cse
réléskor, egyéb használati tárgyai pedig használat u tá n  fertő tlenítésre kerül
jenek.

Különös gonddal ke ll a betegápolónak sajá t szem élyére is vigyázni. A 
beteggel való m inden foglalatoskodás u tán  gondosan m eg kell mosnia a  ke
zét, szappannal és fertő tlen ítő  folyadékkal, cseppfertőzéses betegségek ese
tén  pedig tanácsos m aszk hordása.

A  fertőzőbeteg ápolója lehetőség szerint, mással ne foglalkozzék és má
sokkal ne érintkezzék. Ez a fe lté te l azonban a  gyakorla tban  tapasztalat sze
rint, nem  vihető te ljes egészében keresztül. Éppen ezért, ha ilyen szigorú 
szabályokat nem  is á llítu n k  fel, a r ra  különös gondot kell fordítani, hogy az 
előbb vázolt tennivalókat az ápoló gondosan betartsa . Megfelelő felvilágosító 
m unkával és fegyélmezéssel ezt fe lté tlenü l el is tu d ju k  érni.

Az elkülönített szobát gondosan szellőztetni és alaposan takarítan i kell. 
Az enterális betegségek esetén különös gondot kell fo rd ítan i főleg a melegebb 
időszakban a légy elleni küzdelem re (ablakra légyháló, DDT., stb.).

A m int m ár fentebb em líte ttük , a fertőzőbetegek elkülönítésének messze
m enően leghelyesebb m ódja a kórházi elhelyezés. A  honvédségnél ez a gya
korlatban  csaknem száz százalékban így is történik. A fertőzőbetegek szállítása 
körül komoly nehézség nincs. Az országosan kiépült M entőszolgálat gondoskodik 
erről. A  M entők erre  vonatkozó m unkájáról, a fertőzőbetegek szállítására hasz
n á lt kocsik fertőtlenítéséről, az Országos M entőszolgálat külön körrendeleté 
intézkedik, amely term észetesen alkalm azandó m inálunk  :s, am ennyiben nem 
a Mentőszolgálat, hanem  sa já t gk. szállíto tta a beteget. F eltétlenü l el kell ke
rü lnünk  azt, hogy fertőzőbetégeket közjárm űveken szállítsunk.
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A fertőzőbetegek kórházi elkülönítélsekor gondoskodni kell arról, hogy a 
beteg ne fertőzze a kórházi személyzetet, a többi beteget és a velük  érintkező
ket (látogatókat). A beteget pedig védeni kell a társfertőzések ellen.

A személyzetet jól ki kell képezni, hogy pontosan ism erjék m unkaterü le
tüket, a fertőzőbetegségek terjedési és az ellenük való védekezések m ódját. 
Különös gond . fordítandó a személyzet személyi hygienés kiképzésére is. A 
személyzetet olyan fertőzőbetegségek ellen, amelyek elleni lehetséges, védő
oltásokban kell részesíteni. Fizikai védelm et jelent az ápolók védőruhákkal és 
védőkendővel való ellátása. A személyzet szigorúan fegyelm ezett m agatar
tása nélkülözhetetlen!

A betegek fertőzéséinek megakadályozását célozzák az elkülönítők. Term é
szetesen leghelyesebb, ha betegségenként külön osztállyal, ezen belül 1—2 
ágyas szobákkal rendelkezik a fertőző kórház, vagy kórházi osztály. Sok ne
hézség származik a lá togatók körüli helytelen eljárásból. A látogatás teljes 
eltiltása kétségkívül a legjobb eljárás lenne a fertőzőbetegségek továbbvitelé
nek megakadályozása szempontjából. Ha ez nem vihető keresztül, úgy csakis 
az úgynevezett „külső látogatás“ jö h e t szóba, amely a közvetlen érintkezést, 
a betegszobába való belépést kizárja.

A beteget csak akkor szabad a kórházból kibocsátani, ha  klinikailag gyó
gyult és h a  fertőzőképessége megszűnt. Ezt laboratórium i vizsgálatokkal vagy 
empirikus módon határozzák meg. H a (ez nemi lehetséges (pl. kórokozógazda 
esetén), külső gondozásba kell venni.

A fertőzőkórházak, illetve kórházak fertőző osztályainak kórháztechnikai 
viszonyaira, berendezésükre, környezetegészségügyi ‘vonatkozásaira fokozott 
gondot kell fordítani. I t t  részletesen nem  foglalkozhatunk ezekkel a kérdések
kel, csak utalunk azokra a járványokra, amelyeket pl. kórházi szennyvizek 
nem egy esetben okoztak.

II. Járványügyi vizsgálat.

Fertőző betegségek előfordulása esetén a járvány  védelm i m unka legfon
tosabb része a megbetegedések te rü le tén  végzett járványügyi vizsgálat. Ennek 
célja a  góc keletkezésének és a terjedés lehetőségé nek tisztázása. Ezek u tán  
válik lehetővé a góc felszámolása, a  terjedés lehetőségeinek elvágása.

Ennek a célnak megfelelően a járványügyi vizsgálat során általában  a 
következő módszereket alkalmazzuk:

1. általános tájékozódás, a góc általános megtekintése,
2. a m egbetegedésekre vonatkozó adatfelv itel,
3. mikrobiológiai és  esetleges m ás laboratórium i vizsgálatok,
4. a góc huzamos megfigyelése,
5. az összegyűjtött anyag kiértékelése és a következtetések levonása.
A járványügyi vizsgálat u tá n  most m ár felülvizsgálhatjuk az eddig tett, 

és m egtehetjük a szükséges további járványvédelm i intézkedéseket. Természe
tes, hogy enterális fertőzőbetegségek és állatok ú tján  terjesztett fertőzőbeteg- 
ségek esetén, m unkánk jóval könnyebb, mint a cseppfertőzés u tán  terjedő fer
tőző betegségekkel kapcsolatban.

1. Általános tájékozódás, a góc általános m egtekintése.

A helyszínen végzett járványügyi vizsgálat alkalm ával első teendők az á l
talános tájékozódás. Ennek során m eg kell ism ernünk a kérdéses terü le t (város, 
község, ezen belül a fertőzőbetegség által érin te tt laktanya, vagy tábor) jel-
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lemző földrajzi, gazdasági, stb. adatait, az o tt elhelyezettek számát, a fegyver
nem i kiképzés sajátosságait, általában életm ódjukat. Ehhez a tájékozódáshoz 
igénybe vehetjük  a térképeket, névjegyzékeket, elsősorban azonban a községi, 
kör-, tisztiorvos járványügyi jellem zését a kérdéses területrő l. Á ltalában tá jé  
kozódunk az é rin te tt terü le t környezet eü. viszonyai felől.

2. A  m egbetegedésekre vonatkozó adatjelvétel.

A t. általános tájékozódás u tá n  kerül sor m agukra a megbetegedésekre 
vonatkozó részletes adatfelvételre . Ennek során meg kell állapítanunk a bete
gek számát és m eg kell győződnünk iá diagnosis helyességéről. Ugyanakkor a 
pontos adatfelvétel alapján tisztáznunk kell azt is, hogy a kérdéses megbete 
gedéseket megelőzően az é r in te tt terü le ten  ugyanez a betegség mikor és m i
lyen m értékben fo rdu lt elő. O lyan betegségek esetén, am elyeknél kórokozó- 
gazdaság lehetséges, az adatfelvételnek az esetleges kórokozógazdákra is ki 
k e ll terjednie. Még m ielőtt az egyes betegeik kikérdezését megkezdenénk, föl 
té tlen ü l szükséges, hogy a m ák m egbetegedett honv. egyének elhelyezési kör
le té t az ott előfordult megbetegedés időpontjának feltüntetésével térképvázla
to n  rögzítjük, am i szemléltető á ttek in tést ad arról, hogy szórványosan vagy ki 
fejezetten  gócszerűen fordulnak-e elő a megbetegedések. Ezen egyúttal az eset
leges kórokozógazdák elhelyezési körlete it is felfektetjük.

Ezután sor kerülhet most m ár a  betegek részletes kikérdezésére és egyút 
tá l a  környezetegészségügyi viszonyok tanulm ányozására is. Fel kell jegyez
nü n k  minden beteg nevét, k o rá t és körletét. K ikérdezzük a beteget a megbete
gedés kezdetére, 'tüneteire és körülm ényeire vonatkozólag. Figyelemmel kell 
lennünk  m indazon körülm ényekre, am elyek a fertőzés kiindulási pon tjára  és 
annak  terjedési m ódjára vonatkozólag értékesíthetők. Érdeklődünk az iránt, 
hogy a beteg környezetében nem  fordultáé elő hasonló megbetegedés az ő meg
betegedése előtt (a lappangási időt figyelembe viéve), nem  já r t-e -más községben, 
városban, m ilyen közlekedési eszközöket használt, já r  t e  kórházban, rendelő
in tézetben , fürdőben, étkezdében, mosodában, fodrásznál stb ., nem vett-e részt 
töm eges összejöveteleken és így tovább. Enterális fertőzőbetegségek esetén kü- 
lönps figyelm et ford ítunk  az élelm iszerek beszerzési forrására (tej, hús, zöld 
ség, stb.) és azok fogyasztási m ódjára. Ha a kérdéses betegség ellen védőoltás 
lehetséges, feljegyezzük az esetleges elvégzett oltás időpontját is. M iután a be
teg tő l s  környezetétől a szükségesnek vélt felvilágosítást m egkaptuk, kiegészít
jü k  adata inkat a beteg környezetegészségügyi viszonyaira vonatkozó adatok 
kai: m ilyen körletben lakik, ebben ra jtak ívü l hányán vannak  elhelyezve, egy 
em berre  hány köbm éter ju t, stb . M ilyenek az árnyékszékek, m ilyen a lak
tan y a  vagy tábor tisztasági szempontból, vannak-e háziállatok, kártékony rá g ' 
csálók és általában m ilyenek az eü. kultúrviszonyok.

Az adatokat leghelyesebb egyéni epidemiológiai lapra feljegyezni. Meto
dikáikig jobb, ha nem  a kikérdezés alkalm ával a beteg jelenlétében jegyezzük 
fel az adatokat, hanem  utólag. Természetesen ehhez a vizsgálatot végzőnek 
tökéletesen tisztában kell lennie az epidemiológiai lap beosztásával.

Gromasevszkij a járványügyi vizsgálati lapokra vonatkozólag két form át 
javasol: a  rutinbetegségek szám ára rövidebbet, míg az ú. n. „érdekes betegsé 
gek“ szám ára hosszabbak
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A Gromasevszkij á lta l közölt járványügyi lap m intája, amelyet vörheny, 
diftéria, himlő, meningitis, hastífusz, paratífusz, kolera anthrax; visszatérő 
láz és kiütéses tífusz esetében használ, — bizonyos formai változásokkal — a 
következő:
Járványügyi vizsgálati lap.

Ti., thts., honv., akad., isk. halig., 
hozzátartozó, vagy .........................

Fi. N ő '....................  sz. beteg járványügyi
vizsgálati lapja

1. A beteg neve: .............................................................  kora: ............................  éves
2. Az ala. ihelye: ........................................... Pf. sz.: .....................
3. Alegységének neve: ...................................  a) K örlet: ...........................................

b) Mióta van <az alakulatnál, honnan, mikor érkezett .........................................
4. A beteg tanult mestersége, foglalkozása: .................................................................

5. Megbetegedés időpontja: ........................................... A diagnózis m egállap ítá
sának időpontja:    ........... .......................... ..................................... • •••■

6. Diagnózis: .......................................................................................... .....................
7. Diagnózis: bakteriológiai, szerológiai, klinikai vizsgálat alapján: a diagnózist

módosította ...............................  19-....................... <n ...................................  kórház.
8. A bakteriológiai vizsgálat adatai: ............................. ..............................................
9. A vizsgálat időpontjában othon volt-e a beteg ..................... vagy kórházban,

m ikor vitték kórházba ............................  melyik k ó rh ázb a ....................................
a betegség hányadik napján: .......................................................................................

10. Idejében tö rtén t-e  a kórházi elkülönítés: igen, nem, otthonm aradt. E nnek
oka: tisztázatlan diagnózis, ágyhiány, egyéb ..........................................................

11. Volke m ár a betegnek ilyen betegsége: nem, mikor: ........ ..................................
12. Volt-e ilyen betegség az ala-nál: ...................... .........................................................

m ikor volt u to ljára: .............. .......................................................................................
13. Hányadik hasonlójellegű megbetegedés az ala-nál az utolsó év  alatt: 
  negyedév

14. M eningitisnél volt-e az ala-nál az utolsó 3 hét a la tt angina, nátha, vagy
más tisztázatlan diagnózisú lázas megbetegedés: ................................ ■ ■•••..........

15. A lkalm aztak 'e védőoltást: igen, nem  ........................................................................
Mikor: ....................................... M ilyet: .........................................................................

16. Feltételezett fertőzési forrás:
aj érintkezés beteggel, kórokozógazdával, rekonvalescenssel, 
b) alakulatnál, kórházban, rendelőben, iskolában, nyilvános helyen  (fürdő, 
fodrász, mosoda, étkezde),
ej élelmiszer (víz, tej, zöldség, főzelék, gyümölcs),
d) közlekedés: ................................  Nincs kiderítve: ...............-....................

17. Helyi behurcolt eset:
18. Milyen szállítóeszközt v e tt igénybe a beteg a megbetegedés óta: vasút,

villamos, taxi, egyéb: ............................................................. ............... ........................
19. A beteg lakókörletének jellemzése:

a) laktanya, tábor, egyéb:
b) a körletben vele együtt elhelyezettek száma: ..................................................

lakófelület 1 honv. egyénre: ....................................................................................
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c) A kö rle t száraz, nedves, világos, sö tét, meleg, hideg, télen  á tfagy-e,
igen, nem , tiszta, szennyes, közp. fűtés; k á ly h a fű té s .......................................

d) közösen használ-e a beteg egészségesekkel edényt, ágyat, törülközőt,
ruhát, já tékszert, fürdőkádat, s'tb.................... .......................................................

H astífusz, paratífusz, dizentéria, kolera esetén.

20. Vízszolgáltatás: vízvezeték, csap a  körletben, utcai csap, udvari csap, k ú t ,
helybeszállított víz, (honnan) 

vízvizsgálat .......................................................................................
21. Árnyékszék: csatornázott, nem  csatornázott, körletben, közös udvari ..........
22. Sok légy figyelhető-e meg. Igen, nem. A beteg szobájában, szobán kívül.
23. Élelmezés jó, kielégítő, nem  kielégítő, vagy .........................................................

a konyha pontos megnevezése ...................................................................................
az élelm iszert szöv. boltban, vagy hol vásáro lják  ..............................................
a tejet te jb o ltb an  vásárolják: ...... ...........................................• ..............................
a te je t tejgazdaságban vásárolják: ............................................................................
a tejet te jp iacon vásárolják: ....................................................................................
Hol tá ro lják  az élelmiszert: ...................................................................................

Kiütéses tífusz, visszatérő láz esetén.

24. Vannak-e tetvek , poloskák: a beteg szobájában, a közösen használt helyi
ségekben: igen, nem. V égrehajtottak-e valam ikor fertőtlenítést: .....................

............................  M ikor volt fürdőben:
25. Az egész helyzet általános értékelése: jó, kielégítő, nem  kielégítő.
26. A járványügyi szakorvos által foganatosíto tt intézkedések: ............................

a) A beteg elkü lönítése otthon, kórházban, fertő tlen ítés (hogyan) .......  ......
................................  vesztegzár .............................. t......................

b) Védőoltások .......................................................................................
c) Kórokozógazdakutatás .......................................................................................
d) Fertőtlenítés .......................................................................................

27. Kiegészítő ad a to k  a beteg környezetéről: ................................................................

28. Kiegészítő m egjegyzések: .......................................................................................

Kelt: ....................................... . A láírás: ...........................................

A beteg és környezetének kikérdezését m inden alkalommal össze kell kap- 
csolni eü. felvilágosító m unkával. Közismert dolog, hogy az egészségügyi fel- 
világosító m unka legeredm ényesebb form ája az egyéni beszélgetés, erre éppen 
ilyen  adatfelvétel és vizsgálat során kínálkozik k iváló  lehetőség.

Ügyelnünk kell a rra , hogy a kikérdezés alkalm ával hibák is előadódhat
nak. Ezek részben a kérdés m eg nem  értéséből, részben pedig tudatos félre
vezetésből erednek. V izsgálatunknak, a beteggel való beszélgetésünknek olyan
n ak  kell lennie, hogy  a beteg ne  felelősségrevonó közeget, hanem  ra jta  és a 
közösségen segíteni akaró  m unkatársat lásson bennünk.
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Értessük oneg a  kikérdezendőkikel, hogy a pontos adatszolgáltatásukkal 
hozzájárulhatnak ők is a m ár előfordult betegségek mielőbbi m egszüntetéséhez 
és újabb megbetegedések előfordulásának megakadályozásához.

Az általános tájékozódás, a  betegek részletes kikérdezése és a m ár előbb 
em líte tt térképvázlat elkészítése u tán  sok esetben tám pontot kapunk a fe r
tőzés forrására és terjedési m ódjára vonatkozólag. Ha például hastífusz esetében 
kiderül, hogy az előfordult m egbetegedések időpontja nagyjából azonos, akkor 
joggal feltételezhetjük, hogy közös forrásból keletkezett a megbetegedés. Ha 
azonban az esetek nem  egyszerre jelentkeznek, hanem  a megbetegedések egy
m ásutánja nagyjából megfelel a betegség inkubációs idejének, akkor valószínű, 
hogy k on tak t fertőzésről van szó.

Nem m aradhatunk meg azonban a puszta feltételezésnél, hanem  epidem io
lógiai megfigyeléseinket m indig össze kell kapcsolnunk a klinikai vizsgálatok
kal és am ikor csak lehetséges, m eg kell erősítenünk m ikrobiológiai vagy más 
laboratórium i eljárásokkal.

3. Mikrobiológiai és esetleges laboratóriumi vizsgálat.

Mikrobiológiai vizsgálatra anyagot vehetünk  a betegtől és környezetétől. 
A  kötelezően előírt laboratórium i vizsgálatokon kívül is m indig el kell végez 
nünk a laboratórium i vizsgálatot, ha kizárólag klinikai tünetek a lap ján  állíto t
ták  fel a diagnózist és az bizonytalan. Igen fontos a környezetnél végzett labo 
ratórium i vizsgálat, hogy esetleges lappangó esetekre fény derü ljön  és a bacil- 
lusgazdákat sikerüljön felkutatnunk. Az ivóvíz, kutak, élelm iszerek laborátér 
rium i vizsgálata enterális fertőző betegségek esetén különösen fontos lehet. 
Bizonyos esetekben a diagnózis retrospectiv  biztosításához boncolásra is szük
ség lehet. Ilyenkor maga a kórbonctani és esetleg a kórszövettani lelet, a hu lla- 
váladékok laboratórium i vizsgálata tisztázza a diagnózist. Egyes m egbete

gedésekkel kapcsolatban állatk ísérletek  is szóbaj öhetnek. Entomológiai, állat- 
járványtan i, továbbá sarológiai, fizikai, chemiai, meteorológiai stb. vizsgálatok 
is hozzásegíthetnek a diagnózis tisztázásához. A m int lá tjuk  tehát, a legkülön 
bözőbb laboratórium i vizsgálatokat segítségül vesszük a  járványügyi vizsgála
tok alkalm ával. Ügyelnünk kell azonban a laboratórium i vizsgálatok eredm é
nyének helyes kiértékelésére. Csak laboratórium i eredm ényekre építeni a diag 
nózist m erőben hibás dolog. A klinikai, járványtana és laboratórium i vizsgála
tok együttes eredm énye az, am ely bennünket legjobban útbaigazít s ez az eg y ü t
te s  értékelés a hibák legnagyobb részét kiküszöböli.

4. A  igóc huzamos megfigyelése.

B árm üyen alapos is helyszíni járványügyi vizsgálatunk, nem  szabad egyet
len vizsgálattal megelégednünk. Azt a terü le te t, amelyen vizsgálatunkat végez
tük, állandóan figyelemmel kell kísérnünk. Az esetleges ú jabb  m egbetegedések
nek eredetét, a többi megbetegedéssel való kapcsolatát tisztázná kell.

Ugyancsak nem  elégedhetünk m eg a járvány  leküzdésére szolgáló in téz
kedések kiadásával, hanem  azok végrehajtását ellenőriznünk is kell, és szükség 
esetén azokat újabbakkal kell kiegészítenünk.
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5. A z összegyűjtö tt anyag kiértékelése és a következte tések levonása.
Valamennyi ada t pontos felvétele és regisztrálása, a laboratórium i vizsgá 

latok befejezése u tá n  az esetek túlnyom ó részben biztos tám pontot kapunk a 
fertőzés forrására és terjedési m ódjára vonatkozólag.

Vonatkozik ez elsősorban az enterális fertőzőbetegségekre. Nehezebb a 
helyzet a cseppfertőzés ú tján  terjedő betegségek esetén, még nehezebb akkor, 
ha nem  diagnosztizált, esetleg eddig előttünk ism eretlen  etiológiájú betegsé
gekkel állunk szemben. Az eddig elm ondottak fokozott figyelembevételével, a 
legapróbb részletekig m enő pontos adatfelvétel, a klinikusokkal való szoros 
együttm űködés azonban ilyen esetekben is nagy segítséget jelenthet. Minden 
esetben arra  kell törekednünk, hogy ne külön-külön, hanem  összefüggéseikben 
értékeljük a vizsgálati eredm ényeket.

III. Egészségesek megfigyelése.
A fertőzés gócában m unkánknak a  betegeken kívül k i kell terjedn ie az 

egészségesekre is az incubatiós idő alatt. Ki kell kérdeznünk a  beteg környe 
zetében élő személyeket, m eg kell őket vizsgálnia az orvosnak. A legtöbb fe r
tőző betegségekkel kapcsolatban a fertőző beteggel érin tkezetteket az incubatió  
idejére karantenizálni kell, azok szerint az alapvető szabályok szerint, amelyeket 
a járvány-szabályzat 4. sz. m elléklete tartalm az. A vesztegzár’ alá helyezésnél az 
ado tt helyzet konkré t kiértékelése alapján csak a legszükségesebb intézkedé
seket foganatosítsuk és vegyük figyelembe a harckiképzés folyamatosságának 
biztosítását.

IV. Védőoltások elvégzése, chemoprophylaxis.

A fertőző góc terü le tén  a környezetet aktív  és passzív védőoltással, chemo- 
prophylaxissal védhetjük. Különösen fontos ennek gondos és pontos végrehaj
tása  akkor, ha zá rt vagy félig zárt kollektívában — am ilyen elsősorban a hon
védség — fordult elő fertőző betegség.

Védőoltások szem pontjából aktív  és passzív védőoltásokat végezhetünk. 
A k tív  védőoltást végzünk a tífusz beteg és bacillusgazda környezetében, difté- 
riáv a l kapcsolatban.

A passzív védőoltás — savó adagolás — különösen régebben igen e lterjed t 
vo lt scarlatinás és d ifté riás betegek környezetében. Előbbivel kapcsolatban m a 
m ár ritkábban ikerül alkalm azásra, utóbbit miég m a is használják. E lőtérbe k e
rü lt  azonban a fe lnő tt kevert savónak m orbilli megelőzésére való felhasználása. 
Ugyancsak széles körben  alkalm azzuk a tetanusz elleni passzív immunizálást is.

A környezet védelm ét szolgálhatja antibioticum ok adása és a chem oprophjr 
lax is  alkalmazása is. Az antibioticum ok közül profilatikus alkalm azásra első
so rban  a penicillin k erü lh e t szóba, m égpedig scarlatina megelőzése céljából az 
o rrg ara tü reg et helyileg kezelik penicillinnel (orrtam pon, spray, ecsetelés, stb.). 
C hem oprophylaxist kell végezni dizentériás beteg  környezetében sulfoguani- 
diinnel. Egyes m egbetegedésekkel kapcsolatban szükség lehet k iterjed t té t vet 
len itésre , rovarirtásra  is.

V. Bacillusgazdakutatás.
A  fertőzőbetegségek egész sorában bacillusgazdák vagy vírusgazdák leh e t

n ek  a fertőzések künduló  pontjai. Jelentőségük nem  m inden betegségben egy
form a, felkutatásuk lehetősége és a bacillusgazdaság m egszüntetésére irányuló 
tö rekvések  is különbözők. Járványügyi szempontból kétségkívül igen jelentős
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a poliomyelitis vírusgazdák, skarlát streptococcus hordozók, meningococcus ho r
dozók, d ifteria bacillusgazdák fertőzést terjesztő szerepe, azonban egyikük el 
len sem tudunk  sokat tenni, sőt egyes betegségekben (pl. poliomyelitis) je len
leg diagnosztikus eljárások hiányában föl sem tud ják  őket ku tatn i.

A ma rendelkezésünkre álló eljárások m ellett legfontosabb az enterális be
tegségek: hastífusz és‘dizent éria bacillusgazdák fe lku ta tása és a velük kapcso
latos helyes eljárás végrehajtása. Hastífusz bacillusgazdakutató vizsgálatot kell 
végezni — előfordult megbetegedések kapcsán — a betegek környezetében, a 
betegségen m ár régen á tese tt személyek között, stb. Vi agglutinatió segítségé
vel sok olyan bacillusgazdát sikerült felkutatnunk, akiknél az t székletből nem 
sikerült kideríteni. Ezenkívül rendelkezünk ma m ár olyan eljárással, — fag tip i
zálás — am ellyel egy-egy bacillusgazdának az előfordult tífusz m egbetegedés
ben való részessége biztonsággal kizárható, vagy nagy valószínűséggel bizonyít
ható.

A dizentéria bacillusgazdák és krónikus dizentériában szenvedők ugyan
csak nagy szerepet játszanak újabb megbetegedések, járványok kirobbantásá
ban. Éppen ezért dizentériás megbetegedéssel kapcsolatban vizsgálatunknak ki 
kell terjedn ie  dizentéria bacillusgazdák (feltételesek és krónikusak) felkuta 
tására is.

VI. Fertőtlenítés.

A fertőző betegségek előfordulása esetén végzendő m unkánkhoz szorosan 
hozzátartozik a fertő tlenítés elvégzése. Ezzel azonban itt  a  tém akör nagysága 
m iatt még kivonatosan sem foglalkozhatunk. Az ágy m elletti és zárófertőtlení
téssel röviden a Járványügyi Szabályzat foglalkozik.

Ennyiben lehet összefoglalni röviden m indazokat a tennivalókat, am elyek 
egyegy  fertőzőbetegség kapcsán a csapatorvosra várnak.
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Harc Néphadseregünk korszerű  
egészségvédelmének m egterem téséért

I r ta :  dr. B át G yörgy
orvosfőhadnagy

Az egészségvédelem cé lja  nem  kevesebb, m in t elhárítása az összes ve
szélyeknek, károsító  hatásoknak, am elyek a környezetből fenyegetik az ember 
szervezetét. Vonatkozik ez a  biológiai (fertőzés), kém iai és fizikai árta lm akra 
egyaránt.

A hő közvetlen égető h a tá sá t ism erik az emberek, de a nyári m enetelés 
hőárta lm ainak  e lhárítására m ár előrelátóan kell megszervezni a m enetet és 
oktatn i, tudatosítan i a  megelőzés módszereit. A  gyomor ron tásra  m indenki gom  
dől, am ikor egy é te l nem  ízlik, dje tan ítan i kell az t az összefüggést, hogy pl. 
a beteg  vagy bacillusgazda szakács a készíte tt ételekkel dysenteria vagy 
ty p h u s  abdominalis fértőzést okozhat. M indenki ism eri a bőr gennyedéseit, 
ille tő leg  a  gennyes tályogot, de nem  gyakorolják eléggé az ellene való véde
kezés legegyszerűbb és legjobb m ódját: a tisztaságot. A példák sorával 
leh e tn e  fo ly tatn i és  bizonyítani, hogy m ennyire nem  v á ltak  általánosan is
m e rtté  az orvostudom ány eddigi eredményei. Nem váltak  általánosan ism ertté 
a  Szovjet Hadseregben m eghonosított egészségvédelmi elvek és módszerek, 
am elyekkel az elm últ években ism erkedhettünk  m eg először és am elyek a 
N agy Honvédő H áború során b iz tosíto tták  a harcoló katonák  m illióinak egész
ségét és ere jé t a legkülönbözőbb környezethatások között. Jelentős m értékben 
hozzájárultak  ahhoz, hogy — töm eges m egbetegedések biztos elkerülésével — 
félelm etessé, legyőzhetetlenné v á lt a Szovjet Hadsereg.

Melyek a fe lté te le i a korszerű  egészségvédelem meghonosításának, elmé-. 
ly ítésének  és m egszilárdításának a csapatok életében:

1. Elvek, am elyek a  tapasz ta la t, a tudom ány alapján kristályosodtak ki.
2. Szakemberek, akik ism erik ezeket az elveket és harcolnak a meg

valósításukért.
3. A  parancsnok és po litikai tiszt, aki a szakem berek (egészségügyi szol

gá la t) javasla ta  a lap ján  parancsot ad, felügyel a végrehajtásra  és felelősségre 
v o n ja  a m ulasztókat. A  csapattisz tek  és tiszthelyettesek részvétele ebben t e l “ 
je se n  azonos és nem  kevésbbé felelős és jelentős, m in t bárm ilyen m ás parancs 
végrehaj tásában.

• 4. Felvilágosító m unka m indenki felé, aki nem  érti, ill. nem  értékeli az
egészségvédelmi szem pontok és m ódszerek jelentőségét a  csapat életében; a 
kiképzés vagy a harc korszakában.

A ki néphadseregünkben nem  gondoskodik, a fegyver, a szerszám, a m o
tor, a  ruházat, az anyag karb an tartásá ró l, az szemben ta lá lja  m agát a jogos 
fen y ítő  és büntető hatalom m al. Ez áll —- legfeljebb m ég fokozottabb m érték
ben  — az ember, a katona egészségének karban tartásával, védelm ével kapcso
la tb a n  is. Nyilvánvaló, hogy a helyes intézkedéseket, a szervezést megfelelő 
tan ító  — nevelő m unkával kell egybekötni, kiegészíteni, alátám asztani. Pl. ha 
a vízfegyelem  elrendelése szükséges m enet alkalm ával, ill. ellenséges terüle 
ten , az egészségőrökön á t  r á  kell m u ta tn i a víz fertőzött, vagy m érgezett vol
tá ra  és arra, hogy, a vízfegyelem m el kerü lh e tjü k  el a fertőzés, vagy mérgezés
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veszélyét. Teljesen m agától értetődő összefüggéseket is az ad o tt helyzetben 
tudatosítani kell. A harcosoknak jó l kell gazdálkodni a  testével és az egészsé
gével, a szervezetével. Harcosaink, katonáink pedig dolgozó népünkből kerü l
nek ki, akik szokások, elvek, babonák és hiedelm ek form ájában  bizonyos egész 
ségügyi elképzeléseket hoznak magukkal. A szokások m élyén az évek és év ti
zedek a la tt k ialakult, szívósan beágyazott feltételes reflexek dolgoznak. Az 
elvek, babonák, hiedelm ek pedig évtizedek, esetleg évszázadok hagyományai., 
am elyek a m agyar dolgozó tömegek anyagi és k u ltu rá lis  elnyomorodásának 
m aradványai a feudalizmus és kapitalizm us korszakából. A  m unkanélküli és 
alacsony bérszínvonalon dolgozó tömegek egészségügyi k u ltú rá jának  sem az 
anyagi, sem a szellemi felté telei nem voltak és nem  leh e ttek  meg a felsza
badulás előtt. Nemcsak a profit, hanem a jó lakás, az egészséges környezet, az 
egészségügyi ism eretek is a gazdagok monopóliuma volt. Harc az éhség ellen, 
tömeglakás, higiéné hiánya, fertőző betegségek, egészségügyi kultúrszokások 
helyett a babona és a javasasszony: ez a’ m últ öröksége a dolgozók házatáján. 
A szocialista gazdasági rendszer m egterem ti a  jó lé te t és az egészségügyi ku l
tú ra  anyagi felté te le it is. A régi szokások, előítéleteik, babonák azonban mé~ 
lyen gyökereznek az em berek tudatában  és csak lassú, szívós, állandó harcban 
kiszorítva őket, lehet korszerű kultúrszokásokat ü lte tn i a  helyükbe.

M illiméteroffenzíva ez, a m érföldet lépő anyagi fejlődés mögött. A tu 
dat — a m ú lt örökségétől terhelten  —< nehezen követi az anyagi fejlődést. 
A  régi elméleteik szívósan ellenállnak és a bevésődött feltételes reflexek m a“ 
kacs akadályt képeznek. A fejlődés azonban nem  séta, hanem  az ellentétek: 
a régi és az új megütközése során megy végbe. A d ialek tikának  ez a törvénye 
teljes m értékben érvényes az egészségügyi k u ltú rá ra  is.

Aki a csapatnál korszerű egészségvédelmet akar csinálni, az beleütkö- 
zik a feudális-kapitalista m últ — a m aterializm ussal szemben álló — elm éle
teibe. Nem tudunk m ateria lista  világnézetet k ialakítani, ha  éppen az emberi 
szervezetről, az egészségről, az erőről, a környezet behatásairól az em berre 
idealista nézetek uralkodnak és akadályozzák a m ateria lista  gondolkodás, a 
szocialista em ber és ezz.el eg y ü tt a korszerű egészségvédelem kialakulását is.

Alig van terület, ahol tiszta tenyészetben lehetne m egtalálni a feudál- 
kapitalizm us szellemi hagyatékát: a valóságtól való elfordulást, a miszticiz
must, a m etafizikát, a tudományellenességet, m in t éppen az egészség kérdései
ben. Vonatkozik ez term észetesen néphadseregünkre is, beleértve a parancs
nokok, politikai tisztek és az orvosok egy részét is. Hogy ki vall a rothadó k a- 
pitalizmus korszakából való tudományellenes, idealista  nézeteket, az csele
kedetein, intézkedésein, illetőleg azok hiányán m érhető le. És sem m iesetre sem 
a kijelentésein.

Hogyan nyilvánulnak m eg ezek az elm életek?
Az egészségvédelmi kérdések te ljes leértékelésében. Ezek azok a b a jtá r 

sak, akik a helyes egészségügyi javaslatokat egyszerűen félretolják, fiókba rak 
ják, végrehajtásukat ny íltan  feleslegesnek ta rtják . Más form ája az, hogy az 
intézkedéseket, parancsokat kiadják (ezzel eleget te tte k  a látszatnak), de vég
rehajtásukról nem  gondoskodnak és a parancs nem  teljesítése esetén vagy 
egyáltalán nem  vonják felelősségre a m ulasztókat, vagy enyhébben b írálják  
el, m int m ás „fontosabb“ parancs megszegését. Az egészségvédelmi intézkedé
sek változatos elhanyagolása, akadályozása, nehézségekre való hivatkozás s
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más szám talan  finomabb vagy durvább kísérlet bizonyítja azt, hogy milyen 
szívós ellenállás nyilvánul meg.

M ilyen elm életek a fo rrásai ennek az ellenállásnak? :
Az egyik ilyen felfogás: a  betegség végzetszerű, szervezett intézkedés 

ellene felesleges és hiábavaló. Ez a fatalizmus, a felsőbb hatalom ba v e te tt h it 
tipikus kap ita lis ta  hagyaték. Az im perialista kapitalizm us egyik fő ideológiai 
eszköze m a is a  kizsákm ányolt töm egek felvilágosodásának és szervezkedésé
nek megakadályozása. A term észetnek  (a betegségeknek) és a tőkés társada
lom nak (nyomornak, m unkanélküliségnek, válságnak, háborúnak) kiszolgálta" 
to tt  tömegek a sorsba, a végzetbe való belenyugvása: erre  épül a tőkések biz
tonsága. Ezzel az ideológiával vesszük fel a harcot m inden m egnyilvánulásá
ban, tehát az egészségvédelem te ré n  is. Nem végzetszerű és elkerülhetetlen, 
a typhus, a bélhuru t, ső t biztosan elkerülhető, ha eltávolítjuk, ille tve meggyó- 
gy ítjuk  a bacillusgazdát, a beteget és felszám oljuk a betegség lehetséges fo r
rásait. •

A m ásik ilyen  felfogás szin tén  előveszi a m etafizikát és elveti a szerve
zett egészségvédelmet, ugyanis azt ta rtja , hogy az egyik em beri szervezet 
úgyis m egkapja a betegséget, a m ásik  pedig biztosan ellenáll. Van olyan, aki 
m indent a szervezet ellenálló ere jé tő l vár és feleslegesnek ta r t ja  az egészség- 
védelem korszerű intézkedéseit. V an aki kizárólagos értékm érőnek tekinti azt, 
am i „jól esik az em bernek.“ Ez az ösztönösség erősen em lékeztet a rra  a felfo
gásra, mely a  m unkásm ozgalom ban is az ösztönszerűséget többre é rték e lte  a 
tudatosságnál, a társadalom tudom ánynál, a m arxista-leninista elméletnél. 
Ebben az esetben a term észettudom ány leértékeléséről van  szó.

A p ro le tá rd ik ta tú ra  a m unkásosztály  szervezett harca a P á rt vezetéisé- 
vel — a tőkésosztály gazdasági, politikai és szellemi erőivel szemben. A harc 
ezeknek a  sö tét, elnyomó erőknek  végleges felszámolásáig. A z új szocialista 
egészségügyi ku ltú ra  is ebben a harcban alakul, érlelődik az idealista m eta
fizikus gondolkodás felszámolása közben. Vonatkozik ez néphadseregünkre is, 
am elyben (az iskolák m ellett) nagy lehetőség van ennek a harcnak az eredmé
nyes fo ly tatására.

M ilyen h ibákat szoktak elkövetni orvosaink ebben a harcban?
1. nem veszik revízió alá sa já t felfogásukat a m arxizm us-leninizm us 

szellemében és nem  leplezik le önm aguk számára, ami an tim aterialista és el" 
av ú lt álláspontjukban  és m agatartásukban .

2. leértékelik  az ellenállás fen tebb  elem zett m ély történelm i gyökereit,
m elyek akadályozzák az egészségvédelem kiépítését lépten-nyomom. Ebből 
az tán  k é t m ásik h ib a  is önként adódik: ^

3. az egyik az, hogy egy-egy könnyű rohammái akarnak végleges ered
m ényt elérni,

4. a m ásik pedig az, hogy elkedvetlenednek és feladják a harcot, am i' 
k o r k iderül, hogy m inden nap élőiről kell kezdeni az intézkedést, a felvilágo
sítás t, az ellenőrzést és a felelősségre vonást. !

5. azt hiszik, hogy tisztán adm inisztratív  eszközökkel el lehet érn i a 
célt és nem  keresik ötletesen, következetesen, állandóan az ok tatás és a neve-

0  lés alkalm ait, lehetőségéit.
Az egészségvédelem feladatai és ideológiai akadályai e lő ttü n k  állnak. 

M ilyen m ódszerekkel vehetjük fel a harco t sikeresen?
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K ezeljük a  kérdést történelm i vonatkozásban és leplezzük le azi osztály
ellenség ideológiáját a korszerű egészségvédelem kerékkötőiben is. Amikor 
oktatjuk, felvilágosítjuk az egészségőröket, a csapat személyi állom ányát, a 
parancsnokokat és a politikai tiszteket, m indig m utassunk rá, hogy a szocia- 
lizmus nem  tű ri el a m aradiságot, a felületességet és a felelőtlenséget ezen a 
terü le ten  sem. Pompás, követendő példa ebben szám unkra a Szovjet Hadsereg 
egészségvédelme, am elyet ugyanúgy el kell sa já títan u n k  és meg kell valósí
tanunk, m in t a  fegyverek kezelését és a sztálin i haditudom ányt.

Egészségügyi propagandát kell fo ly tatnunk  összefüggő előadások form á
jában. Tanítanunk kell a gyakorlattó l el nem  választható elm életet: az emberi 
test szerkezetéről, működéséről és a környezethatásokról, amelyek betegsége
ket okozhatnak. Ezzel m egalapozhatjuk és k iszélesíthetjük a m ateria lista  fel“ 
fogást errő l a fontos kérdésről és b iztosíthatjuk  intézkedéseink m egértését 
és tudatos végrehajtását.

Egészségügyi agitációt kell végeznünk m inden olyan esemény alkalm á
val, (fertőzés, baleset, kihelyezés, m enet stb.), m ely intézkedést és m agyará
zatot kíván.

A marxizmus-leninizmus m indig nagy sú ly t helyezett a propagandára 
és az agitációra a töm egek felvilágosításában, szervezésében, mozgósításában. 
A propaganda és agitáció jelentősen hozzájárult és hozzájárul ahhoz, hogy 
ma m ár 800 m illió em ber a kommunizmust, illetőleg a szocializmust építi.

Szervezéssel és neveléssel, meggyőzéssel és kényszerrel, paranccsal és 
agitációval, hum orral és fegyelmi felelősségrevonással változatosan, következe
tesen és szívósan szorítsuk !ki az osztályéilenség ideológiáját és ennek káros 
következményeit a néphadsereg egészségvédelméből is. Ez a p ro le tá rd ik ta tú ra  
és a néphadsereg orvosának szakm ai és egyben politikai hivatása. Ez a hon
védorvos hozzájárulása az egészségügyi ku ltú ra  forradalm i fejlődéséhez, a szo
cialista em ber m egterem téséhez és ezen keresztül a békéhez.

A kéz  lőtt  sérülései
(II. közlemény.)

Ir ta : d r. Z o ltán  Ján o s
orvosszázüdos.

A kéz lő tt sérüléseinek elsődleges ellátása és a helyes rögzítés elvég
zése u tán  kezdetét veszi a kezelés. Ez elsősorban sebkezelésből, valam int a 
törött csontok jó  helyzetbe törénő gyógyulásának ellenőrzéséből áll. A gyó
gyulás gyorsítása és a functio helyreállításának elősegítése céljából a végtag 
nem rögz íte tt részeinek és az egész testnek  tornáztatása képezi a  kezelés har
madik feladatát. Ehhez csatlakozik igen gyakran a különféle szövődmények 
kezelése.

I. A sebkezelés.
A sebkezelés minősége, a kötésváltások gyakorisága és az alkalm azott 

gyógyszerek m egválasztása m indig annak függvénye, hogy m ilyen a seb. 
Általában igyekeznünk kell m inél ritkábban cserélni a kötéseket, hacsak
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erős váladék vagy gyulladásra u taló  tünetek (lázkiugrás, hidegrázás, fájdalom  
fokozódása) nem  (kényszerítenek a  seb gyakoribb ellenőrzésére. ^

A kötésváltás fájdalom m entesen történjék. Ezért, ha fájdalm asnak ígér
kezik a kötésváltás, főleg első alkalommal, ajánlatosabb a sérü lte t inkább 
néhány  percre elhódítani, m in t a nagy fájdalom nak és ezzel já ró  erős izgal
m aknak kitenni. Erősen tapadó  gazecsíkokat H20 2 3—5 %-os oldatával lazít

ju k  fel. Ennek behatolását elősegíti, ha előzőleg physiologiás konyhasóval nedr 
vesítjük  meg a kötést. Helyesen elvégzett kö tésváltás u tán  nem  szabad láznak 
fellépnie. A  sarjak a t nem  szabad m egsérteni, teh á t vérzés sem keletkezhet.

A rra vonatkozólag, hogy miikor m ilyen kötést alkalmazzunk, alábbi 
irányelveket h a tározhatjuk  meg:

1. Jól sarjadzó sebekre: csukam ájolájos kenőcs (0.1 jecoris aselli 20.0, 
ungvl. moll. 80.0), csukam ájolaj-zinkkenőcs (Zinci ox. 100.0, Talci 8.0, jecoris 
aselli 20.0, adipis lanae 40.0, vaséi. 40.0), bórvaselin.

A jól sarjadzó sebeket (csak mechanikai inzultustól és kiszáradástól kell megvé
deni. A kenőcs beborítja a sebfelszint és a sebváladékkal szappant képez, amely az 
életképes sarjakat elhatárolja a váladéktól és elősegíti a pörkök, elhalt szövetrészek 
lelökődését. A kenőcs alapanyaga állati zsír kell legyen, mert a vaselin, paraffin 
stb. nem tartalmazza az elszappanosításhoz szükséges zsírsavakat. A kenőcsnek csak 
a sebet szabad fednie, a bőrre ne kenjük, mert ia felhám megduzzad, lelökődik és 
bacteriumok szaporáknak el a felszínen.

2. Rossz, üveges, kékes, p e tyh ü d t sarjakra, ha kevés a váladék: lapis- 
edzés, száraz poros köté's, hyperton iás konyhasóoldat, Visnyevszkij kenőcs, 
esetleg következő kenőcsök: Rp. Ungv. hydrarg. oxyd. ru b ri 4.0, vaséi, flavi 

ad 100.0, — Rp. Ungv. hydrarg . ozyd. rubri 4.0, vaséi, flavi ad  100.0, — Rp. 
A rgenti nitrici 1.0, bals peruv. 5.0, vaséi, flavi ad  100.0.

A rossz sarjakat erősebb, mélyetobreható anyagokkal kell serkentem, amelyek 
a fehérjék lebontása révén elhalt részek lelökődéséhez, necrosisok elhatárolásához, 
jó sarjak keletkezéséhez vezetnek, a sebfelszín felől nedvkeringést váltanak ki, leuko- 
cytosisí idéznek elő és a seb környezetében jó hatású hyperaemiát okoznak.

A száraz kötés valószínűleg mechanikai úton hat ilyenformán.
3. Jól sarjadzó, de erősen váladékozó sebekre zink, bizm ut és ólom 

fém sóit tartalm azó kenőcsöket alkalm azunk, m ert ezek a  fehérjékkel nehezen 
oldódó csapadékot képeznek a sa rjak  felszínén és m egszüntetik a váladékozást.

4. Ha a seb m egtisztítása a célunk  (bűzös váladékozás, elhalt szövetré
szek a sebben) akkor cukorport, alkoholos kö tést, perubalzsam ot, H20 2-oldatot 
és hypertoniás konyhasóoldatos kö tést alkalm azunk.

A cukorpor erős folyadékáramlást idéz elő és savanyú irányban tolja el a seb 
pH-ját. A perulbalzsam ieukocytosist is okoz. A nedves kötések, a már említett ha
tásúkon kívül, meleghatás útján is javítják a keringést (nedves kamra).. A hydrogen 
hyperoxyd főleg mechanikailag tisztítja a sebet, a szöveti katalazek útján felszaba
dított oxygen segítségével. Ilyenkor 5—10%-os oldatban alkalmazzuk.

5. Rossz gyógyhajlam ú sebeknél gyakran változta tjuk  a kötést. Száraz, 
poros kötés, edzés lapisszal, skarlátvö-rös kenőcs, konyhasós kötés és kötés- 

nélküli kezelést alkalm azunk felváltva, esetleg a seb kikaparásával (gyulladás 
fellobbanásának veszélye!)

6. Sebkörnyéki gyulladás beszűrődés visszafejlesztésére  hőlég, alkoholos 
kötés, bórvizes kötés. (Rövidhullámú besugárzás.)

Mindezek hyperaemia előidézésével hatnak. Az alkohol, kámforspiritus kémiai 
ingerek révén idéznek elő hyperaemiát. Az ezen kötéseiknél alkalmazott vastagabb 
vattaréteg egyben nedves kamrát is  létesít s  ezúton is hat. Ezen anyagok alkalma
zásakor a seihet kenőcsös lappal takarjuk le, a sebkörnyék bőrét pedig vaselinnel 
védjük meg a feipáilás ellen.
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1. ábra: A tenyér és alkar legfonto
sabb anatómiai viszonyai.

l. N. digitalis vol. propr. 2. Fasciculi 
transversi aponeurosis palmaris (lig. 
natatorium). 3. Lig. vaginale. 4. Va
gina synovialis tendinis digitalis. 5. 
Arcus volaris superficialis. 6. Vagina 
synovialis tendinis dig. V. 7. Vagina 
synovialis tendinum mm. flexorum 
communium. 8. Ramus profundus 
nervi ulnaris. 9. M. flex, digitorum 
superf. inai. 10. M. flexor carpi ul
naris ina. 11. M. flexor digitorum 
profundus inai. 12. M. flex, digit, 
prof. és m. pronator quadratus kö
zötti zsírszövet. 13. M. pronator 
quadratus. 14. IST. ulnaris. 15. A. ulna
ris. 16. A. interossea volaris és N. 
interosseus volaris a membrana in- 
terossean. 17. M. flexor digitorum 
profundus. 18. Fascia antebrachii. 
19. Subcutan zsírszövet. 20. A n. di
git. vol. propr. végágai. 21. Liga
mentum cruciformium. 22. Ligamen
tum anulare. 23. Vagina synovialis 
tendinis digitalis. 24. M. flex, digit, 
prof. ina. 25. M. flex, digit, superf. 
ina. 26. Lig. vaginale (bemetszve. 27. 
Az ínhüvely lemetszett vége. 28. 
Aponeurosis palmaris. 29. M. flex, 
poll, longus ina , lemetszve és fe l
emelve. Látható egy vinculum tendi
num. 30. M. flex. poll, longus meg
nyitott ínhüvelyre. 31. A thenarizom- 
zatban vágott ablakon át látható a
m. flex. poll, longus ínhüvelye. 32. 
A n. medianus muscularis ága a the- 
narizomzathoz. 33.. Lig. carpi trans- 
versum átmetszve és széthajtva. 34. 
Vagina synovialis m. flexoris poll, 
longi. 35. Vagina synovialis tendinis 
m. flex, carpi radiális. 36. A. ra
diális. 37. Fascia antebráchii. 38. N. 
medianus. 39. M. flexor poll, longus. 
40. M. flexor digit, prof. 41. M. flex, 
digit, superf. eredése. 42. M. prona
tor teres. 43. M. brachioradiialis, 44. 
M. flex, digit, superf. 45. M. flexor 
carpi rad. 46. M. flexor carpi uln. 
A m. palmaris longus hiányzik az

ábráról.
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7. A sebtől távolabb levő gyulladásos beszűrődést visszafejleszthetjük, 
száraz meleg, boluskötés, alkoholos, ólomecetes kötés, ichthyol alkalmazásával.

8. A z ép bőr m egvédése  váladékozó sebek, sipolyok környékén igen 
fontos. Ezt csukamájas-zinkkenőcs, bór'vazelin, zinkketnőcs, á lla ti szén, bolus 
alba, bórsavpor alkalm azásával é rjü k  el.

A  bőr felázása, fájdalm as felszínes sebek keletkezése másodlagos fertő
zésekhez vezethet. Ezenkívül az ekzémás bőr váladékozik, ez izgatja és még 
bővebb váladékozásra serk en ti a sebet, ami ismét ron tja  a b ő r állapotát.

9. Ha a bőr fe lpá llo tt a  seb környékén, felszínes gyulladás, gennyedés 
keletkezett (folliculitis, pyodérm ia, ekzema) zink-, b ism utfr, tannin-, 
bórsav tartalm ú h in tőport alkalm azunk. Rp. Ac. boriéi 1.0, zinci ox. 5.0, talci 
ad  100.0. — Rp. b ism uth i subgall 20.0, amyl. trit. 10.0, talci ad 100.0. — Rp. 
Zinci ox. 20.0, talci 100.0.)

10. Pyocyaneus fertőzés esetén bórsavport használunk.
11. A rögzítőkötést, gipszkötést is meg kell védeni a  váladéktól. Ezért 

erősen váladékozó sebek esetén úgy járunk  el, hogy a gipszkötés (ablak) szé 
le it vízhatlan anyaggal le tak a rju k , e rre  gazelapokat helyezünk s ezeket zink- 
kenőccsel vastagon befedjük. Ha a gipsz mégis átnedvesedik, vastagon behint
jü k  bórsavporral, amely elősegíti a gipsz kiszáradását, szag talan ít és pyocya- 
neus fertőzés ellen is védelm et n yú jt.

12. Eredm ényesen alkalm azhatjuk lő tt sebek kezelésénél a quaíc- és 
rövidhullám ú besugárzást, valam int a  novocain-penicillin iontophoreist.

13. A  fedőbőr pótlására is gondolnunk kell, ha  a seb gyulladásmentes 
és sarjadzásnak indul. A seb összevarrásával vagy plasztikai m ű tétte l ugyanis 
egyrészt a gyógyulást s ie tte tjük , megvédj ük a sérü lte t esetleges másodlagos 
fertőzésektől és m egakadályozzuk a  contracturához vezető hegképződést.

Ha a  sérülés aránylag  k is  terjedelm ű, úgyhogy széleit feszülés nélkül 
lehet varratokkal egyesíteni, akkor másodlagos v arra to t alkalm azunk, kim et

széssel, vagy anélkül. E rről m ár az elsődleges sebellátásnál vo lt szó.
Ha a  seb nagyobb k iterjedésű , akkor a hiányzó b ő rt másodlagos Rever 

d in  plasztikával pótoljuk, am it ugyancsak előzetes sebkimetszéssel, vagy anél
k ü l végezhetünk el.

a) Másodlagos Rév er dinplasztika seb'kimetszés nélkül.
A  p lasztikát akkor végezhetjük el, ha élénkpiros, tiszta, kevés nyákkal 

bevont, vérzékeny sarjak  fedik  a sebet. Ezt az állapotot legcélszerűbben 
hypertoniás konyhasós és Visnyevszkij kenőcsös három naponként v á lto tt kö 
tésekkel é rh e tjü k  el. K özvetlenül a m ű tét elvégzése e lő tti napon pedig phy- 
siológiás konyhasóoldatos k ö tést alkalm azunk. Ha a plasztika elvégzése sü n  
get, a ján latos előbb próbaképpen néhány lebenyt ü lte tn i a  sebfelszínre és a 
te ljes  pótlást csak akkor elvégezni, h a  ezek m egtapadtak. A  sa rjak  felszínét 
egyébként a plasztika elvégzése e lő tt éles szikével lem etszhetjük, h a  a sarjak 
jóságára nézve kételyeink vannak  (érzéstelehítés nélkül).

A  sebkim etszés nélkül végzett Reverdin p lasztikánál vékonyabb lebe
nyeket m etszünk és nem  töm öri tjü k  őket úgy, m int elsődleges m ozaikplasz
tikánál. Lehetőleg azonban mégis annyira szorosan helyezzük el őket, hogy 
széleik csaknem  érintkezzenek. A plasztika elvégzése u tán  (az elsődleges plasz
tik á tó l eltérőleg) kö tést alkalm azunk, főleg akkor, ha szigetszerűen helyeztük el
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a lebenykéket. Az egész sebet egy gaze-réteggel letakarjuk  és ezt m astisollal a 
seb környékének ép bőréhez ragasztjuk. A gazelapra k ívü lrő l physiológiás 
konyhasó- vagy 3%-os bórsavoldatba m árto tt gazelapokat helyezünk s ezeket 
pólyázással erősítjük meg. A kö tést k é tó ránk in t kell m egnedvesíteni a  hasz- 
n á lt oldattal. 5—6 nap m úlva a nedves kö tést megcseréljük, 9— 10 nap m úlva 
pedig a  leragasztott gazelapot is óvatosan e ltávo lítjuk ,' m ajd  kenőcsös kö
tést teszünk fel. A  jól m egtapadt lebenyek élénk rózsaszínű-pirosas színűek, 
az elhalt lebenyek pedig sápadt, sárgás színükről ism erhetők fel.

b) Másodlagos Reverdin plasztika sebkimetszéssel.
Ennek elvégzése akkor indokolt, h a  te ljes bőr pótlása a  célunk, ha 

észrevesszük, hogy zsugorító kötőszöveti hegek keletkeznék a mélyben, vagy

2. ábra: Az ínhüvelyek (kitöltött) és tenyéri térközök (szaggatott vonal) elhelyezkedé
sének vázlata. Látható a vázlaton a linea mensalis (distalis) és hinea cephalica 

(proximalis harántredő). valamint a lig. carpi transversum.

ha a plasztika elvégzése sürgős, de felszínes plasztikát nem  végezhetünk a 
seb állapota m iatt.

A plasztikát úgy végezzük el, hogy először — megfelelő érzéstelenítés
ben — az elsődleges sebkimetszés szabályai szerint az épben  kim etsszük a 
sebet. Ezután pedig szabályos m ozaikplasztikát végzünk, teh á t a megfelelő 
technikával helyezzük el úgy, hogy a defectust teljesen fedjék. A  rögzítőkötést 
is ugyanúgy végezzük el, m int elsődleges mozaikplasz .lkánál, tehát a plasz
tika előtt fe lte tt ablakos gipszkötésre védőkosarat erősítünk  és ezt fedjük



be gazeréteggel, m agát a p lasztikázott terü le te t azonban teljesen szabadon 
hagyjuk. í I 1 :

A  kim etszéssel elvégzett másodlagos R everdin plasztikának nagy 
előnye a  m ásodlagos v a rra tta l szemben, hogy az esetleges keletkező váladék 
vagy vérzés a lebenykék közti réseken á t  lefolyhat és m égsem  zavarják a  p. p. 
sebgyógyulást.

II. lA törések kezelése.

Az elsődleges sebellátásnál a tö rést szenvedett csontokat lehetőség sze
r in t reponálnunk kell és jó helyzetben rögzíteni. Ha ez azonban akkor vala
m ilyen okból nem  volt lehetséges, akkor ezt később kell elvégeznünk, ha  nincs 
gyulladásos szövődmény, vagy ha ez m ár lezajlott. A  késői repositiót igen

3. ábra. Metszések az ínhüvelyek feltárásához.

óvatosan kell elvégeznünk, m ert nem  közömbös beavatkozás, a kéz helyzetének 
m egváltoztatása gyulladás fellobbanásához vezethet.

A repositio eredm ényét term észetesen röntgen-felvétellel kell ellen
őrizünk. Ha jelentős disloca'tio volt, ezt kéthetenkén t m egismételjük. Ha nem 
vo lt dislocatio, vagy nem  nagy, akkor csak a rögzítőkötés levételekor és a 
kezelés befejezésekor kell ellenőrző rö n tg en fe lv é te lt készítenünk. Az ujjperc- 
és kézközépcsontok röntgen-felvételeinek értékelésekor nem  szabad arról m eg  
feledkeznünk, hogy ezen csontokon a törésvonal hónapokig (4—5) látható  m a
rad , s ugyanakkor a  csont m ár consolidált és a functiót is ellátja. A törés 

gyógyultságánák m egítélésekor teh á t inkább a fizikális je lek re  kell tám asz
kodnunk. } }

A  rögzítés idejét nehéz megszabni, m ivel az a callusképződéstől és a 
seb állapotától függ és egyénileg változó. Aseptikus lefolyás m ellett átlag  hat 
h é tig  ta r tju k  fenn  a rögzítést. Ha azonban erős gyulladás za jlo tt le, a  rögzí 
té s t 10—12 h é tig  is fenn  kell tartanunk . Ha izületi végeket roncsolt a  löve-
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dék, akkor a rögzítőkötést mindaddig fenn kell ta rtan u n k , amíg az ízület 
megmerevedik, ankylosissal gyógyul, m ert ez sokkal jobb állapotot jelent, 
m int egy kisfokban mobilis, de állandóan fájdalm as ízület. Ilyenkor különös 
jelentősége van annak, Ihogy a rögzítést úgy végezzük el, bogy a kéz többi 
része m ozgatható legyen.

III. Szövődmények kezelése.

A kéz lő tt  sérüléseihez igen gyakran társu lnak  gyulladásos, gennyes 
szövődmények, am elyek a gyógyulást há trá lta tják , a  kéz functió ját tönk re
tehetik, olykor csonkolásokhoz vezethetnek, sőt a sebesült életét is veszélyez
tethetik , ha nem  avatkozunk be idejében. A szövődmények diagnosztikáját 
és kezelését is ism ernünk kell, hogy megfelelő beavatkozással, kezeléssel el
háríthassuk a súlyos következményeket.

A különféle gennyedések kezelésénél k é t alapvető teendőnk van: egyik 
a gennyes góc korai fe ltá rása  és gondoskodás a genny levezetéséről, m ásik a 
kéz rögzítése. Előbbit m ég részletesebben m egtárgyaljuk. Ami a rögzítést 
illeti, az a lő tt sérülés elsődleges ellátásakor m ár m egtörténik. Ha azonban 
gyulladás, gennyedés lép fel, a rögzítést olykor m eg kell változtatnunk, k i
terjeszteni addig szabadon hagyott u jjak ra  is (lásd I. közlem ényben a  h ü 
velykujj rögzítéséről szóló részt), azonkívül pedig a  keringés jav ítása céljából 
a kezet fel kell polcolnunk. Ez legcélszerűbben úgy történik, hogy a kart 
abductios sínre helyezzük, vagy a láz m ia tt am úgyis ágyhoz kö tö tt beteg 
k arjá t fe rde síkon úgy helyezzük el, hogy a kézfej legyen a  legmagasabb 
ponton. Ez m ár m agában is jótékony hatást gyakorol a gyulladás lefolyására, 
enyhíti a fájdalm akat és nagyban hozzájárul a kezelés eredményességéhez.

Az alábbiakban csak a  gennyedések localis kezelését fogjuk m egtár
gyalni. Ezek m ellett term észetszerűleg általános kezelést is alkalm azunk 
szükség esetén: penicillint, sulfam idokat adagolunk, szükség esetén lázcsil
lapítókat, ellenőrizzük és jav ítjuk  a szív, keringés állapotát, stb.

1. Kötőszöveti gyulladás, phlegmone.
A  kéz lő tt sérüléseihez társuló  phlegmone fe lléphet a tenyér felszíne

sebb, vagy m élyebb rétegeiben, ritkábban  a kézháton, valam int egyidejűleg 
m indkét területen.

a) A felszínes tenyéri phlegmone, epifascialisan helyezkedik el. Első
sorban az in terdigitalis té rre  terjed  rá  s ilyenkor a gyulladás ism ert tüne
tein kívül jellemző képet látunk: az u jjak  szétállnak. Rendszerint collatera- 
lis kézháti p ír és duzzanat k íséri a folyamatot, a nyom ási érzékenység azon
ban m indig rávezet a helyes kórismére.

Teendőnk: a nyomásérzékenység és a pír maxim umán, leginkább az 
u jjak  tengelyének megfelelően, hosszirányú m etszésekkel fe ltá rjuk  a genny- 
gyülem et. Ha a folyam at interdigitalisan is terjed , az alappere m ellett, a 
dorsalis oldalon is e jtünk egy hosszirányú m etszést. A  két m etszést össze 
kö thetjük  draincső segítségével, az in terdigitalis redő t azonban sem m i esetre 
sem szabad átvágnunk. Igen lényeges éppen ezen gennyesedéseknél a korai 
incisio, hpgy a tenyér mélyebb rétegeire terjedést megakadályozzuk. A gyul
ladás ilyenkor napok a la tt lezajlik és az incisios seb is igen ham ar gyógyul.

b) Ha a tenyér mélyebb rétegeire terjed  a  folyam at, a subfascialis 
síkra, vagy praetendinosusan helyezkedik el, vagy az inak mögé hatol, a 
radiális vagy ulnaris palm aris spatium ba tö r á t.



(Az ulnaris tenyéri spatium a hypothenarizomzat, III. metacarpus, hajlító inak 
és inrterossealis fascia (közölt fekszik. Összefügg az interdigitalis laza kötőszövettel 
— tehát onnan közvetlenül ráterjedhet a folyamat — a hajlító inak mentén az alkar
ral és a III. metacarpus hasisánál a radiális térközzel. Ezen két irányiban tehát sza
bad utat talál a folyamat. A radiális térköz ulnar felé a III. metacarpus, radial felé 
a thenarizomzat, volat felé a hajlító inak, dorsal felé az adductor pollicis határolja. 
Közlekedik az ulnaris térrel, I—II. interdigitalis térrel és a kézháttal, de az al
karral valószínűleg nem. (L. 2. ábrán a szaggatott vonalakkal körülhatárolt részt.)

A folyam at m élybet erjedését főleg a  nyom ásérzékenység segítségével 
kórism ézhetjük. A  nyom ásérzékenység körü lhatáro lt, distal felé kiszélesedő 
alakkal. Ez egyben lehetővé teszi, hogy íhhüvely-gyulladástól is megkülömr 
böztessük, m ert annál hosszabban elnyúlt, distal felé keskenyedő nyomás- 
érzékenységet lá tu n k  és az u jjak  passiv mozgatása sokkal' fájdalm asabb, 
m in t előbbinél.

Teendő: Metszés a  nyom ásérzékenység maximumán, m ajd  a  folyam at 
k iterjedése szerint a metszés m eghosszabbítása, vagy ellennyílás készítés. 
D rainálás szintén a helyzetnek megfelelően. Fontos a  radikális megoldás cél
jábó l a  jó  érzéstelenítés (Slapoberszkij—Kulenkam pff plexus anaesthesia 
vagy  altatás), gondos vértelenibés, sietés nélküli operálás, jó  fe ltárás.

Incisioknál álta lában  m indig a  gyulladásos folyamat m axim um án ha 
to lunk  be és m etszésünket szükség szerint m eghosszabbítjuk: nyomással 
m egállapítjuk, hogy honnan ü rü l m ég genny, teh á t hol kell m ég feltárni. 
Tasakok m élyén ellennyílás't készítünk. Ha biztonsági okokból kétségesen 
fe rtő zö tt te rü le te t is  m eg akarunk  nyitni, akkor új eszközöket veszünk és 
kesz tyű t váltunk.

c) Kézháti gennyedésekre  a  lapszerinti terjedés jellemző. A tünetek 
is ennek m egfelelően alakulnak. A p ír ritk áb b an  localizálódik, inkább  mész- 
sz ire  terjed  és hatalm as ko llatera lis oedem a kíséri. Feltűnő az, hogy még 
jelen ték telennek  tűnő  fertőzés esetén  is ijesztő lym phangitis k íséri a kéz
h á ti  folyam atokat. A  láz rendszerin t igen magas.

I t t  inkább várh a tu n k  valam ennyit az incisióval, amíg a  fo lyam at vaku 
m ennyire  elhatárolódik. Nincs szükség ovaler incisiókra, m ert a sebszélek 
elég sokáig tá tonganak  m aguktól is. Sokszor több bemetszést kell végeznünk, 
hogy a  necrotikus részeket el tu d ju k  távolítani. Ha a folyam at igen k ite r
jed t, eszköz- és kesztyűcsere u tán  az  oedem a terü le tén  is incindáljuk a  bőrt 
és kötőszövetet.

2. In- és ín h ü vely  gennyes gyulladása.
Az inhüvelyek gennyes gyulladását, am ely igen gyakori szövődmény, 

el k e ll különítenünk a lő tt sérülést szenvedett inak elhalásától. A  kéz lő tt 
sérü lése esetén az inak  rendszerint sérülnek, sokkal gyakrabban, m int 
ahányszor ez m egállapítást nyer. Az inak  tápláló erei, a  m esotenon intim  
kapcsolatban vannak az ízületekkel, szalagokkal és a csonthártyával. Ezek 
d u rv a  sérülése az in ak  elhalásához vezet. De m ár zúzódások is zav arják  a  ke
ringésüket, serosus, haem orrhagiás tendosynovitis keletkezik, am ely contrac- 
tu ráh o z  vezet. Ha az elhalt in  nem  fertőződik, akkor nem lökődik ki, hanem 
beépül a  hegszövetbe. Enyhe fertőzés esetén az elhalt in  idegen testkén t hat 
és kedvezőtlenül befolyásolja a  fo lyam at lefolyását, m íg végül kilökődik.

H a az in  nem  is sérül közvetlenül, az inhüvely igen hajlam os a  kör- 
nyezetében lévő gyulladásos folyam at gyors elterjesztésére. Ez főleg a hü
v e lyku jjná l játszik  fontos szerepet, m ert egyrészt annak sérü léseit konzer-
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vatíve kezeljük, m ásrészt az innen kiinduló Ínhüvelygyulladás igen gyorsan 
terjed  felfelé.

Ha a klin ikai tünetek  Ínhüvelygyulladás gyanú ját keltik  (magas láz, 
hidegrázás, erős nyomásérzékenység az in  mentén, k icsit h a jlíto tt helyzetben 
ak tíve m erev íte tt ujjak, erős fájdalom  passiv mozgatásba, p ír és duzzanat, 
am ely a  hajlítási redők elsim ulását okozza) azonnali beavatkozás szükséges.

4. á b r a :  Csukló fölé terjedő ínhüvelygem nyedések fe ltá rásán ak  vázlata.
1. M. flexor carpi ulnaris, 2i A. és N. ulnaris 3. Alkar subfascialás phiegmone inci- 
sios metszése. 4. M. palmaris longus és flex or carpi rad. ina, 5. M. pronator quadratus. 
Ion. 10. M. brachioradialis ina. 11. M. extern sor carpi radiális longus et bravis ina, 
12. M. abductor pollicis longus ég extensor pollicis brevis ina. 13. Előbbiek lefutása

a fascia alatt.

Az incisio irányát és nagyságát az anatóm iai viszonyok figyelem be
tartása  m ellett a  nyomásérzékenység k iterjedése szabja meg. Ezt az érzés" 
telenítés elvégzése elő tt pontosan m eg kell állap ítanunk, hogy m etszésünk 
sem felesleges nagy, de  főleg tú l kicsi ne legyen.

A  tenyéren alkalm azott m etszéseket a 3. sz. áb ra  m utatja . I t t  a rövid 
kézizmok idegeire kell ügyelnünk. A n. u lnaris ram us profundusa nem  kerü l 
veszélybe, m ert u lnarisan fekszik a metszéstől (1. ábra). Ezzel szemben foko-
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zott m értékben k e ll ügyelni a n. m edianus motoros ágára, am ely a thenar- 
izom zatot lá tja  el (1. ábra). Sok esetben az u jjak  inhüvelyének proximalis 
vak végződését is fe l kell tá rn u n k  — hosszirányú m etszésekkel — és néha az 
inhüvelyt m agán az u jjon is, am it a szokásos m etszésekkel végzünk el.

A fe ltá rás  u tán  m egnyitjuk  az inhüv-elyt. Ha a benne lévő váladék 
csak zavaros (és a  tünetdk is csak enyhék voltak), akkor d ra iná lunk  és v ára 
kozó álláspontra  helyezkedünk. Ha azonban m ár gennyes váladékot lá tunk  
és az in  fénytelen, sárgás, szalm aszerű kinézésű, akkor fe lté tlenü l fel kell 
tá rn u n k  az inhüvely t teljes terjedelm ében  és főleg proxim alis végződését, 
m e rt főleg i t t  g yű lik  meg a genny. H a az in  m ár elhalt, le  kell m ondanunk a 
functiójáróL Ilyenkor sem á rt azonban az óvatosság, m ert esetleg csak egy 
része fog kilökődni az innak, esetleg csak egyik hajlító  in. Az acut gyulladás 
lezajlása után) — h a  a 3—5. u jjró l v an  szó — az u jja t az alappercben enuc- 
lealjuk  és az ujj bőrét felhasználjuk a tenyéri bőrhiány fedésére. A lebenyt 
csak néhány situatios öltéssel rögzítjük .

Inhüvely-gennyedések fe ltá rása  u tán  az első kötésváltást az 5—7. na
pon eszközöljük. A kkor m ár rendszerin t a draint is e ltávo líthatjuk . Ezalatt 
hőlégkam ra, rövidhullám ú besugárzás jó  hatású.

3. Progrediáló phlegmone.
A gennyes szövődmények legsúlyosabb formája. Az ú. n. V, vagy ke

resztezett phlegm onet és az a lk arra  terjedő  gennyedést é rtjü k  ezen név alatt. 
Ilyen  súlyos, gyorsan terjedő és rosszindulatú  folyamat sokszor az am putált 
u jjak  csonkjaiból kiinduló  Ínhüvelygyulladás következménye.

A hüvelykujj Ínhüvelygyulladása gyakran, az eseteknek m integy 85 
százalékában vezet keresztezett phlegm onehoz és ham ar á ttö r  az alkarra. 
Ezzel szemben az 5. u jjró l csak m integy 20% -ban terjed  rá  a bu rsa  u lnarisra 
vagy az a lkarra  a gyulladás. A  II. u jj inhüvely  gyulladása inkább  a radiális 
ten y é ri térközbe tö r  be s  aránylag jó indulatú . Ezzel szemben a 3—4. u jjakról 
az u lnaris spatium ba tö r  be a gennyedés és igen ham ar te rjed  a  csukló fölé, 
o lykor a b rusa ú lnarisba is betör.

K eresztezett, vagy  V-phlegmone és a lk arra  terjedő gennyedés esetén 
igen  gondos és alapos fe ltárás szükséges, am elynek nagyságát a folyam at 
előrehaladottsága szabja meg. Nem  szabad visszariadnunk ilyenkor az eré
lyes, nagy  m etszésektől sem.

M etszésünket először a thenaron  és hypothenaron végezzük el, m ajd a 
csukló fe lett, az a lk ar kétoldalán hato lunk  be, a radius és u lna  szélétől kissé 
volarisan, Az unaris  oldalon a m etszés az a. és n. uln. a la tt m arad, ezeket 
teh á t nem  veszélyezteti. A radiális oldalon a metszést nem szabad ugyan
o lyan m agasságban kezdeni, m ert a m . ext. poll, brevis és m. abd. poll lon- 
gus inát, am ely csaknem  a csukló h a jlító  oldalára kanyarodik, könnyen á t 
vághatjuk . A m etszést teh á t kb. 2 cm -rel proxim alisabban a csuklótól kezd
jü k  el és inkább v o lar felé ta r tju k  m agunkat, de ügyelve az a. radiálisra. 
Ezekkel a m etszésekkel rá ju tu n k  a m. p rona to r quadratusra és m em brana 
in terosseara, teh á t a gennyedés legm élyebb pon tjá t ny itjuk  meg. U gyan
csak könnyű így a d ra inálást oldal felé elvégezni. (A tenyéri oldalon nem 
szabad az a lkart drainálni, m ert részben az inak  m egakadályozzák a genny 
elvezetését, részben m aguk is szenvednek, arrosios vérzések keletkezhetnek 
stb . Ugyancsak nem  szabad a m em brana in terossean át vezetni draincsövet.)
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Csuklótáji és alkaron lévő subfascialis phlegmonek feltárására az alkar 
hajlító oldalának közepén e jtünk  hosszmetszést és felhasítjuk a fasciát. A lig. 
carpi transversum ot azonban m eg kell kím élnünk. A n. m edianusra való 
tek in tettel a m. palm aris longus inától ulnarisan, vagy a m. flexor carpi rad. 
inától radiálisán  kell fu tn ia  a metszésnek. (A m etszéseket lásd a 4. ábrám)

A tenyéri és alkarm etszések összekötése a lig. carpi transv. a la tt 
á tvezetett gumicsővel rendszerin t nem  válik  szükségessé.

4. M ély alkarphle^gmone.
Ha a folyam at á t tö r t  a csuklón, akkor elsősorban a m em brana interos- 

sean te rjed  felfelé, m ajd  a m ély és felszínes ha jlító  izmok között te rjed  to
vább. A felszínes hajlító  izmok eredésének ferde lefu tása következtében az 
ulnaris oldalon m indig m agasabbra terjed  a gennyedés, m in t a  rad iá lis olda
lon. A tünetek  rendszerint csekélyek és az incisionál csodálkozunk, milyen 
nagym ennyiségű genny ürül.

Incisionál uln. oldalon a flexor carpi u lnaris és palm aris longus között 
megyünk be. Felhasítjuk a  fascia antebrachiit, m ajd  a flexor digitorum  
superficialist radial felé e ltartjuk . Közte és a  m ély hajlító  izmok között ta lá l
juk a gennygyülemet.

Radial felől úgy végezzük a m egnyitást, hogy a bőrm etszést kb. az 
alkar középvonalában ejtjük, a  m. brachioradialistól med. felé. I t t  á t  kell 

m ennünk a m. flexor carpi rad. rostjai között, m ert ha a brachioradialis med.- 
szélén haladnánk tovább, m egsérülne az a. radiális. A n. radiális m otoros ága, 
a  ram us profundus nincs veszélyben, m ert az a  rad ius prox. részén m ár a 
feszítő oldalra kanyarodik. A m. flexor digit, su p e r! rostjai között is tom 
pán á t kell hato lnunk és így ju tu n k  az izmok közötti kötőszöveti rétegbe. 
Ezt fe ltá rju k  és d ra iná ljuk  oldal felé.

A lkarra terjedő és keresztezett phlegmonek esetén m inden u jja t rög
zítenünk kell. A  kart ábducíios sínre helyezzük és völlig gipszsínnel rögzít
jü k  8— 14 napra. A  drain  is addig bentm arad, rendszerint azonban még 
tovább is.

5. Izületi gennyedések.
Kézen az Ízületbe hatoló, fertőzött sérülések rendszerin t kedvezően 

gyógyulnák, még akkor is, ha  több ízület ny ílt meg. Ezeket konzervativan 
kell kezelnünk, gipszkötéssel rögzítve az ízületet. Ha az izületi porc elpusz
tul, addig kell fenn tartanunk  a gipszkötést, m íg az ankylosis teljesen k i
fejlődik.

K ülön incisiora rendszerint csak a csuklóizületnél kerü l sor, ha  a láz 
és gyulladásos tüne tek  nem  csökkennek. A m etszést a feszítő felszín ulnaris 
oldalán kell elvégezni. Ugyanitt drainálunk  rövid, fe lhasíto tt gumicsővel vagy 
— csíkkal. Az Ízület r'esectiója, vagy egyes csontok eltávolítása szükségtelen, 
m ert lötyögő Ízületet eredményezhet, am i sokkal rosszabb helyzetet terem t, 
m int kedvező helyzetben, teh á t dorsálflexióban rögzült, m erev ízület, ha az 
u jjak  szabadok. A rögzítést ugyanúgy kell elvégezni, m int alkarphlegm one 
esetében.

6. Osteomyelitis.
A  kéz lő tt sérüléseihez csatlakozó osteomylitis lefolyása sajátságos. A 

folyam at lassan határolódik el. Csontláda képződésére i t t  nem  szám íthatunk. 
A m egbetegedett csontrészek számos sequestert képeznek. A centrális gócból
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néhány kanyargós já ra t indul az ízületekbe és a lágyrészekbe. A sequesterek 
és a  csonthártyával összefüggésben m aradt, de zúzott KSs csontrészletek zavar
já k  a keringést és innervatiót. Röntgenen a  csontok áttünők, a conturok nem 
világosak és nem  lehet eleinte, pontosan m eghatározni, m i m arad életképes és 
m i lökődik ki, ezé rt a  m ű té te t nem  szabad elsietni. A  kéztő Ízületeiben a sza
bad  csontdarabokat néha kötőszövet növi be, m integy beágyazza és bizonyos 
ideig a sebgyógyulás zavarta lan  m arad. Ilyenkor könnyen esünk abba a  téve
désbe, hogy az időleges gyógyulást véglegesnek tekintjük, pedig a folyamat 
rendszerint exacerbál.

Ilyenkor a m élyben fellobban a gyulladás, beterjed  a környező lágyré
szekbe és gennyes fo rm át ölt.

A korai sequestrotom ia szám ára legkedvezőbb idő többnyire egybeesik 
azzal az idővel/am ikor az osteoid callus áta laku l csontos callusszá. In traa rti-  
cu laris kéztöréseknél is legalább 4—6 hét telik  el, míg klinikai vizsgálatokkal 
és röntgennel m eg lehet különböztetni a szabad csontdarabokat azoktól, am e
ly ek  részt vesznek az új csont képzésében. Ugyanezen idő a la tt begyógyul a 
sebcsatom a legnagyobb része, a gyulladás csökken és a kéz ép részeinek func- 
tió ja  helyreáll. R öntgenen ekkor m ár jól meg lehet különböztetni az éles, in 
tenzív  árnyékú, erős conturú  sequestereket azoktól, amelyek a callusképző- 
désben résZtvesznek.

A sequestrotom ia a kézcsontok os'teomyelitist esetén az alkar középső 
és alsó harm ada h a tá rá n  végzett harán tm etszet érzéstelenítésben végezhető el. 
Az érzéstelenítés szin tjében vérte len ítjük . A sebszéleket és sebalapot lemetsz- 
szük és szemünk ellenőrzése m elle tt e ltávolítjuk  a sequestereket és a csonthár
ty áv a l összefüggő szilánkok közötti granulatios szövetet. A csonthártyával, 
callussal összefüggő szilánkokat m eghagyjuk. A sequestereket kanálla l k ika
p arn i nem  ajánlatos, m ert fellobbantjuk  a  fertőzést, vagy a sipoly ism ét meg
n y ílik  . A  sequestrotom iát csak akkor szabad fe ltá rá s  nélkül elvégezni, h a  a 
fe lsz ínre kerü lt vagy  szemm el látható . A  sebet ny itva  kezeljük és könyökig 
érő gipszkötést alkalm azunk, am íg a seb begyógyul.

Uerngóször ártalom tömeges fellépése  
erdei táhorohban

Ir ta : dr. R ácz Is tv án
orvosj őhadnagy.

1951. június folyam án több beteg  kerü lt osztályunkra atypusos derm a
titis  tüneteivel, m elynek okát pusztán  k lin ikai v izsgála ttal és az anamnésis 
a lap ján  tisztáznunk nem  sikerült. A kórkép valam ennyi betegnél nyári kihelye
zés fo lyam án erdei táb o rb an  keletkezett. Ezért feltételeztük, hogy valam ely 
növény, még’inkább rovar á lta l k iv á lto tt bőrkárosodásról volt szó, s m inthogy 
az ország különböző részeiből a betegség tömeges előfordulásáról értesü ltünk  a 
honvédek között, helyszíni vizsgálatokat fo ly ta ttunk  az egyik legtöbb beteget 
je len tő  alaku la t táborhelyén. V izsgálataink eredm énye szerint búcsújáró her- 
nyó á lta l okozott hernyószőr árta lom  esetekkel á lltu n k  szemben.
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Hernyószőr okozta bőrgyulladások az irodalom ban jól ism ertek és töm e
ges fellépésük sem tartozik a ritkaságok közé. L étre jöhetnek  oly módon, hogy 
a hernyó rámászik a beteg bőrére, de legtöbbször elegendő, ha egy k ihullo tt 
hernyószőrszál kerül valam iképpen a  bőrfelületre. A betegséget a  legkülönbö
zőbb fa jú  hernyók k iválthatják . Nálunk leggyakoribb a búcsújáró pille (Cnetho- 
campa processionea) hernyója á lta l okozott bőrgyulladás (1). Jobst a sárga 
farkú pille (nygmia phaeorrhoea) hernyójától lá to tt hasonló kórképeket gyü
mölcsszedőkön (2). Kocsis és Nagy ugyancsak a sárgafarkú  gyapjaspille h e r

nyója által kiválto tt tömeges bőrgyulladásokat észleltek a hajdúhadházi gyer
m ekvárosban (3). A m erikában az o tt ugyancsak előforduló sárgafarkú gyap
jaspillén kívül a  „cica hernyó“ (Megalopyge opercularis) okoz derm atitiseket 
néha olyan tömegesen, hogy Texasban m ár iskolákat is zártak  be m iatta 
(Ormsby-Montgomery (4). Delbos (5) a búcsújáró pillével rokon Cnethocaanpa 
pityocampa-töl lá to tt hernyószőrártalm at erdei kirándulón. K atonai vonatko
zásban a Honvédorvos m ár 1901-ben referá lta , hogy egy francia helyőrségben 
a szabadban k iterítve  szá ríto tt fehérnem űre a L iparis lepke hernyói m ásztak 
s ennek következtében 50 em bernél u rticaria  lép e tt fel (6). Ű jabban Mac 
Sw eeny  (7) és B erkow itz  (8) számoltak be katonák  közt tömegesen fellépő her“ 
ny óder m atit isekr ől.

M ielőtt rá té rnék  sa já t tapasztalataink tárgyalására, ism ertetem  a beteg
ség k ialakulására vonatkozó főbb adatokat. A mérgező szőrök szerkezete a 
csalánszőrhöz hasonlít. Inkább a rövid, törékeny szőrök mérgeznek, m int a 
hosszúak. Előbbiekhez alu l egysejtű m irigy és néha méregtömlő kapcsolódik. 
A m éreg anyaga Szabó és m unkatársai szerint nem  histam inszerű, hanem  
fehérje term észetű (9). A  szőtök legtöbbször először a nyak vagy a felkar 
bőrére ju tn ak  s a gyulladás csak lassan te rjed  át a többi testfelületekre. Del
bos szerint izzadás és napfény elősegítik a bőrjelenségek kialakulását. A h e r
nyószőrök toxinjával szemben a szervezet érzékenysége m eglehetősen egyéni.

1. ábra. H ernyóderm atitis 
első tünetei az alkaron.

2. ábra. Hernyóderm atitis: 
néhány napos papulák a nyakon
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N ékám  szerint tu ris ták , k irándulok  erősen reagálnak, m íg erdészeken, favágó
kon bizonyos im m unitás  fejlődik k i (10). Jobsi betegei is valam ennyien városi 
lakosok voltak, k ik  csak alkalm ilag kerü ltek  a hernyóktól ellepett gyümölesö-

3. ábra. Kiterjedt hernyódermatitis 
a háton.

4. ábra. Búcsújáró pille hernyói 
tölgyfaágon,

5, ábra. A hernyók „búcsújárása“. 6. ábra. Hernyószőr mikroszkópos 
képe dermatitises bőr hámkaparékában.

sökbe (2). Ha a  szervezet sensibilizálódik a  hernyószőrök toxinjával szemben, 
azok allergiás bronchitist és asthmás rohamot is k iválthatnak  (1).

Ezek u tán  rá té rek  sa já t m egfigyeléseink ism ertetésére. Egy nyári k ihe
lyezésen levő alaku la tná l június 6. óta szórványosan, június 18. ó ta  töm ege
sen jelen tkeztek  katonák a gyengélkedőn u rtica ria  szerű erősen viszkető

6 6 6



bőrkiütéssel. Összesen 250 megbetegedés tö rtén t, ami kb. a legénység 
20%-áriak felelt meg. Ezek közül 100-nál a k iütés csaknem az egész testfelü
letre terjed t ki, a többieknél localisált m aradt. A jelenségek legtöbbször a nya
kon és karokon (szabadon hagyott bőrterületek) lép tek  fel s csak 1—2 nap 
múlva terjed tek  á t a ru h a  á lta l fedett testrészekre. Erős viszketésen kívül 
a betegség súlyosabb tünetekkel (láz, asthm ás roham) nem  já rt. Egyéb meg
betegedések közül csak conjunctivitis fordult elő a m egszokottnál valamivel 
nagyobb számban (ami hem yószőr ártalom nál nem  ritka), de közvetlen össze
függés a bőrtünetek és a kötőhártyalob fellépése, valam int erősségi foka között 
nem volt kim utatható. A bőrelváltozások egyaránt felléptek gyakorlatra kivo
nuló katonák és a tábor te rü le té t el nem hagyok között. A közeli m ajorok pol
gári lakossága között a betegség tömegesen nem  fordult elő, de az erdőbe k i
rándulókon (gombaszedő gyerekek stb.) szórványosan észlelték. M aguk a meg
betegedettek kiütéseiket részint patakvízben való fürdéssel, a tölgyfák virágjá
val, részint hernyómászással, illetve hangyacsípéssel hozták összefüggésbe.

A betegeket klinikáikig átvizsgálva a következő bőrtüneteket találtuk: a 
nyak m indkét oldalán és m indkét karon  számos kölesnyi-lencsényi hyperaem iás 
papula állo tt fenn. Az anamnesis szerint m indig ezek voltak az elsődleges elvál
tozások. Néhány nap a la tt  ezen papulák hyperaem iája csökkent és több beteg
nél a később testszerte fellépett friss, vérbő elváltozások m elle tt a nyakon 
és karon csak bőrszínű, reakciómentes, töm ött tap in ta tú  göböcskéket találtunk. 
Sok betegnél testszerte, különösen a deréktájon lencsényi-fillérnyi urticaszerű 
lapos, hyperaem iás udvarra l körülvett papulák léptek fel, helyenkint kölesnyi 
seropapulákat s elszórva pontszerű excoriatiókat is lá ttunk . (1., 2., 3. ábra.) 
Noha a fenti táborban nem észleltük, néhány m áshonnan k ite rjed t hernyó- 
derm atitissel osztályunkra beküldött betegnél számos bőrvérzést, petechiát 
találtunk, különösen az elülső hónalj redő fe le tt és a  felkar bőrén. (Fegyver
szíj, hát’izsákszíj nyom ásának k ite tt helyek). Ugylátszik a hernyószőr toxinja 
az érfalakat vagy a véralvadás rendszerét is m egtám adhatja. Három ilyen 
betegnél elvégeztük a Rumpel-Leede kísérletet, azonban negatív  eredménnyel. 
K ettőnél közülük m ódunkban volt a véralvadásra vonatkozó egyéb vizsgála
tokat is végezni. A vérzési és alvadási idő norm álisnak volt vehető (3—3,5, 
illetve 2,5—4 perc), csak a throm bocyta szám volt kissé csökkent (100.000, 
illetve 250.000).

Differenciáldiagnosis szempontjából az anam nesist is tekintetbevéve, 
elsősorban valamely növény- vagy rovarral szembeni túlérzékenység, alirnen- 
táris ártalom, esetleg fürdővíz ártalom  jöhetett volna szóba. Utóbbi kettő t 
m indjárt elejthettük, mivel a tünetek különböző konyhákról étkezők között 
egyform án előfordultak, m ásrészt mivel felléptek olyanokon is, akik a fü r
désre használt patakvízzel soha érintkezésbe sem kerültek, a tisztálkodást k ú t- 
vlzzel végezvén. A növények á lta l k iválto tt dermatosisok klin ikai képe külön
bözik az itt  észleltektől. Ezekre jellemző a jelenségek lineáris elrendeződése 
a növénylevelek lenyom atának megfelelően, rendszerint hólyagképződéssel 
já rnak  s lé tre jö ttük  tulajdonképpen növényi illő olajok (furocum arin szárm a
zékok) által k iválto tt fénnyel szembeni sensibilisatio ú tján  történ ik  (derm a
titis bullosa pratensis, phyto-photoderm atitis). A  m egbetegedett katonák 
egyike sem napozott előzőén fűben heverészve, ami esetleges növényderm ati 
tis lé tre jö ttét Lehetővé te tte  volna. A különböző rovarárta lm ak elkülönítése 
m ár nehezebb. Nem kell beszélnünk a scabiesről, pediculosisról, a közönséges
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kullancsról, m elyeket a typusos localisatio, jára tok , illetve a rovar vagy ser- 
kéje alapján a nem  szákorvosnak is fel kell ismernie. Egyes állati rühatkák, 
erdőszéli bokrokon élő bárscnyatkák  (trombicula autumnal'is), sa jta tkák  (tyro- 
glyphus siro), gabonában, fertőzött szalmában található  rovaratkák  (pedicu- 
loides ventricosus) mérgesszőrű hernyók és lepkék azonban egymáshoz te lje
sen hasonló elváltozásokat okozhatnak a bőrön. Ezek az atka, hernyó stb. der- 
m atitisek gyakran  tömegesen, nem  egyszer m int foglalkozási ártalom  (gabo‘ 
nát rakodó munkások, favágók stb.) lépnek fel. K linikai kép alapján nem is 
lehet ilyenkor a pontos diagnosist felállítani, hanem  csak gondos helyszíni 
vizsgálat, környezettanulm ány d eríth e ti ki a kórokot.

7. ábra. Positiv cutánpróba 
hernyószőrrel.

Á ttanulm ányozva a szöbanforgó tábor viszonyait és környezetét a kö
vetkezőket állap íthattuk  meg: A táb o r ritkás csertölgyekből (quercus cerris) 
álló erdőben volt elhelyezve. Az aljnövényzet m érsékelten dús. (A tölgyfák és 
cserjék gyakori lelőhelyei mind a trom biculáknak, kullancsoknak, m ind pedig 
a különböző m érgesszőrű hernyófajtáknak). A hygénés viszonyok (fürdés, háló
helyek) álta lában  kielégítőek voltak. A szalmazsákok .szalm áját, a környező 
bokrok leveleit átv izsgáltuk esetleges kórokozó a tkák  szempontjából. Leszá 
m ítva egy-két kullancsot, ilyeneket nem  találtunk. Az erdőnek azonban csak
nem  m inden fá ján  igen nagy szám ban (egy ágon 30—40) találtunk  szőrös h e r ' 
nyókat, m elyeket a búcsújáró pille (cnethocampa processionea) hernyójával 
sikerült identifikálnunk. A hernyók 4—6 cm hosszúak, hasi oldaluk sárgás- 
fehér, hátuk fekete. Egész testük részben hosszú, puha, részben rövid, tö ré
keny szőrszálakkal van borítva. Fészkeiket, melyekben valósággal hemzsegnek 
a tölgyfák törzsén találjuk . Ezekből reggelenikint hosszú, néha több m éteres 
sorokban vonulnak fel a lombok közé vagy a tábor földjén át egyik fáról a 
m ásikra. (4., 5. ábra.) Találtunk az ágakon igen sok kiszáradt hernyótetem et, 
továbbá m ár beguibózott hernyókat is. A gubók falára igen sok k ihu llo tt her"
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nyószőr tapad. Innen s a  kiszáradt tetem ekből a szél széthordja a szőröket és 
így azok könnyen kerülnek az erdőben járók  fedetlen bőrfelületeire.

A hernyószőrök kórokozó voltának bebizonyítására kétirányú vizsgá
latokat végeztünk. Egyrészt igyekeztünk a bőrelváltozásokban a hernyószőrt 
kim utatni, m ásrészt m egkíséreltük hernyószőrökkel cutánpróbák elvégzését

A szőrök k im uta tását úgy végeztük, hogy typusos, lehetőleg friss bőr- 
laesiókról a hámot szike segítségével lekapartuk egész az irháig. A kaparékot 
tárgylem ezre v ittü k  és 33%_os kálilúgot cseppentettünk rá. Fedőlemezzel 
lefedve a készítm ényt láng felett óvatosan egyszeri forrásig m elegítettük, 
m ajd mikroszkóppal süllyesztett kondenzor és szűk diafragma m ellett átvizs
gáltuk. Ö t beteg különböző helyekről v e tt készítm ényei közül kettőben sike
rü lt rövid szőrszálszerü képletet találni. Összehasonlítva hernyószőrből hasonló 
módon előállított készítm énnyel, a képletet a hernyószőrrel azonosnak ta lá l
tuk. (6. ábra).

Cutan próbákat a megszemlélt táborban 8., osztályunkon további 4 
egyénnél volt m ódunkban végezni. 2—2, élő hernyóról szőrhúzó csipesz és 
finom olló segítségével n y ert szőrszálat helyeztünk kb 4 cm nagyságú szűrő
papír darabkákra, m ajd  ezeket celofán lappal lefedve leucoplasttal a felkar 
bőrére ragasztottuk. Kontroliképpen egyéb, esetleg számbajö'hető allergének- 
kel is te ttünk  fel hasonló módon próbákat a hernyószőr alá. (Patakvíz, illetve 
iszap, tölgyfa v irág ja és levele, egyéb a tábor területén  gyakoribb növény.) 
A vizsgált egyének egy része a cutani próba feltételekor is szenvedett hernyó- 
szőr ártalomban, m ásrészüknek soha ilyen jellegű bőrkiütése nem  volt. K ét 
olyan egyénnél is elvégeztük a bőrreakciót, akiknél 8—-10 napi kórházi kezelés 
u tán  a fennállo tt bőrkiütés m ár teljesen eltűnt. A patakvíz, tölgyvirág stb. 
antigénekkel végzett próbák minden esetben teljesen negatívak voltak. A 
reakciók leolvasása általában 1, 12 és 24 óra m úlva történt. A hernyószőrök 
helyén az esetek egy részénél m ár 1 óra m úlva m utatkozott halvány hype- 
raem ia, 12 óra m úlva m ár teljes erejű reakciókat láttunk , m elyeknek képe a 
24. óráig m ár nem  változott lényegesen. A reakciók erőssége a kb. forin tnyi 
hyperaem iás fo lttó l (-)-) papulosus (-(-) reakción á t papulovesiculákig 
(-j—|—|-) egyénenként különböző volt. (7. ábra.) A cutánpróbák eredm ényeit az
I. sz. táblázatban foglaltuk össze.

esetek reakció erősségi száma ny.
Egészséges 5 1 2  1 1
B őrtünetek fennállnak 5 ^ - 1 2 2
Gyógyult esetek 2 —• — 2 —
Összesen 12 1 3 5 3

Am ennyire az esetek kis száma megengedi, az eredm ényekből a  k ö v et
kezőket olvashatjuk ki. Egészséges egyének nagyrészénél a bőrre ju tó  hernyó
szőr különböző fokú gyulladást vált ki, egyes egyének nem  reagálnak egyál
talán  a hernyószőrre. A különbözőfokú érzékenység nem látszik összefüggés
ben lenni az esetleges megszokással vagy immunizálódással, m ert a negatív  
cu’tán próbát adó egyén és két + ,  illetve H—1—f- erőséggel reagáló egyén fa 
szegény vidékről származik, tudom ásuk szerint tölgyerdőben sohasem já rtak , 
két másik kp. erősen reagáló egyén viszont éveken át erdős vidéken lakott. 
A hernyószőr ártalom ban szenvedők valam ennyien positiv cu tánpróbát m u ta t-
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tak, m elynek erőssége azonban nem  volt teljesen párhuzamos a  betegség k li
nikai súlyosságával. A  betegségen á tese ttek  bőrének érzékenysége, legalábbis 
a gyógyulást követő 1—2 h é t a la tt, nem  szűnt m eg a hem yótoxinnal szemben.

Az egyéni érzékenységben m utatkozó nagy különbségeket szépen illusz“ 
trá lja  egy vizsgálataink során véletlenül adódó megfigyelés. A cutánpróbák 
elrakását végző orvos, kinek kezére e lkerü lhetetlenül rá tapad t néhány h e r
nyószőr, bőrkiütéseket nem  kapott, mindössze kisfokú viszketést érzett a vizs
gálatok u tán  néhány órával. U gyanakkor a vizsgálatokban aktívan részt nem  
vevő orvosnő, aki csak ugyanabban a helyiségben tartózkodott, 12 óra m úlva 
nyakán  számos lencsényi, erősen viszkető s csak 4—5 nap m úlva gyógyuló 
papu lákat és papulovesiculákat észlelt.

A  fen tieket összevetve bizonyíto ttnak  vehetjük, hogy a táborokban 
töm egesen fellépő atypusos derm atitisek  eseteiben hernyóártalom m al állunk 
szemben. Ami a betegség kezelését illeti, tapasztalataink  szerint, teljesen e le ' 
gendő a kórok kikapcsolása u tán  nyugtató, hűsítő  rázókeverékek alkalmazása 
(1% m enthol alkoholos rázókeverék), a jelenségek így néhány nap a la tt nyom 
nélkül gyógyulnak. A  hangsúly teh á t m ind a  prophylaxis, m ind a gyógyítás 
szem pontjából a kórok m egszüntetésén, vagyis a hernyók pusztításán van. Ez 
elsősorban a hernyófészkek leégetésével (célszerűen benzinlámpával) lehetsé
ges. További szempont, hogy a táborhely  kiválasztásánál mérges hernyók eset
leges töm eges előfordulása tek in te tb e  vétessék. Ez az egészségügyi felderítés 
egy eddig elhanyagolt szem pontját kell, hogy képezze.

Összefoglalás: Szerző beszámol tömeges hernyószőr ártalom  fellépéséről 
tábori körülm ények között. A hernyószőr a bőrlaesió'kban kim utatható. A h e r ' 
nyótoxinokkal szemben a bőr érzékenysége egyénileg változó, im m unitás k i
alakulását bizonyítani nem  sikerült. A hernyótoxin  egyes esetekben petechiák  
képződéséhez is vezethet. Hangsúlyozza a prophylaxis fontosságát az egész
ségügyi fe lderítés  és a hernyófészkek pusztítása segítségével.
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A  h e r n y ó s z ő r  á l t a l  o h o z o t t  
t ö m e g e s  b ő r m e g b e t e g e d é s  s z e m  t ü n e t e i

Irta: dr. Garai László
orvosőrnaav.

A Honvédorvos f. évi 7~ik szám ában dr. Kuhn, dr. Asboth, dr. Darás 
orvosbaj társak  érdekes m egfigyelést közöltek a  búcsújáró pille (bombyx rubi) 
hernyójának szőre által előidézett töm eges bőrmegbetegedésről.

A m agam  részéről a kérdés szemészeti oldalát szeretném  m egvilágítani, 
annál is inkább, m ert az em líte tt esetekből egy kezelésünk a la tt á llo tt heveny, 
múló kötőhártyagyulladássail. A beteg elmondta, hogy a táborban való tartózko
dása alatt, m ár többízben jelen tkezett hasonló kötőhártyagyulladás, m ely nem 
ta rto tt hosszú ideig, am ikor pedig szabadságon volt ez a  gyulladás nem  je len t
kezett. Azt is elmondta a beteg, hogy a cikkben le írt bőrelváltozások nála is 
megvoltak.

A bombyx rubi hernyójának szőrei a szembejutva, o tt egyrészt heveny, 
múló kötőhártyagyulladást, m ásrészt göbökkel járó ophtalm ia nodosat idéznek 
elő. A szarun áthatolva a szem belsejében is göböket idéznek elő (iridocyclitis). 
A szemtekei kötőhártya göbjei 1—2 mm átm érőjűek, sárgás színűek, tracho 
más csomókkal téveszthetek össze. A  szaruhártyán beszűrődések lépnek fel, 
az irisen göbök, amelyek gümőkóros göbökhöz hasonlítanak. A m echanikus 
ártalm on kívül a m éreghatás is döntő jelentőségű a sarjadzás létrejö ttében. 
A kórjóslat a csatlakozó toxis cyclitis m iatt kétes.

A hernyószőrök szigonyszerűek, melyek a szemmozgások, dörzsölés ré
vén mind mélyebbre hatolnak, de visszafelé nem, így eltávolításuk igen k é
nyes feladat, sőt m ajdnem  lehetetlen.

A jánlatos a-szerzők á lta l a ján lo tt benzinlámpával végzett hernyótlaní 
tás alkalm ával jól záró autószem üveget használni.

Az erdészek eme érdekes m egbetegedésére a további adatok és iroda
lom m egtalálható Grósz: „A látószerv foglalkozási bán talm ai“ c. m onographia 
136—137. oldal.

A  l a b y r i n t h  j e l e n t ő s é g e  a  r e p ü l é s b e n

Irta: dr. Halm Tibor 
orvosőrnagy

A repülés egyik fontos fülészeti vonatkozása az egyensúlyozószerv sze
repe a repülésben. Vannak akik kétségtelenül túlnagy jelentőséget tu lajdon í
tanak a labyrinthnek, de vannak akik jelentőségét aláértékelik. Először ta lá  i 
foglalkozzunk közelebbről a kérdéssel és aztán vonjuk le a következtetéseket 

A labyrin th  aránylag hatalm asan fejlett az em bernél és azon állatoknál, 
amelyeknek a három dim enziójú térben kell mozogniok. A labyrin th  a benne 
elhelyezett statoreceptorok révén helyzet- és mozgás-érzékelő m űködése foly
tán b ír különös jelentőséggel. M int ismeretes statikus és dynam ikus érzéseket
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közvetít, befolyásolja a testizom tónusát és általában egyensúlyzó szervnek 
m ondjuk. Sajnos, a labyrin th  physiológiája még nincs teljesen tisztázva.

A labyrin th  valójában a gyorsulások érzékszerve az iv jára tok  és otolithek 
m űködése folytán. M int tud juk  az egyenes irányú  egyenletes sebességnek 
nincs hatása a szervezetre. É lettanilag a sebesség csakis akkor hat, ha vagy 
az iránya vagy a nagysága változik. A sebességnek a változását nevezzük 
gyorsulásnak. ,

Az ív járatok m űködése főképpen a forgómozgások alkalm ával ju t elő
térbe. Az ív jára tok  am pulláris részében elhelyezett cristae am pullaresek 
ingere az endolym phának a szöggyorsulások által k iválto tt tehetetlenségi 
áram lása. Ahhoz, hogy az ív jára tok  által közvetített forgás-érzetünk legyen, 
szükséges bizonyos ingerküszöb feletti ingerlés. Ez a m inim um  percep- 
tib ile  a szögsebességnek m ásodpercenkénti 2— 3°-nyi változása. A forgási 
sebességnek ilyenfokú változása főképen csak a forgás elején és végén 
adódik. Egyenletes sebességű forgás sohasem idéz elő tehetetlenségi áram lást. 
M ivel a szokásos m űrepülési form áknál a gép fordulása lassan és egyenle
tesen történik, így m ajdnem  m indig alatta m arad az ingerküszöbnek és a gép 
fordulását csak igen hirtelen, erőszakos elforduláskor lépjük át, ha pl. nyug
ta lan  időben h irte len  csavarodik a gép.

Az egyenesvonalú gyorsulásokat az otolithek révén érzékeljük és általa 
tájékozódunk a térben  elfoglalt helyzetünkről. Az egyenesvonalú gyorsulások 
küszöbe kb. 5—20 cm /sec2. Ha fe jünk  helyzete m egváltozik a gravitációs mező
ben  ezt az otolithek közvetítik. Mivel a gravitáció ellentétesen aequivalens 
egy felfelé irányuló  állandó gyorsulással, érthető, hogy az egyenesvonalú 
gyorsulásokat is az otolithek révén érzékeljük.

Az ívjáratok és az otolithek együtt dolgoznak. Az otolithek a fej hely
zetéről, a félkörös ív jára tok  pedig a fej m ozgás-irányáról (gyorsulásáról) 
tájékoztatnak. Az otolithek lassú, az ívjáratok pedig gyors receptorok. Mint
hogy az otolithek lassan reagálnak, a gyors fejmozgások a la tt nem közvetí
ten ek  ingerületet, hanem  csupán arról tájékoztatnak, hogy fejünk a gravi
tációs irányhoz képest ferde helyzetben van. Ezzel szemben az ív járatok fel
ad a ta  a gyors szabályozás és így ha fejünk mozgása h irtelen  megindul vagy 
m egáll, ezt az ív jára tok  közvetítik. Olyan ez a m echanizmus m int a gépeken 
a visszavezetéses szabályozás, mellyel a túlkom penzálásokat akarjuk 
elkerülni.

Sokat v itato tt problém a az, hogy a különböző gyorsulások a labyrinth 
m ely ik  receptorára hatnak. Bizonyos-e, hogy az egyenesvonalú gyorsulások 
az ív jára tok ra  nem  hatnak, hanem  csak az otolitherekre? A kérdést Schubert 
klasszikus vizsgálatai döntötték el, aki az ív jára tok  physiológiaí reakcióit 
(kalór'zálás, forgatás, stb.) egyenesvonalú gyorsulások hatása a la tt vizsgálta 
és sem m i eltérést sem  ta lá lt a nyugalm i helyzetben (klinikai) tö rtén t vizs
gálatokhoz képest. Ebből következik, hogy az egyenesvonalú gyorsulások 
nem  hathatnak az ív jára tokra, m ert egyébként az ív járatok  reakciójában 
valam ilyen eltérésnek kellett volna bekövetkeznie. Az általában elfogadott 
nézet az, hogy a szöggyorsulást az ívjáratok, az egyenesvonalú gyorsulást 
pedig az otolithek révén  érzékeljük. Mach szerin t a legkisebb szöggyorsulás, 
am it érzékelünk 2—3° sec2, ha ez legalább 14— 16 m p-en keresztül hat. 
Az o tolith-apparatus m inim um  perceptibileje 0.01 g. A centrifugális erő 
is az otolithekre hat, de nincs kizárva, hogy az ív jára tokra  ás azáltal, hogy 
a centrifugális erő ha tásá ra  a hártyás-labyrin th  a csontos tokban eltolódik
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és így a cristák deformálódnak. Sjöberg szerint az egyenesvonalú gyorsulá
sokra is reagálnak az ivjáratok, m ert a gyorsulások hatására  nyom áskülönb
ségek lépnek fel az ív járatok  endolym phájában, m elyek áram lásokat idéz
nek elő.

Ha a sebességnek az iránya folyton változik, úgy a gyorsulás nem előre 
vagy hátra  fog hatni, m int akkor, midőn csak a nagysága (pl. vonaton) vál
tozik, hanem  m indenkor a haladásra merőlegesen. Ha egy test körpályán 
halad, akkor iránya folyton változik és a gyorsulás m indenkor a haladás 
irányára merőlegesen, azaz a körpályától sugárirányban  kifelé fog hatni. 
A testnek ez a tehetetlensége valójában az, am it centrifugális erőnek neve
zünk. A centrifugális erőt is az otolith-apparátus segítségével érzékeljük. 
Ennek az erőnek nagy jelentősége van a repülésben, m ert valahányszor a' 
gép eltér az egyenesvonalú mozgástól, mindig jelentkezik a centrifugális erő. 
Ez az erő annál nagyobb, minél nagyobb a  sebesség és minél élesebb for- 
dulót ír  le a gép (—). A repülésben keletkező erőket általában a nehézségi 
gyorsulás m értékével szoktuk kifejezni és ezt „g“-vel (gravitáció) jelöljük. 
A m ellékelt diagram m  (1. sz. ábra) a sebesség (ordinata), a görbületi sugár 
(abscissa) és a gyorsulás (param eter) közti összefüggést m utatja. Azonban — 
m int később látn i fogjuk — a gyorsulásnak nemcsak a nagysága, hanem  a 
szervezetre ható iránya is döntő. A repülőgépek szilárdsági méretezésében 
is döntő jelentőségűek a tám adó gyorsulások nagysága és iránya. Minden 
erő, am i külső terhelésként jelentkezik a repülőgépre, az átadódik a belső 
berendezésére is és így m agára az em berre is. Bizonyos határon túli szilárd
sági m éretezésnek nincs m ár értelme, ;m ert a tám adó erőket az emberi szer
vezet nem  képes elviselni.

Mint em lítettük, a nehézségi erőt az otolithek révén érzékeljük. Ha a 
repülőgép egyenesen halad és dőlést vtégez, szóval bedől forduló nélkül, ezt 
az otolithek hűen  közvetítik. Ha a repülőgép forduló t végez, akkor a centri
fugális erő a sugár irányában kifelé hat és ezért a gép kénytelen a centrifu
gális irányra merőlegesen bedőlni (2. sz. ábra). Most tehát két erő h a t egy-
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szerre  a nehézségi erő (G) és a centrifugális erő (C). A két erő tehát az erő- 
paralellogram m  törvénye értelm ében egyetlen erővé olvad össze. A helyesen 
végzett fordulóban ez az eredő erő m indig merőleges a szárnyfelületre és 
a pilótának fejétől a lába felé m utat, tehát ugyanúgy m 'n t egyedül a gravi
táció is norm ális függőleges helyzetben. Ennek eredm énye az lesz, hogy a 
piló ta úgy érzi, m in tha függőleges helyzetben volna, hiszen az eredő-erő (E) 
a p iló ta  szem pontjából a megszokott irányban  h a t és így egyenesen nyo
m ódik az ülésbe.

S ta tika i érzékszerveink, az o to lithek  nem  képesek a centrifugális erőt a 
súlyerőtől m egkülönböztetni, m indig a dynam ikus nehézségi vonal az, am it 
függőlegesnek érzünk. A centrifugális erő érzékelésére érzékszerveink nem 
készültek  fel fejlődésük folyam án. L átjuk  ebből, hogy a laby rin th  nyugvó 
té rb en  a helyzetet és a m ozgásokat jobban érzékelteti m int mozgó térben. 
Fordulóban  tehá t a repülő nem  tud  tájékozódni a térben elfoglalt helyzeté
ről, vagyis a gépnek a földhöz való viszonyáról, ha szemét nem  használná. 
Ha pl. felhőbe kerü l a gép és o tt végez fordulókat, úgy m ár nem  tudja a 
p iló ta  a földhöz viszonyított helyzetét m egállapítani, holott a gyorsulásokat 
jól érzékeli, de ez nem  jelen t még egyben helyzetérzékelést. A gép m inden
féle helyzetbe ju t és h a t rá az eredő-erő, de ezt a bentülő nem  tud ja  fel
bontani össztevőire. így  pl. előfordulhat, hogy bukfenc esetében sem tud ja 
m egállapítani, hogy az ív  m elyik részén van. A m int a gép k iju t a felhőből, 
m eg lá tja  a horizontot, rögtön ko rrigá lja  helyzetét.

H a bukfencet csinál a  gép (3. sz. ábra), vagyis körpályán halad, a bentülő 
p iló tá ra  h a t a  centrifugális erő (C). A m ikor a gép hátán  van, akkor a cen tri
fugális erő és a nehézségi erő (G) iránya ellentétes. Ha a centrifugális erő 
nagyobb, úgy az ju t  tú lsú ly ra és így a  bentülő't a szokásos irányban  az ülésbe 
nyom ja. Ezért olyan az érzése, m in tha term észetes helyzetben volna. Ha a cen
trifugális  erő következtében erősebben nyom ódik be az ülésbe, úgy az az ér
zése van, m in tha emelkednék, ha pedig csökkent az üléshez való szorítása, úgy 
süllyedő érzése lehet. Fordulóban a centrifugális erő következtében erősebben 
nyom ódunk az üléshez, a test súlya növekszik. Ilyenkor az az érzésünk, m intha 
em elkednénk. Em elkedőben viszont az az érzésünk, m intha a  gép fordulna, 
ugyanis ugyanúgy nyom ódunk az ülésbe, m int fordulókéi. A forduló befeje
zésekor az a csalóka érzésünk tám ad, m in tha a gép süllyedne, m ert csökken 
a centrifugális erő. Süllyedéskor az az érzésünk, m in tha a forduló befejező-
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dött volna. A forduló az emelkedéssel, a süllyedés pedig a forduló befejezésé
nek az érzésével azonos.

Az elmondottakból látjuk, hogy a labyrin th  m int egyensúlyozó és tá jé 
kozódó szerv, nem  elégséges a repülésnél. A p 'ló ta optikusán van beállítva 
és ezért mondhatjuk, hogy a pilóta legfontosabb egyensúlyozó szerve a szeme. 
Ez az oka annak, hogy sötétben, ködben, felhőben az em ber képtelen repülni 
megfelelő vakrepülő-m űszerek nélkül. A repülőgép biztos irány ításá t az

3. sz. ábra.

aeronavigációs m űszerek teszik lehetővé, m elyeket valósággal a repülőgép 
érzékszerveinek foghatunk fel. A látás kivételével m inden érzékszerv fel
m ondja a szolgálatot, a  pilóta a lá tóhatár és más külső tárgyak  hiányában 
nem  képes érzékszervei ú tján  m egállapítani a nehézségi erő irányát, amihez 
gépe helyzetét viszonyíthatná és csakis a fellépő erők eredőjét érzékeli. Ez a 
gép helyzetére vonatkozóan teljes tájékozatlansághoz vezet és végeredm ény
ben balesetet eredményezhet. A labyrin th  által keletkezett érzések vak
repülés közben a különféle tehetetlenségi erők következtében sem m iesetre 
sem  tükrözik vissza a repülőgép helyzetét a  térben és m egtévesztik a pilótát, 
aki ezért helytelenül reagál a repülőgép mozgásaira. E zért olyan műszer 
vált szükségessé, amelyik m indig pontosan m egadja a nehézségi erő irányát 
(mesterséges horizont vagy másnéíven a gépállás-jelző pörgettyűs műszere).

Mint a térben való tájékozódás szerve a labyrinth a  repülésben nem túl 
nagy jelentőségű. Szemünk, bőrünk nyom ási érzése, a mélyérzés és egyéb extra- 
labyrin thaer faktorok azok, m elyek harm onikus együttm űködésben a laby- 
rin th ta l biztosítják a helyes tájékozódást. Az érzékszervek m űküdésének egész 
komplexuma szerepel itt, m elynek csak egy része a labyrin th  működése. Ezért 
vannak, akik szerint a labyrin thnak csak kevés előnye van a repülésben és in
kább csak zavarószervnek tekintik.
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Érdekes ebből a szempontból az olyan siketném ák viselkedése, akiknek 
labyrinth je nem  működik. Ezek igen jól érzékelik a fel- és lefelé irányuló po
zitív vagy negatív  gyorsulásokat, de a finom abb mozgások és egyensúlyozások 
érzékelésében hátrányban  vannak. De kétségtelenül előnyben vannak olyan 
viszonyok között, m ikor a laby rin th  tú lingereltetik  és így kiinduló pontja le
het bizonyos érzékcsalódásoknak és kóros reflexeknek, főképpen akkor, ha a  
labyrinth túlérzékeny. Ilyenkor a siketném a helyesebben fogja érzékelni a 
gyorsulásokat és mozgásokat, m ert nincs kitéve a labyrin th-eredetű u tóhatá
soknak, 'abnormds forgási érzeteknek, látszatforgásoknak, esést reakciónak, 
nyslagm usnak és esetleg a tengeribetegségnek. Míg a közönséges repülésnél a 
térbeli orientációhoz érzékeny vestibularis apparátusra volna szükségünk, addig 
a műrepüléshez, rossz időben való repüléskor vagy vakrepüléskor egy relatíve 
kevésbbé érzékeny labyrin th  atz előnyös. így  ta lán  a legjobb, ha középúton m a
radunk és azt m ondjuk, hogy legjobb, h a  a repülő norm ális érzékenységű la- 
byrin thtal rendelkezik.

Meg kell m ég em lékeznünk az úgynevezett statikus szédülésről. V akrepü
léskor a pilóta m űszereit figyeli. Ha egy, légáram lat h irtelen  a vízszintesből 
úgy billenti ki a gépet, hogy annak balszám ya lóg, (hossztengely körüli mozgás) 
a labyrinth jelzi ezt, de azt viszont nem, hogy lassan a gép stabilitásánál fogva 
visszatért eredeti helyzetébe. Így a pilótának az az íérzése, hogy ő is, gépe 
is balra lóg. Ha ránéz m űszereire, azt lá tja, hogy vízszintesben van. K elle
m etlen ez a balra-dől'tség érzése és ezért a pilóta a vízszintesen haladó gép
ben jobbra dőlve fog ülni, m ert ezt érzi függőlegesnek, holott tudja, hogy 
műszere jól m utat. Hasonló érzések lépnek fel a gép bólintásakor (haránt- 
tengely körüli mozgás), m ert b á r a m űszerek alap ján  tudja, a pilóta, hogy 
vízszintesen repül, mégis az az érzése, m in tha m eredeken fel vagy lefelé 
haladna. Forgások következtében is adódik olyan helyzet, hogy a pilótának 
valam erre dőlnie kell, hogy az az érzése legyen, hegy vízszintesen repül. A 
nyugalmi vertigo teh á t úgy keletkezik, hogy a Labyrinth valósággal elveszti 
pontos zéró-pontját a verticalishoz képest s így nyugalm i helyzete valam ilyen 
ferde helyzetben lesz. A norm ális helyzet elérése, annak helyes érzékelése 
lassan a látás segítségével következik be.

Vakrepüléskor az úgynevezett utóérzések is kellem etlenek. Igv ellen
kező utóforgási érzet m iatt újból fordulóba kerü lhet a  gép, m ert ha pl. balra 
fordulás u tán  a negatív  szöggyorsulás következtében úgy érzi a pilóta, hogy 
jobbra fordul és ha  ezt korrigálni akarja , újból bemegy bal fordulóba. Hasonló 
érzést létesíthetünk a forgatószékben is, m ert ha  behunyt szemmel egyenletesen 
forgunk valam ely irányban  s bizonyos idő u tán  a forgást lassítjuk (negatív 
szöggyorsulás), úgy egy időpontban az lesz az érzésünk, m in tha ellenkező irány 
ban  forognánk. Ugyancsak ilyen ham is érzés keletkezik a repülőgépnek dugó
húzóból való kivételekor is. Abban a pillanatban, am ikor a gép gyorsan jön ki 
a zuhanásból és o rra  emelkedve elhagyja a horizont vonalát, a pilótának úgy 
tűnik, hogy a  gép m ég m indig zuhanásban van, m ire túlhúzza és sebessségét 
elveszítve újból beleeshetik dugóhúzóba. E m ellett m ég utóforgási-érzetei is 
lehetnek. Nem is csodálkozhatunk azon, hogy annyi sok érzékcsalódás m ellett 
nem  tudunk vakrepülni, ha csak erre  alkalm as m űszereket nem használunk.

A labyrinth túlérzékenység legkellem etlenebb következménvével — a légi
betegséggel — m ost nem  foglalkozunk, hanem  csak az ú. n. Corioilis-erő hatására 
bekövetkező érzékcsalódásokról és rosszukét ékről szeretnék beszámolni. E rre- 
vonatkozó m egfigyeléseim et elektromos forgató-székben végeztem.

Röviden ism ertetem  a Coriolis-erőt. Coriolis-gyorsulás általában akkor 
tám ad, ha egy töm egnek, m elynek szögsebessége van, azaz forog, még re la tív



sebességet adunk. Az a  megfigyelő, aki megfigyeléseit a földhöz viszonyított 
forgó rendszerben végzi, lényeges különbséget észlel az ú. n. földi rendszer
hez viszonyítva. A földön lévő megfigyelő elsősorban a súlyt fogja észlelni. 
Az a> megfigyelő, aki az észleléseit olyan rendszerben végzi, am ely a földhöz 
viszonyítva gyors forgásban van, a súly hatásán kívül két ha tást észlel, az 
egyik a centrifugális erő, a másik a Coriolis-erő. A centrifugális erőt a forgó 
rendszer megfigyelője mindig észleli, még akkor is, hogyha a  forgó rendszer 
relative egyensúlyban van. A Coriolis-erő akkor észlelhető, ha a forgó rend
szerben valam ilyen test a  forgó rendszerhez viszonyítva m ozgásban van. 
A  4-es számú ábra szemlélteti a Coriolis-erő keletkezését. Ha az asztalka áll,

a  golyót meglökve, az az 1-el jelölt helyzetbe ér egyenes vonalon mozogva 
(szaggatott vonal). Ha azonban a kerek asztalka forog és a szemlélő együtt 
forog az asztallal, úgy a golyó a 2-vel jelölt pontba jut. A görbe pálya arra  
m utat, hogy egy a pályára merőleges erő, az ú. n. Coriolis-erő téríte tte  ki (Pc).

Ezt az erőt, vagy gyorsulást m int physiologiai ingert Schubert vezette 
be. A Coriolis-erőket úgy érzékelhetjük legegyszerűbben, ha egy forgószékben 
forgunk s közbeni .egy súlyt kitolunk és visszahúzunk. A súly  tehát forog és 
egyenesen sugárirányban mozog. Ilyenkor érezzük, hogyha a sú ly t kitoljuk, 
a Coriolis-erő a súlyt a forgással ellentétes irányba taszítja, behúzásnál pedig 
a forgatással egyező irányba. A Coriolis-erő fellépéséhez teh á t forgás és re la 
tív mozgás kell. Ez az erő arányos a szögsebességgel és a forgórendszerben 
való mozgás re la tív  sebességével és m indig merőleges a haladás (relatív m oz
gás) irányára és a forgási tengelyre. Ha tehát valakit m egforgatunk és ez a la tt 
fe jét előre hajtja, fellép a Coriolis-erő, m ely az egész fe jre  s így a  labyrin thra 
is h a t és benne ú. in. járulékos áram lásokat fog előidézni. Az erő az egész 
labyrin thra hat, de áram lást csak a tangentiálisan, vagyis az ív jára t síkjában 
ható komponensek tudnak előidézni. Az áram lást az a gyorsul áskül önbség 
idézi elő, amely abból adódik, hogy az ívjárat, pl. vegyük a  frontálisát, felső 
részié a bólintás tengelyétől távolabb van s  így nagyobb mozgást végez, 
m int az ív já ra t alsó része.

Hogy világosabb legyen előttünk a Coriolis-erőnek a labyrin thra gya
korolt hatása, egy gyűrűalakú zárt edényt m egtöltöttünk folyadékkal teljesen 
s ebben figyeltük meg a folyadék mozgásokat. Ha a forgástengely körül forgó 
rendszerben az edényt önmagával párhuzamosan m ozdítjuk el az áb rán  lá t
ható A állapotból a B állapotba, úgy minden pontjának relatív  sebessége 
azonos, tehát minden folyadékrészecskére ható Coriolis-erő azonos, ezért fo
lyadékmozgás nem indul meg. Ha az edényt b illentjük a> bólintás 'tengelye 
körül B bői C állapotba, úgy a felső részén nagyobb lesz a relatív sebesség
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s így a Coriolis-erő is m in t az alsó részen. A felső 'részben lévő folyadékrészecs
kékre ható Coriolis-erő nagyobb lévén, m int az alsó részben, folyadékmozgást 
indít meg a gyűrűa lakú  edényben.

Tudjuk, hogy a  Coriolis-erő arányos a re la tív  mozgás sebességével. így 
ha a forgás a la tt  fe jűnkkel bólintunk, úgy a Coriolis-erők által előidézett 
endolympha áram lás fo ly tán  az az érzésünk lesz, m in tha egy csónakban rin 
gatóznánk, ha pedig o ldalt bólintunk, úgy a hintázáshoz vagy a lovagláshoz 
lesz hasonló aiz érzésünk. Egyes esetekben, akik egyébként jól bírták a fo r
gatást bólintás nélkül, a forgás a la tt fejmozgásokat végezve, rosszul lettek 
és hánytak.

Repülés alkalm ával akkor lépnek fel a Coriolis-erők, ha  a repülő kis- 
sugarú  körön forgó m ozgást végez és közben fejét mozgatja. Ez leginkább 
a dugóhúzónál és éles fordulónál fordul elő. Ezért nagyteljesítm ényű gépen 
m űrepülés a la tt a nagyon h irtelen  fejmozgásokat el kell kerülni. Az iro
dalom  szerint m ár sok halálos áldozat következett be a Coriolis-erők hatására. 
A  pilóta csak azt veszi észre, hogy valam i nincsen rendben. Látszólagos for
gási és mozgási érzetek, esési érzés lépnek fel s m indezeket a gépre vonat
koztatja. Minden ilyen látszólagos mozgást a gép abnormis mozgásaiként érez 
s így a  gép valódi m ozgását nem  tu d ja  megítélni. Még gyakorlott pilótákat 
is igénybe vehet a  Coriolis-erő. A látszatm ozgások folytán ellentétes korm ány
m ozgásokat végezhet az a  repülő, aki nincs tisztában az ilyen jelenségek fel
lépésével. Egyéb repülési m ozdulatoknál is felléphet á  Coriolis-erő. Fontos 
figyelm eztetni a pilótát ilyen  látszatm ozgásokra és azokat m ár a  forgatószék
ben m egism ertetni vele, hogy azu tán  inkább higyjen a m űszereinek, mintsem 
az érzékszerveinek. \

A labyrinth teh á t nem  precíziós műszer, ha a pilóta nem  lá t pl. vak- 
r»épülésnél, kizárólag m űszereire van utalva. De még a műszeres repülésben 
is zavarnak  ezek az érzések. A legtöbb időt rabló  a műszeres repülés tanulása
k o r éppen  az, hogy m egtanuljuk  függetleníteni m agunkat a hamis érzetektől 
s azoktól szabaduljunk. M eg kell tanulnunk, hogy mindig a m űszernek van 
iglaza, ha az érzés és a m űszer között differencia van.

6 7 8



Levonva most m ár a m ondottakból a következtetést, a  fülészeti gyár 
korlatra vonatkozólag azt kell mondanunk, hogy a labyrinth-túlérzékenyek 
a repülésből kizárandók, a physiológiás határok közt csökkent labyrinth- 
reakciók azonban nem  indokolják a. jelöltek eltanácsoLását, m ert nem  m inden 
m úlik a labyrinthon. Kóros reakciók, súlyosabb kiesések a  labyrin th  részéről 
term észetesen alkalm atlansági okot jelentenek. Azt hinnénk, hogy éppenség
gel előnyös lenne a pilóta szám ára a vestibuláris apparatus hiánya. Vizsgá
latok azonban azt bizonyítják, hogy a labyrin th  nélkülieknek m indig vannak 
egyensúlyzavarai és a kompenzálás sohasem teljes. A labyrin th  értéke a pilóta 
számára a körülm ények szerint változó. Normál labyrin th  segítséget jelent 
a repülésben akkor, ha nem  lesz túlingerelve. Norm ális repülésben tehát 
hátrány  a labyrinthhiány, de előnyös akkor, ha túlingerlés tám ad valamilyen 
oknál fogva pl. dobálós idő, huzamosabb műrepülés.

Az egyensúlyérzék vizsgálatát a szokásos klinikai eljárások szerint 
végezzük. Vizsgáljuk a sensibilizált Rombergt-tünetet, behunyt szemmel való 
járást, az egyensúlyozást egy lábon. Utóbbinál a jelölt cipő nélkül sarokkal 
és lábujjakkal érin ti a földet az egyik lábával, m íg a m ásikat térdben, derék
szögben behajlítja  s  ügyelünk arra, nehogy a  két comb támassza egymást, 
így áll a vizsgált 15 másodpercig (biztosan, bizonytalanul, vagy ritkán  kép
telen egy lábon egyensúlyozni).

Az ív jára tok  vizsgálatát forgószék vizsgálattal végezzük. A forgatás 
u tán  (20 mp a la tt tízszer forgatunk) megfigyeljük az ütonystagm ust. Ism ere
tes, hogy a  postrotatorikus nystagm us nem  abszolút m értéke a fokozott vagy 
csökkent vestibuláris érzékenységnek. Á ltalában 20—40 m p-et veszünk alapul 
az alkalmasság megállapításánál. A fősúlyt azonban a rra  helyezzük, hogy a 
labyrinth ingerelhetősége között ne legyen asym m etria s a vizsgáltak á lta lá 
ban ne legyenek túlérzékenyek a forgatással szemben. Az előzőek alapján 
tudjuk, hogy a gépben való mozgások rendesen forgatás szempontjából küszöb 
alattiak, továbbá tudott az is, hogy aki forgószékben szédül, nem  biztos, hogy 
repülőgépen is szédül. Forgási szédülés gépben csak huzamosabb gyors dugó
húzó u tán  szokott jelentkezni. Végzünk forgatást 90°-kal előre hajlíto tt felső
testtel és nyom ban forgatás u tán  felegyenesedik a vizsgált s ilyenkor meg
figyeljük a P urkinje által le írt esési reakciót. Ennek m agyarázata az, hogy 
ilyenkor a frontális ív já ra t kerü l horizontális helyzetbe forgatás a la tt és a 
felegyenesedés u tán  eredeti verticális helyzetébe ju tván  vissza, olyan érzés 
keletkezik, m in tha frontális-verticális síkban ellentétes forgás lenne. így  olyan 
a benyomásunk, m intha a  test súlypontja az alátámasztáshoz képest meg
változott volna és az esési reakció m integy megfelelő ellenreakcióként követke
zik be. Az em ber a horizontális síkban történő forgásokat sáokta m eg és a 
többiekhez ikevésbbé adaptálódott. Éppen, m ivel a horizontális síkban történő 
forgások a megszokottabbak, azért a fe jtartás megfelelő m egváltoztatásával 
az ilyen szédülést horizontálissá alakítjuk át. így  pl. gyors dugóhúzóból 
kijőve, a szédülés függőleges síkban tö rtén ik  (m ert a pilóta ennek megfelelő 
helyzetet foglal el a dugóhúzó forgásai a latt, főképpen a frontális ív já ra t jön 
ingerületbe). Ezért, aki számára ez a forgás-érzet különösképen zavaró, 
elkerülheti úgy, hogy dugóhúzóból kijőve a gép a ljá t nézi. m ikoris vízszintes 
síkban érezzük a forgást, ami a szervezetnek megszokottabb. Érdekes az egyéb 
m űrepülési form áknak a labyrin thre gyakorolt ha tásá t elemezni. A bukfenc 
leginkább sagittális ívjára'tokat ingerelheti, de ez rendesen küszöb a la tt m arad; 
a  centrifugális erő viszont az otolithekre gyakorol ingert, ami laz emelkedő 
érzést adja, m ert az eredőerő iránya ugyanaz m arad (fejtől-láb irányba), csak 
nagysága változik. Lassú vezetett orsónál a szöggyorsulás a frontális ív já ra
tokra gyakorol ingert, de ez rendesen szintén küszöb alatt m arad; a nehéz
ségi erő segítségével, ha eltekintünk az aránylag csekély centrifugális erőtől, 
a  gépnek a hossztengelye körül le írt 360'-ú fo rdu latá t az otolithsk révén jól 
érzékeljük. Gyors orsónál (a gép hosszanti tengelye körüli forgás) a szög-
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gyorsulás küszöb fölé ju th a t és utóforgás-érzetünk lehet; az otolithekre gya
korolt hatás az emelkedés érzetét adjai, m ert a gép a gépen kívül eső tengely 
körül hengerpaláston fordul meg.

A labyrinth-vizsgálatoknak gyakorlati értékük is van a repülő részére, 
m ert megism eri a látszatforgásokat, egyéb érzékcsalódásokat és az esési 
reakciót. M egfigyeljük ilyenkor az összbenyomást is, am it a labyrin th  a vege
ta tív  idegrendszerre gyakorol, m int elsápadás, pulzusváltozás, verítékezés, 
vérnyomásváltozás, légzésváltozás stb. Túlérzékeny egyének vegetatív laby
rin th-reflex  ei o lyan  erősek lehetnek, hogy néha a forgás u tán  coffein-injek- 
cióra is szükség volt, valószínűleg a splanchnikus vérbőség fo ly tán  bekövet
kezett agyanaem ia m iatt. Egy alkalom m al a forgatás epilepsziás aequivalenst 
válto tt ki (görcs, amnézia). Szükség esetén elvégezzük a caloriás vizsgálatokat 
is. Fontos szám unkra a vegetatív  idegrendszer állapota is, am ely talán  leg
inkább felelős a  légibetegsógért. A repülés1 szempontjából a vegetative ke- 
vésbbé ingerlékenyek al legalkalm asabbak.

Az otolith apparátus v izsgálatát általában a té r  m inden irányában 
mozgatható ú. n. vestibuláris asztalkán végzik. A tapasztalait azt bizonyítja, 
hogy a passzív elhajlást a gépben kb. tízszer nehezebben érzékeljük, m int a 
földön, valószínűen a gép á lta l okozott vibrációk folytán. Á ltalában ez a 
vizsgálat nem  nagy jelentőségű, m ert a passzív helyzetértékelés és a térbeli 
tájékozódás a labyrin th  alapján úgy sem lehetséges, inkább csak a gyorsulá
sok érzékelése a fontos, hogy azt érezzük, hogy m ennyire van igénybe véve 
a szervezetünk.

A vestibuláris reakciók viselkedését a különféle magasságokban mi 
nem  vizsgáltuk. Irodalm i adatok alap ján  ism eretes előttem, hogy az alacsony
nyomású kam rában  végzett labyrinth-vizsgálatokkor 5000—6000 m éteren nem 
léptek fel lényeges eltérések, csak valam ivel ingerlékenyebbnek bizonyult 
a labyrinth.

Fontos végül a labyrin th  funkcióinak ellenőrzése bizonyos betegségek 
u tán . Főképpen ném ely fertőző betegséggel kapcsolatban néha lappangó 
labyrin th-zavarok folyhatnak le az alapbetegség m ellett vagy éppen annak 
következm ényeképen s az ebből eredő statikai és dynam ikai zavarokat csak 
a lábadozó beteg gyengeségének ta rtják , holott ezek komoly form ában m ani
fesztálódnak akkor, ha a labyrinithnak repüléskor nagyobb teherpróbát kell 
kiáltania.

Jelentős szerepe van a repülésben a m élyérzésnek (proprioceptiv affek- 
tuso'k), habár jelentősége és lényege m ég nincs egészen tisztázva. M élyérzé
sü n k  a repülőgép lineáris m ozgásaira érzékenyebb, m int a labyrinthünk. 
K ísérle ti vizsgálatok azt bizonyítják hogy tabeszesek sokkal kevésbbé érzé
kelik  helyesen a lineáris mozgásokat, m int azon siketném ák, akiknek laby- 
r in th je  teljesen elpusztult. Az is közismert, hogy aiz egyensúlyozás a siket- 
ném áknál jobban kompenzálódott, m int a tabeszeseknél.

A m élyérzések jelentőségét a  labyrin th  tá l szemben az is bizonyítja, 
hogy ha fejünket pl. 90°-ra oldalt fo rd ítjuk  s a 'gyorsulás egyenesen előre 
hat, tehát laby rin thünk  úgy ingerlődik, m intha oldalt mozognánk s nem  
előre, mégis helyesen érzékeljük az előre való mozgást m élyérzésünk révén- 
A gyakorlott repülő valósággal gluteusain keresztül érzékeli a, mozgásokat. 
További kutatások szükségesek ahhoz, hogy teljesen tisztázzuk a mozgások 
és gyorsulások helyes érzékelését (belsőszervek, izmok, ízületek mélyérzése, 
tap in tás  s talán  egyéb bőr szenzációk).
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Különleges teherpróbát j elent a labyrin th  szám ára a m űrepülés, vagy 
a dobálós idő, mely- a la tt olyan szédülés vagy nausea (légibetegség) állhait be, 
amely végzetes balesetnek lehet okozója. H irtelen zuhanó-repülés közvetlenül 
izgatja a labyrinthot és erős szédülést okozhat. A hirtelen  emelkedés vagy 
süllyedés szintén kellem etlen érzést vált ki a túlérzíéikeny otolith-inger- 
lés folytán. Leginkább az otolithekre gyakorolt erőhatások a  kellem etlenek. 
A helyesen végzett m űrepüléskor keletkező szöggyorsulások általában  túl 
kicsinyek, vagy túl [rövid ideig hatnak.

Míg tehát a norm ális ingerlékenységű labyrin th  alig b ír sajátos jelen
tőséggel a repülésben — hiszen tudjuk, hogy nagyrészt az ív járatok számára 
küszöbalatti ingerek szerepelnek és a labyrin th  ú tján  való helyzetérzékelés 
a levegőben felmondja a szolgálatot —, addig a túlérzékeny labyrin th  nagy 
hátrányt jelent. Egyebektől eltekintve jobb repülők lesznek azok, akiknek a 
labyrin th je  kevésbbé érzékeny. Az ép labyrin th  viszont nagyon fontos a repülő
nek, éppen annyira, m int a  földön járó embernek.

A Honvéd Központi  Kórház  
1G hónapos transfusiós anyagának k iértékelése

Irta : d r, Vészi Im re  
orvosalezredes.

Ma, amikor egy kórház gyógyító m unkájának szerves része a vér
átömlesztéssel történő gyógyítás, egy intézet működésének m egítéléséhez hoz
zátartozik annak m egállapítása is, hogy hány transfusiót végeznek, milyen 
eredm énnyel, és a transfusió kivitelénél, indikálásánál b e ta rtják -e  a szükséges 
feltételeket. Igen tanulságosnak ta rtju k  ebből a szempontból a Honvéd Köz
ponti Kórház 16 hónapos transfusiós anyagának ism ertetését, és annak kiérté
kelését. A kórházban 1950. január 1-től 1951. m ájus 1-ig végzett transfusiós 
anyagot fogjuk ism ertetni, fel fogjuk tá rn i az előforduló hibákat, és rá  fogunk 
m utatni ezeknek orvoslási módjára.

M int ismeretes, Magyarországon a vérátöm lesztés therápiás fegyvertárunk 
mostohagyermeke volt. Betegnek régebben, néhány kivételtől eltekintve, csak 
akkor-adtak transfusiót, mikor az összes egyéb therápiás eljárás m ár csődöt 
m ondott, rendszerint m ár csak a betegség végső stádium ában. Hosszú időn át 
nem voltak tisztában gyógyító kádereink a transfusió indikációs területével, 
számos olyan esetben nem, vagy csak elégtelen mennyiségben ad tak  vért, m e
lyeknél éppen a transfusióval lehet elérni a leghatározottabb therápiás ered
ményeket. Sok esetben viszont alkalm azásra kerü lt a vérátöm lesztés olyan be
tegségeknél, m elyeknél eredm ény vele nem  érhető el. Hasonlóképpen nem is
m erték  a konzervált vért, és ezért kezdetben idegenkedtek alkalmazásától.

A kezdeti nehézségeket, az em lített hiányosságokat, illetőleg ezeknek suc- 
cessiv megszűnését híven tükrözi vissza a kórház transfusiós statisztikája. 
M int az I. sz. táblázatból látható, 'kórházunkban a transfusiók száma hónapról 
hónapra emelkedett. 16 hónap a la tt 602 vérátöm lesztést végeztünk, ezeknek 
havonkinti megoszlása a következő:
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I. sz. táblázat.

1950. január 2
február 3
m árcius 16
április 8
m ájus 5
június 25
július 18
augusztus 40
szeptem ber 47
október 25
novem ber 34
december 30

1951. jan u ár 75
február 88
m árcius 105
április 81
összesen 602

Fordulópontot je len te tt hazánkban Petrovszkij professzor elvtársnak, a 
szovjet tudósnak és sebésznek, a III. sz. Sebészeti K linika élére tö rtén t meg
hívása. Petrovszkij professzor elv társnak  mind a tábori sebészeti, mind a k lin i
kai előadásai, de számos külön előadása is, részleteiben foglalkozott a vérrel 
tö rténő gyógyítás elméleti, gyakorlati és szervezési kérdéseivel. Neki köszön
h etjü k  az első transfusiós tanfolyam  m egindítását, m elynek folyam án saját 
személyében 8 előadást tarto tt. E lőadásaiban irány t m utato tt a vérrel történő 
gyógyítás tudom ányos kutatásának  m egindítására is. Tanításai, irányító  és 
szervező, gyakorlati tanácsai te tték  lehetővé a Honvéd Vérellátó Intézet és a 
kórházi transfusiós állomások létesítését. K ülön ki kell em elnünk P etrovszkij 
elv társ tan ításait a csepp-transfusió ha'tásmechnizmusáról, és annak gyakor
lati alkalm azásáról, m ely módszer jelentőségét nem lehet elég aláhúzottan ki
emelni az úgynevezett védő, illetve biztosító transfusió  végrehajtásánál.

A transfusiók szám ának első emelkedései összefüggésben vannak Petrov
szkij professzor 'elvtárs ú tm utatása alapján, az O. V. Sz. által az 1950. év első 
negyedében m egtarto tt transfusiós tanfolyam m al. Ezzel m agyarázható, hogy a 
kezdeti (az 1950. év első1 5 hónapjában havonta á tlag  6,8) kisszámú transfusió- 
val szemben a  következő félévben e lértük  a havi 31-es átlagot. Figyelem re 
méltó a transfusiók szám ának h irtelen , ugrásszerű emelkedése 1951. jan u árjá 
tól. Ez a h irtelen  kiugrás annak a következménye, hogy az őszi hónapokban 
ind íto ttuk meg kórházunkban az első transfusiós tanfolyam ot. 1951 első 4 hó
nap jában  a transfusiók havi átlagszám a 87,2, teh á t a megelőző hét hónap á t
lagszám ának (31) csaknem háromszorosa. A transfusiók szám ának ilyen m érvű 
szaporodásában szerepet játszik az a tény  is, hogy az elm últ 1 év a la tt az egyes 
osztályok orvosai, beteganyagukon elért eredm ényeik alapján, meggyőződhet
tek a transfusió elsőrendű gyógyító hatásáról.

Ha a transfusiók osztályok szerinti megoszlását nézzük, a következőket 
lá tjuk:
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II. sz. táblázat.

Sebészet (2 osztály) 97 beteg 307 transfusió 87,350 ccm
Belgyógyászati (2 osztály) 70 197 60,450 ccm
Urológiai sebészet 3 40 11,450 ccm
Gégészet 11 11 3,800 ccm
Ideg-osztály 6 21 3,800 ccm
Egyéb osztályok 5 17 6,700 ccm

Összesen 192 beteg 602 transfusió 173,050 ccm

Az osztályok aránya a végzett transfusiók szempontjából álta lában  m eg
felel a m ás kórházak tapasztalatainak. Feltűnő a belgyógyászaton alkalm azott 
transfusiók relatíve nagy száma (a kórház beteganyagának korát, és az előfor
duló betegségeket véve figyelembe.) Ennek okára a transfusiós indicátiók fel
sorolásánál világítunk rá.

Ha a transfusiók javallat szerinti megoszlását vesszük figyelembe, akkor 
a következő képet kapjuk:

III. sz. táblázat.

Sebészeti indicátiók.
Desintoxikálás 20 beteg 58 transfusió 15,250 can
Vérzéscsillapítás és vérpótlás 28 i t 90 t t 27,580 can
Shocktalanítás és shock-prophylaxis 31 i t 77 t t 24,650 can
Védő és biztosító 57 i t 168 t t 47,890 ccm
Belgyógyászati betegségek. 
A trophia hepátis flava 1 f t 1 t t (plasma) 130 ccm
Hepatitis chronica 1 f t 1 i t 350 ccm
Colitis 3 f t 7 i t 2120 ccm
Nephritis 2 f t 7 i t 1900 ccm
Haemophilia 1 f t 3 t t 800 ccm
Agranulocytosis 1 f t 7 t t 3200 ccm
Leukémia 2 f t 5 f t 1850 ccm
Anaemia 7 f t 16 i t 4310 ccm
Lymphogranulomatosis 3 i t 19 i t 5960 ca n
Mononucleosis 1 f t 2 i t 500 ccm
Thrombopenia 2 f t 9 i t 2450 ccm
P leuritis exsudativa 1 f t 7 i t 1800 ccm
Tüdő-tbc. 3 t t 8 i t 2080 ccm
Endocarditis 1 f t 1 I t 300 ccm
Sepsis 1 t t 7 i t 700 ccm
Status febrilis 1 ,, 1 i t 250 ccm
Typhus abdominalis 1 t t 4 i t 1100 ccm
Febris rheuma'tica 33 . t t 99 I t 28110 ccm

A transfusió indicátióihoz néhány megjegyzést kell fűznünk. Gyomor- 
perforatió esetén a sebészeti osztályok a transfusiót csak kis m ennyiségben al
kalm azták, inkább az infúziót részesítették előnyben. A klinikai tapasztalatok 
szerint a nálunk alkalm azott mennyiségnél nagyobb m értékben kell alkalm azni 
a vérátöm esztést ezekben az esetekben, természetesen sú ly t fek te tve arra, 
hogy időközönkint alkalm azott infusiókkal megfelelő m ennyiségű sót és cukrot
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is juttassunk a szervezetbe. A sebészeti osztályok főleg a sérültek kezelésénél 
alkalm azták k ite rjed ten  a vérátöm lesztést, am i beteganyagunk jellegének kö
vetkezménye. K ite rjed ten  és jó  eredm énnyel k e rü lt alkalm azásra a transfusió 
a gyom or-m űtétek előkészítésénél és utókezelésénél is, és ezekben az esetek
ben, akárcsak a balese ti anyagban, a helyes m ennyiségeket alkalm azták. Igen 
jó  eredményeket észleltek az egyes osztályok a tranfusió  vérzéscsillapító h atá
sá t illetően is.

Ami a belgyógyászati indicátiókat illeti, elsősorban a rra  kell rám uta t
nunk, hogy a szovjet tapasztalatok nyom án igen helyesen alkalmazzák a vér
átömlesztést a tüdő-tuberculosis egyes eseteiben. Hiányosságok: nem adtak 
elegendő m ennyiségű vért a gyom or-vérzéseknél. M int ismeretes, gyomor
vérzésnél ta rtó s  csepp transfusiót kell alkalm azni. Rapid transfusió alkalm a
zása a vérnyomás em elésével a vérzés fokozódását, ille tve a m ár csillapodott 
vérzés recidiválását fogja eredményezni. Tervbe vettük, szovjet szerzők, főleg 
Kazanszkij tapasztalatai alapján, vörösvérsejt-suspensió alkalm azását, illetve 
készítését. V örösvérsejt-suspensióval ugyanis nem  növeljük a keringő folyadék- 
m ennyiséget, teh á t nem  em eljük a tensiót, és  így a  vérzés recidiválásának a 
veszélye elkerülhető. A  vörösvérsejt-suspensiót anaem iáknál is alkalmazni 
fogjuk teljes vér transfusió ja  helyett.

Mint az a közölt táb lázat adataiból is kiolvasható, igen nagy számban al
kalm azták a vérátöm lesztést febris rheum atica esetében. A II. belosztály rheu- 
m ás láz bizonyos eseteiben 33 betegnél alkalm azott transfusiót. Ezek között 
kisebb számban szerepeltek a transfusió m egszokott indicátiói: két esetben a 
vérből streptococcus haem olyticus tenyészett ki, néhány  esetben pedig a su~ 
lyos anaemia indokolta a vérátöm lesztést. A többi esetben súlyos rheumás láz
ról volt szó, m elyeknél hosszan elhúzódó típusú láz, tartósan 100 körüli vörös- 
vérsejrtsüllyedés, vagy kifejlődő vitium  m utatkozo tt k ifejezett EKG elvál
tozásokkal. Az EKG elváltozások között erősen m eglassult pitvar-kam rai veze
tés, W enokebach-típusú p itvar-kam rai block, nodalis shytm us szerepelt. A leg
súlyosabb rheumás card itis  is jól tű rte  a csepp-transfusió form ájában nyújto tt 
250 ccm. vér bevitelét. Az elért eredm ények biztatóak. Hasonló súlyosságú, 
csak salycillal kezelt kontroli-esetekkel való összehasonlító kiértékelés a II. 
belosztály&n. jelenleg v an  folyam atban.

M ár az előzőekben röviden em lítettük, hogy a transfusiók kapcsán a leg
több osztály kiváló vérzéscsillapító hatást regisztrált. Különösen vonatkozik 
ez az urológiai sebészeti osztályra, ahol a súlyos vese-traum ák okozta haem a- 
tu r ia  u tán  nyújto tt sorozatos transfusiókkal csaknem  m inden esetben sikerült 
a vérzést elállítani, és a sérü lt vesét megmenteni. Hasonlóképpen jó eredm é
ny ek e t ért el a transfusióval a gégészeti osztály is a tonsillectomia után fellé
p e tt komolyabb vérzések csillapításában.

Ha az elvégzett 602 transfusió u tán  fellépő reactiókat és szövődményeket 
szem léljük, az alábbi képet kapjuk: ’ IV.

IV. sz. táblázat.

1950- ben: 9 hidegrázás,
1 anaphylaxiás reactió (urticaria),
1 posttransfusiós haem olytikus shock

1951- ben: 3 hidegrázás.
Összesen: 14 reactió és szövődmény, az összes transfusiók  2,48 %-a.
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Statisztikánk ebből a szempontból nemcsak hazai, de külföldi viszonylat
ban is kitűnőnek mondható. A transíusiós reactiók és szövődmények ilyen ala
csony számáról csak egyes szovjet gyógyintézetek számolnak be. Ami egyetlen 
posttransfusiós haemolytikus shock-esetünket illeti, ez téves vércsopbrt-m eg- 
határozás következménye volt (a m eghatározás a régi 2-savós módszerrel, rossz 
világítás m ellett történt). Szerencsére az esetnek a betegre nézve komolyabb 
következményei nem voltak. 12 hidegrázásunk közül csak egynél m értünk  39 
C°-nál magasabb hőm érsékletet, 5-nél a hőm érséklet 38—39 C° között volt, és 
a  fentm aradó esetekben csak enyhe következményes hőemelkedésről volt szó.

Kórházunkban m ár a transíusiós tanfolyam  m egindulása előtt, de különö“ 
sen  annak m egindulása után, a transfusiók túlnyomó többségét középkáder 
végezte. A kezdeti időszakban a vérátöm lesztést azok a középkádereink esz
közölték, akik az O. V. Sz. által az elm últ év januárjában  m egindított transfu- 
siós tanfolyam on résztvettek, és a vizsgát sikerrel letették. Ma m ár számos 
■olyan középkáderrel rendelkezünk, akik a transfusiót teljesen önállóan .vég
zik. A transfusiót végzők megoszlását az alábbi táblázat m utatja:

V . sz. táblázat.

Orvos végzett transfusiót 120 esetben (összes eset 20%-a).
Középkáder végzett transfusiót 492 esetben (összes eset 80%-a).

Ha a transíusiós reactiók és szövődmények szám ának figyelembevételével 
é rték e ljü k  ezeket az adatokat, akkor kétségtelenül meg kell állapítanunk, 
bogy eredm ényeink több m int kiválóak. A Szovjetunió kivételével nincs or
szág, ahol középkáderek ilyen nagy számban, és ilyen jó eredm énnyel végez
nek  vérátöm lesztéseket.

Transíusiós reaetióink kis számát a következő tények m agyarázzák:
1. A vérátöm lesztéseket mindig a legszigorúbb sterilitás betartása  mel

le tt  eszközöltük, ebbe a követelm énybe a legkisebb lazaságot sem engedtük 
becsúszni.

2. Lehetőség szerint mindig csoport-azonos vért adtunk, más csoportú vért 
csak olyan esetekben, am ikor a megfelelő csoportú nem állott rendelkezé
sünkre, és annak beszerzésére a sürgősség m iatt időnk nem volt.

VI. sz. táblázat.

Csoportazonos vérrel tö rtén t a transfusió 571 esetben (esetek 94,88%-a).
M ás csoportú vérrel tö rtén t a transfusió 31 esetben (esetek 5,12%-a).

3. A szerelék légtelenítéséhez sohasem használtunk konyhasós átöblítést, 
am i a pyrogén-factorok szerelékbe ju tásának fokozott lehetőségét re jti m agá
ban, hanem  ezt m indig a palackból k iáram oltato tt vérrel végeztük. E rre  a 
cé lra  5—10 ccm vér elegendő, ez nem  jelen t pazarlást, em ellett pedig a k iára
m olta to tt vér jól felhasználható a vérkonzerv csoportjának a m eghatározására 
és a Clemence-próba elvégzésére.

4. A vérnek a tároló állomásról az alkalm azás helyéig történő szállításánál 
a  legnagyobbfokú óvatosságot vezettük be: a konzervet rázódás nélkül, óvatos, 
lassú léptekkel szállítjuk. Az alkalm azás előtt a palackot 1—2-szer gyengéden 
m egforgatjuk, így elérjük a plasm a-vörösvérsejt-réteg olyan m érvű keveredé
sét, m ely a transfusió kivitelét nem  akadályozza.
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5. Elhagytuk a palacknak a vérátöm lesztés előtt eszközölt melegítését, 
m ely a haemolysis veszélyét re jth e ti m agában. Ügy járunk  el, hogy sürgős 
esetektől eltekintve a palackot kb. fél óráig szobahőm érsékleten hagyjuk állni, 
és u tána eszközöljük a  transfusiót. A szerelék gumicsövét több helyen rag ta
pasz csíkkal rögzítjük  az alkarhoz, így a lassan áram ló vér még a vérpályába 
való bejutása e lő tt könnyen felveszi a  bőr hőm érsékletét, így a vérpályába ju tva 
zav art m ár nem  okozhat. Egyébként is csepp-transfusiónál percenkint olyan 
kis m ennyiségben k erü l a konzerv-vér a  vérpályába, hogy pillanatok alatt fel- 
melegszik. Masszív transfusiónál, m ikor a vér m elegítésére időnk m ár nem volt, 
és az alacsony hőm érsékletű v ért nagy m ennyiségben kellett a szervezetbe 
ju tta tn u n k , soha nem  észleltünk sem ilyen ebből eredő káros jelenséget.

Befejezésül i t t  em lítjük  m ég meg, hogy a különböző csoportú véreket m i
lyen  arányban alkalm aztuk. Ez jó ú tm utatásu l szolgál a többi kórház v ér- 
igénylésénél, m ert hiszen a vércsoportok megoszlása országszerte egyforma.

VII.  sz. táblázat.

O-csoportú v é rt adtunk 270 esetben (összes transfusiók 44,83%-a).
A-csoportú v é rt ad tunk 196 esetben (összes transfusiók 32,55%-a).
B-csoportú v ért adtunk 88 esetben (összes transfusiók 14,66%-a).

AB-csoportú v ért adtunk 48 esetben (összes transfusiók 7,96%-a).
Azzal a gyakorlati tanáccsal zárjuk  közlésünket, hogy a kórházak transfu - 

siós állomásai m indig tartsanak  rak táron , a szükségleten felül, O-csoportú 
vért, számítva olyan sürgős beavatkozást igénylő esetekre, m ikor csoport
azonos vér nem áll rendelkezésünkre.

A nyelőcső EKG
Irák : d r. R en ed i Is tv án  és  dr. R o ch litz  K áro ly

orvosőrnagy r. int. főorvos.

A nyelőcső EK G  közel 3 évtizedes vizsgáló eljárás. B aur és Böhrr.e 
1923-ban ism ertették  s  bár technikailag egyszerű, mégis teljesen elfelejtődött. 
Nem csak a kisebb kézikönyvek hagy ják  em lítés nélkül, de a terjedelm es, kő 
zel 900 oldalas K atz is csak a nev é t említi. Ennek oka nézetünk szerint az, 
hogy le író i és utánvizsgálói h ibásan értelm ezték, a b a l p itvar közelébe leveze
te tt  nyelőcsőelektród1 görbé jé t egyedül a bal p itv ar akciójának ta r to tták  és kó
ros változásait em iatt nem  is tu d ták  értékelni. E fé lreértés m ia tt javasolt Lui- 
sada „kiegészítő“ m ódszert a jobb p itv a r - ábrázolására, a nyelvgyökre te tt  
sp irá l elektród m ellkasi elektróddal való összekapcsolását. Csak Chatel—Hussey 
v e tik  fel, hogy a nyelőcső EKG m indkét p itv a rt ábrázolja és a két p itvar 
sum m aciós görbéje lá th a tó  a végtagfelvételen.

A módszer az állatkíséírletekben használt anus-oesophagus elv. alapél 
véből indu lt ki és a bal p itvar hátsó  falának közeléből vezeti el a keletkező 
akciós áram ot, hasonló képet ad ahhoz, ám ít Condorelli d irek t p itv a ri elv.-nél 
n y ert absc. púim. m ű té tje  közben (1932.). Duodenum szondát a fém végéhez



forrasztott vékony rézdró ttal vezetővé alakítunk á t  és a vezető drótot a gum i- 
csövön tú l 10— 15 cm -re szabadon vezetünk. Rtg. ellenőrzés szerint a fogaktól 
30—35 cm-re levezetett szonda a pitvarok m agasságába ju t. A hányinger 
csökkentésére a garat pantocainos ecsetelése v. perm etezése szükséges. A szon
dához a jobbkar kábelját kötjiük és az I. v. II. e lv r t  kapcsoljuk. Mivel a 
szonda a nyelőcsőben szabadon mozog, nincs rögzítve, m in t a végtagelektród, 
hosszabb felv. szükséges. Az egészséges szív pitvarakciója  a nyelőcső elv.-ben 
mindig summaciós görbe, a pozitív, félkörívet alkotó jobb pitvar és a kes
keny, V alakú, 0.03—4“-el később kezdődő negatív bal p itvar görbe v e tü l egy 
másra. (1. ábra). A bal p itv a r akció kezdete néha kis incisura alakjában a

I. elv.

II. elv.

nyelőcső
EKG

1. ábra. Normális nyelőcső EKG.

végtag elv.-ben is lá tható  (élettani assychronia). A m ódszer leírói a bal p itvar 
előtti kis pozitív hullám ot le írták , de nem értelm ezték, nem  gondoltak arra, 
hogy a p itvarok aktiválása a jobb p itv a r ingerlésével kezdődik és ez a 'kis 
póz. hullám  annak felel meg, am ikor az ingerület a Bachm ann kötegen á t m ég 
nem ért el a bal pitvarra. Ezen tévedés m iatt vélték, hogy a bal p itvar akciója 
kétfázisú, neg-poz. és em iatt nem  tu d ták  a nyelőcső EKG m indkét p itvart 
ábrázoló görbéit értékesíteni a szívdiagnosztikábain.

A két p itvar akciója legtöbbször nem  egyszerűén sum m álódik a végtagi 
elv.-ekben, hanem  térbeli irányuk is van  (vektor), és a fron tá lis  síkhoz való szög 
döntő. Ezért lehetséges, hogy a végtag EKG-ban isoelektrom os P  a nyelőcső
ben jól lá th a tó  kilengést ad (Baur). Ez a v etü le t m agyarázza, hogy a nyelő“ 
csőben jól kivehető és kam rai QRS-en 0.04—0.12“-el tú lérő  p itvari hullám  
a végtagelv.-ben nem  látható . A nyelőcső EKG-ban k e ttő s  T hullám ot látunk, 
amelynek első csipkéje a pitvarok, a második a kam rák desaktiválásának
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fe le l meg. A p itv ari ST szakasz leginkább a  blockirozott P  hullám nál (pitvar 
k am ra  block, block, p itv ari ES) lá tha tó  jól, egyébként a QRS rávetülése fedi.

Ha a  nyelőcső fém vége feljebb, a szájhoz közelebb kerü l, a  neg. bal p it
v a r i akció sekélyebb lesz, m ajd  eltűn ik  és a végtag elv.-hez hasonló egyetlen 
pozitív P  csipke m arad. Ha viszont a k u ta tó  elektródot m élyebbre, a gyomor
hoz közelítjülk, a jobb p itv a r akciója lapul le, egyetlen neg. csipke, a bal pit 
v a r látszik, m ég m élyebben ez is ellapul.

I. elv.

II. elv.

III. elv.

nyelőcső
EKG

2. ábra. P mitrale nyelőcső EKG-ja.

Nézzük elsősorban, hogy a végtag EKG P nagyságváltozásainak, a ma
gas P-nek (P m itra le  és pulm onale) és a lapos P~nek m i felel m eg a nyelőcső
ben. Mitralis szívhibában a magas P ll2 (P m iír.) elég későn m utatkozik az 
EK G 'ban, legtöbbször m ár a dekom penzáció tüneteivel egyidőben. A nyelő
csőben a bal p itv a r negatív  csipkéje szélesebb, 0.06—7" idő tartam ú és jelen 
tősen m élyebb (6— 8 mm), am ikor m ég a  végtag EKG-ban csak jelzett a P 
m itr., vagy egyáltalán nincs jele a  p itv a r hypertrophiának. A 2. áb ra  21 é. 
komp. sten. +  ins. bicusp. esetéből való. RTG-en a szív m itralis alakú, jobbra 
kissé nagyobb, a bal p itv a r h á tra  erősen bedomborodik, A  végtag E K G 'ban 
je lz e tt  P  m itrale. A  harm adik  csipke komp. p itvari Es-t m u ta t. A nyelőcsőben 
a mély, széles neg. bal p itv a r csipke a  b a l p itvar hypertrophia és dilatációnak 
fe le l meg. B aur első közlem ényében is v an  ilyen ábra. A p itv a ri ES elektro
mos tengelye a végtag e lv ib en  jobbra hajlik  és a nyelőcsőben a jelzett p it
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vari akció a jobb p itvar hullám át m utatja. Komp. m itr. vitium ból származik 
a 3. ábra is, amely a rheum ás láz m aradványaként 0.25"-re m egnyúlt PQ-t 
m utat. A végtag elv.-ben p itvar hypertrophia nem  m u ta th a tó  ki, a P  tengely 
jobbra hajlik. A nyelőcső felv.-en a széles m ély bal p itv a r akció bizonyítja

I. elv.

II. elv.

III. elv.

nyelőcső
EKG

3. ábra. Megnyúlt PQ (0.25"). 
Végtag EKG: P pulmonale. 

Nyelőcső EKG: bal pitvar hypertrophia.

a bal p itvar hypertrophiát. A T a tria le  kétfázisú, poz-neg. (M agyarázatát 1. a
7. ábrán.) További vizsgálatok szükségesek a csúcson hallható  systoles zörej 
organikus, v. funkción, eredetének a nyelőcső EKG-val lehetséges elkülöníté
sére. A 3. ábra biztató, m ert a végtag elv.-nél érzékenyebb, korábban  látható  
a nyelőcsőben a bal p itv a r hypertrophiája.

I. elv.

II. elv.

III. elv.

nyelőcső
EKG

4. ábra. P pulmonale.



Még értékesebb eddigi tapasz talat szerint a P pú im .  oesophagokardio- 
g r a rumja. A  P  púim. ugyanis sokkal gyakoribb funkcionális okiból (vegetatív 
tonusváltozás, kóros p itvari ingerületterjedés), m in t az organikus eltérésnél, 
a jobb p itvar hypertrophiájánál. A 4. ábra empysemás, m erev m ellkasú 35 é. 
férfi EK G-ját m u tatja , aki 2 éve dyspmoes, sokat köhög. A végtagelvrben 
m érsékelt P  púim., a nyelőcsőben a norm, bal p itv a r csipke u tá n  a jobb p itvar 
ezt követő része magas, csúcsán kiszélesedett. Még jobban látszik az 5. ábrán,

I. elv.

II. elv.

III. elv.

nyelőcső
EKG

5. ábra. P pulmona e a nyelőcső EKG-ban.

ahol pedig a végtag elv.-ben a P  csipke normális. 22 é. férfi, két éve pleur, 
exs., féléve munkadyspnoe. K éthegyű billentyűelégtelenség klinikai és RTG 
tünetei, az EKG-ban, k ifejezett laesio (lapos T1( isoelektromos T2, neg. TV). 
A nyelőcsőben a 6 mm. m agas pozitív jobb p itvar csipke m utatja , hogy a 
vitium  kom penzálása m ár a jobb szivfélre hárul.

A funkcionális P púim. egyik példája a 6. ábra, amely fizikailag és RTG 
szerint egészséges szíven keletkezett. Az anamnezisben többszöri nephritis 
szerepel. RR: 135/100, vizeletben nincs kóros, vérsüly: 5 mm. A kp. typusú 
EK G -ban kisfokú P  púim. A nyelőcsőképen a jobb p itvar íve normális, a bal 
p itvaré kisebb, csak kicsiny bevágásként látható. Valószínű, hogy a végtag
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summaciós BKG-jában a k is  bal p itvar csipke adja a jobb p itvar túlsúlyát, 
a relatíve magas P pulm-t.

Rheumás láz kapcsán keletkezett lapos P. nyelőcső EKG-ját m u ta tja  
a 7. ábra, amelyen csak a bal p itvar negatív csipkéje látszik, a jobb p itvar  
akciója, ingerületterjedése hiányzik. Érdekes, hogy a T atriale negatív, vagyis

11. elv.

III. elv..

nyelőcső
EKG

a  bal pitvar akciójával egyirányú. Eszerint a T atria le  is összetett, a jobb p i t 
v a r pozitív és a bal kicsit későbbi negatív T hullám ából summálódik, de a T 
a tria le t főleg a jobb p itvar hosszabb idő tartam ú akciója befolyásolja. Nem 
ritk a  azonban a nyelőcső EKG-ban a bifazisos, poz-meg. T atriale, a két p it
var különböző idejű desaktiválásának eredm ényeként (1. 3. ábra).

Szintén kóros p itvari ingerületterjedést m u tat a 8. ábra, ahol a végtag 
EKG-ban többször ism ételve negatív P.,, 3 látszik, 0.19”-re m egnyúlt átveze 
tássel, klinikailag ép szíven, panasz nélkül. A nyelőcső EKG-ban a két p itvar 
iránya fordított, a jobb p itvar íve negatív, a balé hegyes, keskeny pozitív 
a  T atriale is sekély, negatív. Rothberger kísérletei bizonyítják, hogy neg.
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6. ábra. Funkcionális P púim.



norm ális átvezetéssel eredhet a sinuscsomóból. A rendellenes ingerü le tlefu tás 
és a m egnyúlt PQ  a 21 é. fiatalon valószínűleg régebben lezajlott infekció 
(rheumás láz?) m aradványa.

A fo lyton változó pitvari ingerü le tterjedés klasszikus képét, a szabály
talan sinusarythm iát (SzSA) m u ta tja  a 9. ábha. A végtag elv.-ben a  légzéstől 
független a ry th m ia  és a folyton változó alakú, nagyságú és átvezetési idejű P  
csipkék jellegzetesek. A nyelőcső EK G -ban a bal p itvar akciója nagyjából egy
forma, folyton változik  azonban a  jobb p itv a r íve, hol magasabb, hol alacsony, 
helyenként hiányzik. Eszerint' a jobb p itv a rb an  való ingerü letterjedes befolyá
solja legjobban .a végtag EKG P  csipkéjének a lak já t és m agasságát. A SzSA- 
ban a sinus-csomó és Asehoff-Tawar’a csomó között, a jobb pitvari ingerü le t- 
terjedés vált kórossá. A magas jobb p itv a r akció m ellett a T  atriale pozitív* 
isoelektromos jobb pitvarnál, teh á t tisz ta  bal p itvar akciónál negatív.

I. elv.

II. elv.

II. elv.

Mozgás 
után II.

nyelőcső 
EKG

7. ábra. A lapos p., nyelőcső képe.

A máig re jté lyes WPW syndrom a  új adatá t adja a nyelőcső EKG. K é t 
esetben (egyiket a 10. ábra m utatja) egyform án a bal p itvar hypertrophiához 
hasonló mély és széles bal p itvari csipkét látunk, am ely a norm álisnál g y o rsad  
ban, 0.02”-el a jobb  pitvari akció kezdete u tán  vág be. Ez a nyelőcső EKG 
cáfolja Pezzi és m ások elméletét, hogy' WPW-ben supranodalis ingerközpont 
működik a sinus helyett. Elképzelhetetlen, hogy rendellenes helyről gyorsab
ban imgerlődjék a  bal pitvar, m int norm ális körülm ények között a sinusból-
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Pezzi ellen szól az is, hogy a jobb és bal p itvar csipke iránya normális. Bizo
nyos tehát, hogy <ai sinuscsomóból ered  a V/PW ingerképzése, m egfejtetlen azon
ban, hogy mi okozza a norm álisnál kétszer gyorsabb p itv ari ingerü le tterjedést 
és,m áért ingerlődik előbb a jobb kamra. Megfej te tlen  a nyelőcső EKG-ban a 
bal pitvar4 hypertrophiához hasonló mély bal p itvari görbe is.

í. elv.

II. elv.

III. elv.

nyelőcső
EKG

8. ábra. Kóros pitvari ingerületterjedés.

Végül értékes lehet a nyelőcső EKG a Jcarnrai vezetési idő meghatározására. 
A végtagelv.-ben elnézhetjük a QRS kiszélesedését a közel isoelektromos Q, 
vagy S hullám nál. A l l .  ábra. rheum ás eredetű aorta  insuff. EK G -ját m utatja . 
A sinusrythm usu, bal typusú EKG~ban a QRS 0.09” szélesnek látszik. Az igen 
lapos T-j szól laesio m ellett. A nyelőcső felvételen könnyű lemérni a kam rai 
QRS-t, m ert jól látszik a Q és S csipke, eszerint a QRS 0.11” széles. A vég
tagelv.-ben az I. és III. e lv rben  az S kicsiny, közel isoelektromos befejezését 
kellett volna a QRS időhöz hozzászámítani, a II. e lv -b en  pedig az isoelektromos 
Q csipkét. Az in traven tr. vezetési zavart bizonyítja, hogy a szonda levezetése 
utáni első néhány csipke erősen kiszélesedett, a latens Taw ara-szár block fe l
színre jut.
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9. ábra. Szabálytalan sinusarythmia végtag és nyelőcső elv.-ben.

10. ábra. Wolff—Parkinson— White syndroma nyelőcső EKG-



A pitvar-kamrai m egnyúlt ingerület vezetés m echanizmusára világít rá  
a 12. ábra, am ely akut rheum ás carditisben keletkezett Wenckebach periódus 
és 2:1 block nyelőcső felvételét m utatja . Amíg a végtag EKG-ban a P csipke 
nem változik addig a nyelőcsőben a fokozódó PQ m egnyúlással párhuzam osan 
nő a jobb és bal p itvar egymástól való távolsága, amíg a blockirozott P  csip

Nyelőcső EKG 11

11. ábra. Latens-kamrai vezetési zavar, amely a nyelőcső EKG-ban felismerhető

kénél (a képen nyíllal jelezve) az önálló pozitív magas jobb pitvar hullám ot
0.11—0.14” m úlva követi a negatív keskeny bal p itv a r csipke. A fokozódó 
interauric. block azt bizonyítja., hogy a PQ m egnyúlás oka nem, m int eddig 
h ittük  az Aschoff-Tawara csomóban m eglassult ingerületterjedés, hanem  a jobb 
p itvar falában (és ta bal p itvar felé) lassul le a sinusinger terjedése a  p itvar- 
izomzat kóros elváltozása m iatt.

ÖSSZEFOGLALVA  honvédorvosi szempontból a két p itvar akcióját 
külön ábrázoló nyelőcső EKG-nak diagnosztikai és prognosztikus szempontból 
van gyakorlati jelentősége. A jellegzetes m ély és széles bal p itvar csipke (2.,
3. ábra) előbb verifikálja a mitralis vitium ot, m intsem  a végtag EKG-bap a  P 
m itrale megjelennék. A nyelőcső EKG alkalm as a jobb p itvar hypertrophián  
alapuló P púim. (4., 5. ábra) magas, jobb p itvari akciójának elkülönítésére a 
funkcionális P pulm rtó l (6. ábra). A jobb pitvar kóros ingerületerjedését, 
laesióját is bizonyítani tud juk  (lapos P 2 a 7. ábrán, negatív  P , a 8. ábrán, és a 
SzSA kóros ingerületterjedése a 9. ábrán). Végül néha a kamrai ingerületveze-



tési zavar, a kiszélesedett QRS is könnyebben lem érhető a nyelőcső EKG-ban. 
m in t a végtag elv.-en (11. ábra).

Elm életileg, a WPW syndrom a máig m egfejtetlen képéhez új adatot, a 
kétszer gyorsabb p itv ari ingerületterjedés bizonyítékát ad ja  a nyelőcső EKG. 
(10. ábra).

Reméljük, hogy ezen kiragadott példák ösztönöznek az u tánv izsgála ' 
to k ra  és ez az e lfe le jte tt egyszerű m etódus bevonul a kardiológiai diagnosztikus 
eljárások közé.

PQ 0.40" 
P — Pb 0.13"

12. ábra. Wenckebach periódus nyelőcső EKG-képe.
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K Ö N Y V S Z F M L E

Égéshezelés A. V . Visnyevszkij  módszerével
írták : G. D. Viljavin, A. J. Hruscsova, O. V. Sumova és A. A. Jucsenkova.

Az égéskezelés a korszerű sebészet egyik legfontosabb kérdése. Az el
m últ 20 évben ajánlott módszerek töm ege m utatja, hogy ezt a feladatot még 
mindig nem  sikerü lt megoldani. Az észszerű kezelési eljárások ku tatásának  
bonyolult vo ltát számos tényező indokolja, amelyek d irek t, vagy indirekt úto 
befolyásolják az égés súlyosságát és az általános és hely i szövődmények ki
alakulását. Az égések lefolyására és kimenetelére hatnak : a sérülés területének 
nagysága, a szöveti károsodás mélysége, a  sérü lt im munbiológiai tu lajdonsá

gai, a szervezet — különösen pedig az ideg- és érrendszer — fizikai élettani 
állapota, a sérült kora és azok a körülm ények, am elyek között a baleset 
történt.

Az égés egyik első és legsúlyosabb szövődménye a shock. A m odern 
szerzők többsége, akik a pavlovi nervizm us alapján állnak, az elsődleges égési 
shock okát az idegrendszer túlingerlésében keresik. E zt a té telt igazolták 
Bubnov, Muchin, Kavesnyikova kísérletes vizsgálatai, ak ik  az t tapasztalták, 
hogy ha állatokon narkózisban okoztak égést, az elsődleges shock nem követ
kezett be.

A súlyos égési sérülést szenvedett betegek szervezetében kifejlődő bio
kémiai és humo-ralis elváltozások annak a következm ényei, hogy az égés fe lü 

letérő l fájdalom  ingerek indulnak k i és ezek az érrendszer reflex reakcióit 
váltják  ki. A bőr égett felszínéről kiinduló fájdalom  impulzusok m egzavar
ják  az értonust szabályozó központok működését. Ezt követi a hajszálerek á t 
eresztő képességének fokozódása, aminek az a következménye, hogy - a vér 
folyékony eleme elhagyja az érpályát, á tita tja  a környező szöveteket és az 
égésfelületről elvész. A vér besűrűsödik, hypoproteinaem ia és hypochlorae- 
mia lép fe l- Dogajeva kísérletesen igazolta, hogy a  hajszálérfalak  áteresztő
képességének fokozódása percek a la tt bekövetkezik. A hajszálérfalak norm ális 
élettani áteresztőképessége — ha nincs fertőzés — átlag b an  5—6 nap a la tt 
áll helyre.

A fentiek alapján világos, hogy a shock és az idegi reakciók m ásod
lagos m egnyilvánulásai ellen fo ly tato tt küzdelem során elsősorban az ideg- 
rendszerre kell befolyást gyakorolni. A klinikusok többsége azonban figyelm ét 
kizárólag az idegi reakciók másodlagos m egnyilvánulásainak kiküszöbölésére 
fordítja; nagymennyiségű plasm át fecskendeznek be a v é r  besűrűsödése ellen, 
pótolják a fehérje, chlor veszteséget, stb. Az ilyen kezelés nem  éri el a k ívánt 
célt, m ivel a  bev itt folyadékok csakham ar elhagyják az érpályát, fokozzák 
a szövetek amúgyis nagy vízenyőjét, ami rontja a szöveti táplálkozást, fokozza 
a fájdalm akat, az idegvégződés dk nyom ása révén.

A. V. Visnyevszkij az égéskezelést, elm életének megfelelően, annak 
alapján dolgozta ki, hogy a  gyulladásos folyam atok kifejlődésében az idegi
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tényezőé a vezető szerep. A  szervezetben végbemenő kóros folyam atok nor
m alizálásába, ő az idegrendszerre ható, nem  specifikus tényezők alkalm azását 
a ján lo tta . Az égéskezelés alapelve az idegrendszer m axim ális kímélése, külö
nösen az elsődleges ellátás során, a neuroreflectoricus hatások kiküszöbölése 
a szervezet humoraiig és neurotrophicus működésére és ez a lte ra tív  és proli
fe ra tiv  folyam atok fokozása a  III. és IV. fokú égések esetén.

Az A. V. Visnyevszkij-í éle égéskezelés röviden a következő:
1. Shockellenes kom plex kezelés: novocain blokád, a beteg  felmeie: 

tése, szívszerek, morphin, vér vagy plasmatransfusio.
1. Shockellenés kom plex kezelés: novocain blokád, a beteg felmelegí- 

fe lü le t ellátása. Az égés k ö rü l a bőrt alkohollal vagy ae th erre l lemossuk. Gon
dosan, fölös traum a nélkül az égés felületéről csipesszel és ollóval eltávolítjuk 
az  idegentesteket és hám cafatokat, a nagy hólyagokat felvágjuk, ezután pedig 
az égés egész felü le té t physiologiás o lda tta l nedvesítjük be. Az oldat felesle
gét száraz törlőkkel ita tju k  fel. Ezután az égés felületet penicillin  oldatba ázta
to t t  egy ré teg  gaze-el b o rítju k  (100.000 E. penicillin 100 ccm 'A %-os novo- 
ca inban  oldva), m ajd két ré teg  Visnyevszkij kenőccsel á th a to tt  gaze-t helye
zünk  rá. A gaze lapok pontosan illeszkedjenek az egész sebfelületre, töltsék ki 
a  te s t mélyedéseit és redőit. Ha a beteg nincs shock állapotában, az ellátás 
e lő tt kálium  hyperm anganatos teljes fürdőt kap, majd kézi zuhannyal mossuk 
le. A kötözőben a beteg ágyéki vagy tok-blokádot kap, m ajd az égést a fentiek
nek  megfelelően lá tjuk  el.

3. A beteget steril ágynem űvel fe lhúzott ágyba fek te tjük  villanylám pás 
m eleg ítő  szekrény alá. Ha az égésfelü letet borító  gaze-lapok kiszáradnak, eze
k e t ism ét kenőccsel ita tju k  át. Másodfokú égések esetén a gaze-lapokat a tel 
jes gyógyulásig nem  vesszük le, hanem  csak a hámosodás vonalának megfele
lően a széleken metsszük be.

4. III. fokú égések esetén, a sérülés u tán  8 nappal, a gyulladásos vize- 
nyök kifejlődésének szakaszában a beteget m egfürdetjük, a'gaze-lapokat cserél
jü k  és a novocain blokádot ism ételjük.

5. Az intoxicatio ellen cseppcsőrét és hypoderm oklysist adunk physio
logiás konyhasó és glucose oldattal, vérátöm lesztést, szívszereket, megfelelő 
élelm ezést és polyvitam inokat.

6. III. fokú égések ese tén  a sebek gyorsabb gyógyulása és az elhalt szö
v e tek  lelökődése u tán  fellépő k o n trak tu rák  megelőzése érdekében lebenyt.s 
bő rá tü lte téseket végzünk.

A  továbbiakban kidolgoztuk a kötéses égéskezelést ugyanezen az elvi 
alapon. Ebben az esetben, az égésfelületet egy réteg penicillinbe áztatott, h á 
rom -négy réteg Visnyevszkij kenőccsel á tita to tt, három -négy ré teg  száraz 
gaze-el fedjük, erre  vékony réteg  v a tta  vagy papír-vatta kerül, m ajd be
pólyázzuk.

Mind a felzárt, m ind a kötés ala tti égéskezelés egyarán t eredményes. A 
Visnyevszkij-kenőcsös kötések alkalm azása megoldja a Visnyevszkij szerinti 
égéskezelés esetén az égettek  szállításának kérdését.

Szerzők a következő vizsgálatokat végezték:
1. A vér és vizelet k lin ika i vizsgálata.
2. A vér biokémiai vizsgálata: cukor, m aradék N., chloridok.
3. K ísérletes égések esetén  a novocain blokádoknak az értónusra és az 

é rfa lak  áteresztőképességére gyakorolt hatásvizsgálata.
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Klinikai megfigyeléseink száma 175 beteg (76 férfi, 99 nő). A betegek 
korszerinti megoszlása: 15 éven aluli — 12, 16—50 éves 140, 50 évnél idősebb 23.

A betegek többségét 1—-l'h  órával az égés u tán  v e ttü k  fel, egy nőbete
get — 1 hónap múlva. Shock állapotában volt 19 beteg (10.8%).

Az égés te rü le té t a Posztnyikov táblázat állapján a V iljavin-féle színes 
dokumentációs vázlat szerint határoztuk  meg és így fe jeztük k i az égés fokát 
és helyét.

Klinikai anyagunkat, az égés nagysága szerint 4 csoportba oszthatjuk.
Az első csoportba soroltuk azokat, akiknél az égés a testfelü let 10%-át 

érin tette (93 beteg); a másodikba a 10—30%-os égés fe lü le te t (67 beteg); a  har
madikba — 30—40% felületet (8 beteg); végül a negyedikbe az olyan betege
ket, akiknél az égés felülete m eghaladta a  testfelszín 40%-á t  (7 beteg).

A dataink alapján állíthatjuk, hogy az A. V. Visnyevszkij féle égéskeze
lés igen hatásos, m ert a megbetegedés palhogenesisét befolyásolja. A kezelés 
eredményeképen megszűnik az égési shock, helyreáll az értónus, csökken a 
hajszálérfalak áteresztőképessége és ennek következtében megelőzhető, vagy 
csökken a vizenyő. Még k ite rjed t égések esetén sem  észleltünk plasm orrhoeat. 
Az olajos-balzsamos kötések jelentősen csökkentik a fájdalm akat, ezért ritkán 
kellett narkotikum okhoz folyamodnunk.

Azoknak a vérvizsgálatoknak az eredményei, am elyeket m inden égési 
sérültnél, betegségük folyam án egész a gyógyulásig többször elvégeztünk, bizo
nyos m értékig különböznek m ás szerzők adataitól. Az égés első órádtól kezdődő 
vörösvérsejt-szám és haemoglobin emelkedés a m i betegeinken nem ért el olyan 
magas számokat, m int a többi szerzőknél, más égéskezelési eljárások m ellett. 
Az irodalm i adatok szerint súlyos égések esetén a vörösvérsej tszám 10—12 m il
lióra, a haemoglobin érték 160 %-ra emelkedik. Demidova, Dzsanelidze k lin iká
járól rám u ta t (1949), hogy az utóbbi években ő egyetlen esetben sem észlelt 
8 milliónál több vörösvérsejtet, a háború előtti élvekben viszont gyakran 10—12 
milliót is; ezt a csökkenést annak az intenzív kezeléseknek tulajdonítja, ame
lyet az égési sérültek, az intézetbe való felvételük első percétől kezdve kapnak.

A mi betegeinken a vörösvérsejtszám m axim um a a súlyos csoportok
ban sem halad ta meg a 6 m illiót, a haemoglobin érték  pedig a 100%-ot és csak 
az esetek 2.3%-ban, férfiaknál, am ikor az égés terü le te  m eghaladta a testfe lü 
let 50%-át, em elkedett a vörösvérsejt szám 6,540.000-re, 106%-os haemoglobin 
érték m ellett. Az első csoportban a vörös vérképben egyáltalán  nem észleltünk 
elváltozást, vagy ez csak lényegtelen volt.

Égések esetén a vörösvérsejtszám  emelkedésének kérdése m a még v ita 
tott. Egyesek ezt a jelenséget a vér besűrűsödésével m agyarázzák (Demidova), 
mások a vöröscsontvelő ingerével — az erythropoesis fokozódásával (Zsu- 
ravljov), m egint m ások m ind a vér besűrűsödésével, m in t a vöröscsontvelő 
ingerével.

A Visnyevszkij-féle égéskezelés ezt a kérdést m egoldotta. A novocain 
blokád, az erek áteresztőképességének csökkentése révén  (amit klinikánk m un
kái igazolnak) megelőzi a vér besűrűsödését és ezért nem  észlelünk az ilyen 
kezelés m ellett magas vörösvérsejtszám  és haemoglobin értékeket. Az égés első 
napjaiban fellépő vöröscsont velőinger ellen szól az, hogy klinikai m egfigye 
léseink során m i nem  észleltünk reticulocyta szám emelkedést. A további 
megfigyelések során, k iterjed t égések esetén k iderü lt, hogy az intoxicatio kő-
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vetkeztébén kifejlődő anaem ia kezdetén bekövetkezik a reticulocyta szám 
emelkedése, ami a vöröscsontvelő ingerének eredménye.

Első napokban, különösen súlyos égések esetén, a fehérvérsejtsz-ám emel
kedik. Demidova a leukocytosis! az első napokban a v é r besűrűsödésével m a
gyarázza. Ezzel a m agyarázattal nem  értünk teljesen egyet, m ivel úgy véljük, 
hogy a vér besűrűsödésén kívül egyéb tényezők is befolyásolják a fehérvérsejt
szám alakulását (pl. a vegeta tív  idegrendszer hatása, am ely  kétségtelenül sze
repet já tszik  a folyamatban). Nem szabad figyelmen k ívü l hagyni a fájdalom
tényezőt sem, am ely szin tén  tükröződik  a leukocytosisban. Betegeinken m eg
győződtünk róla, hogy a fehérvérsejtszám  egyénileg is erősen ingadozik: külön
böző egyéneken, azonos égési sérülés, különböző leukocytosist vált ki, mivel nem 
m inden em ber reagál egyform án a fájdalom ra. Ellene szól annak, hogy a fehér
vérsejtszám  alakulása k izárólag a  haem oconcentratiótól függ az is, hogy nincs 
párhuzam  a vörös- és fehérvérsejt-szám  emelkedés között. M egfigyeltük, hogy 
az égési sérülés u tán i első napokban a vörösvérsejt-szám  fokozódik, ugyanakkor 

a fehérvérsejtszám  csökken.
Az égési sérülés első nap ja iban  a  haemogramm jelentősen megváltozik; 

a változás a fo lyam attal együtt halad, a sérülés súlyosságától függően, — sú
lyos esetekben erős balratolódást észlelünk, gyakran m yelocyták is meg 
jelennek. Különösen fontos a haem ogram m  az égések zá rt kezelése esetén. A 
haem ogram m  jelentős változásai jelzik  a klinika számára, hogy a  kötés alatt 
genny  gyűlt meg, vagy valam ilyen m ás szövődmény lépett fel. A neutrophi- 
lok protoplasm ájában a kóros szemcsézettség fokozatosan nő; az első napok
b an  kóros szemcsézettség nincs, annál kifejezettebb gennyes folyam atok ese
tén . A vörösvérsejt süllyedés gyorsu lását a sérülés u tán  4—5 nappal észleltük.

A biokémiai vizsgálatokból kiderül, hogy k iterjed t égések esetén a  vér 
és vizelet chlor-tartalm a a norm álisnál 40%deal alacsonyabb; a vér m aradék 
N. szin tje r itk án  em elkedett a norm a fölé; az éhomi vércukor érték nem  vál
to zo tt (a vizsgálatokat a  betegség 2—40. napjátó l végeztük).

Az égések klinikai lefolyása során, a Visnyevszkij-féle kezelési mód
sze r alkalm azása esetén, a fájdalm ak jelentősen csökkentek vagy megszün ék, 
m egrövidült a lázas szakasz, m ás szerzők adataihoz viszonyítva gyorsabban 
jav u l az álom  és az étvágy.

III. fokú égések esetén az e lhalt szövetrészek 15—20 napon belül kilö
kődtek . A sebfelületet egyenletes, nedvdús, finomszemcsés sarjszövet fedte. Az 
intézetben, orbánc és sepsis szövődm ényt -nem észleltünk. R itkán  tenyészett 

ki a seb felületről streptococcus haem olyticus. Durva hegedőseket m ég mély 
égések u tán  sem  lá ttu n k . A III. fokú égések u tán  rendszerint sima, vékony 
heg képződött. Az alkalm azott kezelési módszer biztosította a lebenyek meg- 
tap ad ásá t -korai bőrplasztikák esetén.

175 betegünk -közül 3 h a lt  m eg (1.7%). Érdékes haláleseteink elemzése: 
m eghalt egy 72 éves (nőbeteg a testfe lü le t 17%-ának égése u tán , a  beteg  egy
idejű leg  hyperton iában  és arterio-sclerosisban szenvedett; egy m ásik, 67 éves 
nőbetegen, aki 38%-os égést szenvedett, m élyreható  scleroticus elváltozások 
v o ltak  a szíven, a  veséken és az egész érrendszerén. M eghalt egy fia ta l nőbeteg 
a te s tfe lü le t 60% -ának égése után. Ez a  b e teg  az égés után 1 hónappal kerü lt 
az In tézetbe, kifejezett sepsis állapotában, súlyos vérkép elváltozásokkal (19% 
haemoglobin).
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Hét betegen az égés a test felületnek több, m int 40%-á t érin te tte , ami 
Dzsaroelidze adatai szerint abszolút halálos. Ezek közül csak az egy fentem lí- 
te t t  nőbeteg halt meg, a többi hato t jó  állapotban bocsájtottuk el az In té
zetből.

Annak' érdekében, hogy tanulm ányozzuk a novocain 'blokád hatását a 
perifériás erekre égések esetéin, In tézetünk rtg . laboratórium ában Sumova so
rozatos rtg.-vasographiákat végzett, a  Szovjetunióban M azajev által kidolgo
zott módszer szerint. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a rtg . film en regisztrál
ju k  az értónus állapotát, a véráram  sebességét, a ta rta lék  érhálózat bekapcsoló
dását a vérkeringésbe és az erek áteresztőképességének állapotát. Először nor
mális körülmények között tanulm ányoztuk a perifériás vérkeringést kutyák 
végtagjain, m ajdpedig ugyanezt II. és III. fokú égések u tán . A bekövetkezett 
érreakciót ismételt rtg.-vasographiás felvételeken rögzítettük.

A kísérletek adatai azt igazolják, hogy égések esetén különösen a kö
zép és kis űrm éretű erek tágulnak észrevehetően és fokozódik az arterio-veno- 
sus véráram  sebessége. Az érfalak áteresztőképessége (a vérből a  szövetek felé) 
hosszú időn át fokozott marad.

A kísérletek egyrészében 15 perccel az égés u tán  a  comb felsőharm adá
ban a  sérülés helye fe le tt novocain tokblokádot végeztünk. Az ellenőrző soro
zatos vasographiás vizsgálatok azt m utatták , hogy a novöcainblokád hatása 
a la tt az erek jelentősen tágulnak. A rtg. felvételeken igen finom érhálózatot 
észleltünk, am ely rendes körülm ények között nem látható , az arterio-venosus 
keringés jelentősen Lassult. Ism ételt vasographiás vizsgálatok esetén, am elye
ket a blokád u tán  különböző időpontokban végeztünk (V2— 1—2—3 óra múlva), 
azt láttuk, hogy a kis erek, különösen a vénák lum ene tartósan  tágul, am i a 
nagyobb artériákat illeti, ezek átm érője fokozatosan visszatért az eredeti m é
rethez.

így tehát a novocain blokád hatása a la tt á lta lában  tágult a vénás háló
zat űrtere, am it a szövetekből a vér felé m eginduló fokozott folyadék-áram lás 
idéz elő. Ezért tű n t el ham ar kísérleteink folyam án a vizenyő, vagy igen kis
m értékben fejlődött ki, ha a  blokádot az égés u tán  azonnal elvégeztük.

Ha kísérletben novocainblokádot nem  végeztünk, a vizenyő fokozatosan 
nőtt és hosszú ideig fennm aradt.

Összefoglalás.

1. Az A. V. Visnyevszkij-féle égéskezelés kedvezően befolyásolja az égé
sek kilinika lefolyását és határozottan  csökkenti a shock jelenségeket.

2. A novocainblokád az idegrendszerre és az é rtónusra  hat, megelőzi 
vagy csökkenti a vizenyő és a plasmorrhoea 'kifejlődését. Ennek eredménye- 
képen a vér besűrűsödése, a biokémiai elváltozások csökkennek, III. fokú égé
sek esetén gyorsul a necroticus szövetek elhatárolódása és kilökődése.

3. Az olajos-balzsamos kötés biztositja az égett fe lü le t ak tív  d rainage-át 
és serkenti a  kötőszövet regeneratív  folyam atait.

4. Visnyevszkij módszere jelentősen, csökkenti vagy teljesen kiküszöböli 
a fájdalm at.

5. A Visnyevszkij-féle égéskezelés módszerével jó működési és kozm eti
kai eredm ényeket é rh e tü n k  el.

Fordíto tta: Dr. János György o. alez.

701





1 9  5 1 9. S Z Á M

HONVÉDORVOS
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☆

A Néphadsereg Napja
í r ta :  Dr. V adász G yu la  

orvosőrnagy.

A M inisztertanács határozata  alapján, szeptem ber 29.-e a Néphadsereg 
Napja. A M inisztertanács elrendelte ennek a napnak a méltó m egünneplését 
minden évben. 1848-ban ezen a napon a 48-as forradalom  füzében szü le te tt hon
véd hadsereg m egm utatta oroszlánkörm eit az akkori reakció egyik legerősebb 
bástyájának, az osztrák császárnak, aki felbérelt csatlósát, Jellasics horvát 
bánt és 40.000 főnyi csapatát küldte a nehezen kivívott m agyar szabadság 
megsemmisítésére. A m agyar nép azonban olyan forradalm i vezetők segítsé
gével, m in t Kossuth, Petőfi és mások, m egm utatta, hogy a  nép erői legyőzhe- 
tetlenek és a fiatal m agyar honvédség, am ely jóform án a csata téren  szüle
te tt meg, a Pákozd-velencei csatában súlyosan m egverte és fegyverszünetre 
kényszerítette a számbelileg is és technikában is erősebb Jellasics-féle zsol
dos rabló-hadseregét. A  győzelemben a legdöntőbb szerepet já tszo tta  a for
radalmi erő, a honvédek öntudata és hazaszeretete, áldozatvállalása. E cikk 
keretén belül nem lehet k itérn i a forradalm i csatavezetés és a b áto r harc 
részletkérdéseire, csak annyit, hogy a győzelemben hatalm as szerepet játszott 
a harcosok öntudata, izzó hazaszeretete, és áldozatvállalása.

Mi, a Néphadsereg katonái, tisztában  vagyunk azzal, hogy a 48-as 
magyar honvédhadseregnek mi vagyunk a m éltó folytatói. A m i állam unk 
és hadseregünk folytatja a harcot a nép szabadságáért és kivívott eredm é
nyeinek megvédéséért. Szem beállunk a reakció m ai bástyájával, az am erikai 
imperializmussal. Tudjuk, hogy az im perialistáknak ma 'is vannak szép szám
mal láncos kutyái, ezek közül is a legaljasabb a Tito-banda, am elynek ugyan
azt a szerepet szánta az am erikai reakció, am it Jellasicsnak 1848-ban. Nép
hadseregünk vállalta és vállalja a haza védelm ét, m int ahogy vállalta  azt 
1848-ban a fiatal m agyar honvédség, amely a reakció m egdöbbenésére az ak
kori tú le rő t ' hatalmas diadallal szétverte és m egfutam ította.

A Honvédség N apja tehát ennek a dicsőséges napnak az em lékezetét 
idézi vissza, azonban m i a P ártunk  vezetésével megszoktuk, hogy az ünne
peinket az elért eredm ények felmérésével, a hibák megkeresésével és a m un
kánk m egjavításával ünnepeljük. A m últ dicsőségét csak egyféleképen lehet 
igazán szépen megünnepelni, ha m unkánkat úgy jav ítjuk  meg, hogy Nép
hadseregünket felkészítjük arra, hogy m inden esetleges ellenséges tám adást 
épp olyan dicsőséggel verjen  vissza, m int azt Pákozdnál 1848-ban a dicsőséges 
m agyar honvéd hadsereg csinálta. Ezért számunkra, az egészségügyi szolgálat 
beosztottjaira az a fe ladat vár1, hogy a Néphadsereg Napja alkalm ából meg
vizsgálja m inden egyes beosztott a m unkáját, végiggondolja, hogy vájjon  ed
digi m unkájában m egtett-e  mindent, am it hadseregünk ütőképességének ér-
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dekében m eg k e lle tt tennie, elemezze ki az esetleges h ibákat és nagy lendü
le tte l folytassa a harcot azért a  legfontosabb célért, amelyet szám unkra a 
M iniszter B ajtárs 02. és 015. sz. parancsa kijelöl: vagyis Néphadseregünk 
hadrafoghatósága egészségügyi szempontból. Helyes, ha leszögezzük azt, hogy 
m it is értünk  az a la tt, hogy N éphadseregünk hadrafoghatósága eü. szemponté 
ból. Az egészségügyi szolgálat N éphadseregünknek egy igen fontos szolgálati 
ága. A  Szovjetunió példája azt m utatja , hogy az egészségügyi szolgálat kiváló 
m űködése igen kom oly m értékben fokozta a szovjet hadsereg ütőképességét 
és állóképességét. K alin in  elv társ azt m ondta egyik beszédében, hogy az eü. 
szolgálat épp olyan fontos, m in t a tüzérség, vagy bárm ilyen m ás fegyver
nem . Az egészségügyi szolgálat m unkája nem  csak abban áll, hogy meggyó
g y ítja  a betegeket, sebesülteket, hogy .m indent elkövet a betegségek megelő
zése érdekében és e lhárítja  a járványokat, hanem  ezenkívül ki kell dolgozza 
az egyes szolgálatoknak speciális eü. kérdéseit is és biztosítja a helyes eü. 
szempontokat, az egyes szakszolgálatokra való kiválasztásánál. Az eü-szolgálat- 
nak  kötelessége a legszorosabb együttm űködés a többi fegyvernemekkel, vala
m in t a hadtápszolgálat többi szolgálati ágaival, m ert ha végiggondoljuk, ak 
kor látjuk, hogy valam ennyi szolgálati ágnak vannak  igen komoly eü. vonat
kozásai. Végül az eü. szolgálatnak komoly politikai jelentősége van. A jó l
működő eü. szolgálat felté tlenül jav ítja  a csapatok harckészségét, nemcsak 
tisz tán  a szorosan v e tt szakmai m unkájával, hanem  az a tény, hogy az eü. szol 
g á lá t jól működik, fokozza a harcosok bátorságát és biztonságérzetét. Látják 
és érzik harc közben, hogy m ég a viszonylag súlyos sebesültek is visszatér
nek a harcolók közé és nem  rokkannak meg. Ez a tény nagym értékben m eg
erősíti a bátorságukat. U gyanakkor rosszul működő eü. szolgálat nagym érték
ben  csökkenti ilyen szempontból is egy hadsereg ütőképességét. M indent ösz- 
szevéve, tisztában kell lennünk azzal, hogy m ilyen komoly és nagy felelős
ség h á ru l az eü. szolgálat m inden dolgozójára.

A M iniszter B ajtárs  parancsaiból tudjuk, hogy eü. szolgálatunk hatás
foka és működése m ég nem  felel m eg azoknak a követelm ényeknek, amelye 
k é t hadseregünk fejlődése elénk tűzött. Ezek a követelm ények term észetesen 
elsősorban mindezideig a békeszolgálat kérdéseiben m utatkoztak, valam int tá
borozási és harcgyakorlati viszonyok között. Világos, hogy ezek a 
körülm ények, bárm ennyire is igyekeznek a valóságos harc viszonyait 
alapulvenni, mégis messze vannak attól, hogy azonosak legyenek a 
harci követelm ényekkel. Eü. szolgálatunk elé akkor tornyosulnak iga
zán komoly követelm ények, hogy ha az ellenség m egpróbálná egy provo
káció kirobbantását. M inél jobban fokozzuk a követelm ényeket a jelenlegi v i
szonyok között és fokozzuk a felkészültségünket, a m agunk területén, annál 
inkább hozzájárulunk ahhoz, hogy az ellenség ne  m erészeljen ilyen provo
kációt kirobbantani. A  m i hadrafoghatóságunk teh á t elsősorban attó l függ, 
hogy m ilyen m értékben tud juk  szakism ereteinket, orvosi és katonai szak
ism eretünket egyaránt, a  legszélesebb m értékben kiterjeszteni és a m i'a  leg
fontosabb, hogy tu d ju k  az elméleti ism ereteinket a tábori küldem ényekre al
kalm azni. Az egészségügyi szolgálatban az a jó sebész, aki kiváló Operateur, 
szakm ájának kitűnő ism erője, akinek m eg vannak a katonai ismeretei, és egy
ben pontosan tudja, m ikor, m ilyen körülm ények között, hogyan kell a leg
hatásosabban dolgozni, m ilyen eszközökkel kell végeznie a  m unkáját és ho
gyan kell rugalm asan alkalm azkodni — és ugyanakkor tudásának a m axim u
m át ad n i — a tábori körülm ények és a harci helyzet ezer változatában. Ezt 
a hatalm as feladatot nyilvánvalóan csak úgy leh e t elvégezni, ha a M iniszter
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B ajtárs  szavaival élve, nem  25, vagy 50%^os erőbedobással, dolgozunk, hanem 
100®,',-osan, úgy hogy mindenki világosan látja, hogy Népköztársaságunk 
ügye és a sa já t ügye egy és azonos. Erünket kím élni tehát azt jelenti, hogy 
nemcsak Népköztársaságunkat csapjuk be, hanem  önm agunkat is.

E lőttünk állnak az őszi m iniszteri szemlék, ahol számot ke ll adnunk a 
M iniszter Bajtársnak, hogy m ilyen m értékben tettük  m águnkévá a M iniszter 
B ajtárs  parancsait, hogyan valósítottuk meg azokat, hogyan szám oltuk fel azo
kat a hibákat, am elyeket a mi szolgálatunkban fel lehetett! fedezni. Persze 
rögtön le  kell szögezni, hogy a  szemlére való felkészülés nem  az t jelenti, 
hogy igyekszünk a szemlére a fe lü letet kifényesíteni, tetszetőssé tenni, hogy 
a szemlélő közegek kedvező, de nem  valóságos képet nyerjenek, hanem  a fel
készülés azt jelenti, hogy becsületesen megnézzük az elkövetett hibákat, be
csületesen és keményen szembenézzünk saját m unkánkkal, beosztottjaink 
m unkájával és m indent elkövetünk, hogy a m ég rendelkezésre álló időben a 
h ibákat kijavítsuk. A m iniszteri szemlén m indnyájunk érdeke, hogy a szem
léli) közegek m unkáját megkönnyítsük, m ert döntő érdek -az, hogy a szemlé
ken keresztül a M iniszter B ajtárs a valóságnak megfellelő képet kapja. Ez 
nem jelen ti azt, hogy ne igyekezzünk m inden erőnkkel arra, hogy  a szemlélő 
közegek nálunk kedvező képet találjanak  és, hogy ne törekedjünk  arra, hogy 
mi a megszemlélt egységek között a kedvezően m egítéltek közé kerüljünk. Ez 
a törekvés helyes és jogos, ha a  hibák becsületes kiküszöbölésével, erőnk be
dobásával, a szolgálat m egjavításával érjük  ezt el.

A Néphadsereg Napja alkalm ából az jeü. szolgálat dolgozóinak ezeket kell 
szem előtt tartani, hogy m éltóan ünnepelhessük meg ezt a gyönyörű szép ün
nepet, amikor Néphadseregünk és népünk kapcsolata még jobban  elmélyül, 
am ikor emlékszünk a dicső m últra, am ikor idézzük nagy vezetőink és legen
dás harcosaink emlékét. A 48-as szabadságharc elbukott, m ert abban a kor
szakban a m agyar nép egyedül állt szemben a Szent Szövetség reakciós erői
vel. Hősi honvédségünk példát m u ta to tt a világnak helytállásban, áldozat- 
vállalásban. Mi, utódok, akik m agunkénak valljuk a honvéd hadsereg hagyo
m ányait, elm ondhatjuk, hogy m erőben új történelm i törvények között foly
ta tju k  harcunkat. Ahogy Rákosi elvtárs leszögezte, az utolsó évszázadokban 
a m agyarság szabadságküzdelmei rendre elbuktak, m ert a történelm i körül
m ények m eggátolták abban a m agyar népet, hogy szabadságát kiharcolja. 
Most mi kedvező körülm ények között vagyunk. Nemcsak hogy nem  állunk 
egyedül a világban, hanem  velünk van a világ legerősebb hatalm a a Szov
jetunió, a hatalm as Kína, a népi demokráciák, valam int az egész világon a 
békét kívánó kisem berek százmilliói. Annak ellenére azonban, hogy a h a r
cunk m a kedvezőbb körülm ények között folyik, m int a 48-as honvéd had
seregé, annak ellenére, hogy éltünk a szabadsággal, am it k ap tu n k  a Szovjet
em ótól és állandóan erősödünk, m indnyájan tud juk ,' hogy nem  jelenti azt, 
m intha az ellenség letenné a fegyvert. Ellenkezőleg az ellenség éppen sike
re ink  m iatt veszett dühhel próbál rombolni. Néphadseregünk és ezen belül 
eü. szolgálatunk akkor felel m eg a Néphadsereg N apja hagyom ányainak, 
hogy ha m unkáját m egjavítva, a dicső elődök példáján felbuzdulva, még 
fokozottabb tem póban lépíti Néphadseregünket. A m i Népköztársaságunk 
m egvalósította és m egvalósítja m indazt, ami évszázadok óta legnagyobb m a
gyarjainknak volt vágya és gondolata és ezt a dicsőséges építést nekünk, a 
Néphadsereg katonáinak kell szövetségeseinkkel együtt megvédem. Előre, a 
m iniszteri szemlék sikeréért! E lőre Hadseregünk és ezen belü l eü. szolgála
tu n k  harckészségének fokozásáért!
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H o g y a n  k é s z ü l j ü n k  a  c s a p a t g y a k o r l a t o k r a

Ir ta : D r. F elkai D énes 
orvosezredes.

A csapatgyakorlatokkal ismét lezárul egy kiképzési év. A csapatgyakorlat 
vizsga, m elyen leméirhető hadseregünk egy évi m unkája. Népünk, Pártunk, 
Hadseregünk vezetői e lő tt kell ism ét számot adni arról, hogyan használtuk ki 
az elm últ évet. O rszágunk egy év  a la tt további előrehaladást te tt a szocializ
mus építése felé. P ártunk , dolgozóink elvárják, hogy hadseregünk is lépést 
t a r t  népünk eredm ényeivel. Ez a tény  kell, hogy megsokszorozza erőfeszíté
seinket a gyakorlaton. A  csapatgyakorlat sikere, egészségügyi szolgálatunk 
vizsgája nem  autom atikusan fejlődik ki, az eredm ény csupán úgy lesz jó, ha 
a gyakorlatot aktív, m indenre k iterjedő, gondos előkészítés előzi meg.

C sapatgyakorlataink speciális nemzetközi helyzetben játszódnak le. A je
lenlegi helyzetet a világbékemozgalom sikere és az am erikai im perialista 
politika csődje jellemzi. A két dolog szorosan összefügg, és az első létrehozója 
a másodiknak. A béke világmozgalom sikere m indenekelőtt a béketábor ere
jétő l függ. A  béke világmozgalom előfeltételét a Szovjetuniónak a második 
világháborúban, a fasiszták fe le tt ara to tt világtörténelm i győzelme — ami 
egyben csapás vo lt a világim perializm usra is — alkotja. A béke tábor azóta 
számbelileg is óriási m értékben erősödött: Kína, a népi demokráciák, a Német 
D em okratikus K öztársaság sokszázmillió lakosával. A  béketábor országainak, 
élén a Szovjetunióval, gazdasági és politikai fejlődése, hadseregeik megerő
södése képezi a világbékemozgalom sikerének alapját. A dolgozó millióknak 
világszerte a kom m unista pártok  á lta l vezetett békeharca az előbbi alapra tá 
maszkodik. A béketábor dolgozóinak elszánt harca idézte elő az am erikaiak 
á lta l vezetett im perialista politika csődjét. Ennek egyes állom ásait jelkik az 
u tóbbi idők francia és olasz belpolitikai válságai, a koreai fegyverszüneti tá r 
gyalások m egindítása, T rum an  nyilatkozata. Franciaországban és Olaszország
ban  évek óta kísérletezik az am erikai politika. Nem kím élték  a pénzt, nem 
sa jn á lták  .a fegyvereket, nem  riad tak  vissza gyilkosságoktól sem, de a válasz
tások mégis a kom m unisták, a békepártiak  győzelmével végződött, az am eri
kaiak, a háborús pártiak  előtt. Igaz, hogy az eredm ények a választási m anő
verek  következtében nem  ju to ttak  kellően kifejezésre. K oreában több, m int egy 
év óta folytatnak háború t az im perialisták, amely háború  m ajdnem  teljes sú
ly á t az Amerikai Egyesült Á llam ok viselik — ugyanakkor, amikor a béketábor 
k é t legnagyobb állama, a Szovjetunió és Kína nem  vesznek benne részt — és ott 
tartanak , ahol az egy évvel ezelőtti gyalázatos tám adásukkor. T rum an és az 
USA szenátusa kénytelen békenyilatkozatot kiadni, hogy a békét akaró töm e
gek  éberségét ideig-óráig elaltassák. Az im perialisták azonban tovább fokoz
zák erőfeszítéseiket a harm adik  világháború kirobbantására. Déli határainkon 
a T ito-banda fokozza provokációit, gazdasági segítségért és fegyverekért kol
d u l az im perialistáknál. Egy újabb véres világháború veszélye tehát nem  szőni 
meg! Teljes m értékben áll m a is, am it Farkas M ihály vezérezredes, Honvé
delm i M iniszter B ajtárs m ondott P ártu n k  II. Kongresszusán: „Ma nem  azért 
v an  béke, m ert az im perialisták  még nem  akarnak háborút, hanem  azért, m ert 
erős a Szovjetunió és erős a világ békefrontja.“ A béke fennm aradása, a béke
fro n t ltovábbi erősödésétől, a v ilág  dolgozóinak elszánt harcátó l függ.

A világ békefront -egy szakaszát a lko tja M agyarország is. Hazánk védel 
m ének  biztosításához pedig erős, politikailag öntudatos, jó l kiképzett, jól fel
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szerelt, ütőképes hadseregre van szükség. Ránk, a katonákra háruló  feladat 
és felelősség P ártunkkal, népünkkel, hazánkkal szemben óriási. Ezért szent 
kötelességünk katonai ism ereteink állandó tökéletesítése. K atonai tudásunk 
m érlege lesz a m ostani csapatgyakorlat. Egészségügyi szolgálatunk szintén 
vizsgázik: a gyakorlat sikerének egyik előfeltétele a jó egészségügyi munka. 
Egészségügyi szolgálatunk legfőbb feladata a csapatgyakorlatok zavartalan  le
folyásának egészségügyi biztosítása.

Hogyan biztosítsuk a gyakorlatot egészségügyi szempontból?
A gyakorlatok egészségügyi biztosítása zömmel egészségvédelmi feladato

kat jelent: meg kell akadályoznunk, hogy a harcosok m egbetegedjenek. A csa
patgyakorlatok fokozott követelm ényeket állítanak a honvédek elé. Nem az 
előre megéjpített kényelm es táborokban folynak és a nehézségek hajlamossá 
teszik az embereket a higiéniai problém ák lekicsinylésére. Az általános higié
niai problém ák jelentősége pedig most fokozottan m egnövekedett azáltal, hogy 
az idei nyár igen m egnövelte országos viszonylatban a vérhas m egbetegedet
tek szám át. A vérhas megelőzésében pedig a tapasztalatok szerint a legna
gyobb jelentősége az általános higien 'ai intézkedések szigorú betartásának 
van. Mik ezzel kapcsolatban a honvédorvosok teendői?

A gyakorlat színhelyének higiéniai és epidemiológiai felderítése: vízlelő
helyek, élelembeszerző források, parancsnokságok, rak tárak , egészségügyi se
gélyhelyek stb. elszállásolási helyeinek, a gyakorlat egész terü letének  alapos 
higiéniai és járványügyi felderítése. A gyakorlaton résztvevő egész személyi 
állom ány egészségügyi átszűrélse: a gyakorlatra csak m inden szempontból alkal
mas em berek engedhetők! Különösen fontos a hasmenésesek kiemelése.

A vízellátás megszervezésének egészségügyi ellenőrzése: a vízforrások 
bakteriológiai ellenőrzése. A ku tak  mellé táblák felhelyezése é's őrség kiállí
tása. Ha kevés a helyszínen fellelhető vízi, a víz szállításának megszervezése. 
A víztartályok klórozása, m inden ember részére kulacs víz, vagy egyéb ital 
kiadása. Á ltalában a vízfegyelem jó megszervezése és ellenőrzése.

Az élelmezés megszervezésének egészségügyi ellenőrzése: a beszerzési fo r
rásoktól egészen a fő tt ételek elfogyasztásáig. É tlapok minőségi és m ennyi
ségi összeállítása. Az élelem idejében való kiosztása. Az össze-vissza való gyü
mölcsfogyasztás eltiltása.

Általános tisztasági rendszabályok betartásának megszervezése: a mosako
dás lehetőségének, de különösen az étkezések elő tti kézmosásoknak a bizto
sítása. Latrinák elkészíttetése, vagy a szükségletek elvégzésére terü le t k ije
lölése, -stb.

Csapatgyakorlatainkon igen nagy a gyalogmenetek jelentősége. A m ene
tek  sikeréhez szükséges a menet-egészségügyi szabályok ism erete és betartása, 
de különösen fontos á lábápolás kérdésének fokozott figyelemm el kísérése, a 
harcosok oktatása. Menetek u tán  a fe ltö rt lábak egészségügyi ellátása.

Fontos, hogy a gyakorlatokkal kapcsolatos egészségügyi kérdésekről az 
orvos tartson felvilágosító előadást az egész személyi állom ány részére és i t t  
hívja fel a figyelm et a dysenté'ria veszélyre, a menetbetegségekre. M utasson 
rá  az általános higiéniai rendszabályok betartásának jelentőségére.

Nagy jelentőséggel bír a gyógyító m unka megszervezése is. Jó l fel kell 
készülnünk arra, hogy a gyakorlatokon adódó balesetek sérü ltje it megfelelően 
ellássuk, az előforduló m egbetegedetteket pedig a szükséges kezelésben része
sítsük. Valamennyi hasmenéses m egbetegedettet azonnal em eljük ki és gondos
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kodjunk m aradéktalan  kórházba szállításukról. K észüljünk fe l az időjárással 
kapcsolatos hüléses megbetegedélsekre is.

Ezeknek a szempontoknak a figyelem bevételével vigyünk m agunkkal 
gyógyszert, kötszert és szervezzük m eg jól a kiürítés kérdését.

Nem szabad azonban k ihasználatlanul hagyni a gyakorlat adta lehetősé
geket, egészségügyi harcászati ism ereteink gyakorlása szem pontjából sem.

A mi szolgálatunk az a szolgálat, am elynek a háborús és békés szervezése 
igen különbözik egymástól. Ez érthe tő  is. Békében a gyengélkedők száma 1—2 
százalék, a  kórházba u ta ltak  szám a pedig kb. ugyanennyi ezreléket tesz ki. 
H áborúban ez a szám megsokszorozódik és ezek 75—80 százaléka kórházba 
kerül. Ebből következik, hogy háborús viszonyok közt az eü. szolgálatban 
sokkal több beosztott dolgozik és, hogy sokkal több kórház és egyéb eü. intéz
m ény szükséges. Az egészségügyi szolgálatnak a gyakorlatokon alkalm a van 
a csapatoknál konkréten  adódó harcászati helyzetben gyakorló vezetési okm á
nyok kidolgozására is. Vagyis harcászati szempontból az egészségügy' szol
gálat kettős, feladatot old meg: valóságosat és gyakorló feladatot. Valóságos 
lesz a nem  háborús szervezésben lévő segélyhelyek telepítése, áttelepítése, 
betegek, sebesültek kiürítése, a segélyhelyek védelm ének megszervezése és 
jelentések küldése a valóságos adatokkal. Gyakorló feladat: a háborús szer
vezésnek és a harcászati helyzeteknek megfelelő egészségügyi ellátási terv  ké
szítése és elküldése.

A csapatgyakorlatok igen nagy erőfeszítést követelnek az egészségügyi 
szolgálatban működő valam ennyi parancsnoktól és beosztottól egyaránt. Az 
egészségvédelmi, betegellátási és a harcászati feladatok megkövetelik, hogy 
az egészségügyi szolgálat valam ennyi beosztottja tisztában legyen fe ladatai
val, kötelm é vel. M inden eü. parancsnoknak tehát fontos szervezési, anyagel
látási és kiképzési m unkát kell végrehajtania. Elő kell venni szabályzatain
kat, m indent előre meg kell tervezni ,meg kell szervezni, hogy a gyakorlatokra 
m ár kész tervvel mehessünk.

A csapatgyakorlatokon m inden m egm ozdulásunkban legyünk harcszerűek. 
A gyakorlat annál eredményesebb, m ennél inkább m egközelítjük a valóságos 
harc követelm ényeit. Ne ijedjünk m eg a gyakorlat nehézségeitől, jusson min
dig eszünkbe a mondás: „Inkább egy veder verejték a gyakorlaton,, m int egy 
csepp vér a harcm ezőn.“

Az egészségügyi szolgálat beosztottjaitól elvárják, hogy legyen mindig 
szolgálatkéisz, bajtársias, meg tu d ja  nyern i bajtársa i bizalmát!

Legyünk a gyakorlat egész lefolyása a la tt igen éberek! Ne feledjük, hogy 
az im perialisták és ügynökeik m indenre elszánt ellenség. A víz és élelem el
lá tás  terén  elkövetett könnyelm űséggel alkalm at adhatunk tudatos ellenséges 
cselekedetre!

A csapatgyakorlatok m eg fogják m utatni, hogy m ilyen fejlődést ért el 
egészségügyi szolgálatunk: fel fogják tá rn i eredm ényeinket és hibáinkat egy
arán t. Vizsgázni fog egészségügyi szolgálatunk, de vizsgázná fog az egészség- 
ügyi szolgálat m inden beosztottja szem ély szerint is. A dicsőséges Szovjet H ad
sereg, a kínai és koreai néphadseregek példái azt bizonyítják, hogy a sztálini 
haditudom ányok alapján kiképzett, m odern fegyverekkel ellá to tt és hazáju
k a t önfeláldozóan szerető hadseregek legyőzhetetlenek! Ezek példáin fellel
kesülve készüljünk a csapatgyakorlatokra!
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Milyen m u n k á t  v é g e z  a  c s a p a t o r v o s  
e s a p a t g y a k o r l a t o k r a  v a l ó  e l ő k é s z í t é s b e n

í r ta :  Dr. Csonka Is tv án  
orvosszázados

A ínyári táborozás ideje a la tt  egy másik igen fontos feladatköre a  csa
paton/osnak az őszi nagygyakorlat egészségügyi előkészítése és megszervezése. 
Amint a csapatorvos elvégezte a tábor eü. ellátásának megszervezését, m áris 
meg kell kezdje az (előkészületeket egészségügyi vonatkozásban a  gyakorlatok 
megszervezésére. Ez a m unka bizonyos teendők sorozatából áll. Nem lehet és 
nem szabad az utolsó p illanatra hagyni ezt a m unkát. Á ltalában, ka á ttek in t
jük az elvégzendő teendőket, úgy a.'csapatorvosi m unka három  irányban  kell, 
hogy meginduljon.

1. Praeventio.
2. Szervezési m unka.
3. Anyagi ellátás megszervezése és biztosítása.
Időrendi sorrendet nézve, legelőbb kell m eginduljon a praeventiós 

munka, m elynek a  gyakorlatok megkezdésének időpontjáig állandóan foko
zódnia kell. Ezután következnek a szervezési kérdések, m elyekhez szervesen 
hozzátartozik a  kiképzés, m ajd legvégül az anyagi ellátás megszervezése és 
biztosítása.

E szakaszokban elvégzett munkák, melyek végeredm ényben összefolynak, 
átgondoltaknak és tervszerűeknek kell lenniök. A  csapatorvosnak m űködését 
össze kell hangolnia a folyó kiképzéssel és azok menetével, nem  -különben a 
kisebb-nagyobb gyakorlatok időpontjával is tökéletesen tisztában kell lennie. 
Eü. vonatkozású terve it m eg kell beszélnie az alakulat pk-val és így biztosí
tan i fogja tudni tervei végrehajtását. A  kapcsolatot tehá t a legszorosabbra kell 
fűzni a parancsnokkal.

A csapatorvos ta r tsa  szem elő tt azt, hogy az őszi nagygyakorlatok az 
ezred eü. szolgálatának és így a vezető orvosnak (csapatorvosnak) is vizsgája 
lesz, egyben ekkor ad  számot arról, hogy m ilyen m unkát végzett alakulata 
harci kiképzésének érdekében.

Az -alábbiakban közlendő egészségvédelmi és megelőző rendszabályok, va
lam int a csapatnál konkréten  m eghatározott szervezési kérdések többé-ke- 
vésbbé Néphadseregünk m inden egységének eü. szolgálatára irányadók, leg
feljebb egyes alakulatok szervezeti felépítésénél és helyzeti viszonyainál fogva 
találunk némi különbséget.

Praeventiós intézkedések.

Ez az első és legfontosabb munka, am elyet a csapatorvosnak leghama 
rabb meg kell indítani. Ezek m ár kifejezetten a nyári gyakorlatok egészség- 
védelm i intézkedéseivel kell, hogy foglalkozzanak. A csapatorvosnak el kell 
készítenie m unkatervét. A te rv  szempontjai:

1. A lakulat átszűrése.
2. Nyári fertőző betegségek elleni küzdelem.
3. Felvilágosító előadások tartása.
4. Egészségőrök bevonása.
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Az elm ondottak  szerin t egy ilyen m unikaterv az  alábbiak szerint 
nézne ki:

Terv a praeventiós munkaszakaszra.

Mi a teendő K i  v é g z i Mik a íő szempontok Időpcnt

Alakulat átszúrásé
1. Erőnléti állapot -

2. Rejtett megbetegedés
3. Láb általános állapota.

Nyári fertőző megbete
gedés elleni küzdelem

1. Eü. berendezések felülvizsgálata
2. Víz vizsgálatok
3. Romlandó csomagok ellenőrzése
4. Konyha ellenőrzése, (fok.)

Eü. felvilágosító előadá
sok.

1. Hasmenéses megbetegedés és el
lene való védekezés

2. Nyári hygienes kérdések
3. Nyári menetegészségügy.

Egészségőrök eligazítása
Minden egyes előadás előtt vagy 
után a konkrét feladatok megadásá
val.

A csapatorvos p raeven tiós intézkedéseiben szerepelnie kell m ég a foko
z o tt ku ra tiv  m unkának. Járványellenes óvintézkedéseinek sikere érdekében 
éb e ren  'kell figyelnie és vezetnie, a járványgörbét is felfektetni. Ez a  megelő
zési m unkájában  igen nagy  segítségére lesz. ' f

A feladattok elvégzésében fokozottabban kell tám aszkodni a P árt és 
D ISZ  szervezetekre, ak ik  po litikai felvilágosító m unkájukkal igen nagy  segít
séget nyújtanak  az előkészítés e szakában. Ugyancsak értékes segítőtársakat 
n y erü n k  az egészségőrökben is. Az egészségőrök eligazításánál okvetlenül fon
tos szem pont annak tudatosítása, hogy ők m ilyen értékes m unkát végeznek. 
T ek in télyüket egységüknél m inden  eszközzel tám ogassuk és m űködésük fon
tosságára  az alegység-parancsnokok figyelm ét is h ív juk  fel. Hasznos a tisztek 
szám ára  is ta rtan i praeventiós jellegű  előadást.

Szervezési munka.

A  m unkának e  szakában a  csapatorvosnak igen sok nehézséget kell le
küzdeni. Igen nagy szükség van találékonyságára is a nehézségek áthidalása 
közben. Vonatkozik ez az eü. in téze tek  sgh-k felállításánál szükséges személy
ze t m egszerzésére, a szükséges járm űvek  biztosítására és még sok más apróbb 
m egoldandó problém ára, összegezve ez időszakban végzendő előkészületeket, 
a csapatorvos m unkája három  irányú:

1. Kiképzés.
2. A sgh-ek személyi feltöltéséhez az em berek biztosítása.
3. Sgh-ek felállítása.
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Kiképzés. Feladat az alakulat eü. kádereit kiképezni. E hhez a csapat
orvos elkészíti tervét. Szempontok: 1. e. őrök, m in t sebesültvivők, 2. eü. ra j- 
parancsnokok kiképzése, 3. sa já t eü. személyzet gyakorlatokra való előkészí
tése. Az alábbiakban néhány kiképzési irányelvet demonstrálnék.

Egészségőröknél.

Folyó
szám Anyag megnevezése. Óraszám

i Egészségőrök feladata a gyakorlat alatt. 
Sebvivők kötelmei. Eü. anyag ismeret

2 Szd. eü. raj, zlj. eü. szakasz szervezete és munkája.

3 Sebesültek megközelítése beásása, szálítíása. (gyakorlatiasan)

4 Elsősegélynyújtás (alapismeretek).

5 Egészségőr, egészségvédelmi munkája.

Eü. szem élyze tnél.

Folyó
ssám Anyag megnevezése. ó ra s z á m

i Ezred egészségügyi szervezete. Feladataik, (elméleti oktatás.) .

2 E. sgh. települése, áttelepítése, részei és 'azok működése. Vé
delmi intézkedések.

•

3 Sátorverési gyakorlatok. *

4 Mátházás gyakorlása. Sebesült szállítás járművön, (gyakorlati 
oktatás)

Eü. rajparancsnokok kiképzése. 1
Központiasan kiadott kiképzési tervezet szerint folyik.
Ugyancsak idetartozik  a beosztott orvosok továbbképzése is. Tapaszta

latátadás, gyakorlati kérdések megbeszélése. A segédletek és a Techminimum 
gyakorlatba való átv ite la  a főcél. Eü. harcászat fogalmai, térképolvasás, eü. 
harci okmányok gyakorlása. Ezek azok, amelyek okvetlenül fontosak. Termó- 
szeteseru lehet 'hosszabb időre beállíto tt kiképzési tervezet szerin t is fo ly tatn i 
a beosztott orvosok kiképzését.

Emberek biztosítása.
A  csapatorvosnak, m ikor ezzel a  kérdéssel foglalkozik, számba kell ven

nie a  rendelkezésre álló em bereket. Elsősorban szám íthat sa já t m aga által k i
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képzett e. őreire, a gyengélkedő eü. személyzetére, nem különben a  központi
lag  kiképzett eü. ra j pk-kra. Ezeken kívül a csapatorvosnak kérnie kell a pk- 
tó l az e. sgh. szem élyzetének kiegészítésére néhány fő ideiglenes vezénylését. 
Szám ítani lehet m ég ezenkívül esetleges feltöltésre, akiknek beállítása nagy 
m értékben elősegítené az eü. szolgálat működését. S a já t eszközök felhasználá
sával az ezred eü. szervezetének felépítése  az alább iak  szerint történne:

Század eü. ra j —  képezik a szd. e. őrei és egybeosztott eü. ra j pk.
Zlj. eü. szakasz. — Feltö ltése a rendelkezésre álló  létszám nak /megfele

lően történik. P k-a beosztott orvos, de jól fel leh e t használni erre  rá te rm ett 
eü. th tts - t  is.

Ezred sgh. (eü. szd). — Személyi feltöltése az ezredtől odavezényelt ki
segítőkből /és a gyengélkedő eü. személyzetből tö rtén ik , pk. az alakulat eü. 
szd. pk-a.

Az elosztás term észetesen a kiképzés befejezése u tá n  történik, amikoris 
a  képességeket kiism erve, m indenkit megfelelő he ly re  lehet állítani. Á tte
kintve az alakulat eü. szervezetének ilyképen való  fe lállítását, csupán ideig
lenes m egoldásnak lehet venni. Ideál's az volna, ha az alakulatoknál m indenütt 

.szervezetszerű eü. helyek volnának. Mérlegelve a helyzetet, a csapatorvosnak 
m enetközben kell m egterem teni eü. kádereit és ezeknek m agját az e. őrök és 
sa já t eü. személyzeté kélpezi.

Anyagi ellátás biztosítása.

A  m unkának e  szakaszában a csapatorvos, úgy, m int az előzőkben, 
számbaveszi a rendelkezésre álló  eszközöket, igényli a hiányokat, m ajd elvégzi 
az elosztást.

M ire gondoljon a csapatorvos.
1. Eü. csapat felszerelés. \
2. Járm ű.
3. Sátoranyág.
4. Sgh-hez szüks. m ás félsz, biztosítása (táb. asztal, ágy, stb.).
5. Gyógyszer.
Mindezek biztosítását a csapatorvos m ár jóelőre kezdje meg. A gyógy

szeranyag közül különösen a lövész-alakulatoknál legyen gondja a lábizzadás 
elleni szerék beszerzésére. A járm űveket jó a tapasz ta la t szerint m ár előre 
biztosítani az illetékes közegeknél, ugyanez vonatkozik a  sgh-hez szükséges 
egyéb felszerelések b iztosítására is.

Ezeken kívül a csapatorvosnak ki kell te rjed jen  a  figyelme a csapat 
egyéb anyagi term észetű előkészületeire. így  ruházati vonalon a lábbelik álla
pota és a kapcam ennyiség viszonyaira. Élelmezési vonalon szorosan együttm ű
ködve az élm. szóig, vezetővel, különös figyelmet kell szentelni az étlap össze
állítására  (gyakorlat ideje  alatt). A vízellátás zavartalansága érdekében az 
orvosnak számba kell vennie a hordók m ennyiségét és állapotát. Hiány esetén 
az illetékesek figyelm ét felhívni, nem  különben gondoskodni a  hordók fe rtő t
len ít élséről.

A gyakorlatra való indulás elő tti napon a  vezető orvos még egyszer 
összehívja az alakulat m ost m ár fe lá llíto tt teljes eü. szQlgálatát, m egtekinti 
felszerelését és egy utolsó eligazítást ad. Tapasztalat szerin t különösen az 
őszi nagy  gyakorlatok előtt, m ikor az eü. szolgálat teljes apparátusa működő
képes, jó  egy „Em lékeziető“- t  kibocsátani az eü. szolgálat megszervezéséről, 
m elyet sokszorosított példányban az alakulat összes tisztje i számára szétoszr- 
tunk . Ebben körvonalazzuk az eü. szolgálat különböző szervezeteinek felada-
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tá t  és így elkerülhetjük, hogy egyes alegység pk-k, nem  ism erje  fel a hozzá
juk  beosztott eü. személyzet feladatát, m ásra használják fel. i

M indent számba vetve, ezek azok az előkészületi m unkák, melyeket 
m inden csapatorvosnak végre kell h a jtan i alakulatánál. A végrehajtás nem  
könnyű, mégis ezek a feladatok adják a csapat eü. szolgálat valódi lényegét 
és ezeknek a m unkálatoknak lelkiism eretes végrehajtása, valam in t az u tána 
következő gyakorlatok tapasztalatai edzik a homvédorvost csapatorvossá-

Az 1951. évi összeírás számadatai  
honvédorvosi szempontból

Ir ta : Dr. K ris tó f S án d o r 
orvosszázados.

Nagy tömegek egységes szempontok szerint történő orvosi átvizsgálásából 
és a kapott eredm ények statisztikai kiértékeléséből igen hasznos adatokat 
nyerhet az orvostudomány. Nagyszámú és ezért jól értékelhető statisztikai ada
tokat iskolák, tanoncotthonok, honvédségi alakulatok orvosi szűrővizsgálatai 
szokták nyújtani. Még fokozottabban áll ez a sorozás, orvosi adatokra, ahol a 
nagyszámú vizsgált egyén ugyanannak a korcsoportnak fé rfi tagjaiból kerül 
ki, és nagyjából arányosan az egész ország területéről. így  a sorozás eü. ada
taiból népességünk egy korosztályának keresztm etszetét k ap juk  meg.

Az így m egrajzolt kép közegészségügyi és honvédorvosi szempontból is 
figyelemreméltó. Az előbbi, adatokat nyer a leggyakrabban előforduló pre
ventív  leküzdésre szoruló betegségek számáról, annak te rü le ti megoszlásáról- 
A honvédorvos tájékozta tást kap a rra  vonatkozólag, hogy a következő sorvány 
fejlettségi adottságaival, fogyatkozásaival milyen várható  feladatokat ró o r
vosi karunkra és m elyek ezekből a súlyfeladatok.

Legelőször a soronlévő korosztály általános fejlettségi állapotáról igyek
szünk rövid á ttek in tést nyújtani. Összefoglaló vélem ényként kim ondhatjuk, 
hogy fiataljaink magassági és súlybeli adataiból nyert kép jó. Az a tény, hogy 
súlyadataik arányai általában nem  érik el magassági m éreteiket, a 20 éves 
kornak azzal a sajátosságával m agyarázható, hogy gyors növekedéssel a súly- 
gyarapodás még ilyenkor nem  ta r t  lépést. — A m ondottakat a számok is iga
zolják, — általános testi gyengeség m iatt csak 0.2%-ot ny ilváníto ttak  sorozó
orvosaink alkalm atlanná. Míg m értéken aluli, tehát 150 cm -nél alacsonyabb 
növésű az eseteknek a 0.3%-ában fordult elő. Mivel az egyszerű szám tani kö
zéparányosok nem adnak megfelelő betekintést, helyettük  az alábbi tá b 
lázatokban m u ta tju k  be a súly- és magasságviszonyok százalékos megoszlását.

Testsúlyok százalékos megoszlása 5 kg-os csoportonként.

45 kg  a la t t 45—50 50—55 55—60 60—65 65—70 70—75 75—80 OO 0 1 00 85—90 90—95 95—

0.531/ 2 2.991/2 1 2 .8 % 25—62°/o 27% 17% 7.67%i 2-24% 0.84% 0.05% -̂O'MOO

0 .0 2 %
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Testmagasságok százalékos megoszlása 5 cm-enként.

150 cm  a la t t 150— 55 155— 60 160— 70 165— 70 170— 75 175— 80 180—85 185— 90 190—

0.3% 1.45% 6.33% 19% 29% 24.4% 1 9 0/1 “ /o 3.48% 0.65%
•

0.06%

A számok azt az örvendetes tén y t m utatják, hogy sorozottaink közel egy- 
harm ada 165— 170 cmies csoportba tartozik. Nagy többségük, 72.2%-uk, 
160—170 cm-es m agasságot m utat, de 180 cm körüli csoportokban is nagy
számmal vannak képviselve. Míg 160 cm  ala tt csak 7-88 %-ot találtunk. Tehát 
általában egy jónövésű korosztállyal á llunk  szemben. Ha irányadónak fogad
juk  el- a viszonyszámot, hogy m indenkinek a súlya az 1 m-en fölötti cm-ek 
számával egyezzék, úgy a súlygörbe csúcsértékeinek bizonyos elm aradását 
lá tjuk  a m agassággörbe mögött, am ennyiben a vizsgáltak zöme, 69.6%-a, az 
55—70 kg-os csoportba esik. Ez átlagban egy 5 kg-os elm aradást jelentene. 
A lényeges eltolódás azonban nem  is a középterm etű és közepes súlyúaknál 
látható, hanem  a magasabb csoportokban. így  még jelentős szám, 15.8% ta lá l
ható a 175— 185 cm magas ifjainknál, m íg az ezzel arányos 75—80 kg-os súly
csoportban m ár csak 3.8%. Tehát a magasnöváísű bajtársaknál jelentkezik leg- 
kifejezetebben a súlylem aradás. Ez rendszerint későbbi életévekben egyenlí
tődik ki, szám ításba kell azonban azt is venni, hogy e csoport nagyrésze a 
hosszú, vékony növésű asthéniás typusból adódik, akiknél ez az aránytalanság 
később is m egm arad. Teljesítőképességük rendszerint nem  m arad el társa iké 
mögött, mégis csapatorvosaink fokozottan figyeljék az em lített csoportba 
tartozók súlyviszonyainak fejlődését, valam int fizikai teherb írásukat .

A súly- és m agassággörbe részletes viszonyait világosan ábrázolja az 
alábbi grafikon:



Továbbiakban hasonló módon egybevetettük a fővárosi és vidéki sorozot
tak magasságviszonyait és azt az eredm ényt nyertük, hogy értékelhető  k ü 
lönbség a két csoport között nem  adódik. Ugyancsak nem  m utatható  ki je l
legzetes különbség a Dunántúl, T iszántúl és D una—Tisza köze népességének 
magassági adataiból. A lacsonyterm etűek gyakori előfordulásával m ég legin
kább a  Nyirség vidéke tűnik ki.

Vizsgálva az endémiás, s trum ás vidékek sorozottainak testm agasságát, 
úgy i t t  sem látható lényeges eltérés, úgyhogy hypothyreosissal összefüggésbe 
hozható alacsonynövést a strum ák óriási száma m ellett sem leh e te tt találni. 
Az alacsonyabb magasságok előfordulása m iatt em lített nyírségi vidékek éppen 
nem szerepelnek a golyvás terü le tek  között.

Az előforduló fogyatkozások részletes tárgyalása előtt áttek in tés végett 
közöljük a különböző fogyatkozáscsoportok százalékos megoszlását.

Százalék
Koponya és arc f o g y a tk o z á s a i ....................................  0.008
Hallószerv fogyatkozásai .........................................  0.08
Látószerv fogyatkozásai ........................................................  3.3
Orr-torok-fog fogyatkozásai ..............................................  1.5
Nyak-váll, gerinc fogyatkozásai .........................................  0.65
Hasűriszervek fogyatkozásai ..........................   0.49
Szív megbetegedései ..........................  .......................... 1.3
Tüdő megbetegedései ..................................................................  0.8
Ideg-elme megbetegedései .................................................... 0.69

Sérvek .........................................................  1.1
Nemibetegség , ........................................................................  0.01
Trachoma ...................................................................................  Ö.008
G o ly v a ..........................................................................    2.9
Felsővégtag fogyatkozások ........................................................ 0.8
Alsóvégtag fogyatkozások ......................................................... 2.3
Lúdtalp , . ..................................................................................  6-0
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A fenti százalékos számok a vizsgáltak összlétszámúra vonatkoznak.
A fogyatkozásokról készíte tt statisztikai számok áttek in tésekor ezekből 

k é t nagy csoport emelhető ki.
Az egyikbe azok tartoznak, am elyeknek jórésze nem von m aga u tán  

szolgálati alkalmatlanságot, m íg a másik fogyatkozásokban szenvedők a lkal
m atlanoknak, ille tve csökkent fokban alkalm asoknak minősülnek.

Az előbbi csoport kerül honvédorvosaink érdeklődésének középpontjába. 
Hiszen ezekkel a fogyatkozásokkal találkoznak a gyeng. szobákon, és intéze
tekben. Legnagyobb számban fordulnak elő a lúdtalp, a látószerv m egbetege
dései, a golyvák és az alsóvégtag különböző elváltozásai. Sorozóorvosaink 
6% -ban állapítottak meg lúd ta lpat, ennek jelentős része nem  é r t  el oly fokot, 
hogy alkalm atlanságot vagy csökkent szolgálatké'pességet vont volna maga 
u tán . Meg kell azonban jegyeznünk, hogy azokon, a területeken, ahol orthopéd 
szakorvosok soroztak, lényegesen alacsonyabb volt a lúdtalpasoknak minősí
te ttek  száma. A résztvevő orthopéd szakorvosok egybehangzó vélem énye sze
rin t ezt a kórism ét tú lgyakran  és meg nem  felelő kritérium ok m ellett állapítja
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meg orvosi karunk . Mivel ez a fogyatkozás egyik leggyakoribb panasz alapja 
csapatviszonylatban, reális m egítélésének elsajátítása, valam int a bajtársak  
megfelelő beosztásáról váló gondoskodás figyelem rem éltó feladat. A jánlatos 
volna továbbá, hogy a csapatorvosok megfelelő szakirányítás alapján meg
előző jellegű gyógytorna gyakorlatokat vezessenek be a lúdtalpak megelőzé
sére, illetve továbbfejlődéséinek m egakadályozására.

Szembetegségek 3.3%-os szám arányban szerepelnek. Túlnyomó többségük 
fénytörési hibákból adódnak. A nnak ellenére, hogy a vizsgáltak nagyrészének 
tudom ása volt fogyatkozásáról, szemüveggel jórészük nincs ellátva. Különösen 
vonatkozik ez a fa lu  lakosaira. I tt  jelentős szerepe lesz az új összeírás! rend
szernek, amely elő írja a gyógyászati segédeszközökkel való ellátást, bevonulás 
idejéig. I t t  is felm erül a feladat, hogy a lá tási fogyatkozásúakat megfelelő 
beosztásba helyezzük el a néphadseregben. Ebben az irányban ú tm uta tást ta lá l
hatunk  a most m egjelenő új alkalm assági szabályzatban, mely a fegyvernemi 
beosztásokra vonatkozó re la tív  alkalmassági táb láza to t is tartalm az.

Gyakoriságban harm adik  helyen a golyvák szerepelnek, ezek 2.9%-ban 
fordultak  elő a vizsgált évfolyamban. Óriási többségük klinikai tünetek  nél
küli, inaktív  strum a volt. Hyperfunctio csak egynéhány esetben kísérte a goly
vát, hypothyreosisról úgyszólván egyetlen esetben sem számoltak be. Em lí
te ttü k  már, hogy az endém 'ás golyvás vidékeken sem  fordult elő más terüle
tektől eltérő számú alacsony növés. Ugyancsak nincs számbeli kiugrás a 
kreténizm us és a szellemi fejlődés visszam aradás te rén  strum ás vidékeken. A 
nyert tapasztalatok szerint az em lített golyvák nem csak belső szekréciós é rte 
lemben, de m int te r  m e nagyobbodások sem igen befolyásolták a szolgálatké
pességet. Csak néhány esetben kellett a golyva nagy kiterjedése m iatt szol
gálatképesség csökkenését m egállapítani. Ez esetek egy részében m űtéti javas
lato t te ttek  a vizsgáló orvosok. Ez az elváltozáscsoport nagy száma ellenére 
sem fog előreláthatólag nagyobb gondot okozni honvtédorvosainknak, lévén 
inaktív  strum ákról szó. Term észetesen előfordul a m egváltozott klim atikus 
viszonyok és életkörülm ények között, hogy a bevonulás u tán a strum a gyors 
növekedésnek indul és panaszokat okoz. Ugyancsak tapasztalni szoktuk azt is. 
hogy a bajtársak  otthonukból idegen éghajlat, vízviszonyok és életkörülm é
nyek közé kerülve hyperthyreo tikus tüneteket m utatnak . Ebben az értelem ben 
igényelnek a strum ások fokozott figyelmet. A jánlatos náluk bevonulásukkor 
nyakkörfogatukat m egm érni, ezt egészségügyi könyvecskéjükbe rögzíteni és 
eddig ism ert endém iás golyvás vidékeknek. A mi statisztikai adataink szerint 
a leggyakoribb előfordulási helyei a következők voltak:

A golyvák országos viszonylatban való számszerű megoszlása megfelel az 
időnként ellenőrizni. íg y  objektív ellenőrzést ta rtu n k  a kezünkben. 1

1- Veszprém a vizsgáltak 33 százalékában
2. Komárom környéke „ 12
3. Zala megye „ 10,2
4. Pécs „ 10,2
5. Komárom város „ 10
6. Győr „ 9,8
7. Fejér m egye (Inota, Mór körny.) „ 7,76
8. Szerencs „ 2,3
9. Kaposvár „ 1,8

10. Sopron m egye „ 1,78

7 1 6



A másik betegségcsoportból, m elyek rendszerint szolgálatképtelenséget 
vonnak m aguk után, a legfontosabbak a szív, tüdő és idegbetegségek. A szív- 
betegségek 1.3% -ban szerepelnek, nagyobb részük (kb. háromniegyedrész'/ a 
vitium okból kerül ki, míg 'kisebb részük szívizomkárosodás, vagy az inger- 
képzés és ingervezetés zavaraiból adódik.

A tüdőbetegségek kór isméjét 0.8%-ban m ondották ki a sorozóbizottságok. 
A tüdő tbc-sek nagyobb része a m ár ism ert, nyilvántarto tt, illetve kezelt 
gümőkórosok soraiból kerü lt ki, míg kisebb részüknél az összeírás alkalm ával 
derü lt ki a megbetegedés. Természetesen a fenti előfordulási számot nem  
ta rth a tju k  mérvadónak, a korosztály tüdőgümőkóros fertőzöttsége szem pont
jából. Megfelelő adatokat csak rendszeres rtg . átszürés u tán  nyerhetünk. 
Ugyanennek a korosztálynak tüdőgondozókban történő átvizsgálása jelenleg 
van folyam atban. Csak ennek kiértékelése u tán m ondhatunk m ajd vélem ényt 
tüdőgüm őkór előfordulási százalékáról. Továbbá arról, hogy rtg . átszürés u tán  
m ennyivel több esetben találunk tüdőgüm őkórt, m int az egyszerű sorozási á t 
vizsgálásnál. Ennek a tüdőszűrésnek eredm ényeit egy m ásik beszámolóban 
fogjuk közölni. T ekintettel országos k 'terjedésére és az átszűrtek  nagy szám ára 
az abból nyert adatok nem lesznek érdektelenek.

Ideg elmebetegségek m iatt a vizsgáltak 0.69%-a nem  k erü lt be  a Néphad
seregbe. Zöme az im becilitás és egyéb szellemi fejletlenség és az epilepszia 
terü le té re  esik. Meg kell jegyeznünk, hogy a’ nem eléggé igazolt epilepsziák 
még ebben a számban nincsenek benne. Ezeket ugyanis intézeti kivizsgálásra 
u tasíto ttu k  és végleges minősítésük m ég nem  tö rtén t meg. Ugyanígy m arad t 
függőben az enurésis nokturnás esetek jórésze.

A nemibetegségek csoportjába kezelés a la tt álló vagy a friss illetve nem  
kezelt eseteket vettük  fel. A kezelés u tán  gyógyultakat nem. S ta tisz tikánk  
0-01% os számot 'tüntet fel, vagyis igen kism értékű fertőzöttséget. Azonban 
éppen a katonai szolgálat ideje jelent nagy veszélyt a nem ifertőzések szem pont
jából, az otthoni környszet elhagyása és az új életviszonyok m iatt. Ezért hon- 
védorvcsaink hathatós és minél korábbi felvilágosító m unkával védjék m eg 
újoncainkat a venereás fertőzések lehetőségéitől. Ez a kis m értékű  fertőzöttség 
fokozottan kötelez bennünket minél erélyesebb óvintézkedésekre és egészség- 
ügyi propagandára.

M int ismeretes az új összeírási rendszer „gyógykezelés szükséges“ jelzést 
ad, ahol javulás várható kezelés, m űtét, vagy gyógyászati segédeszközzel való 
ellátás által. Gyógykezelés szükséges m inősítés 2.9%-ban fordult elő. E nnek  
legnagyobb csoportja a sérvek közül kerü lt ki. A vizsgálók 1.1%-ban á llap íto t
tak  meg sérvet. Kis kivétellel jól visszahelyezhető és jól operálható herm ák
ról volt szó. Ezeknél a m űtéti javaslat m egtörtént. M int lá tju k  a sérvek 
rendszeres m űtéti megoldása révén igen nagyszámú b a jtá rsa t tudunk m ajd  a 
Néphadsereg számára m egtartani.

Röviden a fentiekben foglaltuk össze az 1951. évi összeírás statisztikai ada
ta it, s azokat a főbb szempontokat, am elyek honvédorvosi szempontból je len 
tőséggel bírnak.
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Megfigyeléseit és tapasz ta la tok  a nyári  
kihelyezés folyamán je len tkeze t t  dysentcria

járványró l
í r tá k :  D r. P ere sz lén y i Á kos és D r. K ozák  Im re

orvosfőhadnagy t. tiszti iskolai hallgató

A „Homvédorvos“ m ájusi szám ának három  dysenteriaellenes küzdelem
m el foglalkozó cikkét ném i szkepszissel olvastuk. A n y ári hasmenése» m eg
betegedésekről tud tuk , hogy közöttük nem  utolsó sorban  dysenteriával is kell 
számolnunk, de felsőbb szerveinknek a dysenteriáról szóló közleményeit, figyel
m eztetéseit nem  tu d tu k  kellőképpen értékelni.

A dysenteria terjedésében a legyek átvivő szerepét ismerve, a június 
u toljára eső m érhe te tlen  légyelszaporodás alkalm ával sem  számoltunk a 
dysenteria lehetőségével. Amikor jú lius 4-én collapsus u tán i állapotban hoztak 
be a  gyakorlótérről egy bajtársat, először hőgutára gondoltunk, csak a m ásnapi 
véres-nyákos széklete te re lte  helyes irányba diagnózisunkat. Ez volt az első 
esetünk, a  já rv án y  prelúdium a. Ezt követően a jú lius 5-től 27-ig terjedő idő
szakban összállom ányunk egy része hasmenéses m egbetegedésen esett át, eze
ket az eseteket a preventio  érdekében m ind dysenteriásaknak kellett felfog-

I s z .d b ra .
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nunk, noha a kórházi megfigyelés és laboratórium i vizsgálat alapján csak fe le
részben. b izonyultak  dysenteriás m egbetegedéseknek.

Beszámolónk nem  terjed  ki a  kórkép  irodalm ának részletes ism erte té 
sére, nem  is ez a célunk, csupán észrevételeinket és tapasztalatainkat k ív án 
juk  közölni. A  m egbetegedések 3—5 napos incubatio  u tán , 4 'jól elkülöníthető 
hullám ban jelentkeztek, epidemiológiai görbénk  szerin t végig apadó tendencia 
mellett. A já rv án y t, illetékesek á lta l is elfogadott vélem ényünk szerint, a  jú 
lius 2-án dysenteriával fe rtőzö tt v idékről (Békés m.) bevonult tartalékosok 
hurcolták be táborunkba, ahol térképezésünk á lta l m egállapíthatóan két góc
ból kiindulva, contact infectio révén  te rjed t.

F lexner törzs által okozott, erősen atypusos jellegű  kórképekkel ta lá l
koztunk. Legtöbb esetünkben h iányzo tt a  prodrom ás szak és a láz, kólikát, 
kínzó tenezm ust, csak néhány esetben észleltünk. Typusos széklet-leletek ese
tében viszont k ivéte l nélkül m egtalálható  volt a sokszor valósággal tű rh e te t
lennek m ondott fejfájás. Mindössze k é t hányással, vizes nyálkát tartalm azó 
tömeges székletürítéssel, nagy hypotoniával, collapsussal já ró  toxikus esetünk 
volt. Eseteink nag y  többségében teh á t a diagnózis felá llításánál a m ár em lí
te tt  kínzó fe jfájással párosuló székletlelet m aradt m eg döntő kritérium nak. 
Minden hasm enéses panasszal jelentkező ba jtársnak  m egnéztük a  székletét. 
Részben ennek egyes esetekben m ajdnem  semmitmondó eredménye, részben 
felelősségünk átérzésének következm énye volt, hogy typusos eseteink m ellett 
klinikai és laboratórium i vizsgálat a lap ján  utólag nem  dysentériásnak m inő
sü lt betegek is kórházba kerü ltek . Néhányszor az is előfordult, hogy teljes jó 
lé t közepette, norm ális széklet során je len t m eg a  véíres-nyákos széklet, labo
ratórium i v izsgála tta l pozitívnek bizonyult esetekben.

Nemcsak a typusosan dyseneriás székletet ürítő betegeket, hanem  a 
gyanús eseteket is  azonnal 'kiemeltük és a területileg  illetékes Honvédkórház 
fertőző osztályára szállítottuk. A nnak ellenére, hogy nem  á llo tt az eü. szolgá
la t rendelkezésére rendszeresen szállító eszköz, mégis elmondhatjuk,* hogy a 
diagnózis fe lállításátó l, vagy annak  gyanújátó l szám ított m ásfél-két órán be
lü l betegeink kórházi ellátásban részesültek. E lőfordult azonban, hogy az 
OMSz fertőzőbetegszállító-kocsiját is igénybe kelle tt venni. A  gépkocsikat visz- 
szatérés előtt form alin-sprayvel fe rtő tlen íte tték  a  kórházban.

A beteg kórházbaszállítását itth ag y o tt ruházati-használati tárgyainak, 
ágynem űjének k é tó rás chlórvizes hordóban való áztatása, tűző napfényben 
történő  egésznapos szárítása és sá to rtá rsa in ak  hasonló, p reventív  cé lú -fe rtő t
len ítése után, az elkülönítőben való elhelyezése követte.

Az elkülönítésre k io k ta to tt és abban  közben jára tossá v á lt — m indig 
ugyanazon — eü. riadóztatta  a betegségtől é r in te tt sá to r lakóit és a tábortól 
m integy 500 m é te rre  lé tesíte tt elkülönítőbe vezette őket sátrastól-m indenes- 
től. Ruha és ágyAemű fertő tlenítésüket a  sá tra k  chlórvizes perm etezésével egé
szíte tte  ki az e lkü löníte tt táborrész sa já t eü-je. Az elkü löníte tt bajtársak nem
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várhatták  tétlenü l ruházatuk  száradását, hanem  az e lkü löníte tt táborrész fel
ügyeletével m egbízott orvos á lta l k ijelö lt helyen azonnal 30X100X80 cm-es 
la trinát ástak és csak u tán a  állítha tták  fel szabályszerűen em elt sátraikat. Az 
egyes sátortávolságok, a k ívánatos — egym ástól is elkülönítést biztosító — 
100 m éter helyett, helyszűke m iatt, mindössze átlagban 20 m éterre redukálód
tak. Az elkülönítést állandó őrszolgálattal, a b e jára tn á l folyó chlórvizes kéz
mosással, sátrankén t külön chlórvizes mosdótállal és kü lön  latrinával biztosí
tottuk. A la trin ák a t naponként kétszer felére h íg íto tt o lto tt mésszel és egy
szer chlórvizes leontéssel fertő tlen ítettük , 5%-os H ungária M atador perm ete
zéssel elért légytelenítés m ellett. Az elkülönítettek élelm ét alakulatonként két 
állandó egészségőr szállította, ezék, az élelemnek az e lkü lön íte tt táborrész be
jára tánál m egejtett á'tmérése után, o tt helyben chlórvizes edény- és kézfertőt- 
lenítés't végeztek amit, a tábo rba visszaérkezve, m egism ételtek. Mindezen in 
tézkedések m ellett, néhány esetben az incubatios időn belül jelentkezett egy- 
egy újabb szóródás, ami az elkülönítés idejét napokkal m eghosszabbította. A z  
elkülönített táborrészben gondoskodtunk a bajtársak  folyam atos katonai és po
litikai kiképzéséről, éspedig úgy, hogy e két fontos fe lad a té rt m inden sáto rpa
rancsnok és rajm egbízott felelős volt. ,

Tevékenységünk azonban nem  m erülhete tt ki a m egbetegedett baj társak  
kórházi elhelyezésében és az  esetleg m ár fertőzöttek elkülönítésében. Hiszen 
nemcsak a betegek kiemelése volt a célunk csupán, hanem  az első m egbetege
dés p illanatától törekvéseink súlypontja egy nagym éretű, az egész tábor m in

d e n  tagjára kiterjedő, szigorúan kötelező preventív  já rv án y  védelmi m unka 
volt. Ezen a terü le ten  igen sok nehézséggel k e lle tt szembenéznünk. Döntő se
gítséget je len te tt preventív  intézkedéseink foganatosításában a m unkánk fel
tételeinek politikai alapját biztosító, a járvány  egész ta rtam ára  m ellénk vezé
nyelt politikai tiszt, aki átérezve feladatának nagy jelentőségét, állandóan m el
lettünk  állva lehetővé te tte  a politikai apparátus te ljes mozgósításával já r 
ványvédelmi m unkánk megszervezését. M inden fegyelm ezetlen m agatartást, 
anarchikus törekvést csirájában fo jto tt el és igy biztosíto tta intézkedéseink h a
tékonyságát.

Felbecsülhetetlen segítséget je len tett szám unkra az  Egészségügyi Cso
portfőnökség gyors szemléje, tanácsai és eligazítása, m e rt több, eddig á ltalunk  
észre nem  v e tt h ibára  h ív ta  fel figyelmünket, továbbá, hogy a táborépítési h iá
nyosságok azonnali m egszüntetésére a Honvédelmi M iniszt er baj társ nevében 
adhatott parancsot, végül, hogy a járványvédelem  megszervezését és vezetését 
egy -minden m ástó l független ített orvosra bízta.

A legelemibb fe ladatnak a fokozott tisztaságot, a  m indenféle hulladék
tól m entes körlet m egterem tését lá ttuk . Uj alapokra helyeztük a  szem étgyűj
tést és eltakarítást, ezt a m űveletet m inden alakulat naponként kötelességévé 
tettük. Következő, nem  kevésbbé fontos feladatunk a helyhiány  m iatt kony
háinktól mindössze 50—60 m éterre  épült la trin ák  já rvány tan i szempontból
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való k ifogástalan , kezelése volt. A  la tr in ák  veszélyes közelségét csak a gon
dozás nagym értékű fokozásával ellensúlyozhattuk. Felére h íg íto tt o lto tt mész
szel fe rtő tlen íte ttü k  a  la trin ák a t naponként háromszor, egyszer vékony föld
ré teggel fed tük  és négy m éteres sávban  5%-os Hungária M atador perm ettel 
légytelen itettük . Ilyen  eljárással teljesen, szagtalanná v á ltak  la trináink  és a 
k ö rü lö ttü k  tanyázó légyrajokból csak hírm ondók m aradtak. A  latrina-haszná
la to t követő, fertő tlenítő  kézmosásra nagym ennyiségű chlorvizet táro ltunk  
hordókban, a  la tr in ák  közelében. A contact infectió következetes elkerülése 
érdekében  a chlorvizes hordók csapját csak a  latrinához á llíto tt őr érin the tte  
és az  ő kötelessége vo lt az is, hogy a kéz-fertő tlenítésen m inden la trináró l tá 
vozó b a jtá rs  valóban á t is essék. Az emésztőgödrök és csajkam osogatók alapo
sabb  fertő tlenítése érdekében azokat kétnyílásúakká képeztük  k i és ezentúl 
k é t szemben lévő nyíláson keresztü l beöntö tt nagym ennyiségű, felére hígí
to t t  o lto tt mésszel tökéletesítettük  fertőtlenítésüket. Légytelenítésüket szintén 
négy  m éteres körzetben  5%-os H ungária M atador naponkénti permetezésével 
é r tü k  el.

Járványvédelm i m unkánk során  a  következő döntő fontosságú állo
m ást a  csapatkonyhák képezték, ahol m élyreható  beavatkozások parancsolóan 
szükségesók voltak. A  naponként többször m egejtett szigorú ellenőrzéseken 
k ív ü l a meglévő, de célszerűtlen kéz irak tárak  anyagából napok a la tt hygieni- 
kus nyers- és fő tthús feldolgozókat ép ítte ttü n k , a kéz irak tárakat szintéh elő
írásosan  ép ítte ttü k  fel. Üj szakácsruhák szerzésével a szakácsok szükséges 
ru h av áltásá t biztosítottuk. Légyfogók nagyarányú alkalm azásának és a napon
k é n t el nem m ulaszto tt H ungária M atadoros permetezésnek légypusztító  h a tá 
sá t a  konyhákon is kedvezően tapasztaltuk.

H ungária M atadorral kapcsolatban, revideálásra szorult eddigi helytelen  . 
álláspontunk, m ert célszerűen alkalm azva, a rovartalan ítás tökéletes eszközét 
ism ertü k  meg benne. Nemcsak a  legyek tű n tek  el a táborból, hanem  a szú
nyoginvázió is megszűnt, pedig fo lyóparti táborunk közvetlenül árterü letben  
épü lt.

A  kantinban  m indenki m agával hozott poharából fogyaszthatta palacko
zo tt sörét és csomagolt cukorkát engedtünk csak forgalom ba hozni.

Megelőző intézkedéseink k ite rjed tek  a táboron k ívül is, körülbelül há
rom naponként ism étlődően tüzetesen m egszem léltük azokat a rak tá rak a t és 
üzem eket, am elyek a  táborral bárm i módon is összóköttetésben voltak. Meg
sokszoroztuk és m egszigorítottuk a  Központi Élelmezési R ak tár, Vágóhíd, Hús
üzem  és Péküzem  ellenőrzését, ennek eredm ényeképpen a kezdeti állapotok
hoz viszonyítva, ném i em lítésrem éltó eredm ényt sikerült elérni. A  pékséget 
renoválták , a vágóhidat és környékét m egtisztíto tták  az á lla ti  hulladékok
tó l és kékrefeste'tt ablakokkal, légyfogókkal, Hungária M atador perm ettel 
légytelen ítést is végeztek, a Központi Élelmezési R aktárban a  ra k tá r i  szabály
za to k  megkövetelése eredm ényezett lényeges javulást.

A  környezet hygienevel kapcsolatos 'intézkedéseink ism ertetése u tán  rövi
den  m eg kell em lékeznünk a személyi hygiene körébe vágó tevékenységünk
ről is. A személyi hygiene ezen szabályait a tábor fennállása óta többé-ke- 
vésbé gyakorlatban is m egvalósították, fe ladatunk  ezért nagyobbrészt a m eg
lévő új, szigorúbb alapokra helyezése v o lt és csak kisebbrészt kelle tt hiányos-
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Ságok gyors és észszerű pótlásáról gondoskodnunk. Meg kellett szigorítanunk 
az étkezés eddigi rendjét. M egköveteltük és ellenőriztük a körletekben, lebo
nyolított étkezéseket megelőző kiadós szappanos kézmosást, az étkezde bejá
ra tánál felá llíto tt csapos hordókból folyó chlorvízben történő kézfertőtlenítést.. 
Étkezések u tán  az étkező edényekben hagyott m aradékot fedett gyűjtő-hor
dókba ü rítte ttü k , m ajd melegvizes csajkamosogatás u tán  folyó chlorvizes öb
lítés tö rtén t a csajkamosogatóknál.

A sá trak a t tisztaság és étel m aradék szempontjából naponként szigorúan 
átvizsgáltuk és a fedetlenül talált, vtagy m ár bomlásnak- indult élelm iszert, 
m int esetleges fertőző anyagot, m egsem m isítettük.

A tábor bejára táná l folyó chlorvizes kézmosás u tán  leh e te tt csak ki- és 
befelé közlekedni. Ennek m egkövetelése az őrségre hárult.

Reggeli eligazítások u tán  a betegek gyorsabb kiem elésének elérésére m in
den alakulat orvosa á tszű rte  egész állom ányát. A betegnek jelentkező b a jtá r
sakat és sátortársaikat a m ár ism ertetett módon távo líto ttuk  el a  táb o r te rü 
letéről. \ !

Közel 80 esetben végeztettünk  széklettenyésztést és agglutinatiós próbát 
azoknál a bajtársaknál, akik régen  dysenterián  estek á t és m int chronicus 
dysenteriások a járvány  forrását jelenthették . A vizsgálati eredm ények azon
ban m inden esetben negatívak voltak, vagyis nem  tud tunk  bacillusgazdákra 
akadni.

A leghatásosabb védelm et azonban mégis csak a Honvéd Egészségügyi 
Tudományos K utató  In tézet á lta l javasolt gyógyszeres preventio  adta. Sósav 
szedetéssel, vagyis savanyú millió m egterem tésével a baktérium ok életlehető
ségeit csökkentettük, sulfam id (Sulfaguanidin) adagolással pedig nem csak a 
beteget gyógyító, hanem  .a fertőzés terjedésének is gáta t ivető m ódszerhez ju 
tottunk. A gyógyszeres preventio  u tán  m ár amúgyis lefelé 'tendáló epide
miológiai görbénk végleg e lérte  az alapvonalat.

A tapasztalatátadás vélem ényünk szerint csakis akkor lehet helyes, ha 
a sikerek szépen következő sora m ellett leplezetlen önkritikát is gyakorolunk 
és m egszólaltatjuk elfogulatlan szakértők tárgyilagos hangját is. M indenek
előtt meg kell vallanunk, hogy járványtana tapasztalatok hiányában fentism er- 
te te tt járvány védelmi m unkam ódszerünk a járvány  első hetének végére ala
kult csak k i ilyen kerek egésszé. A járvány  folyam án nívója általánosságban 
megm aradt, azonban a járvány  utolsó napjaiban m eglehetősen ellaposodott. 
A végrehajthata'tlanul sok munka, az állandó feszes fegytlem  idejének elhúzó
dása nem csak az eü. szolgálatot fárasztotta ki, hanem  belefáradt a tiszti és 
legénységi állomány is', a hibaforrásokat szaporította az utolsó h é ten  tö rtén t 
vezetésbeli személyi változás is. Megbosszulta m agát az egészségügyieknek 
sokszor liberális és katonátlan  kezelése, kiképzésüknek járvány  tani szem pont
ból való hiányossága, az egészségőrök, főleg azonban a  tisztek és tiszthelyet
tesek eü. kiképzésének sok fogyatékossága. Előfordult, hogy egyes bajtársak  
a kórházi kezeléstől, ille tve az elkülönítéstől félve, napokig titkolni próbálták 
megbetegedésüket, egy tiszthelyettesnek például két hétig  sikerült is ez. El
kerülhetetlenül bekövetkezett az elkülönített táborrészen összezsúfolt legény
ség egymással való érintkezése is, ami kirívó esetben tizenkét n ap ra  elhúzta 
az elkülönítés idejét.

Bevezetésünkben m ár em lítettük, hogy célunk csupán a járvánnyal kap
csolatban nyert tapasztalatainknak  és m egfigyeléseinknek m ajdnem  jegyzet
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szerű felsorolása. Egész fejtegetésünk során igyekeztünk ezt az elvet szem- 
elő tt tartan i. N em  akartunk , a  felhők közt m agasan szállva, p illana tra  sem 
elszakadni ia csapatorvos m indennapi életétő l; hanem  jníem egyszer nehéz 
küzdelm ek árán  m egvalósított m ozzanatokat és intézkedéseket hoztunk olva
sóink elé. A m ennyiben pedig N éphadseregünk egészségügyét és a béke védel
m ét szolgálva, b á rk i hasonló helyzetben, — példánkon okulva, — az általunk 
kipróbált éis többé-kevésbé b ev á lt 'eljárásokat csapatorvosi gyakorlatában al
kalmazza, úgy érezzük, fáradozásunk nem  vo lt hiábavaló.

„ C “  v i t a m i n  s z ü k s é y l e t  é s  h i á n y  v i z s g á l a t a
a  h a d s e r e g b e n

írta: dr. R esofszk i P á l  
orvos-őrnagy.

| I. rész.
M ódszer „C “ v itam in  h iá n y  gyors, tö m eges m egállap ítására.

A  v itam innal való ellá tás egyike a legtöbbet v ita to tt  és vizsgált 
v itam in  kérdéseknek. A  legutóbbi évekig vitás volt a szükséglet kérdése. 
Ennek okául elsősorban a ,,C“ vitam inhiány m egállapításának és értékelésé
nek ingadozó v o ltá t tehe tjük  fel.

Azzal a régebbi felfogással szemben, m ely a szükségletet m ereven, napi 
50 m gr-ban á llap íto tta  meg, R ietschel ind íto tt harcot. Míg Rietschel szerint 
a skorbut k linikai tünete inek  hiányából a rra  lehet következtetni, hogy a 
„C“ vitam in adagolásáról és a  szervezet telíte ttségérő l való megállapítások 
túlzottak, addig S tep p  és m unkatársai a tünetm entes avitam inózist is kóros 
állapotnak tek intik . A  kérdést eldönti Rubov állásfoglalása. Rubov élesen 
különválasztja a hypovitam inózis és skorbut elbírálását. A hypovitaminózis 
(avitaminózis) biokém iai fogalom, a  szervezet ,,C“ vitam inhiány állapota. A 
sk o rbu t klinikai fogalom, az ism eretes kl'tnikai jelenségek összessége.

Felm erül a  kérdés: ,'ErdiekePi-e m inket a tünetm tbties hypovitam inózis 
kérdése hadseregünk egészségügyi ellátása szempontjából? Ha figyelembe 
vesszük számos szerző megfigyeléséit, hogy a „C“ hypovitaminózis fokozott 
fáradékonysággal jár, csökkenti a fertőzésekkel szemben való ellenállást, 
e rre  a kérdésre fe lté tlenü l igennial kell válaszolnunk.

Vannak olyan ada ta ink  is, m elyek különösképen, kiem elik a ,,C“ vita
m inellátás fontosságát, éppen a  (katonai életform a keretében. Első helyen kell 
k iem elni Jancseinko kísérleteit. Ezek sztrinlt a bőséges „C‘‘ vitam inetetés  
erősen csökkenti a shokk-készséget. A  „C“ hypovitam inózisban az ellenanyag 
term elés jelentősen renyhébb.

Ugyancsak jelentősek Mencsikov és Verenkova észlelései, melyek sze
r in t a  „C“ vitam in  hatással van a vörösvérsejt képzésre és regenerációra. 
D ötzer és Schneller vizsgálatai szerin t ,,C“ vitam inhiányban erős érzékeny
ség lép fel dysenteria fertőzéssel szemben. Több szovjet szerző m utat rá  a
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,,C“ vitam in  szerepére az idegrendszer működésében. M agyar szerzők (Je- 
ney, Törő) m ár régebbein k im utatták  a  „C“ vitam in  hatását a sebgyógyulás 
gyorsaságára. A szovjet szerzők általiéiban 50—150 m gr-ra becsülik a ,,C“ v i
tam in szükségletet, nagyságát a végzett m unka nagyságától téve függővé.

Ebből a néhány kiem elt adatból ils 'nyilvánvaló, hogy la megfelelő „C“ 
vitaminiellátás biztosítása és ellenőrzése egyike fontos egészségügyi kérdé
seinknek. Ennek kérész tüviteléhez a következő feladatokat kell megoldani:

1. O lyan m ódszert kell találni, m elynek segítségével gyorsan, nagy lé t
számon meg lehet állapítani valamely egység honvédéinek „C“ vitam in  te lí
tettségét, illetve h iány  állapotát.

2. Meg kell állapítani, m i az a „C“ vitaminmemnyiség, ille tve  étrend, 
mely a m i N éphadseregünk körülményei közt a „C“ vitam in te líte ttséget biz
tosítja, vagyis le  kell miérni a reális szükségletet.

3. Meg kell vizsgálni, van-e Néphadseregünk egységeiben „C“ hypovita- 
minózis, ha van, m i az oka.

4. K i kell dolgozni a  folyamatos, bőséges „C“ vitaminellátás m ódját.
A továbbiakban a  közlemény I. része az első kérdés kisérlates m egvá

laszolására terjed  ki, m íg II. része a többi kérdéseket igyekszik tisztázni.
A szervezet „C“ vitam in telítettségének m egállapítására olyan módszert 

kell alkalmaznunk, m ely a lehető leggyorsabb és legegyszerűbb módon vé
gezhető el. A klinikusok szokásos terhelési próbái, m elyek a vizeletben ki
ü ríte tt ,,C“ vitam in megjelenéséből következtetnek a telítettségre, nem  al
kalm asak erre a célra. Ezek a vizsgálatok napokig tartanak, ezenkívül a v i
zeletben k iü ríte tt vitam inm ennyiség értékelése biológiailag meglehetősen 
bizonytalan. ’

A m ásik általánosan  .használt módszer a vér .„C“ vitam in szintjének vizs
gálata. A  vér norm ális „C“ vitam in tarta lm ára  vonatkozólag vannak ugyan 
eltérő irodalmi adatok, azonban a  szerzők legnagyobb része 0.50—1.0 m gr 
százalék közti értékeket tek in ti normális, te líte tt  állapotnak. A szerzőik egy- 
része a  vér ,,C“ v itam in  szintjének értékelését nem  tekinti eléggé megbíz
hatónak a  telítettség m egállapítására és azon a vélem ényen van, hogy egy
szeri nagy adag ,,C“ vitam in terhelés u tán  a vérszint emelkedése jellemzőbb 
és biztosabb adatokat szolgáltat. Ilyen e ljárást a ján l Gó'th, ú jabban  pedig 
Koszjakov a „C“ v itam in  hiány megítélésére.

A terheléses eljárásnak azonban a 'tömeges vizsgálatok szempontjából 
vannak hátrányai is. A vizsgálat hosszabb ideig ta rt, két ízben kell vért 
venni. Ezenkívül .a vér ,,C“ vitam in szint em elkedésének m értékéből a .kü
lönböző szerzők eltérően ítélik meg a te líte ttség  határát.

Az egyszeri vérvétel és vérszint vizsgálat hátránya az ,hogy egygs lese
tekben csak az ex trém  esetek élrtékelhetők biztosiam. Másmészt a vérszint 
m agasságának abszolút értéke függ az ak tuális „C“ vitam in beviteltől. Ez 
utóbbi ugyan nem  okoz nehézséget, m ivel a lakulatok  vizsgálatánál mód van 
arra, hogy a vizsgáltak a vizsgálatot megelőzően 1/2—1 napig „C“ vitam in
tartalmú. táplálékot n e  fogyasszanak.

A csoportos vizsgálatnál az egyes esetek m egítélésének bizonytalansága 
sem  kell, hogy .feltétlenül számításba jöjjön. Ha nagyszám ú eset egyértel
műen alacsony, vagy magas szintet m utat, ennek megítélése lényegesein 
könnyebb lehet, m in tha egyes eseteket kell ha tárértéken  elbírálni. j

Ezeknek az elgondolásoknak alapján a következő kísérleteknek azt kell 
eldönteni, követi-e párhuzamosan a ,>C“ vitam in  hiány kifejlődését a vér ,,C “ 
vitam in  tartalm ának csökkenése, m ásrészt m ilyen  ,,C ‘‘ vitam in tartalom  válto-
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zást okoz egyszeri, nagy adag „C“ vitam in  adagolása, végül, hogy a két mód 
szer közül m e ly ik . alkalmas a tömeges vizsgálatok végzésére.

A  vizsgálatok céljára először is m egfelelő kém iai m eghatározást kell vá
lasztani. A követelm ények a kém iai m ódszerrel szemben a következők: K is 
m ennyiségű vérből, gyorsan, egyszerűen és pontosan legyen m egállapítható  
a vér „C“ vitam in tarta lm a. E rre a célra a legalkalm asabbnak lá tszo tt M olnár 
M. módszere, m ely a Farm er—A b t kim utatási eljárásnak módosítása. A m ód
szer 0-5 cm3. v é r vételé t teszi szükségessé, a k im utatást 0.1 cm 3, savóból 
végzi. Eszközei és a  szükséges vegyszerek egyszerűek, olcsók, m aga az eljárás 
gyors és könnyem keresztülvihető (lásd alább).

A hadseregben végzendő töm eges vizsgálatok szem pontjából egyetlen 
hátránya, hogy a k im uta tást savóból végzi. Ha a  v ért a vizsgálat alkalm á
ból a csapatnál levesszük, ezt centrifugálni kellene és csak u tán a  lehetne a  
savóban a „C“ v itam in  ta rta lm a t stabilizálni és a vérm intákat laborató 
rium ba szállítani. Ez term észetesen a vizsgálatot igen megnehezíti, ha ugyan 
lehete tlenné nem  teszi.

F elm erü lt az a  lehetőség, hogy a  vizsgálat elvégzése lehetséges volna 
savó h e ly e tt te ljes vérből is. A  „C“ v itam in  konzerválására és fehérjem ente
sítésére használt m eta-phosphorsav ugyanis a v é r alakelem eit is k icsapja és 
így feltehető, hogy az ilyen ú ton  n y e rt víztiszta folyadék azonos az eredeti 
m ódszerben n y ert fehérjem entes savóval.

A  kérdés eldöntésére beá llíto tt vizsgálat eredmétnyét az 1. sz. táblázat 
m utatja . M int a táblázatból k itűn ik , a h a t tengeri malacon végzett vizsgála
toknál értékelhető eltérés a savó és te ljes vér „C“ vitam in ta rta lm a  közt nem  
m utatkozott (1. sz. táblázat). Az észlelt különbségek belül vannak a  leolvasás 
h iba-határán , am it az okoz, hogy a reagensből fogyott 0.001 cm3-eket becslés-

1. s z . t á b lá z a t .

Á l l a t  s o r s z á m a
C - v i ta  m in i r g r  °/o

T e l je s  v é r S a v ó

1 0-75 0-71
2. 0-58 0-51
3. 0-46 0-51
4. 0-42 0-42
5. 0-42 0-42
6. 0-29 0-33

sei olvassuk le. A m ódszer tehát a le v e tt teljes v ér m eta-phosphorsavas keze
léséivel is végezhető. A vizsgálat többszöri ism étlése hasonló eredm ényre 
vezetett. >

A  vizsgálathoz használt m ik robüre ttán  is szükséges volt kisebb módo
sítás, a b ü re tta  pontosságának növelésére. Ezért m agának a b ü re ttak én t 
használt p ipettának  hegyét húzzuk kapilláris vékonyságra, míg a csepegést 
szabályozó üveggyöngyötl a b ü re tta  fö lö tt helyezzük el. (Részletes le írást 
lásd alább). <’ • i

A  m eghatározást a  m ódosított eljárással a következő módon végezzük: 
C entrifuga csőbe bem érünk 1 cm 3, destillá lt vizet és 1 cm 3. 5 %-os 

m eta-phosphorsav oldatot. Fecskendőbe v ért veszünk, ebből' pontosan 0.5 
cm3.-t a  csőbe engedünk, azonnal erősen összerázzuk, miközben szürkés-barna 
csapadék képződik. Ez. a készítm ény 24 ó íán  belül vizsgálandó.
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A vért közepes fordulatszám m al (k'b. 1500/miin.) 10— 15 percig cen trifu 
gáljuk. Az így n y ert víztiszta folyadékot az üledékről levesszük, belőle 0.4 
c m l- t m érünk a titráláshoz használt M andula-féle keverő tálkába. D ichlor- 
phenol-indophenol o ldattal titrá ljuk , m elynek fak torát frissen  készült 5 m gr 
%-os „C“ vitam in oldattal határozzuk  meg.

A titráláshoz a következő berendezést használjuk: 1 cm 3.-es, 0.01 beosz
tású hitelesített p ipetta  hegyét kapilláris vékonyságra húzzuk ki. Felső ré 
szére gumicsövet illesztünk, m elyet üveggolyóval zárunk  el. Ennek foly
tatásába kb 5 cm hosszúságú üvegcsövet Illesztünk, ennek segítségével rög
zítjük a berendezést a titrá ló  állványra. Végül e llá tju k  a berendezést gum i
szívócsővel, a reagens felszívása céljálból. (1. ábra) A csepegést úgy in d ítju k

: A 1

A pipetta/
& gumicső 
C üueggyöogg 
D toldaUh. üi/egcső 
E szorító 
F szívócső 
6 üveg szopóka

1 . ábra

meg, hogy a gumicsövet az üveggyöngy m agasságában enyhén m egnyom 
juk. Hajszálvékonyra húzott üvegbottal töredék cseppeket vehetünk le a bü- 
re tta  hegyéről. A  beosztáson az ezred cm3-eket becsléssel olvassuk le.
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Az első kérdés eldöntésére, nevezetesen, hogy követi-e a vér „C “ v ita
m in  szintje a hypovitam inózis kifejlődését* négy csoportban 17 tengeri m a
laco n  tö rtén t vizsgálat.

I. csoport: „C“ vitamiramientes é tren d en  ta rtv a  hat tengeri malac. Vér 
v izsgála ta  3—4 naponként. Még a skorbut kifejlődése előtt, változatlan étrend 
m elle tt napi 1 m gr ascorbinsav per os.

II. csoport: H at tengeri malacon ugyanazon vizsgálat, de a regenerálási 
szakaszban 2 m gr ascorbinsav per os.

III. csoport. „C“ vitaminmemtes étrenden  ta rto tt (két á lla t az egész kí
sé rle t a la tt nap i 1 m gr ascorbinsavat kap  (1. sz. kontroll).

IV. csoport: H árom  állat végig norm ális, vegyes takarm ányon (2. sz. 
kontroll).

Az állatok „C“ vitam inm entes (skorbutizgló) étrendje a következőkből 
áll: árpagyöngy, szabad míennyiségben. Lefölözött és négy órán át fo rra lt tej, 
ugyancsak szabad m ennyiségben. Az á lla tokat bőségesen el kell lá tn i ivó
vízzel.

A  kisérlet eredm ényét a 2. sz. táb lázat tün te ti fel. M int a táb lázat m u
ta t ja ,  az esetek egy  részében a vér „C“ v itam in  csökkenése nem követi

2. sz . t á b l á z a t .

Csoport I. II. III. IV.

állat
sorszáma 1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

K elt

Kís
érle

ti 
! s

zak
asz C v i t a m i n  a v é r b e n  (m gr  %)

VI. 7 -= M2 1-59 1-57 1 12 1 02 1 12 2-14 1-63 1-12 1-02 — 0-61 0-61 1-12 M2 0-87 1-02

VI. 12 .■S3 — 1-29 — 1-29 0-83 0-94 1-29 0-83 — 1-53 1-29 1-65 1*65 1*65 2-12 2-12 2-36

VI. 16 ■-S 0-33 0-19 0-33 0-39 0-48 0 29 0-82 0-86 — — 0-67 — 0-67 — 0-44 0-33 0-58

VI. 20
<5o

— 0-10 0 05 0-05 — 0 10 0-05 0-16 0-21 0-10 0-05 0 10 0-68 0-62 0-73 0-57 0-62

VI. 23 0-27 0-18 0-23 0-09 0-180 09 0-27 0-36 0-14 0-14 0-27 0 32 0-55 0-50 0-55 0-55 —

VI. 27 •ro 0-69 0-59 0-59 0-53 0-65 0 47 0-59 0-53 0-59 0-71 — — 0-59 — — 0-71 0-95

VI. 30 cr= 0-36 — 0-40 0-66 — 0-71 0-66 0-77 — 0-61 0-83 — 0-66 0-77 — 0-99 1-15

VII. 4 0-58 0-46 0-70 0-58 0-58 0-70 0-58 0-87 1-16 0-87 1-16 0 81 — — — 0-58 0-58

azonnal a hiány kifejlődését, később azonban az I. és II. csoport valamennyi 
á lla tá n á l bekövetkezik a csökkenés és kb. párhuzam osan ha lad  a hiány ki
fejlődésével. Az állatok  testsúlya csökkent, de a skorbütos tüne tek  m ég nem 
m utatkoztak , am ikor a „C“ v itam in a  vérből m ár csaknem  teljesen eltűnt.

A  regenerációs szakaszban, a szervezet lassú  telítődésének megfelelően, 
a v é r  „C“ vitam in sz in tje , fokozatosan em elkedik. Lényeges eltérés nem  lá t
h a tó  a napi 1, ille tv e  2 m gr aszkorbinsavval te líte tt állatok közt (A tengeri 
m alac szükséglete napi 0.5 mgr.)
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A III. csoport állatai csaknem egyenletes vér „C“ v itam in szintet m u
tatnak. Ezeknél az állatoknál a vér levétele 24 órával az előző aszkorbinsav 
adagolás u tán  tö rtén t.

A IV. csoportnál, m in t az várható  is  vált, a  vér „C“ vitam in szintje te l
jesen szabálytalan, az aktuális beviteltő l függ. A látám asztja ezt az is, hogy a 
három  álla t vérszintje egy-egy kísérleti napon szinte párhuzam osan válto
zik (az állatok közös ketrecben, azonos élelmen voltak).

A. kérdés második részében, hogy milyen felvilágosítást ad a „C“ v ita 
min nagy adagjával való terhelés, a hiány állapotról, a következő kísérlet 
igyekezett választ találnál:

A kísérlethez nyolc tengeri malacot állíto ttunk be két csoportban. Az
I. csoportban öt állat a fen t le írt skorbutizáló étrendet kapta. A II. csoport
ban három  állat skorbutizáló étrend m ellett napi egy m gr aszkorbinsavat 
kapott p e r os. Valam ennyi állaton hetenként egy íziben tö rtén t terhelési 
próba 10 m gr i. m. ado tt aszkorbinsawlal. V érvétel közvetlenül a terhelés 
előtt és u tána két ó rával történt.

A kísérlet eredm ényét a 3. sz. táblázat tü n te ti fel. Az eredm ény egyezik 
több szerző észlelésével, telítetlenség esetén a terhelés u tán  két órával a 
vér „C“ vitaml'ln szin tje nem  emelkedett. Az első terhelési próba három  napi

3. sz . t á b l á z a t

C s o p o rt ) I . I I .

á l la t
s o r s z á m a 1 2 3 4 5 6 .

a  =  e lő t t  
T e rh e lé s  
b  =  u t á n

a b

1

a b a b a b a b a b a b a b

K e l t v é r  C v i t á m i n  m g r <y//o

I X .  7 0-50 1 0 0-33 0-74 0-50 0-84 0-60 1 0 0-33 0-84 0-60 0-84 0-64 0-97 0-33 0-67

I X .  15 0-10 0-12 0-09 0-09 0-12 0 1 1 0 0 3 0-03 0-18 0-18 0-65 0-82 0-60 0-80 0-50 0-65

I X .  21 0-01 0 0 1 0-02 0-01 0-01 0-01 0-02 0-02 0-50 0-60 0-50 0-70 0-50 0-70

skorbutizáló étrend u tán  történt, az állatok tehát kb. egyenlő m értékű 
hiányban szenvedtek. Ennek ellenére a vér „C“ v itam in  szintjének változása 
különböző m értéket m utat. Ugyanezt erősíti m eg a kontrollcsoport vizsgá
lata  is.

Összevetve a két kísérlet eredm ényét azt tapasztaljuk, hogy az akut,
2—4 napja fennálló „C“ vitam in hiányról sem a vér „C“ vitam inszintje, sem 
a terhelési próba nem  ad tájékozást. G yakorlatilag azonban ennek ism ere
té re  nem  szokott szükség lenni. Á ltalában azt szoktuk vizsgáim, nem  áll-e 
fenn a csapatok élelmezésében huzamos, állandósuló • „C“ vitam in hiány. 
E rre ad ugyan felvilágosítást a terhelési próba, azonban egyáltalán nem  m u
ta tja  a  hiány m értékét. A terhelés előtti és u táni vérszint közti különbség 
közepes és súlyos h iány  esetén egyaránt eltűnik.

A vér „C“ vitam in szintjének változása, bár elein te nem kifejezett, ké
sőbb követi a h iány kifejlődését. B ár a vér szintjének abszolút értékében
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vannak  egyéni különbségek, m elyek az egyes esetek elb írá lását megnehezí
tik , az egész kísérleti csoport á tlag  vérszintje a h iány  kifejlődésének, illetve 
regenerációjának egy-egy fázisára eléggé jellemző képet m utat.

A kísérletek alapján te h á t azt kell feltennünk, hogy ha egyéni esetben 
kell m egállapítanunk a „C“ v itam in  hiányt, erre  a célra terhelési próba lesz 
a megfelelő eljárás. Egyszeri terhelési próba azonban nem  ad felvilágosítást 
a hiány m értékéről.

Ha azt ak a rju k  eldönteni, hogy valam ely csoport, egység, alakulat „C‘‘ 
v ita m in  ellátottsága  megfelelő-e, akkor célszerűbb lesz a vér „C“ vitam in
sz in tjé t vizsgálni. B ár az egyes esetekben a hiány súlyosságára nem  követ
keztethetünk, a csoport v ér „C“ v itam in  tarta lm ának  átlagos képe, a színit 
m agasságok gyakorisága, a legalacsonyabb és legm agasabb szintek össze
vetése  az állatk ísérletben biztosan és em beren is valószínűleg képet ad a 
hiány súlyosságáról.

írták : dr. Resofszki Pál, dr. M olnár Margit, dr. Fiam  Béla 
orvosőmagy vegyészőmagy orvosszázados

f

A bevezetőben fe lve te tt kérdésék tisztázására, a m egfelelőnek látszó vizs
g á la ti  módszer birtokában, kezdtünk hozzá a „C“ v itam inelláto ttság  vizsgá
latához. A vizsgálatok egyik közvetlen feladata, term észetesen az állatk ísér
le tek b en  kidolgozott módszer használhatóságának ellenőrzése volt. Elgondo
lá su n k  az volt, hogy a m ódszert lehetőleg szélsőséges körülm ények közt al
kalm azzuk, vagyis részben „C“ v itam in ta rta lm ú  élelm iszerekkel igen gyen
gén  ellátott, m ásrészt ilyeneket igen bőségesen fogyasztó csoportban végez
zü n k  vizsgálatokat. Ezt nem  csupán a m ódszer ellenőrzése érdekében ta rto t
tu k  fontosnak, hanem  azért is, m ert a legalacsonyabb és legm agasabb ér
té k e k  vizsgálatától rem éltünk leggyorsabban tájékozódást honvédeink álta
lános „C“ vitam in  elláto ttságáról.

A  vizsgálatokat klinikai vizsgálattal kö tö ttük  össze. E zt szükségesnek 
ta r to t tu k  'annak ellenére, hogy a  hipovitam inozist és skorbutos tüneteket 
egym ástól függetlenül b írá ljuk  el. Vannak azonban olyan m indennapos kli
nikai! tünetek (főképpen a gingiván m utatkozó tünetekre gondolunk), m e
ly ek  lehetnek & „C“ hipovitam inozis jelenségei, de szárm azhatnak  egyéb 
okból is. Nem közömbös teh á t további m unkánk szem pontjából az sem, hogy 
ezeket az egyszerűen észlelhető tüne teke t a csapatorvosok m ennyire tud ják  
értékeln i.

A  rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekeztünk lehetőleg nagy számú 
v izsgálato t végezni. T ek in tettel arra, hogy a vizsgálatok valam ennyi faktora 
ta rta lm azo tt ism eretlen  és k erese tt adatokat, csak nagyobb szám ú vizsgá
la t  ól várhattunk  értékelhető eredm ényt.

A  vizsgálatokat a Néphadsereg k é t egységén végeztük, néhánynapos 
időközben. Az egységeket a továbbiakban „Á“ és „B“ egységnek nevezzük.

M indkét alaku latnál k iértékeltük  a vizsgálatot megelőző két hónap ét
re n d jé t. Klinikai v izsgálatot végeztünk a legénység egy csoportján, a vizs
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gáltak  egyrészétől vért vettünk  „C“ vitam in m eghatározás céljából. Mind
két alakulatnál 32 esetben végeztünk Rumpel—Leede vizsgálatot, három  
percen át kb. szisztolés nyomáson vizsgálva a petechiák m egjelenését.

„Á“ alakulatnál 195 klinikai vizsgálatot végeztünk, ezek közül 103 főnél 
v izsgáltuk a v ér ,,C“ vitam in szintjét. „B‘‘ alakulatnál 16ú klin ikai vizsgálat 
és 94 vér „C“ vitam invizsgálat tö rtén t. A  vizsgálatot megelőző 12 órában 
„C“ vitam intartalm ú étkezés nem  k e rü lt fogyasztásra.

A két alakulat „C“ vitam in fogyasztását a 4. sz. táb lázat m utatja . A 
„főzelék“ rovatban, fe ltün tettük  m indazon élelm iszerek m ennyiségét, m elyek

4. sz. táblázat.

Alakulat

Főzelékféle
gr

1 nap/1 fő

C-vitamin
mgr

1 nap/1 fő

Május Junius Május Június

A 102 488 13 48

B 739 662 89 1 88

,,C“ vitam in forrásként szerepeltek, -tehát a  gyümölcsöt és burgonyát is. 
E m lítésre m éltó, hogy „;Ä “ alakulat te ljes  egészében (Szárított burgonyát 
fogyasztott, m ely „C“ vitam int nem  tartalm az. Ezzel szemben „B“ alakulat 
m ájusi „C“ vitam in fogyasztásából 67 m gr-ot (tehát nagyrészét) burgonya 
biztosította, m íg a júniusi fogyasztásból mindössze 33 m gr-t. M int lá tható  
,.Á“ alakulat „C“ vitam in fogyasztása alacsony, míg „B“ alakulat fogyasz
tása egyenletesen kielégítőnek látszik.

A klinikai vizsgálatok összehasonlítását az 5. sz. táb lázatban tü n te ttü k  
fel. Míg „Ä“ alakulat vizsgált egyedeiraek mindössze 28%-a volt teljesen

5. sz. táblázat

Tünet
A alakulat B alakulat

Viszg. sz Pozitív
Vizsg. sz.

Pozitív
Száma o//o Szám ív o//o

Tünetmentes 195 54 28 160 135 85

Gingiva tünetek 195 136 69 160 24 15

Keratosis follic. , 195 34 18 160 2 1

Rumpel — Leede 32 2 6 32 — —

tünetm entes, addig ,',B“ a lakulatnál 85% -ot ta láltunk  tünetm entesnek. A 
tünetek  m egjelenési form ája m ég intenzívebb különbséget m u ta t: „Ä“ a la
k u la tn á l észlelt gingivitiszek többségükben vérzékenyek, fekélyesek, „B“ 
alakulatnál észlelt 24 gingivitisz közül 20 enyhe, egyszerű hiperém iát vagy 
cianozist m utat. A tünetek előfordulása közti különbség élesen észlelhető a
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klinikai tünetek  százalékos előfordulásának grafikonján (2. ábra). M egjegy
zendő még, hogy a két esetben észlelt Rumpel—Leede 'tünet csekély szá
m ánál fogva jelen ték telen  tényezőnek látszik. Ha azonban tek in tetbe yesz- 
szük, hogy (egyéb ok kizárása esetén) „C“ v itam in h iány okozta bőrvérzé
kenység m ár skorbuthoz közelálló, igen súlyos avi'taminozis tünete, úgy eizt 
a kevés szám ú tü n ete t is komoly jelenségnek kell felfogni.

B aVaWwlat

A klinikai vizsgálatok és étrendi adatok alapján lényeges eltérés volt 
várható  a két a lakulat vizsgált egyéneinek vér „C“ v itam in  tarta lm ában  is. 
Ezt a várakozásunkat a vérvizsgálatok igazolták: m íg „Á“ alakulatnál 103 
esetből összesen 11 esetben ta lá ltu n k  0.50 m gr százalék feletti eredm ényt és 
ezek közül is 5 eset 0.60 m gr százalék a la tt  volt, viszont 5 esetben a vér 
,,C“ v itam in  szintje m ég a 0.10 m gr százalékot sem é rte  el, addig „B“ a laku
la tn á l 94 esetből mindössze k é t egyénnél vo lt a vlérszint 0.40—0.50 m gr szá
zalék közt, a többi esetekben a vér „C“ v itam in ta rta lm a  telítettséget m u ta
to tt. A 6. sz. táb lázat adata i m u tatják  a  lényeges el télrést a két alakulatnál 
észlelt vérleletek közt. Jellem ző ,,Á“ alaku lat alacsony átlag  értéke, vala-

6. sz. táblázat

Alakulat Meghatározá
sok száma

■

Max. mgr
0//o

Min. mgr
%

Medián mgr
%

Átlag mgr
%

A 103 0.96 0.03 0.49 0.31

B 94 1.62 0.40 1.01 0.99
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mint a nagy  különbség az átlag  és médiáin értékek közt, ami a felső határon  
álló kis számú, kiugró esetek eredm énye, továbbá „B“ alakúdat m agas átlag 
értéke és ennek csaknem tökéletes egyezése a m ediánnal. Még saem léltetőb- 
ben kiemeli ezt a különbséget a két alakulat vérleleteinek gyakorisági gör

béje (3. sz. ábra). Ez világosan m utatja , hogy „Ä“ leleteinek zöme 0.10—0.30 
mgr százalék közé esik, m íg „B“ leleteinek legnagyobb részé 0.80— 1.0 m gr 
százalék közt van. „Á“ esetében a  te líte ttség re  igen kevéls eset görbéje esik 
át, „B“ esetében pedig 1.0 m gr százalék fe le tt is aránylag nagyobb szám ú eset 
(20) található. "  -

Vizsgálataink eredm ényéből több irányú  következtetést tudunk  levonni. 
Elsősorban a vizsgálati! m ódszer értékelését illetően állapíthatjuk meg, hogy 
ez igazolta azokat a feltevéseket, m elyeket az állatk ísérletek  a lap ján  á llíto t
tunk fel. Igazolják ezek a kísérletek  azt, hogy nagyobb csoport vizsgálata 
esetén a v é r  „C“ v i ta m in  sz in t je  m e g b ízh a tó  tá jé k o zá s t  n y ú j t  a te l í te t t s é g ,  
i l le tve  h ipov i tam in oz is  fokáról.  Az egyes esetek elbírálása, különösen a  te lí
tettség h a tá rán  (0.40—0.60 m gr százalék) nem  volna lehetséges, azonban az 
átlag értékek  és főképpen az egyes vérszint magasságok előfordulásának 
gyakorisága, jól értékelhető képet ad  a „C“ vitam in  ellátottságról.

B ár a klinikai tünetek  önm agukban bizonytalanok, mégis célszerűnek 
látszik, ha azokat m inden esetbén egybevetjük a vérvizsgálati eredm ények
kel. A csapatorvosnak az étrend vizsgálata m ellett a klinikai vizsgálat áll 
rendelkezésére tájékozódás céljára. A  vizsgálatok azt m utatják , hogy ha az 
étrend is e rre  ad okot, a g in g iva  tü n e te k  és kera tos is  fo ll icu lar is  tö m e g es  
m egje len ése  a lapján a „C‘‘ h ip o v i ta m in o z is  a lapos gyan ú ja  m e r ü lh e t  fel.  
Természetesen ezek a tünetek  egyéb kórok alapján is létrejöhetnek, ezért az 
elbírálásánál nagy körültekintéssel kell ezek kizárásával foglalkozni. Külö
nösen tek in tettel kell lenni az „otthonról hozott“ gingiva tünetekre.

Maga a módszer igen egyszerűnek és gyorsnak bizonyult. Egy orvos két 
segéderővel 100 vérm intát 3—4 óra a la tt könnyűszerrel fel tud  dolgozni. A
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módszerhez azoban szükség van bizonyos laboratórium i berendezésre (centri
fuga, analitikai m érleg), ezért elsősorban kórházi és tábori laboratórium ok 
fe ladata  lehet ilyen  irányú  vizsgálatok végzése. Kellő megszervezés m ellett 
e lő re elkészített oldatokkal és centrifugálás helyett útépítéssel, a csapatok 
egészségügyi szolgálatában is meg lehet oldani' a  vizsgálatot szükség esetén.

Igen lényegesek szám unkra a továbbiakban azok a következtetések, m e
lyeket az étrend  adata inak  lés a vizsgálatok eredm ényének egybevetéséből 
vonhatunk le. Először is bizonyos következtetés lehetséges a reális „C“ v ita
m in  szükségletre, honvédeink életkörülm ényei közt. E lőre kell bocsátani, 
hogy a két a lak u la to t úgy választottuk meg, hogy m indkettőnél kb. egy
fo rm a a m unkaéle ttan i terhelés, a  m unka körülm ényei stb., feltehető tehát, 
hogy „C“ vitam in, szükségletük is kb. egyező. Az étrend kiértékelésénél a 
főzésnél előálló „C“ vitam in veszteségeket (Sós, Hamar, Budagjan) m ár fi
gyelem be vettük.

„Ä“ étrendje m áju s hóban átlag  13 m gr „C“ v itam int tartalm azott, ami 
kétségtelenül m élyen a szükséglet a la tt van  és oka az alakulatnál észlelt 
kom oly „C“ hipovitaminozisinak. A  június hóban e lért 50 m gr-os fogyasztás 
nem  volt elegendő arra , hogy egy hónap a la tt a h iány t megszüntesse, a szer
vezetet telítse. N em  tu dunk  azonban ebből a rra  következtetni, hogy fennálló 
te líte ttség  esetében a napi 50 m gr-os fogyasztás biztosítaná-e a szükségletet.

Közelebb k e rü lü n k  a szükséglet kérdéséhez „B“ alakulat vizsgálati ered
m ényei alapján. I t t  a fogyasztás egyenletesen 90 m gr körül van.. Ez a m eny- 
nyiség elegendő vo lt biztosan te líte tt állapot fenntartására, a  te líte tt
ségi szint azonban a vizsgáltak nagyobb részén nem m u ta to tt hiper- 
vitominozisra jeleket, hanem  a norm ál értékek szintjén mozgott. Ha ezt a 
tén y t egybevetjük „Ä “ alakulatról fentebb le írt következtetéssel, nem  látszik 
valószínűnek, hogy ez a 90 m gr-os napi adag komoly m értékben csökkenthető 
volna a hipov'tam inozis veszélye nélkül. R eálisan teh á t ezt az adagot elfo
gadha tjuk  honvédeink napi átlag  szükségletéinek. Ha azonban figyelembe 
vesszük a bevezetőben em lített irodalm i ada tokat (Jenei, Törő, Jancsenkó, 
Mensikov, Dötzel), m elyek szarint a „C“ hipervitam inozis a fertőzéssel szem
beni ellenállás, a sokk-készség, sebgyógyulás és v érse jt regeneráció szempont
jáb ó l előnyös helyze te t jelent, akkor fel kell tételeznünk, hogy bizonyos kö
rülm ények közt ennek  az adagnak felemelése válik  szükségessé.

Ha a két a lak u la t é trend i ad a ta it hason lítjuk  össze, kiderül, hogy a m á
ju si zöldfőzieilék és gyümölcs fogyasztásban közöttük lényeges eltérés nincs. 
A  „C“ vitam in fogyasztásban mutakozó jelentős különbséget az okozza, hogy 
„B‘‘ alakulat a m ájusban  rendszerint m ég fennálló főzelékhiányt, bőséges 
friss burgonya felhasználással egyenlítette ki. Ez a körülm ény egy igen fon
tos gyakorlati kérdést vet fel. Mint lá tható , a „C“ vitam in szükséglet kielégí
téséhez tetem es m ennyiségű főzelék-gyümöibsféle fogyasztására vjan szük
ség. Ez a m ennyiség nem  biztosítható az év m inden részében zavartalanul, 
különösen tél végén, kora tavasszal, ütközik kom oly nehézségekbe. Ha ehhez 
m ég hozzá vesszük, hogy tábori körülm ények közt a  főzelék félék biztosítása 
á lta lában  nehezebb, a r ra  az eredm ényre ju tunk , hogy feltétlenül szükséges 
egyéb módokat Is ta lá ln i a „C“ v itam in  bőséges adagolására.

A  megoldás egy ik  m ódja tiszta aszkorbinsav adagolása volna. Azonban 
szám os szerző vélem énye szerint az aszkorbinsav biológiai hatása nem  telje
sen  azonos a „C“ v itam in  hatással. Ezt közlem ényünk I. részében le írt á l
la tk ísérleteink  is alátám asztják , m ind a Vérszint vizsgálatokban, m ind a te r
helési próbákban (lásd 2. és 3. sz. táblázatot).
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A m ásik megoldás honvédőink ellátása „C“ vitam inban gazdag élelmi
szerkészítményekkel (konlcentrátumokkal). Ezek lehetnek ipari készítm ények 
vagy pedig az alakulatnál és egyénileg is előállítható  készítmények (főzetek, 
maeerátumok), melyek m indenütt meglévő vagy könnyen gyűjthető és szál
lítható  növényi anyagokból egyszerűen előállíthatok. Mivel ilyen készítm é
nyek nálunk  kidolgozva nincsenek, legközelebbi feladataink egyikének te
k in tjük  ilyen irányú k ísérleti m unka m egindítását.

Összefoglalás: Eredm ényeinket összefoglalva a  következő m egállapításo
kat tehetjük:

1. A le írt módszer alkalm as arra, hogy segítségével gyorsan, egyszerűen, 
nagy létszámon vizsgáljuk a „C“ vitam in hiányát.

2. Napi 50 m gr „C“ vitam in fogyasztása nem  elegendő súlyosabb hipo- 
vitaminozis megszüntetésére.

3. Napi 00 m gr „C“ vitam in fogyasztása elegendő a  te líte ttség  fenn tar
tására, feltehető, hogy kb. ez a mennyiség honvéd sink napi szükséglete.

4. A „C“ vitam in telítettség biztosítására állandó, bőséges főzelék
fogyasztás szükséges. S záríto tt burgonya kizárólagos fogyasztása esetién a 
főzelékfogyasztást fokozni kell.

5. Legközelebbi feladatunk ,,C" vitam indús élelm iszerkészítm ények ki
kísérletezése.
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HELYREIGAZÍTÁS.

A Honvédorvos f. évé 7. számának 560-ik oldalán) szereplő I. sz. táb lázat 
rovataiban a „hasfal sérülése“ és a „hasüri szervek sérülése“ rovatfejek  fel

cserélődtek. |
Szerkesztő.
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A fe lcserekrő l és a zo k  fe lada ta iró l, 
m u n ka kö rérő l

Ir ta : D r. S a lam o n  Ö dön 
orvosai ezredes.

Az eü. szolgálat előtt mind békében, mind háborúban hatalm as feladatok 
állnak. Ahhoz, hogy feladata t jól m eg tu d ja  oldani, jól képzett egéázségügyi 
káderekre, ezen belül jól képzett középkáderekre van szükségünk. Ilyen jól- 
képzett középkáder a katonai felcser, am elynek feladatait, m unkakörét kívá
nom ism ertetni e  cikkben.

A katonai felcser — egészségügyi m unkát végez. Eü. végzettsége közép
fokú. Orvosi vezetéssel vagy önállóan is gyógyító és megelőző tevékenységet 
fo ly ta t olyan esetben, mely nem  k íván  orvosi végzettséget.

A katonai felcserek a XVI. század elején kezdtek el szerepelni a csapa
toknál, hogy a sebesülteket orvosi segélyben részesítsék. G yakran egyidejű
leg borbélyok is voltak. Innen ered  elnevezésük is: Feld =  mező, Schere =  
olló. Amikor a csapatoknál m egjelentek a sebészek (chirurgusok)*, a felcserek 
az ő segítőtársaik lettek.

A felcserek m űködési terü le te  mi nd  békében, m ind háborúban elég széles 
kiterjedésű. K ite rjed  a gyógyító m egelőzési-járvány védelmi eü. anyagi és eü. 
adm inisztratív  m unka területére.

H arctéri a lakulatoknál a felcserek tipikus beosztása a zlj. felcserség (az 
eü. szakasz parancsnoka). Ilyen esetekben fő kötelmei: orvosi segítség nyú j
tása a sebesülteknek, szükség esetén orvoshoz való küldésük. A környező te rü 
le tek  és a zlj. körletében lévő eü. viszonyok fölö tti őrködés. Gondoskodni kell 
arról, hogy a személyi állomány egészséges m aradjon. Ennek érdekében tartsa  
és tartassa be a hygiene rendszabályait. K ísérje figyelemmel a gyenge egész
ségű személyeket. A  zlj. alosztályaiban vezeti az eü. kiképzés foglalkozásait. 
Résztvesz a betegeknek a rendelőben való kezelésében és az orvosi vizsgála
tokon, melyeket az ezred rangidős orvosa ta rt. Megszervezi a zlj. eü. szolgá
la tá t terepen. Vezeti a század eü. in stru k to ra it (thtts-eit). Ellenőrzi a fürdés 
és mosás rend jét a  zlj-ban. Vezeti az orvosi n y ilván tartást és az orvosi szám
v itelt. Ellenőrzi az orvosságok megőrzésének, kiadásának és az orvosi anyagok 
használatának rendjét.

Csapatonként 24 órás szolgálat ta rtam ára  kijelölik a napos felcsert, aki 
felelős a gyengélkedő belrendjéért. Az orvos távollétében azért is, hogy a 
személyi állom ány orvosi segélyben részesüljön. Tudnia kell a betegek  szá
m át, betegségüket és az orvos előírásait végrehajtani. Előkészíti a vizsgálatot 
a rendelőben, m egm éri a betegek hőm érsékletét, összeszedi a betegek eü. köny
vecskéit (lesznek ilyen eü. könyvecskék az egész személyi állománynak). 
A gyengélkedőben, vagy a napos h ívására a helyszínen azonnali elsősegélyt 
n y ú jt a betegeknek. V égrehajtja a szabadságolásból és vezénylésből éSrkező, 
valam in t a konyhai szolgálatra beosztott katonák eü. vizsgálatát. Az orvos 
távollétében m egvizsgálja az érkező és a konyhának átadott élelmiszereket.

Azoknál a csapatoknál, am elyekhez nincs beosztva orvos az orvosi tevé
kenységgel kapcsolatos összes kötelezettségek a felcserre hárulnak. Ilyent ese
tekben  a felcsernek joga van vélem ényczn a betegeknek foglalkozás alóli fel
m entését egyes napokra. Azonban ilyen esetekben a betegnek szükséges orvosi

7 3 6



segély s az ilyen alakulatoknál uralkodó eü. állapot általános ellenőrzése a 
helyőrség egyéb orvosának vagy gyógyintézetének a feladata,

Háborús tevékenység esetén a feUcser szervezi a sebesültek elvitelét és 
elszállítását a századoktól. Ellenőrzi éls k ijav ítja a századnál fe lte tt kötéseket. 
A sebesülteknek segélyt ad addig is, amíg orvosi kezeléshez ju thatnak , elő
készíti őket az ezredsegélyhelyre való kiürítéshez. Gondoskodik az orvosi 
mukálatokhoz szükséges anyagnak idejében való kiegészítéséről. Elvégzi az 
eü. felderítést. Szükség esetén harc közben zlj. segélyhelyet telepít. A zlj. fe l
cser a zlj. pk-nak van alárendelve, szakmailag pedig az ezred vezető orvosá
nak. Ő maga közvetlen parancsnoka az eü. szakasz személyi állom ányának és 
felelős annak neveléséért, kiképzéséért és katonai fegyelméért.

Fentieken kívül a felcser m űködhet még m int
1. az ezred segélyhelyen, beosztott, orvos irányítása m ellett.
2. Hds. elosztó kórházakban a sebesültszállító szakasz parancsnoka.
3. Fürdő, fertőtlenítő részleg pk-a.
4. Hds. viszonylatban eü. adm inisztrátorként és statisztikusként.
Ezen beosztásoknak megfelelően az alábbi ism eretekkel kell rendelkeznie:
Minden anyagot és m űszert tökéletesen ism ernie kell, am ely a zlj. és e. 

sgh-en alkalm azásra kerül.
Ism ernie kell a sebesült kihordás összes m ódját és eszközeit olyan m érték

ben, hogy azt beosztottjainak ok tatn i is tudja.
Ismernie kell a sebesültszállításra szolgáló összes szállítóeszközöket, azok

nak műszaki adatait.
Tisztában kell lennie a szakaszos gyógykezelés elveivel, az eü. tak tika  

kérdéseivel.
A gyógyító tevékenység te rü le tén  a felcsernek el kell tudnia végezni:
A z első segély nyújtását, tökéletesen m inden fa jta  sebesülésnél, teh á t 

alkalmazni’ kell a kötés m inden fa jtá já t, a  sürgős vérzés-csillapítást, a  m es
terséges légzést, a kathéterezést, a shocktalanítás eszközeit,' beleértve a kon- 
zerv-vér átöm lesztését is.

A felcser ism erje a rögzítő síneket, azok típusait és tud ja alkalmazni azo
kat. Ism erje és oktassa az eü. katonákat a rögzítés m ódjait a szükséges és egy
szerű eszközökkel.

Legyen tisztában a sterilizálással, akár autokláv segitségével, akár hely
színi egyszerű eszközökkel kell elvégezni. Ide tartozik  a kéz, a műszerek és 
anyagok sterilizálása.

El kell végeznie a sebészi és belbetegségek durva osztályozását és á lta lá 
nos diagnózisát, pl. hasi katasztrófák felismerése. El kell tudnia dönteni, hogy 
milyen sürgősségi sorrendben kell a sebesülteket és betegeket hátraszállítani 
a zlj. segélyhelyről, illetve a k iü rítés további szakaszain végzett m űtét u tán  
mennyi idő m úlva szállítható a sebesült, kik a nem  szállíthatók.

Ism ernie kell a gyakoribb mérgezések tü n te te it és el kell végeznie ezek
nél az első segélynyújtást (gyomormosás).

A fen ti feladatok megoldása céljából a felcsernek ©1 kell végeznie:
A vérzés-csillapítást, érlekötés, nyomókötés, stb. form ájában.

A törések rögzítését és a törtvégek repozícióját.
Tályogok, panaritium ok, nyirokcsomó és nyirokér gyulladások kezelését, 

égések és fagyások kezelését.
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A ltatást.
K ötőhártya gyulladás kezelését.
K ötőhártyából idegen test eltávolítását.
A vizelet vizsgálatát.
Az injekciók összes fa jtá it.
A borogatások összes fa jtá it, köpölyözést, pióca felhelyezést.
Beönltéls adását.
Inhaláció végeztetését.
Hőmérést.
Érverés, pupilla és szaruhártya-reflex  vizsgálatát.
Hypoderm oklys'st.
A katonaságnál gyakori bőrbetegségek kezelését, m int scabies, pyoderma, 

pediculosis, könnyű bőrgyulladás.
Fel kell ism ernie a  nem ibetegségeket.
Ismernie keli a fertőző betegségek főbb tüneteit (kiütések) és e betegek 

elkülönítésének és szállításának m ódját.

Eü. megelőzés területén a felcser tennivalói.

1. Ellenőrizni kell a személyi állom ány hygienes ellátását, fertőtlenítés, 
fürösztés, féregteleniítés stb. Ezt önállóan meg kell szerveznie.

2. Ism ernie kell az élm. blokk eü. követelm ényeit.
3. Meg kell ítéln ie az élelm iszerek kalória ta rta lm át, biológiai értékét.
4. Ism ernie kell a vízfertőtlenátéls m ódjait és el ke ll végeznie a víz chló- 

rozását.
5. Egészségügyi fe lderítést önállóan is végre kell hajtania.
6. Egészségügyi felvilágosító, oktató m unkát kell végeznie.
7. Ism ernie kell a védőoltások célját és jelentőségét, önállóan m eg kell 

szerveznie azt és elvégezni a védőoltásokat. Ismerni'e kell az aktív éls passzív 
immunizálás m ódszereit és az oltást követő reakciókat.

8. Ism ernie és alkalm aznia kell a járványügyi rendszabályokat.
Nem kell önállóan végeznie,, de helyes, ha ismeri az egyszerű ' m ikroszkó

pos eljárásokat, m in t am ilyen a vérsejtszám olás, a vérsejtsüllyedés, a seb- 
kimetszés és sebvarrás, a vérnyom ásm érést, a székletben féreg és pete  ki
m utatását, az egyszerű bakteriológiai- vizsgálatokat, m int a m ethylenkék, grám- 
festést.

Eü. ági. vonalon a gyógyszerészfelcsernek ism ernie kell az összes eü. anya
gokat, azok helye, táro lásának  módozatait, az anyagok karban tartásá t, a 
helyes ny ilván tartást. Hogy m elyek azok a gyógyszertechnikai m unkák, am e
lyeket elvégezhet, arró l egy következő cikkben lesz szó.

Láthatjuk, m ilyen széles k iterjedése van a felcserek m unkájának. Nagy 
tudást és folyam atos tan u lást igényel.

Á lljanak a m i felcsereink előtt követendő példakéint a szovjet katonai fel
cserek, akik a nagy Honvédő Háború éveiben jól m egálltuk helyüket, igazi 
hazafiaknak bizonyultak, — néhány közülük a Szovjetunió Hőse le tt, — hoz
záértéssel és önfeláldozással lá tv a  el nehéz feladatukat.
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A traum as shoeh kérd ésén ek  jelen leg i állása
(Irodalmi összefoglalás. Saját klinikai és kísérletes vizsgálatok)

ír ták : D r. S te fa its  Géza és Dr. K ovács E rv in  
orvosezredes orvosfőhadnagy

I. sz. közlemény.

A tábo ri sebészetben gyakran találkozunk olyan sérültekkel, akiknek ka
tasztrofális általános állapota a sérülés súlyosságával nem  m agyarázható. Ezt 
az állapotot, melynek tü n e te it a nagy orosz hadisebész, Pirogov még a m últ 
századiban olyan klasszikusan írta  le, hogy ezekhez hozzátenni vagy valam it el
venni alig  van, shocknak nevezzük. ,

Míg a sebészetnek azon ágazataiban, ahol nem  foglalkoznak traum atoló
giával, a kím életesebb m ű té ti eljárások, a tökéletesebb m űtéti technika, gon
dosabb m ű té ti előkészítés és utókezelés eredm ényeként a shock előfordulása 
egyre csökken, addig a  baleseti, de főleg a háborús sebészetnek m ég m indig 
sarkalatos problémája. Az iparosítás fokozása, a gépesített ‘közlekedés nagy
iram ú fejlődése m iatt a baleseti sebészetben, és részben ugyanolyan okok, de 
főleg a m ind  nagyobb h a tású  robbanó anyagoknak háborús alkalmazása m iatt, 
a tábori sebészetben növekszik a shockos állapotba kerülők száma.

G yakorló orvosaink nagy többsége, de m ég szakorvosaink egy része is, 
ninos tisztában  a shock-kérdés gyakorlati és elm életi vonatkozásaival. Éppen 
ezért szükségesnek ta rtju k , hogy részben a  vonatkozó irodalom  legkritikusabb 
átrostálása, részben! sa já t megfigyeléseink és vizsgálataink alapján a honvéd
orvosok részéire összefoglaló képet nyújtsunk, és igyekezzünk rendszerbe fog
lalni az elm életi és gyakorla ti kérdéseket.

(Történelmi áttekintés.

Az orvosi irodalm at áttek in tve, a rra  a m egállapításra k e ll ju tnunk, hogy 
a traum ás shock kérdése a  hadisebészet tö rténe tén  vörös fonalként húzódik 
végig. B ár a  shock lényegét nem  ism erték, a sérüléssel kapcsolatban fellépő 
sajátságos állapotra, m elyet m agával a sérülés súlyosságával sokszor' nem  
tudtak  magyarázni, m ár a középkori francia hadisebészek is felfigyeltek. így 
Ambrois Parré k ifá rad t katonákon azt a m egfigyelést te tte , hogy aránylag 
kis sérülések kapcsán rendkívül súlyos általános állapot fejlődik ki, am ely
nek kim enetele sokszor halálos. James Latta  1795-ben írta  le  a fen ti állapo
tot, Srnmit különálló (kórképet, anélkül* [hogy (tüneteit pontosan jellem ezte 
volna. Bell 1795-ben ugyancsak foglalkozik ezzel a kórképpel, és Larrey, a 
francia hadsereg fősebésze 1812-ben, a  Grand A rm ée visszavonulása alkalm á
val h ív ja  fel a figyelm et ennek a súlyos állapotnak  és a hőm érsékleti ténye
zőknek egymáshoz való viszonyára. Percy és Laurent 1820-ban hosszabb köz
lem ényt bocsátanak ki, m elyben ennek a klin ikai állapotnak a képét ponto
sabban leírni igyekeznek, és amelynek Travers 1825-ben a m a is hasz
nála tban  lévő shock elnevezést ad ta  meg. Ezek a korai szerzők azonban a 
shock fogalma a la tt nemcsak a traum ás shockot érte tték , hanem  számos olyan 
sérülés u tán  fellépő állapotot is, am elyet a shocktól eldifferentiálni nem  tud
tak. Travers sem tu d ta  még a traum ás shockot elkülöníteni a syncopétől, és 
ez csak a  nagy orosz sebésznek, P irogodnak (1860) sikerül. Pirogov főleg a 
krim i háború idején  foglalkozott a traum ás shock kórképével, am elynek tü 
n e te it elsőnek ír ta  le  pontosan. Savory (1870), A shurst (1871) és M itchell
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(1874)' fontos d ifferentiális 'tüneteket írnak  le  a cardiális collapsus, a commo
tio  cerebri és a traum ás shock között. Az első világháború hadisebészi ta 
pasz ta la ta i a lap ján  a  shock pathogetnesisének k u ta tása  éls theráp iá ja  nagy len
d ü le te t vett. Ebben az időbeni főleg az  en ten te-hata lm ak  hadisebészei és k u 
ta tó i é r ték  e l eredm ényeket. Főleg Quénu  (1916) és Cannon (1917) m unkái vol
ta k  alapvetőek. A  két v ilágháború  közötti időszakban a szovjet és angol
szász szerzők számos nagyjelentőségű m unkával já ru ltak  hozzá a  posttraum ás 
shock kórképének tisztázásához. Különösen nagy eredm ényeket é rtek  el a 
Shock-therápia te rü le tén  a Szovjetunióban. A transfusiós intétzetek felállítá
sával, a  vérátöm lesztés legszélesebb körben történő kiterjesztésével, megfelelő 
transfusiós m ethodika kidolgozásával, az ideg-blokádok alkalm azásával, nem
csak a  traum ás shock m orta litá sá t sikerü lt m inim álisra redukálniuk, hanem 
a prophylaxis te rü le tén  is jelentős eredm ényekről szám olhattak be. Ezekben 
a kérdésekben alapvetőek a  n agy  szovjet kutatónak, A szra tjánnak  munkái. 
A m ásodik világháborúban a  szövetséges hatalm ak, de különösen a ' Szovjet
unió sebészei, a shock-kérdés tisztázásához döntő adatokkal já ru ltak  hozzá. 
Különösen kiem elkedő a Gugel-Morozova vezetése a la tt  m űködött shock- 
brigád m unkája, m ely nagyszám ú értékes klinikai, laboratórium i és kórbonc
tan i m egfigyelésével sok m egoldatlan kérdést d ö n tö |t el. Ennek a brigádnak 
a gyűjtem ényes m unkája minden, a  shock-kérdéssel foglalkozó orvos részére 
nélkülözhetetlen.

Az e lért nagy eredm ények ellenére is m ég m indig számos tisztázatlan  kér
dés v á r m egoldásra. A traum ás shock pathogenesise m ég m a is az orvostudo
m ány leghom ályosabb kérdéseinek egyike. Ebből önként adódik, hogy therá- 
piás eljárásaink legnagyobb része is m ég m indig tüneti, és ezen a  té ren  to
vábbi feladatok várnak  a  k u ta tók ra . Hogy a traum ás shock kérdésében hány 
m egoldatlan problém a van, b izonyítja a kérdésre vonatkozó irodalm i adatok 
nagy száma: Dubois-Ferriére 1945-ig 1403, és Creyssel 1949-ig csaknem  8000 
ilyen irányú  közleményről számolt be.

Aethiológia.

'A  traum ás shock kérdésének nehézségei o tt kezdődnek, hogy a nagy
számú vonatkozó irodalom  ellenére sem  lehet m egadni ennek az állapotnak • 
a pontos definitióját. Ahhoz, hogy egy pathológiás állapotot jól tu d ju n k  defi
niálni, szükséges,. hogy, annak lényegét ism erjük. E ttő l azonban a  traum ás 
shock esetében m ég m indig távol állunk, ezéirt ezt a sajátságos (kórformát 
csak legsúlyosabb, és állandó tünete  alap ján  tud juk  m eghatározni. K étségte
len, hogy a shock a szervezet vészjelző realctióinak ,ahhoz a csoportjához ta r 
tozik, m ely  akkor keletkezik, ha a  szervezetét olyan behatás éri1, m elyhez al
kalm azkodni nem  tud. Ez olyan állapotban nyilvánul meg, am elynek kialakuló 
képét a keringő vérm ennyiségnek valam ely  okból bekövetkező progresszív 
redukciója hozza létre . Ebben az állapotban, a  szövetek functióinak olyan vál
tozása következik be, am ely bizonyos idő u tán  irreversibilissé válik. Nem  vi
tás, hogy ez a  definit ó nem  tudományosain exact, de a mai ism ereteink alap
ján  legjobban közelíti m eg azt az állapotot, amelyet traum ás shock elneve
zéssel ille tünk.

A traum ás shock kialakulásában három  aethiológiai tényezőt kell részle
tesen tárgyalnunk: 1. Hajlam osító tényezők, m elyek alkalm assá teszik a szer
vezetet az utólagos sérülés kapcsán fellépő shock kialakulására. 2. A  sérülés 
term észete. 3. H ajlam osító tényezők iá sérülés bekövetkezte után .
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a) K or és nem. M inden olyan erőszakolt m agyarázat, am ely a shock kifej
lődésében a sérültek korának vagy nemének jelentőséget tu lajdonít, tudom á
nyosan nem  állja m eg a  helyét. S ajá t anyagunkban ebiből a szempontból fia
talok és öregek, nők és férfiak között különbséget nem  találtunk .

b) A séirülés előtti általános állapot. Ennek m ind a különböző szerzők, 
mind sajá t megfigyeléseink szerint a traum ás shock kialakulásában döntő je
lentősége van. Mint m ár az előzőekben em lítettük, a traum ás shock áltapotoí 
a keringő vérmennyiség progressiv csökkenése jellemzi. M inden olyan állapot 
tehát, m ely a szervezet v ízháztartását m á r  a sérülés bekövetkezése előtt h á t
rányosan befolyásolta, alkalm assá teszi a shock kifejlődésére.

A vízietekben lévő vízmennyiség normális körülm ények között négy úton 
hagyja 'el a szervezetet: a  vesék révén a vizelettel, a bőrön á t az izzadsággal, 
tüdőn á t  történő párologtatással (insensibilis vízveszteség) és a széklettel 
Mindazon tényezők, m elyek a szervezet folyadék-veszteségét bárm ilyen mó
don fokozzák, súlyos dehydrátióhoz vezethetnek. H arctéri körülm ények kö
zött főként a bőrön keresztül és a bél-tractuson á t bekövetkező folyadék- 
veszteségnek van rendkívül nagy jelentősége. Köztudom ású ugyanis, hogy tá 
bori körülm ények között fokozott a  harcosok folyadék-vesztesége a bőrön át, 
m ásrészt a gyakran fellépő és olykor endémiás en ter itisek nagyfokú dehydrá
tióhoz vezethetnek. A dehydrátió megszüntetésének a jelentősége tehát első
rendű fontosságú. A kérdés részletes m egtárgyalására a traum ás prophylax'isa 
kapcsán térünk  ki.

Az éhezésnek ,a kórkép kialakulásában ugyancsak nagy szerepe van. A 
szovjet adatok szerint a körü lzárt egységeknél, m elyek kielégítő élelemmel 
nem  rendelkeztek, a sérültek  csaknem kétharm ad részénél k ifejlődött a shoc'k- 
állapot. Éhezés m ia tt kifejlődő shock-esetek halmozódása volt észlelhető Le- 
ningrád ostrománál. Ugyanezt a  jelenséget figyelték m eg az északafrikai h a r
cok folyam án fogságba esett sebesült ném et és olasz katonáknál is. Az elég- 
telen táplálkozás következm ényeként hypoproteinaem ia jön létre. A fehérje- 
veszteség pedig, m int azt a  későbbiekben lá tn i fogjuk, a traum ás shock patho- 
m echanizm usában döntő szerepet játszik.

A  m áj, vese és a belső-szekréciós rendszer megbetegedései a tapasztala
tok szerint szintén hajlam osítanak a  shock kifejlődésére.

c) Hőmérsékleti tényezők. U talunk Larrey m ár em lített megfigyelésére a 
francia hadsereg oroszországi visszavonulása alkalm ával 1812-ben, m elyet csak 
m egerősítettek az 1914— 18-as világháború tapasztalatai, m elyek szerint a 
shock gyakorisága és súlyossága, valam int a hőm érséklet között szoros össze
függés észlelhető. Nyomatékosan felhívják a figyelm et iá hőm érsékleti ténye
zők szerepére a  szovjet szerzők, különösen az 1939. évi finn  háborúval kapcso
latban, amikor is azt észlelték, hogy a nagy hidegben hátraszállíto tt, a rán y 
lag könnyű sérülteknél súlyos shock-állapot fejlődött ki. Régóta ism ert tény, 
hogy a hideg éle ttan i hatása a keringés reductiójábán nyilvánul meg, am eny-

' nyiben vasoconstrictiót és stasist hoz létre  a kis a rté riák  és a capillárisok te 
rületén, fokozza ezek perm eab litását, am ivel exhaem iát és haemoconcentrá- 
tió t v á lt ki. Tehát a hideg h a tásá ra  olyan elváltozások jönnek létre, m elyek
kel, m in t ezt a későbbiekben lá tn i fogjuk, a traum ás shocknál is  találkozunk.

Nemcsak a hideg, de a nagy meleg is hajlom osító szereppel bír, am in t 
azt az afrikai harcok tapasztalatai is m utatják , és ez m inden valószínűség 
szerint a nagy capilláris d ilatátióval és a folyadék-veszteséggel magyarázható.

1. Hajlamosító tényezők a sérülés bekövetkezte előtt.
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d) Fáradság. Általánosan, ism ert, hogy a fizikai kifáradás hypotoniát 
eredményez. Könnyen érthető  tehát, hogy a tensiónak sérülése u tán  bekövet
kező aránylag kisebb m érvű csökkenése ilyen esetekben superponálódva erre, 
elegendő a shock-állapot kiváltásához. Közismert tény, hogy súlyos menetelé
sek, fárasztó csatanapok u tán  a sérü ltek  sokkal nagyobb százalékánál fejlő
dik  ki a  shock, m in t egyébként. A  fáradságot 'előidéző fokozott izom-munka 
valószínűleg azáltal is praedisponálólag hat, hogy olyan káros anyagcsereter
m ékek (toxikus tényezők?) felszaporodását eredm ényezi, m elyek traum ás 
shocknál is m egtalálhatók.

e) Psyches állapot. Az idegrendszer emotionális a lteráltságára, m int haj
lam osító tényezőre a szovjet szerzők (Aszratján) h ív ják  fel a figyelmet. De
m oralizált, felbom lóban lévő hadseregeknél, ahol pánik  uralkodik, m int ami
lyen  állapotban a  ném et hadsereg B erlin  előtt volt, a  statisztikák  szerint a 
shock-állapot arány talanu l gyakrabban  fordul elő. Freeman  szerint a félelmi 
állapot is praedisponálólag hat, m ert valószínűleg a  Sympathikus idegrend
szeren keresztül a vérkeringés mechani zmusának éppen olyan megváltozását 
eredm ényezheti, m in t a fájdalom . K ísérletes körülm ények között tanulm á
nyozva a félelem hatását, m ind em beren, mind álla ton  a vérkeringés tetemes 
reductió ját figyelték meg, sőt haem oconcentrátiót is s ikerü lt létrehozni.

2. A  sérülés természete.

A második világháborúig általában, eldöntött kérdésnek tek in tették , hogy 
a traum ás shock zárt sérülések u tá n  csak a leg ritkább  esetben fejlődik ki. 
Fraenckel ugyan m ár 1915-ben rá m u ta to tt lennek az állapotnak a ta rth a ta tlan 
ságára, mégis egészen 1941-ig, ez a köztudatban élt. Csak am ikor Byw aters 
a nagy londoni bombázások idején  észlelt shock-eseteiről számolt be, változott 
meg ez a felfogás. Burdenko  is nyom atékosan felhívja a figyelm et, hogy mind 
a zárt, m ind a n y ílt sérülések egyform án előidézhetnek traum ás shockot. Meg
állapítása szerint harctéri körülm ények között csak azért észlelnek ny ílt sé
rü lések  u tán  kisebb számban shock-állapotot, m ert zá rt sérülés itt  aránylag 
sokkal ritkábban  fordul elő. Viszont földomlás, bunker-beom lás okozta zárt 
sérülések esetén a traum ás shock súlyos form ája gyakrabban  figyelhető meg, 
m int nagy kiterjedésű ny ílt sérüléseknél.

M inden klinikus egységes álláspontot foglal el abban  a tekintetben, hogy 
a végtagok sérülései u tán  gyakrabban  fejlődik ki shock-állapot, m int a szer
vezetet é r t  egyéb sérüléseknél. A  szovjet és francia szerzők adatai szerint 
(Gugel-Morozova, Creyssel) az esetek fele, az angolszász szerzők szerint pe
dig 60—65%-a a végtag sérülésekre esik. Főleg az alsó végtagok sérülései ve
zetnek  ezen a téren, m íg a koponya- éis gerinc-sérülések u tán  shock a leg rit
kábban  fejlődik ki. Izolált m ellkasi sérülésekre esik az esetek 8—10%-a. A 
hasi sérülések aethiológ ai szerepe ebből a szempontból nehezen b írá lha tó  el, 
m ert sokszor nehéz eldönteni, hogy a sérülés u tán  fellépő súlyos állapotot 
m aga a sérülés vagy a bekövetkezet't fertőzés (pertonitis), vagy esetleg a hasi 
idegfonatok izgalmi állapota v á lto tta -e  ki (Achutyin). G yakran figyelhető meg 
a klasszikus shock-állapot kialakulása olyan hasi sérüléseknél, m elyek a be
lek sérülése nélkül kisebb-nagyobb eviscerát'ót. vagy csak izolált cseplesz- 
előesést okoztak. Ezzel kapcsolatban1 egy esetünket em lítjük  meg: 23 éves 
ka tonát szállítottak be  osztályunkra a jobb hasfélen, a M ac-Burney pont m a
gasságában e jte tt alig 2 cm k iterjedésű  szúrt sebbel, súlyos shock állapotában. 
A reanim álás u tán  végzett laparatom iánál kiderült, hogy az alig 1 cm k ite r
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jedésű peritoneum -sérülésen keresztül m integy 5-ször 3 cm nagyságú, teljesen 
ép cseplesz-darab prolabálódott közvetlenül a bőrsebig. A hasi szerveken sé
rülés vagy vérzés nem , volt észlelhető.

Több szerző a retroperitoneális haem atom ák shockot előidéző szerepére 
h ívja fel a figyelmet, am it sa já t tapasztalataink alapján m i is m egerősít
hetünk.

Am i a sérülések typusát illeti, közismert, hogy a k itérj edt zúzódások-ron- 
csolások sokkal nagyobb számban hoznak lé tre  shockot, m int egyéb olyan sé
rülések, melyeknél szövetroncsolás alig szerepel. Érdekes megfigyelése egyes 
szerzőknek, hogy gép-baleseteknél, am ikor egész végtag letépéséről volt szó, 
ha a vérzéscsillapításról kellő időben gondoskodás történt, shock csak ritk án  
fejlődött ki. Ezzel ellentétben egyébként nem  súlyos, de nagyobb kiterjedésű 
bőr- vagy lágyrész-nyúzások esetén, csontsérülés nélkül, igen súlyos shock- 
állapot jöhet létre. E rről több eset kapcsán m agunknak is alkalm unk volt 
meggyőződni, olyan esetekben is, amelyeknél vérzés alig volt.

Am ennyire igaz az, hogy a shock-áliapot kifejlődésére a nag y  kiterjedésű 
roncsolt sérülések praedisponálólag hatnak, anny ira  igaz az is, hogy izolált 
kisebb, többszörös sérülések után, főleg akna-robbanás okozta m ultiplex
sérüléseknél, a traum ás shock csaknem törvényszerűen kifejlődik. Ezekben az 
esetekben fontos aethiológiai tényezőként szerepel a projectil hatásm echaniz
musa, becsapódási energiája és kezdősebessége. Á ltalában szabályként fogad
ható el, hogy m inél közelebbről hat a nagy kezdősebességű projectil, annál 
nagyobb a szövetekben előidézett robbanó hatás, és a következm ényes súlyos 
szöveti roncsolás, és annál inkább  számolhatunk shock kifejlődésével. A  nagy 
távolságról érkező, úgynevezett „fárad t“ lövedékek, vagy repeszdarabok okozta 
sérülések u tán  ez ritkábban  következik be. Ebben a tek in te tben  különösen a 
repülő-bom báknak és a m odern repesz-gránátoknak van rendkívül nagy je len
tőségük, ahol a robbanás u tán  a repesz-darabok kezdősebessége a 3—4000 
m/sec.-ot is elérheti.

3. Hajlamosító tényezők a sérülés bekövetkezte  után.

a) Hőmérsékleti tényezők. E tek in tetben  szerepük ugyanaz, m int a  sérü 
lés bekövetkezte előtt.

b) Fájdalom. Em beren végzett vizsgálatok szerint fájdalom  h atására  
ugyanolyan elváltozások jönnek létre  a vérkeringésben, m in t a hő (hideg) h a
tására. Kétségtelen tény, hogy a fájdalom  kikapcsolásával m ind emberen, m ind 
állatkísérletben eredm ényesen blokirozható a traum ás shock kifejlődése. Egy
m agában fájdalom -ingerrel azonban, sérülés nélkül, csak állatk ísérletben volt 
a shock kiváltható, em beren nem. Éppen ezért egyes k u ta tóknak  azon észle
lései, melyek szerin t hosszú id e g  tartó  fájdalom -inger ha tásá ra  állatoknál 
klasszikus shock-áliapot előidézhető volt, óvatosságra in tenek  abból a  szem
pontból, hogy per analogiam  az állatk ísérletek  eredm ényeiből fenn tartás nél
kül következtessünk az em bernél lejátszódó pathológiás folyam atokra.

c) Vérzés. A vérzésnek a traum ás shock kifejlődésében rendkívüli a jelen
tősége. Ennek részleteire a shock kortanának  tárgyalásánál té rü n k  ki.

d) M űtéti beavatkozások. Hatása különböző szempontok figyelembevételé
vel ítélhető meg. Súlyos vérzéssel járó  sérüléseknél a m ű té t elvégzése a shock 
kialakulását egymagában m egakadályozhatja. Viszont roncsoló sérülések m iatt 
végzett azonnali am putátiók, vagy hasi sérülések u tán  végrehajto tt azonnali 
m űtét e lháríthata tlanul előidézi a súlyos shock-áliapot kialakulását. Nagyon 
sok esetben nehezen dönthető el, hogy a vélgzendő m ű té t jó  Vagy rossz irány-
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ban fogja-e befolyásolná a sérült állapotát. Elvileg akkor já ru n k  el helyesen, 
ha minden traum ás esetet, de különösen a harctéri sérülteket, shock-jelőlinek 
ítélünk meg, és az alkalm azandó therápiás eljárásainkat ezek szerint szabjuk 
m|eg. Nem lehet azonban Vitás az, hogy súlyos vérzéses sérülteknél m indenre 
való tek in tet nélkül az azonnali m ű té ti beavatkozást kell választanunk. 
Egyébként a sérü ltek  m űtéti tak tik á járó l a shock-prophylaxis tárgyalásánál 
részletesen m egem lékezünk.

Ezen a helyen em lítjük  m eg a sérü lt végtagok leszorításának sokat v ita
to tt kérdését is. Sokan észlelték a shock kifejlődését a végtag leszorítása m el
lett, de éppen olyan sokan tapasztalták  annak' rapid bekövetkeztét a leszorítás 
feloldása u tán  is. Úgy véljük, hogy a leghelyesebben akkor járunk  el, ha a le
szorítás szerepét, m in t egy nem  elhanyagolható részlet-jelenséget, íté ljü k  meg, 
mely csak a többi hajlam osító  tényezővel szoros összefüggésben b írálható  tel. 
Véleményünk szerin t feltételezhető, hogy például h ideg  +  leszorítás együtte
sen különösen hajlam osító  tényezők. A kérdés még további vizsgálatía szorul, 
melyek a  III. szám ú Sebészeti K lin ikán vannak folyam atban. Érdekesek azok 
az állatkísérletek, m elyek szerin t valam ely nem  traum atizá lt végtag leszorí
tása, ha azt elegendő hosszú ideig ta rtják  fent, feloldása u tán  shook-állapotot 
hoz létre.

Pathogenesis.

A traum ás shock pathogenesiséről nehéz tiszta kép e t adnunk. Az orvos- 
tudom ány egyetlen te rü le tén  sem  találkozunk annyi elm élettel, amivel egy kér
dést megközelíteni igyekeztek, m int éppen ebben a kérdésben. A shóckot ki
váltó  tényezőkkel, ezeknek hatásm echanizm usával, a kórképet jellemző circu- 
lus vitiosusok k ialakulásával számos közlemény foglalkozik, és m indegyik 
más-más m agyarázatot igyekszik adni ezeknek kelekezésére vonakozólag. A 
különböző felfogásokat képviselő közlemények számának sokszorosát teszik ki 
azok a közlések, m elyek a  m ár fe lá llíto tt elm életeket cáfolják. Anélkül, hogy 
a különböző theóriák  klin ikai k ritikájába m élyebben belebocsátkoznánk, röv i
den felsoroljuk a legelfogadottabbakat.

A traum ás shock pathogenesisére vonatkozó elm életeket 3 nagy csoportba 
oszthatjuk.

I. Idegrendszeri elm élet. A traum ás shock pothogenesisére vonatkozó el
m életek közül a  legrégibb. Larrey  m ár 1812-ben annak a vélem ényének ad ki
fejezést, hogy a sérülése« shock kialakulásában az idegrendszeri hatásoknak 
igen nagy szerepük van. D upuytren  és Fischer az 1860-as években ugyanezt az 
elgondolást képviselik. Az újabb időkben Pavlov és Szperanszkij■ alapvető 
m unkái kapcsán a szovjet szerzők nagy többsége is ezt a felfogást hangsú
lyozza.

Az idegrendszer szerepére, m int k iváltó  tényezőre, több körülm ényből kö
vetkeztethetünk. Elsősorban klinikai megfigyelésekből. Ismeretes, hogy trau 
m ás shock gyakran alakul k i olyan felületes, látszólag jelen ték telen  sérüleisek 
u tán , melyeknél a vérveszteség egyrészt egészen m inimális, m ásrészt a szöve
tek  alig roncsolódnak. T ehát a szöveti toxinok felszívódásának, vagy a vérzés 
következtében kialakuló vérmennyiség-csökketnésnék nem  lehet jelentősége 
Ily en  esetekben a shock lé tre jö tté t csak idegrendszeri hatással lehet m agya
rázni. Ismeretes továbbá, hogy kim erült, lab ilis idegrendszerű sérülteknél sok
kal gyakrabban fejlődik  k i a  Shock-állapot. Vanájtisz részletes adatokat közöl 
a r ra  vonatkozóan, hogy a  sé rü lt psychés állapotának m ilyen nagy szerepe van 
a shock k  ialakulásában. Egyes szerzők különösen gyakran emlékeznek meg
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nagy idegtörzsek izolált • sérüléseinél észlelt shock-állapotokról. A  traum ás 
shock több tünete, m int ahogy az Pirogov klasszikus leírásából ism eretes, az 
idegrendszer súlyos bántalm azottsága m ellett szól: apáthia, érzéketlenség, külső 
ingerekkel szemben m egnyilvánuló passzív m agatartás, stb. Nehéz azonban 
eldönteni, hogy a központi idegrendszer bántalm azottsága elsődleges vágj" 
másodlagos-e?

Az idegrendszeri elm élet m ellett számos kísérleti tényt lehet felsorakoz
tatn i. Már Franck (1876) kim utatta , hogy a traum ás shock állapota hosszan
tartó  ideg-ingerléssel k iváltható  kísérleti állaton. Brown-Séquard, Goltz, Tar- 
chanov a sym pathicus izgatásával shockot tud tak  létrehozni. U ffreduzzi (1923) 
ism ételten sértve a testiseket és a nervus ischiadicus izgatásával v á lto tt ki 
shockot. Viszont az isehiadicusnak, illetve a funiculusnak előzetes cocaim-érzés- 
telenítése m egakadályozta a shock kifejlődését. Egyes k ísérletek  szerint az 
é rin te tt végtag összes vénáinak lekötése (tehát a feltételezhető toxikus a n y a -’ 
gok vérkeringésbe való bejutásának a megakadályozása) nem  tu d ja  m eggátolni 
a shock kifejlődését a traum atizálás u tán . Létrejötte tehát csak ideghatással 
magyarázható. Ugyancsak ezt az álláspontot igazolja, hogy lum bál-anaesthesia 
u tán  a végtag intenzív sértése ellenére ritk án  következik be shock-állapot.

Amennyire megegyezik a kutatók jelentős részének a felfogása abban, 
hogy az idegrendszer izgalmi állapotát ta rtják  kiváltó tényezőnek, annyira  el
térőek a vélemények a hatásm echanizm ust illetően. A szerzők egy része arra  
az állásponttá helyezkedik, hogy traum a hatására az idegrendszeri központok 
activitása csökken, vagy esetleg teljesen felfüggesztődik. A m űködés-gátlás a 
legpregnánsabban az agyi és gerincvelői vaso-constrictor központokban nyilvá
nulna meg. Viszont m ások szerint it t  nem  actív m űködésgátlásról van  szó, ha
nem a depressor központok fokozott izgalmi állapotáról. Egyesek azt hangsú
lyozzák, hogy a traum a következm ényeként a cholinesterase acitvitása csök
ken, ez az acethylcholin fokozott ac tiv itását vonja maga u tán , ami végered
ményben az idegrendszerre k ife jte tt kom penzálatlan hatása révén vezetne a 
shock kórképének a kialakulásához.

A neurogén elm életet számosán tám adják. így például Quénu joggal veti 
fel a kérdést, hogy ha az idegrendszer működésében bekövetkező zavaróiknak 
olyan jelentős szerepük van, m iért nem  fejlődik ki a shock az agy és gerinc
velő sérülései után. A  m ásik jelentős ellenérv az, hogy a sérü lt végtagot am 
putálva, m iért lehet m egakadályozni a shock kifejlődését, annak ellenébe, hogy 
a csonkolásnál az idegtörzseket azok átmetszésével a legsúlyosabban sértjük. 
M egtámadható még az idegrendszeri elm élet azzal is, hogy a shock az esetek 
legnagyobb részében a sérülés u tán  csak órák m úlva fejlődik ki, és ez alá
tám asztaná azt a  feltevést, hogy a  toxinok felszívódásához és hatásuknak 
kifejlődéséhez bizonyos idő eltelte  Szükséges.

B ár az em lített ellenvélem ények kétségtelenül am ellett szólnak, hogy az 
Idegrendszer kóros állapota egym agában nem  elegendő a shock kifejlődéséhez, 
mégis a klinikai megfigyelések és theráp iás eljárásaink egynémelyikémek ered
ményessége am ellett szólnak, hogy az idegrendszernek, m in t p rim um  movens- 
nek a szerepét elv itatn i nem  lehet. ,

II. Toxikus elmélet. Ennek főleg az I. világháború m egfigyelései adtak 
alapot. A  francia és angol szerzők tapasztalatai szerint főleg olyan sérülések
kel kapcsolatban fejlődött ki a  shock-állapot, amelyek nagy  szövet-roncsolás- 
sal jártak , és így feltételezhető volt, hogy nagy tömegű toxin  szabadult fel a 
sérülés helyén. A roncsolt szövetek shockos betegnél asphyxiások (locális 
asphyxia), az izmok atoniások, ellazultak, ingerekre nem  reagálnak, hidegek,
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azaz hullaszerűek. Az ilyen, „halo tt“ szövetekből feltételezhetően toxin-töme- 
gek szabadulnak fel. Egyesek megfigyelései szerint m inden olyan beavatkozás, 
am ely m egakadályozza a síérült végtag vénás v'sszafolyását, és ezzel a toxinok- 
nak a keringésbe való bejutását, egyszersm ind m eggátolná a traum ás shock 
kifejlődését is (pl. Esmarch-leszorítás), Ez azonban általános tényként nem  
fogadható el, m e r t szám talan «esetben m eggátolja ugyan «a leszorítás a  shock 
létrejöttét, viszont sok esetben lá ttu k  az á llapo to t kifejlődni Esm arch-leszorítás 
ellenére is. E rre  példa gyanánt egy ese tünket em lítjük  meg, mikoris egy sú 
lyos lábszár-roncsolt sérü ltnél első segélyként azonnal a sérülés után leszorí
tá s t alkalm aztak a  té rd  felett. A leszorítás a térd tő l lefelé teljes vértelenséget 
eredm ényezett. A szükséges beavatkozás a comb alsó harm adában eszközölt 
am putátió volt, m ely  m iatt a  typusos helyen Esm archot te ttünk  fel, anélkül, 
hogy az előzetesen fe lhelyezett leszorítást m egszüntettük  volna. így  a csonko- 

. lá s t a két leszorítás között h a jto ttu k  végre. A  m űtét u tán  m ásfél órával súlyos 
shock-állapot fe jlődö tt ki, m inden megelőző rendszabály  (így transfusió) elle
n ére  is. Meg kell m ég jegyeznünk, hogy a sé rü lt vérvesztesége a korán a lkal
m azott leszorítás m ia tt m inim ális volt.

A  toxikus e red e t m elle tt szóló legjelentősebb érv a shock késő: kifejlődése 
(rendszerint 3—5 óra a sérülés után) volna. Ennyi időre lenne szükség ahhoz, 
hogy a sérült szövetekben képződött toxinok a keringésbe ju tva  hatásukat k i
fejthessék. A shockos betegnél észlelt hyperazotaem ia, hypochloraemia, acidó- 
zis, a hyperleukocytosis, a  gyakori eosinophilia, a  m áj-elégtelenség, stb. a  to
x ik u s elm életet tám asz tanák  alá.

Kísérletesen a  shock-keletkezés toxikus m echanizm usát Turck  (1895) igye
k eze tt először igazolni. Vizsgálatai szerint shockos á lla t szöveteiből készült 
k ivonat egészséges állatokba fecskendezve, u tóbbiaknál is traum ás shock k é 
pének  a kifejlődését eredm ényezte. Ezeket a m egfigyeléseket kereszt-circulá- 
tiós kísérletekkel többen  is alátám asztották, viszont m ásoknál ezek a vizsgála
to k  nem  vezettek eredm ényre.

A traumás shock k iváltásában  a feltevések szerin t szerepet játszó toxikus 
anyagok «a következők:

1. Baictérium toxinok. Valley és Bazy (1918) voltak  az elsők, akik ezt az 
elm életet felállították. Hasonló álláspontot képvisel Kozarev is (1921). Hosszú 
ideig  ez volt a legelfogadottabb nézet. A vizsgálatok szerint olyan izmokból 
készü lt kivonat, m elyet te ljesen  sterilem kezeltek, m ásik á lla tba  fecskendezve, 
sem m iféle kóros tü n e te t  nem  okoz, ellentétben a fertőzött izmok bactérium - 
m entes kivonatával, m ely  vérnyom ás-esést hoz létre . Később ez a felfogás oda 
m ódosult, hogy nem  anny ira  a  bactérium -toxinok, m in t inkább az általuk «elő
idéze tt szövet-szétesés term ékei lennének azok, m elyek a shockot kiváltó toxi
kus h a tás t eredm ényeznék. Ezt az elm életet cáfolják azonban azok az esetek, 
ahol «a sérülés a b ő r folytonosságának m egszakítása nélkül jön  létre, teh á t a 
kórokozóknak a szövetekbe kerülése teljesen valószínűtlen. Ugyancsak ellen- 
bizonyítékként szerepelnek a postoperativ  shock-esetek is, m elyeknél a te lje
sen  aseptikus kautéllók m elle tt operált betegeknél shock fejlőd k ki. N«em le
h e t azonban elzárkózni attó l a  gondolattól, hogy a bactérium os fertőzés, ha 
nem  is közvetlen k ivá ltó  oka a traum ás shocknak, de annak  kifejlődését adott 
körülm ények között elősegítheti.

2. Intoxicátió az  aseptikus szöveti desimtegrátió kóros term ékei révén. 
Egyes szerzők szerint az album inok szétesési term ékei, mások szerint a sérülé
sek alkalm ával felszabaduló lipoidok lennének felelősek a  shock-állapot k ivál
tá sáé rt.
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Dale és Laidlaw  (1910) h istam in  kis mennyisélgének in travénás in jectió já- 
val shock-állapo't'ot hoztak létre. Ismeretes, hogy traum ás shock esetében, az 
egyik legjellemzőbb elváltozás a capilláris dilatátió. Tudnivaló, hogy a  h ista- 
m m nak ez jellemző hatása. Növeli em ellett a capilláris perm eab litá s t is, fo
kozva ezzel a haem oconcentrátiót és csökkentve a keringő vérmennyiséget. Már 
pedig traum ás shock esetében ezek a tünetek  mind m egtalálhatók. Egyesek, 
vizsgálataikra hivatkozva, bizonyítani igyekeztek, hogy traum atizált állatok 
vérében a  histam in-szint emelkedik. É rthető ezek után, hogy hosszú évtizede
ken keresztül a histam in szerepel a traum ás shockot kiváltó intoxicátió gya
nánt a világirodalomban. Draegstedt, m ajd  mások azonban k im utatták , hogy 
helyes m ethodikával végezve a v ér h is tam in-szintjének m eghatározását, a k í
sérleti állatokban nemcsak, hogy annak em elkedését nem  élszlelték, de még 
legkisebb nyom át sem  tud ták  kim utatni. Sokszáz shockos beteg vérét vizs
gálva, többen m egállapították, hogy a histam in-szint emelkedése egy esetben 
sem volt észlelhető. Slom e  traum ás .shockban elpusztult állatok szerveit a leg
alaposabban feldolgozva, m egállapította, hogy ezek sem ilyen histológiai hason
lóságot nem  m utatnak  a histam in-mérgezet t á lla tok  szerveivel. Az állatk ísér
letek szerint traum ás shock esetében a szívműködés hanyatlása m ég a hypoto
nia előtt jelentkezik, ellentétben a histamin-mérgezéssel, ahol a  hypotonia 
szabályszerűen az elsődleges. További vizsgálatok azt m utatták , hogy traumás. 
shockban szenvedő állatoknál egészen minim ális vérveszteség gyors exitushoz 
vezet, m ig histam in-m érgezés esetén sokkal nagyobb vérveszteség okozza az 
állat elpusztulását. A legújabb vizsgálatok és k linikai m egfigyelések eredm é
nyeként m egállapítható az is, hogy ellentétben a  régebbi felfogással, antihis- 
tam in hatású  anyagokkal nemcsak a m ár kifejlődött shockot nem  lehet befo
lyásolni, de annak kifejlődését sem akadályozni, sem  késleltetni nem  sikerül. 
Saját megfigyeléseink is m egerősítik ezt az észlelést, m ert shock esetén alkal
m azott antih istam in hatású  anyagoktól (Antistin, Dehistin, sem ilyen h a tá s t nem 
láttunk. . |

A histam in-elm élet legerősebb ellenérveit azok a megfigyelések szolgál
tatták , melyek kim utatták , hogy a traum ás shock leggyakrabban olyan szö
vetféleségek sérülései u tán  fejlődik ki, m elyek histamin't alig tartalm aznak, 
tehát roncsolásukkor azokból csak egészen m inim ál s m ennyiségben szabadul
hat fel (pl. izmok). Teljes m értékben m egerősítik ezt a felfogást a szovjet kuta
tók vizsgálatai is". Ma m ár a histam in-kérdés lezártnak  tekinthető, és a m odern 
shock-irodalomban iáiig találkozunk vele.

Az acethylcholin szerepéről m ár a  neurogén elm élettel kapcsolatban m eg
emlékeztünk. Ú jabban felvetik  az adenosin-triphosphát in toxicátió t is, m int 
traum ás shockot kiváltó  okot. Ennek a  felfogásnak Green és Bielschowsky  
(1943) kísérletei ad tak  alapot. Az újabb vizsgálatok, így legújabban a buda
pesti Biokémiai In tézet czirányú kísérletei is, azonban azt m utatták , hogy az 
ATP-nak a traum ás shock kialakulásában nincsen szerepe. Dubois-Ferriére és 
m unkatársai szerint a v é r kálium  szin tje törvényszerűen fokozódik traum ás 
shocknál. Ezt azonban mások nem  erősítették meg. Úgyszintén azok a vizsgá
latok sem nyerték  m egerősítést, amelyek szerint a shockos állapot hyperphos- 
phoraem ia következm ényeként lépne fel.

S ajá t kísérleteink Dubois-Ferriére v izsgálatait m egerősíteni látszanak, 
m ert 10j ilyen irányban  is vizsgált betegünknél a vérsavó kálium  szin tjét je
lentősen fokozottnak találtuk. Minél súlyosabb volt a shock-állapot, annál m a
gasabb kálium -szintet észleltünk, viszont a shock-állapot m egszűnésével pár
huzamosan az értékek fokozatosan norm alizálódtak. Ezek szerin t a kálium -szint
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viselkedése fontos prognostikai tünetnek fogható fel. Azt, hogy a  kálium -szin; 
fokozódása elsődleges jelenség-e, vagy csak következmény, további vizsgála
tok lesznek h iva tva  eldönteni. (I. sz. ábra.)

Amii a toxikus elm élet ellenérveit illeti, azzal az állítással szemben, hogy 
a shockban szenvedő állatok  vére egészséges állatokba fecskendezve toxikus

térit Smuwt Kálim»*

— Saru**! 0vo.fcki.rijg,

C l b (L -  I C o lü ju a  - s a 'u a t  V i 5 e l -  
Iccdci&e. tvaawiós shotUbcun.

tü n e te k e t vált ki, á ll több szerző vizsgálata, m ely 'ennek ellenkezőjét bizo
n y ítja . Ezek szerint a trau m atizá lt izmokban nem  található  hypotóniát okozó 
to x ik u s anyag. K im utatták , hogy izom -kivonatnak in travénás befecskendezése 
u tá n  az anaesthetizált á llatokban káros hatás nem  volt megfigyelhető. Az al- 
bum in-lebom lási term ékek, m elyek egyesek szerin t a shock létrehozásában 
szerepelnének, sem ilyen tox kus hatással nem  rendelkeznek. Súlyos ellenérvet 
je len t a toxikus elm élettel szemben , az az észlelés, hogy a shock olyan esetek
ben is kifejlődhet, am ikor a végtagot a  legtökéletesebben esmaxcholják. Ismé
te lte n  megem lékeztünk shock-állapot kifejlődéséről felületes, roncsolást alig 
okozó sérülések u tán  is, m elyeknél a felté telezett toxikus anyagok alig kelet
kezhettek . Viszont ism eretesek a hirtelen, néha perceken belül kifejlődő shock- 
esetek is, ahol tehát nagyobb m ennyiségű toxikus anyag képződésére, felszívó-
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dására és hatás-kifejtésére elegendő idő sem lehetett. Ilyen esetekben a shook 
rapid kifejlődése alig m agyarázható mással, m in t idegrendszeri hatással.

I t t  kell m egemlítenünk Shorr, Zweifach  és m unkatársainak legújabb 
vizsgálatait, akik szerint a vérben norm ális körülm ények között két anyag ta 
lálható, az egyik viaso-excitor, a m ásik pedig vaso-depressor hatású  (V. E. M. 
és V. D. M.). Egészséges állapotban ezek között egyensúlyi helyzet áll fent, te 
hát a  véredények normális tónusa így biztosítva van. A shock kezdeti s tád iu 
m ában azonban, valószínűleg sym pathicus hatásra a V. E. M. kerülne tú l
súlyra. Ezzel m agyarázható a kezdeti vasoconstrictió, és a gyakran  észlelhető 
kezdeti, átm eneti vérnyomás-emelkedés. A shock későbbi stádium ában, m ikor 
a szöveti hypoxaemia fokozódik, a V. D. M. a m ájban nem bontódba le kielé
gítő m értékben, túlsúlyra jutna, ezáltal súlyos depressiót, m ajd  az irreversifoi- 
lis stádium ban az érrendszer teljes paralysisét okozná. A k é t anyagot s ik erü lt 
izolálni, és a depressor-anyaggal állatkísérletekben shock-szerű állapoto t 
hoztak létre. Az em lített szerzők szerin t ezek az anyagok nem  is anny ira  a 
shock kiváltásában, m in t a m ár k ifejlődött állapot további prógrediálásának 
elősegítésében játszanának szerepet.

III. A  keringő vérmennyiség elsődleges csökkenésének elmélete.
A keringő vérmennyiség csökkenése három  módon jöhet létre: 
aj Vérzés. Nagy vérveszteségek u tán  kifejlődő úgynevezett haem orr- 

hágiás shock állapota m inden sebész elő tt ismert. A súlyos sérülés nélkül ki
alakuló klasszikus vérzéses shock azonban nem  gyakran fordul elő, és inkább 
harctéri sérülésekkel kapcsolatosan észlelhető. Az aránylag r itk a előfordulás 
oka azzal m agyarázható, hogy súlyos vérveszteségek után  a sérü ltek  nagy  ré 
sze m ég a shook kifejlődése elő tt elpusz'tul. A  súlyos vérzések u tán  életben m a
radottaknál shock csak abban az esetben alakul ki, ha nem  gondoskodunk kellő 
időben az elveszett vérm ennyiség pótlásáról, m ert a keringő vérm ennyiség 
hosszabb időn á t fennálló csökkent volta szöveti hypo-, illetve anoxasm iához, 
ezáltal toxaemiához, végső fokon teh á t irreversibilis állapothoz vezet. Sokkal 
nagyobb jelentőségük van azoknak az aránylag kisebb vérzéseknek, m elyek 
súlyos roncsoló sérülésekhez társulnak. E rre  világítanak rá  azok az állat- 
kísérletek, m elyekkel k im utatták , hogy kivéreztetés esetén sokkal nagyobb 
vérveszteség szükséges az állat elpusztulásához, m int olyankor, am ikor a  ki- 
véreztetéshez súlyos traum a is társul. Súlyos sérülések u tán  egészen kis vér- 
veszteség is elegendő volt a halálos shock kialakulásához. Ma azt az- álláspontot 
ta rtju k  a  legelfogadhat óbbnak, m ely szerin t a vérveszteségnek kétségtelenül 
fontos szerepe van a shock kiváltásában, azonban m int szuverén tényező csak 
ritkán  szerepel, 

ej Stasis. 
b) Exhaemia.
B ár m indkét [tényező hozzájárul a keringő vérm ennyiség reductiójához, 

azonban m a m ár nem  tek in tjük  a  shock létrehozásában k iváltó  oknak, h a 
nem csak következménynek. Ezért m indkét tényezővel a shock kóréle ttanának  
tárgyalásánál foglalkozunk.
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A keringő vérmennyiség csökkenése  
traumas shockban

í r ta :  Dr. K ovács E rv in  
orvosfőha dnagy

A traum ás shook kóréle ttan i lényege a keringő vérmennyiség progresszív 
csökkenése- F üggetlenü l attól, hogy a traum ás shockot létrehozó tényezők neu“ 
rogén, direct vasogén vagy haematogén ú to n  hatnak-e, hogy a kiváló tényezőt 
neurogéin, tox ikus vagy endocrin factorban  kell-e  keresnünk, a shock-állapo- 
to t jellemző folyadékveszteséget, a keringő vérm ennyiség csökkenését m in
dig m egtaláljuk. A  progressive kifejlődő folyadékveszteség csökkenti, m ajd 
lehetetlenné teszi a  szövetek anyagcseréjét, m eggátolja az oxygén-transportot, 
ezzel vitális fontosságú szervek életm űködését nehezíti meg és függeszti fel, 
egyre fokozódó m unkatöbb letet ró  a szívre. H a a keringő vérmennyiség csök
kenésének nem  tu d u n k  g á ta t vetni, m indezen tényezők együttesen a halálos 
kimenetelhez vezetnek. A keringő vérm ennyiség csökkenésének elsőrendű fon
tosságát b izonyítják  a k linikai tapasztalatok is. M indenki előtt ismeretes, hogy 

mindazon tényezők, m elyek a keringő vérm ennyiség csökkenését hozzák lé tre  
(pl. exsiccatió, a  keringő vérmennyiség egy részének a vérdepokban való s tag ” 
nálása, stb.) sérü lés esetén nagym értékben hajlam osítanak traum ás shock k i
fejlődésére. U gyancsak ismeretes, hogy a shock-ellenes therápia leghatható- 
sabb eszköze a folyadékpótlás.

A keringő vérm ennyiség csökkentését ille tően a vélemények eltérőek 
A közlemények legnagyobb része á lla tk ísérletekre, és nem  klinikai m egfigye
lésekre alapítja vélem ényét. ,Az állatk ísérletek  adatai pedig, akár csak más 
körfolyamatoknál, úgy it't sem vihetők á t fenn tartás nélkül az emberre. Az 
állatkísérletek a k lin ika i észleléseket csak kiegészítik, de azokat nem  helyet
tesíthetik. E m ellett az egyes szerzőknél az álla tk ísérletek  adottságai nem  azo
nosak. Attól függően, hogy a shock_állapotot hogyan hozzák létre  (kutya lábá
nak  kalapácsütésekkel tö rténő zúzása, vagy kim etszett izomdarab zúzása, és 
zúzás után az e redeti helyére történő visszahelyezése, stb.), hogy az állato t 
anaesthetizálják-e vagy  sem, ha igen, m ivel (local, aether; barbiturátok); hogy 
a kísérlethez m ilyen  állato t használnak (szovjet és angolszász szerzők általá
ban  kutyával dolgoznak, a franciák inkább macskával, vannak, akik nyúllal; 
patkánnyal, stb.), m ások a kísérlet eredm ényei is.

Klinikai észlelések alátám asztására végzett állatkísérleteinkben ku tyákat 
használtunk. Az á lla to k at m indig a bal alsó végtag 200 intenzív, egyenletes 
erejű , kalapácsütéssel történő zúzása révén  hoztuk  shock-állapotba, Esmarch- 
leszorítás és anaeshesia nélkül. Véleményünk szerin t az ilymódon k iválto tt 
shock-állapot' lé tre j övét elének körülm ényei felelnek m eg leginkább az em be
re n  létrejövő trau m ás shock kifejlődési viszonyainak, b á r lényeges különbsé
gek i t t  is adódnak (pl. a shock-állapot kiváltásához szükséges traum ának á lla 
to n  sokkal in tenzívebbnek kell lennie, m in t emberen).

Az utóbbi időben  19 olyan traum ás shock-állapotot vo lt alkalm unk ész
leln i, melyeknél alapos klin ikai és laboratórium i vizsgálatokat végeztünk- 
R észint ezen k lin ika i és laboratórium i észleléseink, részint állatkísérleteink
ben  nyert tap asz ta la ta in k  alapján szeretnénk tárgyaln i a traum ás shock- 
állapotot jellemző keringő  vérmennyiségcsökkenést, ille tve ennek közvetlen 
k iváltó ' okait.
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Traum ás shock esetében a keringő vérmennyiség csökkenése három  m er 
dón jöhet létre.

I. Vérzés. M indenki elő tt ism eretes a nagy vérveszteségek u tán  kifejlődő, 
úgynevezett haemorrhágiás shock állapota. A shocknak ez a form ája azonban 
nem tartozik a szorosabb értelem ben vett traum ás shock csoportjába. E m el
le tt  a kifejezetten vérzéses shock még harctéri körülm ények között sem  fo r
dul elő olyan gyakran, m int azt régebben feltételezték. E rről a II. v ilághá
ború nagy összefoglaló statisztikái is tanúskodnak. A békeidő sérülései között 
még ritkábban  lá tju k  ezt a form át. A vérzéses shock relatíve  ritka előfordu
lásának egyik oka abban keresendő, hogy a súlyosan kivérzett betegek, főleg 
harctéri körülm ények között, rendszerint még azelőtf elpusztulnak, m ielőtt 
ra jtuk  a shock kórképe kifejlődhetne, illetőleg a  shook lefolyása lehet igen 
rapid, és így a beteg exitál, m ielőtt orvos kezébe kerü lt volna. Másrészt viszont 
a konzerv vér egyre k iterjed tebb  alkalmazása m ellett a kivérzett beteg a le- 
hető leggyorsabb vérpótlásban részesül, tehát a vérveszteség pótlása az esetek 
egy részében (főleg a békeidők sebészetében) m ég a shock-állapot kifejlődése 
előtt m egtörténik. Kisebb, vagy közepes vérzés egym agában ritkán okoz 
shockot. Fontos azonban tudnunk, hogy még a kisebbfekú haem orrhágia is 
annyira csökkentheti a keringő vérmennyiséget, hogy a más mechanizmus ré 
vén létrejövő folyadékveszteséggel karöltve olyan vérvolum en reductiót képes 
létrehozni, ami m ár elegendő a vérnyomás katasztrofális zuhanásához. Ezt b i
zonyítják Gregersen állatk isérletei is. Ö kim utatta , hogy egyszerű kivéreztetés 
esetén sokkal nagyobbfokú vérveszteség szükséges a shock-állapot kiváltásához, 
m int ilyenkor, m ikor az á lla to t a k ivéreztetés m ellett traum a is éri, teh á t a 
keringő vérmennyiség csökkenését egyéb 'tényezők is befolyásolják.

Kétségtelen azonban, hogy vannak olyan shock-állapotok, am ikor a vér- 
veszteség szerepe csaknem kétségtelenül kizárható (állatkísérleteinken nagyobb, 
klinikai esetekben kisebb számban). E m ellett szólnak sa já t észleléseink is: 19 
shockos betegünk közül 4-nél állott fen t nagyobbfokú vérveszteség, 9 esetben 
a vérveszteség közepes fokú volt, míg 6 esetben a shock-állapot olyan felületes 
sérülések u tán  fejlődött ki, m elyeknél vérzés alig, vagy egyáltalán nem volt 
észlelhető. A vérveszteség különböző foka az egyik oka az állatkísérletekben 
létrehozott, és az embernél kifejlődő traum ás shock-állapot különbözőségének. 
Előbbieknél rendszerint úgy váltjuk  k i a shockot, hogy az á lla to t vérveszteség 
nem éri a traum a m ellett, míg em bernél eíz esetek többségében, ha kisebb 
fokban is, de vérzés jelen van. Az állatoknál tehát a folyadékveszteség egyéb 
lehetőségeinek sokkal nagyobb fokban kell kifejlődniük, vm int embernél. Ezért 
a két shock-állapot pathológiai konzekvenciái sem lehetnek azonosak.

A vérzés szerepét a keringő vérmennyiség csökkenésében a következők
ben foglalhatjuk össze:

1. A vérveszteség, ha nagyfokú, egymagában létrehozhat shockot.
2. Kisebb fokú vérveszteség a keringő folyadék m ennyiség csökkenésének 

'egyéb lehetőségeivel karöltve váltja  ki a shock-állapotot.
3. Egyes esetekben a vérveszteség okozta keringő vérmennyiség csökkenés,

m in t shock-állapotot kiváltó tényező, nem jön szám ításba. ,
II. Folyadékveszteség a capilláris permeabilitás fokozódása következtében. 

A szerzők többsége a vérzésnél sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít a  sé 
rü lt capillárisfalakon keresztül történő folyadékkilépésnek, az úgynevezett 
exhaemiának. Az éxhaem iánál az érpályánbelül keringő folyadék nem egy
magában, hanem  crystalloidok és proteinek jelenlétében lép ki a környező
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szövetekbe. A capillárisok norm ál körülm ények között semipermeabiQs h á r
ty á t képeznek, átjárhatók , folyadék, 0» és csaknem m inden crystalloid részére, 
de  á tjá rha ta tlanok  a vérfehérjék  és a vér sejtes elemei számára- H a a capillá- 
risfa l perm eabilitása valam ilyen okból fokozódik (toxikus, neurogén, stb. ha
tás), úgy ra jta  keresztül nagy m olekulák is kiléphetnek a  szövetekbe. Nor
m ál körülm ények között az anyagcsere a véroszlop és a környező szövetek kö
zött a véroszlop haem odinam ikai nyom ásától, valam int az érpályán  belüli és 
azon kívüli onkotikus nyom ás-különbségtől függ. Ha a capilláris-perm eabilitás 
fokozódása következtében proteinek kerü lhe tnek  ki a környező szövetekbe, 
úgy utóbbiakban a colloid-osmotikus nyom ás emelkedik. Ennek kiegyenlítésére 
az érékből ú jabb  folyadéktömegek áram lanak  ki a szövetekbe, crystalloido- 
kat, és a perm eabilitás fokozódás következtében újabb fehérjéket ragadva ma
gukkal. A  szövetek osmotikus nyom ása teh á t nem  csökken, hanem  tovább 
fokozódik, ami ú jabb folyadék-srystalloid-fe'hérje kilépését eredményezi. így 
álakul ki az ism ert circulus, vitiosus, m ely a keringő vérm ennyiség rohamos 
csökkenéséhez vezet. A circulus vitiosus m indaddig fennáll, amíg a keringő 
vérm ennyiség progressiv csökkenése a haem odynam ikai nyom ás olyan m érvű 
esését eredm ényezi, hogy a véroszlop áram lása a tágult capillárisokon keresz
tü l  lehete tlenné válva, stasis fejlődik ki.

1 Blalock szerin t a capillárisok permealbil tása csak a sérülés nívójában foko
zódna. Cannon és Moore vizsgálatai szerint viszont a shoick-állapot létrehozásá
nál nem  a locális, hanem  a generalizált folyadékveszteség a lényeges. Szerin
tü k  a capillárisok perm eabilitása testszerte  fokozódik, és így az exhaem ia nem. 
localizálódna a sérülés nívójára.

19 észlelt esetünkből végtag-traum a 12 esetben okozott shoc'k-állapotot.. 
Ezek közül locális exhaem iát (oedéma-képződés a  sérülés nívójában) 4 esetben 
észleltünk, míg 9 esetben ez hiányzott. B etegeink vizsgálatánál, m in t az az I. 
szám ú táblázat adataiból is látható, a következő eredm ényekre ju to ttu n k : 1. 
H aem oconcentrátiót találtunk, teh á t exhaem ia bekövetkezett 6 esetben, éspedig 
a locális oedém át m u ta tó  valam ennyi, és a locális oedémát nem  m utató  sérü lt
je in k  közül 2 esetben. 2. H aem oconcentrátiót nem  találtunk, tehá t exhaem ia 
nem  következett be  7 esetben, teh á t végtagtnaum ás eseteinknek feléban,*3. 
Exhaemia ezek szerint létrejöhet m ind localisan, m ind generalizált formában, a 
shock-állapot kiváltásához azonban nem  okvetlenü l szükséges a jelenléte. 4. 
Shock~állapot létrejöhet exhaemia és vérveszteség nélkül is (7. és 12. eset)-

Eseteink egyikében (3. sz. eset) a  shock-állapotot igen súlyos tüdő-oedéma 
kísérte, m elyet az exitus u tá n  m egejtett sectió is verificáll. A tüdő-oedéma. 
m ég ia kezelési eljárások, így a transfusió  bevezetése elő tt fejlődött ki, azokkal 
teh á t nem  hozható összefüggésbe. Ebben az esetünkben a locális és a generali~ 
zált exhaemia együttesen lép tek  fel.

Egészen a legutóbbi időkig csaknem  általánosan elfogadott nézet volt, 
hogy a capilláris-perm eabilitás fokozódása á lta l kiválto tt exhaem ia tekinthető 
a traum as shock kórtani lényegének, és a  traum ás shock egyik legfontosabb 
diagnosztikum ának a haem ocontrentrációt ta rto tták . Észleléseik azonban bizo
nyítják , hogy a haemoconcentráció nem  m inden shock'esetben található meg, 
a folyadékveszteségnek az exhaem ia teh á t nem  minden esetben a kiváltó,. * ' 
ille tve  súlyosbító tényezője.

A kérdés további tisztázása céljából álla tk ísérleteket á llíto ttunk  be, az 
állatokat, a m á r em líte tt módon hozva shockba. Mikor az állatokon intenzív 
shook-állapot kifejlődött, m indkét hátsó  lábukat közvetlenül a lágyékhajlatban
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am putáltuk és súlyukat lem értük A vizsgálatot 5 ku tyán  elvégezve, 2 ku tyá
nál a végtagok súlya csekély különbséggel megegyezett, 1 á lla tn á l 7, 1-nél 19, 
1-nél pedig 43 (!) deka súiyszaporulatot ta láltunk  a traum atizált végtagon. 
Ellentétben emberen végzett vizsgálatainkkal, á lla tainknál m inden esetben 
haemoconcentrációt találtunk, exhaeimia tehát mindegyik ese'.-tinikben bekövet
kezett. Az exhaemia azonban csak 3 esetben localizálódott a sérülés helvéie. 
míg 2 esetben generalizáltan jelentkezett. Egyik locális exhaem iát m utató ese
tünknél a sec lónál profus exhaem iát ta láltunk  a gyom or-bél rendszerben, kis- 
íokú tüdő-oedémával, tehát a locális exhaemia m ellett generalizált is fellépett.

I. sz. Táblázat.

E setek
szám a Sérülés V érzés foka Haemo-

concentráció

.1 Bal lábfej traumas amputátiója. Kp.-fokú nincs

2. Traumás amputálió a jobb lábszár 
alsó ‘/3-ában. Erős nincs

3
Jobb comb és lábszár akniaszilánk 
okozta sérülése a tibia törésével. 
Combon és lábszáron olema.

Kp.-fokú van

4 Jobb lábfej, lábszár és térd con- 
quassatiója.

Kp.-fokú (korai 
Esmarch) nincs

5 Bal lábszár gránátszilánk okozta 
sérülése. Kp.-fokú nincs

6 Jobb comb pisztolygolyóval tör
tént átiövése a  felső-külső ‘/ 3 "ban Minimális nincs

7 Bal triceps surae áthatoló lövési 
sérülése. Vérzés nincs nincs

8
Bal felső végtag teljes conquassa- 
tiója, bal fülkagyló traumás ampu- 
tátiója, zúzódások az arcon.

Erős van

9
Bal comb és térd aknaszilánk 
okozta sérülése. Felületes láérülé- 
sek mindkét alkaron és kézen. 
Oedéma a combsérülés nívójúban.

Kis vérzés van

10 A jobb kézfej traumás amputá- 
tiója, zúzódások az alkaron. Kp.-fokú van

11
A bal lábfej és lábszár többszörös 
roncsoltzúzott sérülése, kiterjedt 
izomroncsoliáissai a középső V3"ban. 
Oedéma a lábfejen.

Kis vérzés 
(korai Esmarch) van

12 A bal comb tangietotiális sérülése 
(karótól)

Jelentéktelen 
szivárgó vérzés nincs

13 A bal lábszár nyílt törése. 
Oedéma-képződés ^ lábszáron. Kis vtérzés van
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III. Stasis. Hogy shock esetében a keringő vérmennyiség jelentékeny része 
egyes vérpálya szakaszokon belük így leginkább a splanchikus te rü le t capillá- 
ris  és vénás reservoírjaiban stagnál, 70 év óta állandóan ú jra  elvete tt és ú jra  
elfogadott nézet. Traum ás shock esetében a stasis két form áját különböztet
jü k  meg: az elsődleges és másodlagos stasist. Az első a shock~állapot k iváltásá
b an  játszik  szerepet, a másik csak következm énye a m ár kifejlődött shocknak.

Szovjet szerzők (Aszratjánt Banájtisz) kísérleti adatai szerint traum ás 
shock esetében csaknem m indig fellelhető prim er stasis a sé rte tt izom terüle
ten. Fine iés Seligmann  legújabb vizsgálatai meggyőzően szólnak am ellett, hogy 
p rim er s  atis m indig jelen van a splanchnikus te rü le ten  is. Ezt több újabb 
a d a t is alátám asztja. Girard a világirodalom ban elsőnek említ 2 postoperativ 
shock-esetet, m elyeknél hepatom egáliát észlelt, és az a shock visszafejlődésével 
párhuzam osan ezün meg. Ezt a m egfigyelést többen is megerősítik.

Az I. sz. táblázatban  összefoglalt vizsgálati adataink szerint 2 esetünk (a
7. és 12. eset) sz n tén  a capilláris stasis fentállása m ellett bizonyít. Ezekben az 
esetekben sem vérzés sem exhaem ia nem  állo tt fent, a shock-állapotot je l
lemző keringő vérm ennyiség-csökkenést tehát csak stasissal m agyarázhatjuk.

19 észlelt esetünkből 6-nál fe jlődö tt ki traum ás shock a törzs sérülése után. 
E zeken a betegeinken végzett vizsgálataink, m in t az a II. sz. táblázat ada
taibó l is látható, a következőket m utatják : 1. Nagyfokú vérzést csak 2 esetben 
észleltünk. 2. Kisebb retroperitoneális haem atom a 2 esetünkben válto tt ki 
shock-állapctot. M indkét eset érdekességéhez tartozik, hogy a shock-állapot 
igen rövid idővel a sérülés u tán  fe jlődött ki (a 3. esetben kb. 10— 15 perccel, a
2. sz. esetben kb. 35—40 perccel a sérülés után). A retroperitoneum  izgalma 
teh á t igen rövid idő alatt, shock-állapothoz vezethet. M indkét esetünkben az 
elvégzett laparatcm iánál a hasüri szerveken, főleg a veséken és a lépen, szabad 
szemm el is jól lá tható  congestiót észleltünk. 3. Hasi, ille tve hasi +  mellkasi 
szervek sérülése u tán  3 esetben lá ttu n k  shock-állapotot kifejlődni, és ezek 
közül 2-ben ta lá ltu n k  haem oconcentrác'ót. Az exhaem ia egyik esetünkben az 
elvégzett laparatom iánál is verifikálódott: a vékonybeleken k iterjed t oedémát 

aláltunk. 4. K ét esetben (2. és 3. sz. eset) a keringő vérmennyiség csökkenésé
nek legfőbb okaként a capilláris stasist kell tekintenünk.

Hogy a capillárism űködés zavara it mi hozza lé tre  (akár a perm eabilitás 
fokozódását, akár a capilláris atóniát), és m i ennek a mechanizmusa, arra  itt 
nem  akarunk kitérni. Csak egy ad a tra  szeretnénk rám utatni, hogy ezzel szem- 
léltetőbbé tegyük azt, hogy a cauilláris-m űködésben bekövetkezett disszonan
ciáknak milyen katasztrofális következm énye lehet. A  capillárisok, m int azt 
K rogh  vizsgálatai k im utatták , ha testszerte  teljesen nyito tt állapotban van
nak, 150.000 km  hosszú pályát alkotnak. Normál körülm ények között a capil
lárisok  jelentékeny része collapsus állapotában van, teh á t nem  vesz részt a 
keringésben. A capillárisok m űködése a szövetek anyagcsere szükségleteivel 
áll a legszorosabb correlatióban. M inden olyan esetben, m ikor a szövetek 
anyagcsere szükséglete fokozódik, így nehéz testi m unka végzésénél, sportolás
nál, a collapsusban levő capillárisok nagy számban nyílnak meg, így a szöve
teket, igénybe v e tt szerveket nagytöm egű vér mossa át széles felületen, bizto
sítva  a m egnövekedett anyagcsere forgalom zavartalan lebonyolítását. Ha * 
valam ilyen behatás következtében (Dale: histam in, Frommel, Dubois— 
Ferriere: adenosin-phosphorsav, Pohle: oestrogén hormonok, Leriche és Poli- 
card: hosszú időn át ta rtó  direct Sympathikus izgalom, stb .) a capillárisok tes t
szerte hatalm as szám ban nyílnak meg, a vérnyom ás jelentékeny esése, nem
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egyszer katasztrofális zuhanása következhet be, a szervezet form álisan bele- 
vérzik a saját capilláris ereibe.

A shock késői stádium ában, mikor a m ár em líte tt cireulus vitiosus 
k  alakul és a haemodynam ikai nyomás csökkenése következtében a tágult 
capilláris rendszerben a vér áram lása lehetetlenné válik, stasis fejlődik ki. 
Ezt a stasist célszerű secundaer stasisnak nevezni és ezzel is kifejezésre ju t
tatni, hogy szemben a prim aer stasissal, nem kiváltó oka, hanem  csak követ
kezménye a shock-állapotnak. Term észetesen a secundaer stasis is csökkenti 
a keringő vérmennyiséget, következm ényeben tehát éppen olyan súlyos 
jelenség, m int a prim aer stasis. Ha a capillárisok perm eabilitása is fokozódik, 
teh á t a stasis m ellett exhaem ia is létrejön, úgy a capillárisokban stagnáló 
sejtes elemek a folyadék-crystalloid-protein kiáram lása következtében való
sággal .,szárazon“ m aradnak.

II. sz. Táblázat.

Ese- 
| tek
száma

Sérülés Műtéti lelet Vérzés foka
Haemo-
ccncen-
trátió

í' Létráról oldalára esett Lép ruptura Nagyfokú nincs

2

Lórúgás a jobb bordaív 
alatt

Kb. 7 5 6 cm kiterje
désű retroperitoineáliis 
haenaatoma. közvetlenül 
a jobb vese alsó pólusa 
alatt. Erős eomigestiió a 
vesén, lépen, a mléj kisslé 
duzzadt

A re trop éri - one á- 
lis hiaematomának 
megfelelő

nincs

3

Autóigázollás Kb. 6 5 5 cm kiterjedé
sű retroperit, haema- 
tona © csípölapát felső 
szélének magasságában

A retraperi-oneá- 
1Í3 heematomának 
megfelelő nincs

4'
Kés-szúrás a köldök
től jobbra felfelé kb. 
4 cm-re

Az alsó jejunum-fcacs 
perforáló sérülése Kp.-fokú van

5

Lórúgás: áthatoló só-' 
rülés a symphysis felett 
a hasfalon, vizelet-csur- 
gás a sebből.

A hólyag és az ileum 
többszörös sérülése, a 
kismedencében vizelet 
és béltartalom.
Műtét közben exitus.

Kp.-fokú van

6
Á

Kardszúrás (vívókard 
védőgombjának lepatta- 
nása következtében}: 
bemeneti nyílás a bal 
mamilláris vonalban, kb. 
3 cm-rel a bordaív alatt, 
kimeneti nyílás a bal 
lapocka-csúcs alatt

A colon transversum és 
a bal alsó tüdőlebeny 
áthatoló sérülése, hae- 
matíhothorax (360 cm). 
A bal vesén és lépen 
congestió.

erős vérzés nincs

A traum ás shock kiin kai tünete i a keringő vérm ennyiség csökkenésé
nek a következményei: a tenisió zuhan, a pulsus szapora, filiform is, könnyen 
elnyomható, a bőr hőm érséklete alacsony, palaszürke vagy hamuszínű, a 
vénák ccllapsusban vannak, a beteg izzad (Sympathikus izgalom a keringő
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vérm ennyiség csökkenése következtében), szomjas, a vizeletürítés csökken, a 
beteg nyelve száraz, szinte dörzspapír tap in tatú . Az izmok barnák, szárazok. 
Ha a beteg u jjá t m egszűrjük, sötét, viszkózus v ér szivárog a sebből rend
kívül lassan. M inthogy a keringő vérm ennyiség csökkenése által k  válto tt 
anoxaem ia következm ényei először a legérzékenyebb szerven, az agyban 
jelentkeznek, a beteg a shocknak m ár aránylag korai stádium ában apathicus, 
fájdalom ingerekre nem, vagy alig reagál-

I t t  jegyezzük meg, íhogy a keringő vérm ennyiséget egyik betegünknél 
sem határoztuk  meg. Ennek oka az volt, hogy a számos szerző á lta l ajánlott, 
és szám unkra keresztülvihető kongó-vörös e ljárást előzetesem egészséges, 
norm ál súlyú egyéneken kipróbálva, az alsó és a felső élettani határokat 
lényegesen túlhaladó eredm ényeket kaptunk (1.6 lite rtő l 11 l i te r  keringő-vér
m ennyiség g variálódó eredmények), ezért az e ljárás alkalm azásától e ltek in
te ttü n k . Más eljárást, így a világirodalom ban legjobbnak elfogadott T—1824- 
gyel eszközölt m eghatározást, a szükséges anyagok beszerezhetetlensége m iatt 
alkalm azni nem  tudtuk .

Összefoglalás.  A traum ás shock-állapotot jellemző keringő vérmennyiség 
csökkenést k iválthatja  vérzés, exhaem ia és stasis. M indegyik tényező önállóan 
is létrehozhatja a folyadékveszteséget, az esetek nagyobbik részében azonban 
valószínűleg m ind a három  tényező együttesen szerepel. Ilyenkor az egyes 
folyadékveszteség lehetőségeknek külön-külön nem  is kell nagyfokúaknak 
lenniük: kis vérveszteség m ellett kisfokú exhaem ia és kezdődő capilláris stasis 
is annyira  csökkenthetik a keringő vérmemnyiséget, hogy a shock-állapot 
bekövetkezhet. E llentétben az eddig általánosan elfogadott állásponttal, a 
capilláris perm eabilitás fokozódását nem  tek in th e tjü k  szükségszerűen jelen- 
lévő factornak. Az exhaem ia korlátozódhat a sérülés nívójára, és jelentkez- 
hetik  generalizál tan, a kettő  egym ással karöltve is felléphet. A capilláris 
stasis lehet prim er, és lehet secunder, m indkettő csökkenti a keringő vér- 
m ennyiséget.
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A kéz  lőtt  sérülései
(III., befejező közlemény.)

Irta : Dr. Zoltán János
orvosszázados

Másodlagos amputatio.
Lőtt sérülések elsődleges ellátása esetén, ha csonkolásra kerül sor, azt 

többnyire a sérülés m agasságában végezzük — m int m ár az előbbiekben tá r 
gyaltuk —, de m ár ekkor igyekeznünk kell megfelelő lebenyről gondoskodni 
a csonk későbbi fedéséhez. Körkörös am putat ót csak akkor végzünk, ha plasz
tikai eljárással szándékozunk a lágyrészhiányt pótolni, vagy ream putatióra 
.számítunk.

Sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk akkor, ha a szövődmények lefo
lyása során, vagy az u jjak  irreversibilis károsodása, használhatatlanná válása 
m iatt kell a csonkolást elvégeznünk. Ekkor ugyanis m ár rendszerint m ódunk
ban van az am putatiót úgy elvégezni, hogy a functio  szempontjából is jó, vég
leges eredm ényt érhessünk el. Ennek érdekében azonban bizonyos szabályok
hoz, szempontokhoz kell tartanunk  m agunkat.

Elsősorban arra  kell ügyelnünk, hogy a csonkot megfelelően fedni tudjuk, 
m ert a csonkolt kéz vagy ujj csak úgy fogja tudn  a functió ját e llá tn i és ké
sőbbi panaszoknak így vehetjük elejét. A csonknak kereknek, sim ának, u j j
hegyhez hasonlónak kell lennie. A bőr legyen elmozdítható a csont felnit és 
legyen megfelelően párnázott. [Teljesen használhatatlan a csonk akkor, ha 
bunkószerűen megvastagodik, vagy a varratvonal két végében csücskök kele t
keztek.

A csonk megfelelő alakját, simaságát, stb. elsősorban a metszés helyes 
elvégzésével képezhetjük ki. Ha a csonkolást a helyzetnek legjobban megfe
lelő helyen végezhetjük el, akkor m indig volaris lebenyt kell képeznünk a 
csonk fedésére. E célból először is circularis metszést e jtü n k  dorsal felől az 
ujjon, amely az ujj kerületének kétharm adára terjed. A circularis metszés két 
alsó végpontjából kiindulva, distal felé vezetjük m etszésünket és ezzel egy 
volaris lebenyt képezünk, amely kb. 15—25 mm hosszú kell legyen. A rra 
ügyelnünk kell, hogy a lebeny alapja ne legyen tú l széles, m ert különben a 
két metszéslap nem fedi egym ást pontosan éj a sarkokon csücskök keletkez
nek. A volari's lebeny alap ja általában  nem lehet szélesebb, m int az u jj kerü 
letének egyharmada. (1. ábra.)

A csontot a circularis metszéstől kb. 5—6 m m -nyire proxim alisan vágjuk 
át, kiemelkedéseit (főleg volarisan és oldal felől) le kell kerekítenünk. Ha 
percközti Ízületben végzünk exarticulatiót, akkor a proxim alis perc végéből 
annyit kell elvennünk, hogy a keletkező csonk (a lágyrészborítékkal együtt) 
ne legyen hosszabb, m in t a megfelelő ujjperc, különben a kéz mozgásait és 
a m unkavégzést akadályozza. Ugyanilyen akadályt képez term észetesen a 
bunkószerűen megvastagodó csonk is.

Az idegeknek nem  szabad a csonkba beleérniük. Ezért az idegeket kihúz
zuk és a csont m etszésvonalától proxim alisan vágjuk át, (természetesen 
csak akkor, ha aseptikus körülm ények között végezzük a m űtétet, m ert kü 
lönben a fertőzés terjedését idézhetjük elő).

M iután igyekeznünk kell a volaris lebenyt miniéi vastagabbra kiképezni, 
célszerű a hajlító  inakat meghagyni. Tehát a volaris lebenym etszéssel ferdén 
lemetsszük a volaris inakat és benne hagyjuk a lebenyben, hogy annak  vas
tagságát növeljék.
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U jjak csonkolásánál az a rté riák a t többnyire nem szükséges lekötni (hogy 
m in él kevesebb i degen anyagot vigyünk a sebbe).

Az ujjak am putatiója  esetén, a csonkolás helyének m egválasztása szem
pontjából azt m ondhatjuk, hogy az alappercben am putált csonkok táplálása a 
legjobb, ezek legkevésbbé érzékenyek és legjobb functionalis eredm ényt ad
ják . Ez persze nem  je len ti azt, hogy m inden esetben itt kell végeznünk a cson
kolást, ha a középpercet is m eg tartha tjuk , vagy azon végezhetjük az am püta- 
tió t. Főleg fizikai m unkát végzőknél és olyan esetben, am ikor több u jja t kell

__________ ÜL

A
1. sz. ábra.

Metszések ujjak cson
kolásánál.
A: metszéseit az ujj

perccsontok maximá
lis megtartásakor.

B: metszések a perccson
tok maximális meg
rövidítésekor.

egyszerre csonkolnunk, igyekeznünk kell m inél többet m egtartan i az ujjból 
és inkább vállaljuk a sikertelenség és esetleges ream putatio  kockázatát.

Am;' a választott helyen történő csonkolást illeti, a zur Verth-féle ampu- 
ta tió s  sémával szem ben bizonyos változtatásokat látszik célszerűnek eszkö
zölni. (2. ábra.)

Az ujjak végperce  in  végzet^ am putatiónál nincs értelm e annak, hogy a 
végperc proximalis részéből kis, (3 mm -nél kisebb darabot) m egtartsunk, m ert 
ak k o r a percközti Ízület felté tlenül m erev lesz és akadályozza a kéz mozgásait, a 
m unkavégzést, Többnyire h a jlíto tt állásban rögzül a végperc. Ezzel szemben, 
ha  a II. interphalangealis ízületben enucleariót végzünk, az inak a  csonk hegé
b en  letapadnak, így az ujj többi Ízületében feltétlenül m egm arad a mozgás 
ak k o r is, ha az inak tapadási felszínét nem  ta rtju k  meg.

A  középperc hasisánál ugyanez a helyzet. Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy  ha a perc proxim alis részéből 3 mm -nél nagyobb darabot meg tudunk 
ta rta n i, akkor ehhez fe lté tlenü l ragaszkodni kell, csak ennél kisebb, kis, sapka
szerű  csontdarab m egtartásának  nincs értelm e (úgy, ahogy a zur Verth-sém a 
fe ltün teti).

Az alappercnél m ás a helyzet, m ert fitt m inden m iilim éternyi m egtartott 
csontnak nagy fontossága van, tekintettel az u jjak  közös mozgató apparátu
sára, különösképpen a 3—4—5. u jjak  esetében. Az alappercből azonban csak 
ak k o r van értelm e kis, proxim alis darabot m egtartani, ha rem ényünk van 
a rra , hogy az alapizület m cbilis m arad. Ha nem, akkor célszerűbb az alap
izü le tben  exarticulatió t végezni.

Különösen akkor fontos a m egrövidített alappere m egtartása, ha több ujj 
csonkolásáról van szó. Ilyenkor m ég előrem ent gennyedések utáni is a meg
röv id ítés m ellett kell m aradnunk. Ha azonban csak egy u jjró l van  szó, akkor 
heves gennyedés u tán , am i az Ízület immoibil'ssá válásához vezet, m indig az 
alapizületben történő exarticulatio  m ellett döntünk.

Ha exarticulatiót végzünk az alapizületben, akkor a hajlító  és feszítő ina
k a t  kissé előhúzzuk és úgy vágjuk át (aseptikus m űtéti körülm ények közötti.
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Az alapizületben végzett exarticulatio  esetén a metacarpus fejecsét meg  
kell tartani! Ez az 5. u jjra  is áll. A fejecs eltávolításával ugyanis m egbolygat
juk  a kéz boltozatát, csökken a kéz szőritó'ereje és komoly, tartó s panaszok 
léphetnek fel. A m etacarpus fejecs m egtartásának egyetlen h á trán y a  csak koz
m etikai szempontból jön számításba, m ert széles in terdigitalis rés m arad 
vissza. Ezért azonban bőségesen kárpótol a kéz tökéletes functiója, amely
3—4 héten belül helyreáll. Ezt a Nagy Honvédő Háború tapasztalatai is igazol
ták, valam int azon sebesültek elmondása, akik csonkjukat háborús körülm é
nyek között próbálták ki és használták.

Kézközépcsonton csak abban az esetben végzünk csonkolást, ha csak egy 
csont subcapitalis töréséről van szó, a megfelelő ujj functiójának teljes meg
szűnésével. Ilyenkor a törés m agasságában végezzük a csonkolást. K ipraepa-

ráljuk a törés felett a m etacarpus diapysisét és Gigli-fűrésszel átfűrészeljük. 
A bőrhiány fedésére az eltávolíto tt ujj volaris bőrét használjuk fel.

A kézközépcsonton végzett csonkolás utáni eredmények széleskörű ta 
pasztalatok szerint m eglehetősen rosszak. Rendszerint az összes u jjak  
functiója zavart szenved, a kéz nehezen alkalmazkodik a munkához.. Éppen 
ezért Uszolycev és K usztov  nagy anyag alapján a következő té te lt á llíto tták  
fel: „Az olyan ujjbetegségek és sérülések esetén, am ikor nincs táplálkozási 
vagy innervatiós zavar és ép m arad t a m etacarpus fejecse, az u jj amputa- 
tió ját az alappere szintjében kell végezni, vagy a m etacarpo-phalangealis 
Ízületben kell exarticulálni. A csonk zárásához fel kell használni az ujj 
bőrének m egm aradt, volaris részét.

Ha a 2—5. középcsont és u jjak  egyidejű, k ite rjed t roncsolásáról 
van szó és a hüvelykujj ■ .étp,, igyekeznünk kell m inél hosszabb csonkot 
képezni. A megfelelő nagyságú - közép-csonk ugyanis, ép hüvelykujj 
m ellett igen 'jól felhasználható megfelelő prothesis készítésére, sőt

2. sz. ábra.
Amputációs vázlat fizikai, 
dolgozóknál végzett cson
kolásokhoz.
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anélkü l is bizonyos fogó-képességet tesz lehetővé. A  többnyire meglévő bor
h ián y t ilyenkor lis az eltávolíto tt u jjak  volaris bőrével pótoljuk. A volaris 
kéizbőr ugyanis jobban  párnázott, ellenállóbb, többnyire kevésbbé is sérül, 
a kézhá'ti heg pedig alig  zavar. Ha nemi áll rendelkezésünkre a fedésre felhasz
nálható  bőr a kézen és ujjakról, akkor m uff-plasztikával kell pótolnunk a 
hiányt. R everdin-plasztikát csonkok fedésére csak ideiglenesen alkalm azha
tunk , m ert a lebenykék a m egterhelést, igénybevételt nem  bírják, a csonk é r
zékeny, használhatatlan  lesz. Ha teh á t más mód nem  áll rendelkezésünkre a 
seb gyors behám osítására, a ny ito tt sebbel járó  veszélyek megelőzésére, m int 
a Reverdin-plasztika, akkor azt később dúsan alápárnázott Filatov-henger- 
lebennyel kell helyettesítenünk.

Az alkar-am putatiókró l csak annyit, hogy nem  célszerű túlhosszú csonkot 
hagyni, m ert akkor a prothesissel túlhosszú lesz a kar. Legcélszerűbb közvet
lenül az izületi végektől proxim alisan végezni a csonkolást. A kéztő csont ok 
m egtartásának nincs különösebb jelentősége, az alkarcsontok izületi végeinek 
m egtartása pedig egyenesen hátrányos.

Az ujjak am p u ta tió já t Oberst-féle vezetéses érzéstelenítésben végezzük;- 
az alapizülettől proxim alisabban végzett csonkolásokat pedig legcélszerűbben az 
a lk a r középső és alsó harm ada h a tá rán  alkalm azott, egynegyed százalékos, to- 
nogenmentes novocainnal végzett harántm etszet érzéstelenítésben. A vértele- 
nítés't az érzéstelenítés szintjében alkalmazzuk.

K ézsérültek functionalis kezelése.

A functionalis kezelés akkor vesz: kezdetét, am ikor a sebesült elsődleges 
sebellátásban részesült és sérült végtagja végleges rögzítő (gipsz) kötésbe ke
rül. Már a rögzítőkötést is úgy készítjük el. hogy az a sérü lt részeket tökéle
te s  nyugalomba helyezze, de az ép ízületek m ozgását lehetővé tegye, ha ezek 
mozgása hem zavarja  a gyógyulást. A  szabadon hagyo tt ízületek aktív mozgatta- 
tása egyben felh ív ja figyelm ünket rögzítő kötelsünk hibáira is, m ert ha a moz
gás fájdalm at v á lt k i a sérülés területén, akkor a rögzítést ki kell terjesz
tenünk a m ozgásukkal fájdalm at kiváltó  ízületekre is. Ugyanakkor minél gon
dosabban végezzük el a rögzítést, annál k iterjed tebben  mozgathatók a sza
badon hagyott ízületek. A  functionális kezelésnek ugyanis alapszabálya a gyó
gyulás ezen szakaszában is az, hogy semilyen mozgás nem  okozhat fájdalm at. 
H a a szabadon h ag y o tt részek tornázta'tása a gyógyulás későbbi szakában 
fájdalm at vált ki, az annak a jele, hogy rögzítőkötésünk valamilyen okból 
m eglazult, elégtelenné vált, teh á t ism ételt ellenőrzése, esetleg megcserélése 
vá lt szükségessé.

A gyógyulás ezen első szakaszában a végzendő gyakorlatok attól függenek; 
hogy mely ízületek m arad tak  szabadon. Ha a rögzítés a könyök fölé terjed  és 
m inden ízületet immobilizál, akkor meg kell elégednünk az innerválási gya
korlatokkal, im pulsusok küldésével. Szabadon hagyo tt ízületeket pedig teljes 
terjedelm ükben, ak tív e  rendszeresen m ozgattatnunk kell. Természetesen nem 
szabad m egfeledkeznünk arról, hogy a végtag functionalis egységet képez és 
így a vállízület m ozgatását sem  szabad elhanyagolnunk. Ugyanakkor pedig 
gondoskodunk a m egfelelő általános testgyakorlatok, légzőtorna végeztetésé
rő l is.

Ha a szabadon hagyott u jjak  megduzzadnak, nem  mozognak, akkor ez arra  
kell figyelmeztessen bennünket, hogy ne elégedjünk m eg a sérült végtag 
háromszögletű kendővel történő felkötésével, hanem  fel kell szólítanunk a 
sebesültet, hogy k a r já t  ta rtsa  m inél többet felpolcclva (ha fekszik) vagy fek
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tesse az asztalra, esetleg egy m ásik szék tám lájára (ha fennjár) s ha ez sem 
elégséges, úgy helyezzük a k a r t abductios sínre. A gyakorlatok végzését ilyen 
esetben változatlanul folytatjuk.

Gyulladásos szövődmények, incisiora kerülő gennyedések fellépése esetén, 
am ikor a rögzítőkötést többnyire ki kell terjesztenünk és a  k a r t abductios 
sínre helyezzük, a felső végtag m ozgatását szüneteltetjük a gyulladásos je len
ségek visszafejlődéséig. Az általános tornát, légzőtom át ilyenkor a beteg á lta 
lános állapota, a gyulladás súlyossága, láz stb. szerint, m indenkor egyéni elb í
rálás alapján végeztetjük vagy szüneteltetjük.

Ha a sérülés gyógyult éis esetleges szövődményei is lezajlottak, tö rt cson
tok consolidálódtak, m egszüntetjük a rögzítést és m egkezdjük az addig rög
zített részek to rn áz ta tásá t'is . Ism ételten hangsúlyoznunk kell, hogy a moz
gások intenzitásának, terjedelm ének szabályozója az kell legyen, hogy 
fá jdalm at semmilyen mozgás ne váltson ki. Egyre inkább általánossá v á lt az 
a nézet, hogy a hosszadalmas rögzítésnek tulajdonított Sudeck-atrophia oka 
tulajdonképpen a fájdalom, am it vagy a túlzásba v itt (elsősorban passiv) 
m ozgatás okoz, vagy a rögzítés túlkorai, az anatóm iai gyógyulás előtti m eg
szüntetése.

A rögzítő kötés eltávolítása u tán  az addig jól m ozgatható, szabadon 
hagyott u jjak  m ozgathatósága rendszerint csökken, m ert a sérült, rögzített 
részek mozgása okozta érzékenység kezdetben gátlólag hat.

A gyógyulás második szakaszában következő gyakorlatokat végeztetjük a 
beteggel:

1. Kiinduló helyzet: alkar, tenyér az asztalra fekte tve.
— U jjak emelése egyenként, egyszerre.
-— U jjak távolítása, közelítése.
— U jjakat egyenként felemelni, jobbra-balra mozgatni, körzéseket vé

gezni.
— U jjak az asztalon m aradnak és a tenyér emelkedik. Ebből a helyzet

ből kiindulva: u jjak  emelgetése, hajlítása, közelítés, távolítás, összes ú jjak  
összehozása.

2. Kiinduló helyzet: könyökre támaszkodva, kéz felem elve.
— 1. pont a la tti gyakorlatok. ,
—• U jjakat ökölbe zárni, hüvelyk többi újj alatt, m ajd  fölöttük.
— H üvelykujjat sorra a többi ujjhegyhez érinteni, lassan, m ajd gyor

sabban.
— Ujjak hajlítása és nyújtása az egyes Ízületedben, külön-külön, m aid 

összes u jjakkal egyszerre végezve.

3. Tenyereket és u jjakat összefektetve.
■— Előbbi gyakorlatok először szabadon, m ajd a m ásik kéz kisfokú és 

egyre erősödő ellenállásával.
— U jjakat egymástól távolítani egyenként, majd egyszerre. Ugyanezt 

hirtelen, tapsolásszerűen, végül az u jjak  m aradnak együtt és a tenyérrel ta p 
solunk.

— Az u jjak  a szembenfekvőt hátrahajlítják , egyre fokozódó ellenállás 
m ellett.

— Ujjak összekapcsolása és szétnyitása, m ajd összekulcsolt ujjakkal m ind
két kéz supinatiot és pronatiot végez.
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4. Csuklógyakorlatok:
— Csukló hajlítás, nyú jtás lazán ta r to tt  ujjakkal, ökölbeszorított kézzel,. 

Csuklókörzés.
— Tenyér az asztalon fekszik: supinatio.
— Tenyereket éls a lkarokat teljesen összefektetni. Ezután könyököket 

lassan távolítta tn i, tenyerek  együtt m aradnak. Ugyanezt a 'tenyerek közé te tt 
labdával, am it a sérü lt rúgózó mozgással nyomogat.

— Székkel szemben állva, m indkét tenyér a széken. Testtel előre-hátra 
dőlni.

— Csukló hajlítás, körzés, forgatás kézbentarto tt bo ttal vagy buzo
gánnyal.

5. G yakorlatok eszközökloel:
— Kis golyó guritgatása ujjak között, hüvelykujj és a többi ujj között, 

átcsúsztatás egyik u jjtó l a másikig, gurítgatás az asztallapon egyenként m in
den ujjal.

:— Kis labda guritgatása  a tenyérben, összeszorítása a hüvelyk- és sorra 
az egyes u jjak  között, összeszorítás egész kézzel, labda feldobás, elkapás.

— Ellenállásos hajlítás':, és nyújtási- gyakorlatok csigaszerkezeten,.
6. Koordinált kézmozgások  gyakoroltatása: fálsülködés, fogmosás, törül- 

közés, gyúrás, gombolás, stb.
7. A mur.katherapia  egyik leghatásosabb eszközünk a lő tt sérülést szen

vedett kéz fuinctiojának helyreállításában. A lábbadozás szakában a sérült 
eredeti foglalkozásának, illetőleg a sebesültek szolgálati beosztásának m eg
felelő m unkafolyam atokat végeztetünk, eleinte könnyebb, m ajd egyre foko
zódó erővel, fokozódó megterheléssel.

A lábbadozás idején  a bővített és nehezített gyakorlatokat 20—30 perces 
paraffinpakkolással előzzük meg. A lassan kihűlő és megkeményedő, a kéz
rő l levett paraffin  egyben a rra  is felhasználható, hogy a sebesült keze szorító 
e re jé t gyakoroltassa, a lassan emelkedő ellenállást biztosító paraffin gyúrá
sával. Meleg kézfürdők, diathermi'a, rövidhullám  alkalm azása jó hatású  lehet.

A csapatorvos fü l- orr-  gégészeti feladatai
Ir ta : dr. R á n k y  Ernő 

orvosalezredes

Azokkal a betegségekkel szándékozom foglalkozni, melyek csapatnál 
m induntalan előfordulnak és azt az orvost, aki nem foglalkozott fül-orr-gégé- 
szettel, komoly problém ák elé állítják. Azt a kérdést szeretném  tisztázni, kit 
és m ikor kell kórházba küldeni és m ikor nem.

Minden gyengélkedőszoba felszerelésében m egvannak azok a műszerek, 
m elyek a fül-orr-gégészeti diagnosztikához a legszükségesebbek. A homlok- 
re flek to r használa tá t m indenki egyedül is elsajátíthatja, ez tisztán gyakorlat 
kérdése. Aki tu d ja  a hom lokreflektort használni, a legtöbb esetben egyszeri 
megtekintéssel m egállap íthatja  a ba jt és nem  fordul elő, hogy fülzsír m iatt 
eldugult halló jára to t középfülgyulladásnak diagnosztizálják.
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Nehéz kérdés annak eldöntése, meddig lehet egyes betegségeket gyen
gélkedőszobán észlelni és m ikor kell kórházba küldeni. D obhártya felmetszés, 
m andulakörüli tályog m egnyitása életmentő beavatkozás lehet, de érthető  
ezen beavatkozásoktól való idegenkedés annak részéről, aki ilyent még soha
sem végzett. Képzeljük csak el, m ennyit szenved az ia beteg, akinek a m an
dulája körül tályogja van és ilyen állapotban, lázasan, különösen télen hosszú 
orákon keresztül utaznia kell.

Vegyük sorba a leggyakrabban előforduló betegségeket aszerint, hogy 
milyen panaszt okoznak.

Füleldugulás oka a legtöbb esetben fülzsírdugasz. Ennek jelenléte fü l
tükrözéssel könnyen m egállapítható. A fülzsirdugasz eltávolítása rendszerint 
könnyen sikerül langyos vízzel való kifecskendezéssel, viszont volt eset, am i
kor meg sem kísérelték az eltávolítást, meg sem nézték a beteg fülét, hanem  
mikor a beteg azzal a panasszal jelentkezett, hogy eldugult a füle, rögtön 
kórházba küldték. Vannak esetek, mikor az eltávolítás nagy nehézségekbe 
ütközik, ilyenkor olajos felpuhítás u tán  •—- akár több napon keresztül is — 
a beszáradt fülzsír kifecskendezhető. Erőszakolni a fecskendezést és m űszerek
kel piszkálni a fülzsírt nem szabad, m ert komoly ba jt okozhatunk vele.

Fülfájdalm ak  esetén vessünk egy pillantást a dobhártyára. Ha annak 
rendes rajzolata megvan, nem vérbő, legfeljebb erezettség látható, ez közép
fül hurut jele és em iatt nem kell kórházba küldeni a beteget. M elegítésre 
rendszerint ham ar visszafejlődik a dobhártya belöveltsége, ia fájdalom  elmúlik, 
a halláscsökkenés is megszűnik. Célszerű ilyenkor megnézni a beteg fogait 
is, nem szuvas fogból kisugárzó fájdalom okozza-e a fülfájást.

Fülm elegítést gyakran rendelünk am buláns betegeknek is. Ezt gyengél
kedőszobán is meg lehet oldani erősebb villanylám pával való besugárzással, 
vagy gőzöléssel, vagy meleg só alkalmazásával, ha m áskép nem lehetséges, 
kályha melegével.

Erősen vérbő, elődomborodó dobhártya m ár középfül gyulladás jele, 
ha a csapatorvos nem vállalkozik a paracentesis elvégzésére, küldje sürgősen 
kórházba a beteget. Ne várjon addig, amíg a beteg füle elálló lesz, környéke 
raegduzzad, azaz kifejlődik a csecsnyúlvány gyulladás.

Nagyfokú fülfájdalm at okozhat a halló jára t gyulladása vagy a halló
jára t kelevénye. Erről ugyancsak fültükrözéssel győződhetünk meg. A halló
já ra t kelevényének elkülönítése a csecsnyúlvány gyulladásától sok esetben 
nem könnyű. De ha látjuk  a bedomborodó kelevényt, diagnosisunk nem  lesz 
kétséges. Ez a betegség csapatnál kezelhető. A hangvezetőbe óvatosan bouro- 
vvos vagy alkoholos csíkot vezetünk és párakötést alkalmazunk! A fülkagyló 
bőrét kenőccsel védjük. A gyulladás rendszerint 2—3 nap a la tt lezajlik vagy 
a kelevény beolvad. Ilyenkor kis bemetszésre a geny k iü rü l és kínzó fájdalom  
megszűnik.

H eveny genyes középfülgyulladás kezelésében nagy szerepe van  a 
chem oterapeutikum oknak és az antibiotikum oknak. Á ltalában acut otitisek 
első napjaiban nem  adunk penicillintjinanem 4X2 tab letta  u ltraseptillel kezd
jük a kezelést és fo lytatjuk 3—4 napon át. Azonban ha penicillin kezelésre 
határoztuk el m agunkat, akkor ad junk  legalább napi _ 200.000 egységet és 
folytassuk az adagolást a leláztalanodás u tán  is még 1—2 napig. Ha kórházba 
utaljuk á beteget, a kísérő szolgálati jegyre m indig rá  kell írn i az eddig adott 
gyógyszerek m ennyiségét és az elvégzett beavatkozásokat.

Több hónapja vagy éve fennálló fülfolyás esetén m ár idült gennyes 
középfülgyulladással állunk szemben. Fültükör ellenőrzése m ellett gondosan 
ki kell takarítan i a hangvezetőt és ezután tudunk  csak meggyőződni a do'o-
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h á r ty a  állapotáról. Ha a váladék  nem  bűzös, a beteg hallása az 1 m étert eléri 
és a íülfolyáson kívül egyéb panasza nincs, akkor csapatnál kezelhető. Bám u
latos, hogy egyes betegek m ilyen  indolentiával viseltetnek a fülfolyással 
szem ben. Fel sem veszik, hogy fülükből váladék ürül, ezt term észetesnek 
ta r t já k .

A kezelés a fül rendszeres kitakarításából, bórsavpor vagy u ltrasep til- 
p o r befúvásbóili, 3 százalékos bór-alkoholos fülcseppek becseppentéséből áll. 
A fülfolyásos betegeket baj m egállapítására küldik be kórházba, legtöbbször 
m eg sem  kísérlik a fülfolyás m egszüntetését. így  lehetséges az, hogy az idült 
genyes középfülgyulladás m ia tt  bajm egáltlapításra beküldött beteg sok eset
b en  gyógyultan, szolgálatképesen hagyja el a kórházat.

A z idült genyes középfülgyulladás szövődm ényeivel külön kell foglal
kozni. Ha a váladék többszöri k itisztítás u tán  is bűzös, akkor csont folyam atra 
k e ll gtmdolni. Csontfolyam attal já ró  középfülgyulladásos nem  alkalm as csapat
szolgálatra, teh á t felülvizsgálandó. Kórházi vizsgálat fogja eldönteni, hogy 
m ilyen  szolgálatra lesz alkalm as, vagy pedig m űtéti megoldást igényel.

Fejfájás, szédülés, já rá s i bizonytalanság, félrem utatás; spontán nystag
m us, láz, hányinger, hányás a középfülgyulladás szövődményei lehetnek; 
te h á t  az ilyen tünetekkel jelentkező beteg, sürgősen kísérővel kórházba 
küldendő.

Nagyothallás és süketség m egállapítása, az aggravalók leleplezése komoly 
p rob lém át jelent. Ennek eldöntése, illetve lelepezése sorozásnál vagy bem uta
tá sn á l esedékes. Nehéz azonban m egérteni, hogy milyen logikai meggondolás 
a lap já n  szolgál csapatnál n éh án y  annyira süket ember, akikkel csak kiabálva 
leh e t beszélni. 3-—4 hónapi szolgálat u tán végre kórházba kerülnek bajm eg
á llap ításra  és nem  tudja a vizsgáló orvos elképzelni, m ilyen eredm ényt érhe
te t t  e l a süket bajtárs az újonckiképzésben, hogyan vett részt a politikai 
foglalkozáson és hogyan te lje s íte tt őrszolgálatot, A bajm egállapitá^t a szolgá 
la t első napjaiban kellett volna elvégezni.

Bőséges váladékképződéssel járó  he,veny nátha  tu lajdonképen nem  orrá- 
sza ti megbetegedés, hanem  csak egy általános betegség részjelensége. Izzasz- 
tással, gőzöléssel, orreseppek alkalm azásával rendszerint ham ar elm úlik. Nem 
szabad  m egvárni, amíg a váladék  gennyes lesz, a beteg kínzó fejfájásról pa
naszkodik  és magas láza lesz, Ha a váladék gennyes lesz, célszerű a beteget 
kó rházba küldeni, m ert m elléküreg  m egbetegedés gyanúja fenn áll.

O rr eldugulás panasza ese tén  gyakran olvassuk az orr polip diagnózist. A 
leg több  esetben orrsövény elferdülést, orrkagyló túltengést, vagy túltengéses 
id ü lt o rrhuru to t találunk és csak az esetek kis részében orrpolipot. Egyszerű 
orrtükrözéssel ez könnyen eldönthető, különösen akkor, ha a nyálkahártyát 
cocain -t onogenes ecsettel kissé m egecseteljük. Sok esetben felesleges utazástól 
k ím éljü k  m eg a beteget, ha o r r  tü k ö rre l belenézünk az orrába.

Gennyes váladékkal já ró  orrfolyás, fe jfájás kísélretében orr m elléküreg  
gyulladás  jele és kórházi kezelést igényel, kivéve azt az esetet, am ikor a beteg 
nem  tú l  messze szolgál a rendelő  intézettől, ahová am buláns kezelésre járha t 
és a laku la tánál van gyengélkedő szoba, ahol állandó melegben tartózkodhatik .

Orrvérzés ellátása elsősegély nyújtás, teh á t m inden 'orvosnak kötelessége. 
L egtöbbször az o rr  néhány percig  ta rtó  összeszorítása u tán  megszűnik a vér
zés. A  beteg nyugodtan üljön, inkább előre, m int h átra  h a jto tt fejjel, m ert 
u tó b b i esetben a torkába fo ly ik  a vér, öklendezni fog és a préselés m ég fo
kozza a vérzést. Ha így nem  á ll el a vérzés, akkor óvatosan o rrtü k ö r ellen
őrzése m ellett kenőcsös steril vagy kenőcsös jodoformos gaze csikókkal tam -
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ponáljuk rétegesen m indkét orrfelet. Kórházi beutalást a gyakran m egism ét
lődő orrvérzés igényel. Ne várjunk  addig, amíg a beteg gyakori apró  vérzések
kel tetem es mennyiségű vért veszít.

O rr bemeneti kelevény és felsőajak furunculus konzervatív módon keze
lendő. A kelevény nyomkodása szigorúan tilos. Nagy párakötéssel kössük be* 
a duzzadt területet, adjunk bőven sulfam idot és penicillint. Ha 1-—2 nap a la tt 
nem m u ta t a kelevény beolvadási hajlam ot, küldjük kórházba a beteget, m ert 
a vena angularis throm bosisának és m eningitisnek a veszélye fenn áll.

H eveny mandulag'yulladás gyengélkedő szobán kezelendő. A beteget ágy
ban ta rtjuk , nyakborogatás, torok- és szájöblítés, bism ut és sulfam id készít
mények adásával p á r nap a la tt gyógyul. A  beteget el kell különíteni, s a já t 
evőeszköze és pohara legyen.

Más a helyzet, akkor, ha a nyak érzékeny, egyik vagy m indkét oldalán 
kötegek tapinthatók, a láz 3—4 nap m úlva sem csökken, vagy h a  valam elyik 
vagy m indkét m anula környéke elődomborodik, a beteg dünmyögő hangon 
kezd beszélni. Ilyenkor m andulakörüli tályogra, m andulakörüli gyulladásra 
vagy nyaki kötőszöveti gyulladásra kell gondolnunk. Ez m ár kórházkezelést 
igényel. A  kifejlődött tályog m egnyitásával nagy szolgálatot teszünk a beteg
nek, de erre  a beavatkozásra csak bizonyos gyakorlat megszerzése u tán  vál
lalkozhatunk.

I tt  kell megemlékezni a tonsilectomia indikációiról. Á ltalánosan elfoga
dott elv az, hogy el kell távolítani 1. a beteg m andulákat, 2. a más betegség 
okozójának (góc) tekinthető m andulákat és 3. a túlságosan nagy m andulákat 
különösen gyermekkorban. Ha a fenti jeleg egyike sem szerepel, nem  szabad 
a m andulákat bántani.

Betegnek akkor tek in tjük  a m andulát, ha többször volt magas láz kísé
retében gyulladásban, ha nyom ásra gennyes váladék üröl belőle. Ha csak 
néhány csapot sikerül kinyomni a mandulából, ez még nem  teszi szükségessé* 
az eltávolítást.

M andulákban keressük a vesegyulladás, ízületi gyulladás, szívbelhártya 
gyulladás és sok bőrbetegség stb. okát.

Az, hogy valakinek gyakran fáj a torka, még nem  javallata az eltávolí
tásnak. Ez lehet egyszerű ismétlődő g ara th u ru t a m andulák heveny m egbete
gedése nélkül. Akinek az a panasza,'hogy kiszárad a torka, annál a m andu
lák eltávolítása inkább árt, m int használ. O rrot is meg kell vizsgálni-;

M andula m ű té te t általában heveny gyulladás u tán  legkorábban 4 h é t
tel, végzünk a heveny tünetek lezajlása után. Téli, télvégi influenzás, nedves 
hideg idő általában nem alkalmas m andula m űtétek elvégzésére. T ehát m an
dulam űtétre  gyulladásmentes szakban küldjük a beteget. Lehetőleg a 
m űtét szükségességének kimondása elő tt kérjük  ki szakorvos tanácsát, m ert 
ha a betegnek egy orvos egyszer aján lo tta a m andula m űtétet, azt m ár en
nek elvégzéséről lebeszélni legtöbbször nem lehetséges

Rekedtség  esetén minden alkalommal meg kell tükrözni a gégét. Ez kellő 
gyakorlás u tán  elég ham ar elsajátítható. Ha egyszerű heveny gégehurutot 
találunk, ez a gyengélkedőszobán kezelhető. Legfontosabb, hogy a beteg  hall
gasson, m ég suttogva sem szabad beszélnie, ne dohányozzék, hideg és tú l m e
leg é te lt és ita lt me fogyasszon.

Nem tanácsos a rekedt beteget alosztálynál hagyni, m ert o tt a beszéd tila l
m at nem  fogja betartan i, m inek következtében gégehurutja elhúzódóvá vá
lik és kórházba kell küldeni. Ugyancsak kórházi kezelést igényel m inden
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-gégét é r t  sérülés (ütés, rúgás, zúzódás), gége vizenyő kifejlődésének veszé
lye m iatt.

O lyan rekedt betegnél, akinél tükrözéssel nem  találunk lényeges elvál
tozást, vagy pedig a tükrözése nem sikerül, ne késlekedjünk a szakorvosi vizs
gálattal, m ert nem  tudhatjuk , hogy rekedtsége hátterében  nem  húzódik-e meg 
specifikus elváltozás (tb, lu) vagy daganat.

Rekedtséget okozhatja hangszál polip is, ami tükörre l könnyen felism er
hető és m űtéti m egoldást igényel.

Ha a gége tükrözésénél a gége bem enet vizenyős  duzzanatát észleljük vagy 
a körte alakú árokban lá tu n k  vizenyős duzzanatot, ez az állapot felté tlenül 
sürgős kórházi kezelést igényel. E lőfordulhat az az eset is, hogy a vizenyő 
olyan gyorsan fejlődik ki, hogy nincs idő a kórházba szállításra. Ilyenkor, ha 
a betegnek komoly légzési panaszai vannak, el kell végezni a „m inden orvos 
szám ára kötelességképen előírt trach eq to m át“ . Felsőlégút elzáródás által oko
zott fulladás esetén, m int életm entő beavatkozást a „konikotom iát“ végez
zük. Ez abban áll, hogy a pajzsporc és gyűrűporc közötti szalagot átvágjuk, 
a ny ílást m egtág ítjuk  és a  nyílásba csövet vezetünk. I tt  komoly vérzés nem  
szokott előfordulni, a szalag átvágása éles késsel könnyen elvégezhető, a n y í
lást érfogóval, vagy orr tükörre l ta r tju k  nyitva addig, amig csövet vagy ka
n ü lt sikerül a sebbe bevezetni. Am int a p illanatnyi veszély elmúlt, a legköze
lebbi in tézetbe kell szá llítan i a beteget, ahol a szabályos ellátást elvégzik.

Közleményem m egírásakor az a  gondolat vezetett, hogy ú tm uta tást adjak 
csapatnál szolgálatot teljesítő  azon bajtársaknak , akik nem  foglalkoztak füll- 
orr-gégészettel. Szakm ánk, sajnos, még m indig nem  szigorlat! tárgy  az egye
tem en és általában  nem  nagyon közism ert. Remélem, hogy az elm ondottak 
szem elő tt tartásával elősegíthetjük beteg baj társa ink  gyógyulását és a feles
leges kórházba utalások  szám ának csökkenésével tetem es összeget tak arí
tunk meg.

M ütöriadó-terv  életmentő műtétek esetén
ír ták : Dr. Honig Vilmos — Dr. Szentgáli Gyula 

orvosőmagy. orvosfőhadnagy.

A M iniszter B ajtárs  015. sz. parancsa a honvédkórházak sebészeti osz
tályának  dolgozóira fokozott feladatokat ró. N ekünk sebész-orvosoknak ezeket 
a feladatokat úgy kell értelmezni, hogy egyrészt a gondjainkra bízott honvéd 
b a jtá rsak a t a lehető legjobb orvosi ellátásban részesítsük, m ásrészt a békeidő 
nyugodt kórházi á llapo tá t felhasználjuk olyan szempontok kidolgozására, 
illetve tanulm ányozására, am elyeket a háborús viszonyok között alkalm azni 
tudunk és, am elyek a m i honvédorvosi m unkánkat háborús viszonyok között 
elősegítik. Azok a széles tapasztalatok, am iket a Szovjetunió élenjáró sebész
orvosi tudom ánya szám unkra nyújt, valam int a nálunk  já r t Petrovszkij pro
fesszor tanácsai és ú tm uta tása i ezen m unkánkban vezérfonalul szolgálnak.

A fentiek szem elő tt tartása  m ellett kidolgoztunk egy m űtőriadó tervet, 
olyan sürgős és súlyos m űtétek elvégzésére, am elyeknél minden perc számít, 
am ivel m egtudjuk röv idíteni a m ű tétre  váró  b a jtá rs  várakozási idejét.

Szem pontjaink voltak  ezen te rv  kidolgozásánál az adott kórházi lehe
tőségek, de tek in tettel voltunk arra, hogy a m űtőriadó változtatás nélkül tábori
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viszonyok között is alkalm azható legyem. M űtőriadónkban tek in te tte l voltunk 
arra , hogy a kórházba bekerü lt beteg m ilyen sorrendben éb kiknek irányítása 
alá kerül és ezen elvek szem előtt ta rtá sáv a l külön-külön és összefogóan is 
kidolgoztuk az egyes közegek m unkáját.

M űtőriadó tervünket az alábbiakban ism ertetjük:
Feltevés: 20 h 35 p -kor súlyos shockban lévő, erősen kivérzett, azonnal 

m ű té ti beavatkozásra szoruló baj társa t szállítanak be kórházunkba.
A kórházban (vidéki kórházról van  szó) az ügyeletes orvoson kívül, aki 

nem  sebész, a többi orvosok, így az ügyeletes m űtőorvos is telefonon elérhető 
helyen, a kórházon kívül tartózkodnak.

Műtőriadó:
A  kapuügyeleti szolgálat a sebesültet hozó gépkocsi kapu  elő tti meg

állása u tán  azonnal köteles kaput ny itn i, m ajd  a kísérők értesítéséből tudo
m ást szerezve a  beteg súlyos állapotáról, azonnal a telefonközpont ügyeletesét 
é rtesíti „sürgős“ jelzéssel.

A telefonközpont ügyeletes azonnal köteles a h ír vétele u tán  telefonon, 
h a  van mikrofonon, valam int az ügyeletes közegek falhasználásával, az ügye
letes orvost megkeresni és a  kórház felvételi am bulantiára irány ítan i „sürgős“ 
jelzéssel — ahova a kapuügyeletes irány ításával a sérü lte t közben felszállí
to tták . —

Az ügyeletes orvos és az ügyeletet teljesítő  sebészeti nővér  kötelessége, 
hogy a h ír vételétől szám ított 5 percen belül a beszállított b a jtá rsa t vizsgálat 
alá tegye. Az ügyeletes seb. osztályos nővér jelenléte azért szükséges, hogy 
egyrészt az ügyeletes orvosnak segítséget nyújtson, m ásrészt h íradással szol
gáljon az egyes közegek felé, és így az orvos vizsgálatát nyugodtan végezhesse.

Szabályos elsősegély-nyújtás u tán , ha az ügyeletes orvos m egállapította 
a feltételezett súlyos és azonnalit m ű té tre  szoruló állapotot, m inden egyéb be
avatkozás elő tt utasítást ad a jelenlévő nővérnek, hogy a m űtőrészleget riadóz
tassa. Ez abból áll, hogy a nővér fe lh ív ja  a telefonközpontot, bem ondva a 
„sürgős, életveszély! azonnal kérem  értesíten i az ügyeletes m űtősnőt, valam int 
az ügyeletes műtőorvost.“

Az ügyeletes m űtősnő köteles a gázsterilizálót azonnal alágyujtani 
illetve, ha a m űtő autom ata villany-sterilizálóval rendelkezik, akkor a min
denkor sterilen  lévő typus tálca m űszerhez az ügyeletes orvostól kapott felvilá
gosítás alap ján  a beteg sérülése ellátásához még szükséges m űszereket hozzá
tenn i és a sterilizálót bekapcsolni.

Ugyanezen időben a telefonközpont ügyeletes az e lő tte  kifüggesztett 
műtőorvosi: ügyeleti táb lázat alapján azonnal telefonon értesíti „sürgős“ jel
zéssel a műtőorvost, ami anny it jelent, hogy az illető lakása elő tt v á rja  az érte 
kiküldött gépkocsit, am it a telefonközpont ügyeletese (aki e rre  különi feljogo
sítást nyert) ugyanakkor az orvosért kiküld.

Azzal, hogy a telefonközpont ügyeletesének ilyen h a táskört biztosítot
tunk, elérjük, hogy az ügyeletes orvos m entesül ezen időhúzó értesítésektől, 
így alkalma van a beteget előkészíteni.

A telefonügyeletes m egtett intézkedéseiről haladéktalanul köteles é r
tesíteni küldönc útján az ügyeletes orvos bajtársat.

Fenti részletével a m űtőriadónak a  telefon^ és kapuügyeletes baj társak
nak  behatóan kell foglalkozni és azt szám ukra elm életi és gyakorlati oktatás 
tárgyává kell tenni.

Az ügyeletes orvos m iu tán  a fe lvételi am bulantián megvizsgált betegnél 
a súlyos m űtéti beavatkozás szükségességét m egállapította, a beteget azonnal
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a shocktalanító szobába szállítta tja , ahol m egindul a beteg shooktalanítása, 
vérátöm lesztés, és a szükséges szívszerek adása.

Célszerű a shocktalanítás, illetve vérátöm lesztés vázlatos előírásait a  
shock-szobában kifüggeszteni és it t  em lítjük  meg, hogy a honvédkórház nem  
sebész-orvosai szám ára fe lté tlenü l szükségesnek ta rtju k  m inden kórházon belül 
a sebész-orvosok irányítása m ellett olyan kis-sebészeti oktatás bevezetését, 
am ely  a vérátöm lesztést, a shocktalanítást és a szükséges kis-sebészeti be
avatkozásokat m agába foglalja.

Shocktalanítás és vérátöm lesztés után, vagy ha nem  zavar, ez a latt, a  
műtősnő elvégzi a beteg m űtéti területének leborotválását, m ajd gondosko
dik  a  beteg elhelyezéséről a műtőasztalon.

Az ügyeletes műtőorvos tartozik  az értesítés vétele u tán  legkésőbb 20 
percen belül a kórház te rü le té re  kiérkezni (itt a helyi viszonyok szerint adott 
távolságok figyelem be veendők), a shocktalanító  szobát, illetve az ügyeletes 
orvost felkeresni, ak i részletesen beszámol a beteg  statusáról, az elvégzett vizs
gálatokról és az előkészítő beavatkozásokról. A m űtőorvos megvizsgálja a be
teg e t és azonnal m egkezdi a bemosakodást, m ely 9 percig ta r t  Spaszokukockij- 
Kocsergin szerint. Ezen idő alatt, a m űszerek sterilizálása m egtörtént, a m ű
tősnő felkészült, a beteg  shccktalanítva, vérátöm lesztéssel ellátva, tehát m ű
té tre  előkészítve szaksebész kezébe került.

A m űtét ideje a la tt szükséges vérátöm lesztést az ügyeletes orvos végzi, 
ak i a m űtét ideje a la tt  a b e teg 'm e lle tt tartózkodik.

A m űtét elvégzése u tán  a további szükséges beavatkozásokat (vérátöm 
lesztés, csepp-infusio, stb.) m ár a műtősebész végzi, hogy így az ügyeletes or
vos teherm entesítve legyen és a kórház többi betegeivel tudjon foglalkozni. 
Szükség esetén a m űtősebész az ügyeletes nővéren kívül m ég egy nővért h ív 
h a t  be, aki kizárólag a beteg m ellett tartózkodik.

Am ennyiben az ügyeletes orvos több sebész közrem űködését lá tja  szük
ségesnek, erre a telefonügyeletesnek a beteg vizsgálatakor parancsot ad és így 
a  k ikü ldött gépkocsinak m ódjában áll leért esíten kát, esetleg három  orvost 
egyidőben beszállítani, am i csupán lényegtelen késedelm et jelent. Amennyiben 
a m ű tét narcosisban történik , akkor a narcosist az ügyeletes orvos végzi, az 
előzőleg beállított csepp-transfusióra ügyel.

M űtét u'tán az ügyeletes műtősnő és m űtő altiszt, vagy ennek h iányá
b an  a sebészeti ügyeletes nővér köteles a m űtőben teljes tisztaságot és rendet 
terem teni, valam int előkészülni az esetleges következő m űtétre.

A fentiek megfelelő begyakorlása m ellett elérhető, hogy a sürgős m ű
té te t  igénylő betegén kórházba való beszállítása percétől számítva 40 perc 
a la tt  shocktalanítva, vérátöm lesztéssel ellátva és m ű tétre  előkészítve a m űtő
orvos a m űtétet m egkezdhet:, A  40 perc következőképi őszük meg: a beteg 
bejövetelét 0 percnek vesszük, az ügyeletes orvosi vizsgálat 5 perc, a m űtőor
vos beérkezése 20 perc, átöltözés és bemosakodás 15 perc. Ugyanezen idő a la tt 
tö rtén ik  a beteg előkészítése, shocktalanítása.

Meg vagyunk győződve arról, hogy m ég számos olyan szempont van, 
am ire  mi nem té rtü n k  k i és am elyek term észetesen a helyi körülm ényektől 
függően változnak. Ezen m űtőriadó tervünkkel, am elyet kórházunk a gyakor
la tb a n  többízben végrehajto tt felté telezett és tényleges m űtétek  esetén és 
am elyről állíthatjuk, hogy a gyakorlatban bevált, az a célunk, hogy m integy 
o lyan  tapasztalatot ad junk  át a többi bajtársaknak, am elyeknek birtokában 
v e lü n k  együtt eredm ényesebben szolgálhatjuk a 015. szám ú m iniszteri parancs 
szellem ében a Néphadsereg tag jainak  gyógyítását.
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Tartós altatással s z e r ze t t  tapasztalataink  
ieké ly  betegségnél

Irta: Dr. Tam ás Lóráind
orvosőm agy

A ta rtó s  altatást a psychiatriában m ár a m ú lt század vége felé kezdték 
alkalmazni, főleg ak u t izgalmi á llapo tban  lévő betegeknél. Célja a betegek 
m egnyugtatása és így ápolásuk m egkönnyítése volt.

Pavlov kutatásainak  m egvilágításában és szovjet szerzők m unkája nyo
mán a ta r tó s - altatás egészen más értelm ezést nyert. Ennek következtében a l
kalmazási terü le te  is lényegesen bővült, célja m egváltozott. A betegek meg
nyugtatása, ápolásuk megkönnyítése h elyett a  ta rtó s  altatás a theráp ia aktív , 
gyógyító módszere lett. A  psychiatrián kívül, ahol eddig kizárólag alkalm az
ták, jó  eredm ényekről számolnak be, nagyagyi és gerincagyi, fedett és ny ílt 
sérüléseinek, kauzalgiák és fantom fájdalm ak kezelésében (Szarejszkij, A szrat- 
ján, A ndrejev, Dolin, Petrova) neurosisok (Birman), bőrbetegségek, m in t ek 
céma derm atitis, stb. (Poljakov, Petrova) betegségek, m in t fekélybetegség, 
hypertonia kezelésében (Andrejev, Csernyenkó, Lavrentyeva, Cholopov, Rach- 
lin, Taraszov). Pavlov m egállapítása szerin t az álom  gátlóhatása révén, gyó
gyító, védő hatással bir. Ebből következik, hogy a ta rtó s  altatással elm élyített 
védekezési gátlás az agykéreg m unkáját és a centrális idegrendszerek alacso
nyabban fekvő szakaszaival fen ta rto tt egyensúlyának zavarait nortnalizálja, 
ennek következtében lehetővé válik a  vegetatív  funkciók központi szabályozá
sának helyreállítása* és a  disszociaciós jelenségek m egszüntetése. B ikov és 
m unkatársainak az agykéreg 'és belsőszervek kölcsönhatására vonatkozó k u ta 
tásait alapul véve, a fekélybetegséget psychosomaticus betegségnek tek in tjük .

A fekélybetegség gyógyításában ezek u tán  nyilvánvalóan .igen nagy je 
lentőségűek azok a therápiás eljárások, am elyek a központi idegrendszerre, 
illetve ezen keresztül fe jtik  k i gyógyító hatásukat.

Kórházunkban, szovjet szerzők tapasztalatai nyomán, 1950.. m ájus— 
június havában kezdtük el a fekélybetegségben szenvedő betegek tartó s a lta 
tással való kezelését.

Sajnos, a helyi viszonyok m ellett lehete tlen  v o lt az előírt ideális á lla 
potokat megvalósítani és ta lán  részben e rre  vezethetők vissza aránylag ke
véssé kedvező eredményeink is. Az ideális 3 ágyas kórterm ek és m inden be
tegre, vagy 2—3 betegre eső ápolónői felügyelet helyett 8—10 beteget a l ta t
tunk egy kórterem ben és a  felügyeletet 1—2 ápolónő biztosította csak, ami 
nem m ondható ideális, de m ég kielégítő állapotnak sem.

A tartó s alta tást a beteg részletes kivizsgálása és az alta tásra  való elő
készítés u tán , a  felvételt követő 6—8-ik napon kezdtük m eg és átlagosan 
10 napon á t fo ly tattuk  (legrövidebb 6 nap, leghosszabb 13 nap). Csernyenkó és 
Cholopov közleménye alapján. M egszakításokkal végzett alta tást nem  végez
tünk. Az altatás időtartam a a la tt a betegeket folyékony, folyékony-pépes ét
renden ta rto ttu k . A ltatószerül csak subcorticalis a lta tó t használtunk, seve
ra l  napi 3X0.20—0.30 g r-t tabl., ille tve  injectio form ájában. Érdekes m eg
figyelésünk volt, hogy perorális adagolásnál á  II—III. napon a sevenal olyan 
erős hányingert váltott ki, hogy ettő l a nyugodt alvás lehetetlenné v á lt. azé rt 
három esettől eltekintve, az a lta tást m ár kezdettől fogva injectiók adásával 
végeztük el. Általános tapasztalatunk, hogy a  betegek az altatástól nem  féltek,

50* 769



nem  idegenkedtek, szívesen fogadták, sőt volt betegünk, aki m aga kérte, sü í- 
g e tte  a therápia bevezetését.

Csernyenkó á lta l le ír t négy periódust m i is m egfigyeltük, ném i eltoló
dással. ' ' '

Első periódus (1—3 nap): a theráp ia bevezetése u tán  a betegek alvása 
nyugodt, nem  tú l m ély, álmukból könnyen felébreszthetők. N aponta 16—20 
ó rá t alszanak. Euphoriásak, részegnek érzik m agukat, de m ár az első, máso
dik  napon toxikus tünetek , m int hányinger, fejfájás, szédülés jelehtkezik. Fel
tűnő  volt, hogy a betegek túlnyom ó része m ár az a lta tás első-második napján 
a  fájdalm ak te ljes  megszűnéséről szám olnak be. Ezen periódusban hőm ér
sékletem elkedést, pulsus változást egy esetben sem  észleltünk. A  systoles v ér
nyom ás 15—35 Hg. mm , a diastoles vérnyom ás 15—20 Hg. m m  csökkenést m u
ta to tt. A betegek étvágya jó volt, fokozódott. Tehát eltérően Csernyenkó meg
figyelésétől, a sevenal-m érgezés tünetei m ár az első periódusban jelentkeztek.

Második periódus (4— 7 nap): a betegek alvása kissé nyugtalanabb lett, 
fe lületesebben alszanak, de  az alvási idő nem  röv idü lt meg. E llentétben Cser
nyenkó észleléseivel, a  betegék a fájdalm ak visszatéréséről nem  számolnak 
be. A mérgezési tü n e tek  lényegesen nem  változtak, talán valam elyest foko
zódtak, főleg a szédülés erősbödött, beszédük dünnyögő lett, de az első perió
dusban domináló ém elygés határozo ttan  csökkent. A betegek étvágya viszony
lag  bomlott, de nem  é r te  el az a lta tás  előtti rossz étvágyat. A  vérnyom ás vál
tozatlanul alacsony m aradt, vérkeringési szervek és hőm érséklet részéről elté
ré s t nem  észleltünk.

Harmadik periódus (7—10— 13 nap): a toxikus tünetek  lényegesen 
csökkennek, fejfájás, szédülés, részegség érzése megszűnt. A betegek alvása 
m ély, egyenletes, álm ukból nehezebben kelthetők  fel. A második periódusban 
jelentkező étvágycsökikenés megszűnt, ső t határozottan  m egjavult, de az é t
vágy  hatalm as fokozódását egy esetben sem  észleltük. Vérkeringési szervek 
részéről eltérést nem  tapasztaltunk. K ét betegnél hőemelkedés, két betegnél 
bronchopneum onia lép e tt fel. Egyéb kom plikációk is, m in t conjunctivitis, hal- 
lucinátio, re'tentio u rinae  és derm atitis is ebben a periódusban jelentkeztek. 
A  vérnyomás kissé em elkedett, de a kiindulási értéket nem  érte  el, általában 
100— 115/70—75 Hg. m m  között mozgott.

Negyedik periódus: a  betegek ébredési szaka. Az alvás idő tartam a foko
zatosan csökken és 3—4 nap  alatt norm álissá válik. Általános bágyadtságról, 
bódultságról, gyengeségről és igen erős szédülésről panaszkodnak a betegek 
és a fejfájás ism ét jelentkezik. Csernyenkó által le írt étvágycsökkenést és ve
g e ta tív  zavarokat nem  észleltünk. Betegeink 60.8 % m ál ism ét euphoria lépett 
fel, 8%-nál K veru lan tia, 30.4%-nál psyches elváltozás nem  volt. Vérnyomás 
csak 6—7 nap m úlva é rte  el a  kiindulási értékét.

Osztályunkon összesen 23 beteget kezeltünk tartós altatással, elsősor
ban  a  vegetatív labilis betegeket válogattuk ki. Betegeink valam ennyien férfi 
betegek voltak. Betegeink kor szerin t a következőképpen oszlottak meg:

Kor 18—20 21—25 26—30 31—40 40—
Betegek szám a 2 13 4 1 3
Százalék 8.6% 56.5% 17.3% 4.3.% 13%
23 betegünk közül 6 friss, eddig m ég fekélybetegségben nem  szenvedő, 

16 idült, évekre (2—6 év) visszanyúló fekélybetegségben szenvedő beteg volt, 
k ik  különböző ulcus kezelésben részesültek az elm últ évek folyam án és egy
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betegünknek resectio u tán  k iú ju lt íeikélye volt. Az anamnezisben egy kivételé
vel, valam ennyien típusos ulcusos panaszokról számolnak be.

A betegek savviszonyai a  k ö v etező k ép p en  oszlottak m eg frakcionált 
próbareggeli szerint:

Normacid: 21.7% (5), Hyperacid 56.5% (13), Hypacid 17.3% (4), anacid 
4.3% (1). K ét hyperacid betegnél a  frakcionált próbareggelit alvás alatt, az 
5-ik, ille tve 6-ik napon m egism ételtük, a savviszonyok b á r csökkenést, hypa- 
ciditást m utattak , de a te ljes anaciditást nem  érték el.

A vérnyomás 86.9%-ban csökkent, 13%-ban  az a lta tás folyam án lénye
gesen nem  változott. VérnyomáscsökkenésniéJ úgy a systoles, m in t a diastoles 
nyomás csökkenését észleltük.

Leggyakoribb szövődmény a conjunctivitis volt, m elyet 12 esetben 
(52.1%) pneumoniát, 2 esetben (8.6%) denmatitist, 2 esetben (8.6%) hallucina- 
tiót, 3 esetben (13%), re ten tio  u rin ae t 1 esetben (4.3%)-ban észleltünk. Hét 
beteg időnként vizeletét, 1 beteg  székletét is m aga alá engedte.

Osztályunkról gyógyultan 30,4%’ (7), javu ltan  43,4% (10), gyógyulatla- 
nul 26% (6) távozott. Ezek közül 4 hónapon belül m anifest ulcussal osztá
lyunkra visszakerültek: gyógyultak közül 1 (14.3%), javu ltak  közül 6 (60%), 
gy ógyula tlanok közül 4 (66.6%), m ind a  négy beteget callosus ulcussal meg
operáltattuk. Gyógyultnak vettük  azokat a betegeket, akiknél az Rtg. con- 
troll ulcust m ár k im uta tn i nem  tudott, em ellett fizikálisán negatív  leletük 
volt és subjektiv  panaszm entesek voltak.

Javultnak, akik teljesen panaszm entesek voltak, de az ulcus röntgenolo- 
giailag m ég részben k im uta tha tó  volt, valam int azokat az eseteket, ahol inéig 
időnként enyhe, je len ték telen  panaszok voltak, de az Rtg. ulcus fészket m ár 
kim utatni nem  tudott.

Gyógyulatlanoknak azokat, akiknek panaszai változatlanul fennállottak, 
illetve alig változtak, tek in te t nélkül arra, hogy az ulcus Rtg.-vel k im utatható  
volt, vagy sem. G yógyulatlan betegeink közül két esetben controll Rtg-nél 
az ulcus fészek nem vo lt kim utatható, de ulcusos panaszaik lényegesen nem 
csökkentek.

A  Rtg. controll, m elyet a therápia bevezetése u táni 14—17-ik napon vé
geztünk el, 7 esetben (30.4%) m anifest u lcu st'm u ta to tt még; 4 hónap lefor
gása a la tt a  betegek 47.8% (11) ulcussal osztályunkba visszakerült. Az altatás 
befejezése u tán  5 betegnél atrop in-alkália kezelést vezettünk be, az ulcusos 
panaszok változatlan fennállása m iatt. Egy beteget 3 h é tte l a theráp ia befe
jezése u tán  m egoperáltattunk, 11 beteget gastritises panaszok m iatt, glauber- 
sós utókezelésben részesítettünk. Összegezve tapasztalatainkat, megálla
pítottuk:

1. A  fájdalom  gyors megszűnése, m ely m ár az első napokban jelentke
zett, volt a legszembetűnőbb eredmény. A gyomorégés, felböfögés megszűnése 
csak a 4—5-ik napon következett be. A  hányinger, émelygés a 6—8-ik napon 
szűnt meg. A betegek étvágya m ár az első napokban javult, és 2 beteg kivéte
lével, 4—6 kg-ot híztak.

2. A kezelés friss, kezeletlen ulcusoknál hatásosabb, m in t az idült 
eseteknél; 7 gyógyult esetünkből 5 friss ulcus volt.

3. A késői eredm ények kevésbbé különböznek az egyéb konzervatív  ke
zelések eredményeitől.
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4. A recividá'k nagy szám a vélem ényünk szerin t részben a nem  meg
felelő diétás utókezelés hiányának terhére  írható.

5. A kom plikációk az a lta tás harm adik  periódusában (7—-10-ik napom) 
lépnek fel, nem súlyos lefolyásnak. Leggyakoribb komplikáció a conjuncti
vitis.

6. A ránylag kedvezőtlen eredm ényeink okai: a) a helyi, nem  ideálisnak 
m ondható, körülm ények; b) hogy csak subcorticális a lta tó t adtunk; c) hogy 
m egszakított, ta rtó s  a lta tá s t nem  alkalm aztunk.

7. Ezen hibák, illetve hiányosságok kiküszöbölésével, m int ahogyan azt 
szovjet szerzők tapasztalataibó l is m egállapítható, valam int egyéb kezelésű 
m etódusokkal kom binálva, az eredm ényeket jav ítan i lehet.

A dura m ater  defectusainah alloplastieus
pótlása

Irta: dr. Iván László 
orvosszázados.

A dura defectust sérülés, vagy a m űtéti beavatkozás kapcsán szüksé
gessé váló eltávolítás hozza lé tre  (duráni tapadó, vagy abból kiinduló tumor). 
A d u ra  defectus állapotának m egszüntetése az esetek legnagyobb részében 
fontos és szükséges a  prolapsus, a  fertőzés és a m ű té t u tán i összenövések 
elkerülése végett, m ivel ezek a következm ények egyrészt a beteg életét, m ás
részt fontos funetió it veszélyeztetik, végül kóros idegrendszeri m echanism u' 
sok  kiinduló pontjai lehetnek. Ezek m ia tt régi idegsebészeti törekvés és sza
bály  a  dura lehetőség szerin ti zárása, illeve a d u rán  keletkezett defectusok 
szükségszerű pótlása-

Az idegsebészet fejlődése folyam án a legkülönbözőbb testazonos, test- 
idegen és ifajidegen anyagok kerü ltek  alkalm azásra, m indezek közül azonban 
leginkább bevált ia fascia la ta  autoplasticus transp lan tatio ja. B ár a  fascia 
la ta  a hiányzó dura m echanikai és biológiai funetió it nagy m értékben pótolni 
képes, éppen biológiai activitásánál fogva a m eningocerébralis heg létrejöt" 
té t  nem  képes elhárítan i. E rre  egyébként maga a visszavarrt dura sem nyú jt 
elegendő biztosítékot.

Mindezek m ia tt az alloplastieus durapótlás kérdése nem mai keletű 
az idegsebészetben. Krause (5) 1915'ben különböző szerzőkre hivatkozva meg
em líti m int akkoriban használatos m űanyagokat: a gum it, guttaperchát, cel
luloidot, az arany-, ezüst- és platinalem ezt, a következő kom m entárral: „Az 
ezekkel fo lytato tt kevésszám ú k ísérle t eredm ényei rosszak, a kigennyedés és 
a cortex  igazgatásának a veszélye nagy, úgyhogy alkalm azásuk nem  ajánl
ható .“ További kom oly fejlődés nem  volt várható  m indaddig, amíg az ideg- 
rendszeri m űtétek  az idegen anyagok ingerével súlyosbítva és megfelelő 
gyógyszerek hiányában a m eningitis nagyobb kockázatát hordták magukban. 
Az antibioticum ok preven tív  alkalm azása az agysebészetben az alloplastica 
lehetőségeit és így jelentőségét is nagy m értékben felfokozta. Ezt a lehetősé
get az anyagkutatási technika fejlődése is növelte, m ivel form ában és m inő '
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ségben teljesen új, chemiailag teljesen közömbös, könnyen sterilizálható, 
nyújtható  és varrható  anyagok gyártási fe lté te le it terem te tte  meg.

Az első és te ljesen visszhang nélkül m arad t kísérlet J. P. Ross (8) ré 
széről tö rtén t, aki k é t eset kapcsán a ceillofánt ajánlja ti'aum ás epilepsiások 
m űtété u tán  a  m eningocerebralis heg megelőzésére (1937). Pudenz és Odom  
(6) 1942-ben többek közö tt tantalum  lemezzel és polyvinyl alcohol filmmel 
kísérletezve, a rra  a következtetésre ju tnak , hogy egyik anyag sem  fe le l meg 
meningocerbebralis heg megakadályozására, mégis azonban, am íg jobb anyag 
nem lesz, a tan talum ot ta rtják  a legmegfelelőbbnek. Délarue, L inell és Mc. 
Kenzie, (3) 1944-ben kutyakísériletek alapján iá tan talum  subduralis használa 
tá t contraindicálják. Robertson és Peacher (7) em beren végzett m ű tétek  kap
csán leszögezik, hogy a tan talum  használható subduralisan, sőt aján lják  még 
neuroraphia és neurolysis u tán  a szomszédos szövetek fedésére, az új hegek 
kiképződésének m egakadályozására. 45 esetben használták in tracraniális m ű
tétek kapcsán és 6 reoperatio alkalm ával m egállapították, hogy a tan talum  
fóliát finom, vékony, lágy, fénylő, áttetsző m em brán veszi körül. (1945.) 
Ugyanebben az évben Ingraham és Bailey és Cobb Jr. (4) a hum an fibrino- 
génből és throm binból készített fibrin  film mel végzett kísérletekről számol
nak be 94 eset kapcsán. Az anyagot a legteljesebb m értékben alkalm asnak 
ta rtják  a dura pótlására és meningocerebralis heg megelőzésére. 1947-ben 
Brown, Grindlay és Craig (1) a polythenről szám olnak be, m int az ideális dura- 
pótló m űanyagról, m ely minden követelm énynek m aradék nélkül megfelel. Ez 
az anyag az etylen polym erizátiós term éke, jellem ző rá  a teljes chemiai kö
zömbösség. 20 betegen alkalm azták s a reoperátiós anyagon, valam in t á lla t- 
kísérleteken m egállapították, hogy a la tta , ille tve az arachniodea fölött vé
kony neom em brán képződik, mely a daru belső lemezének regenerátum a 
1948-ban Busch, Bing, Hansen (2) a gelatin film et vezetik be a használatba és 
előbbiek tapasz ta la ta it m egerősítik.

Az új anyagokban rejlő  lehetőségek, továbbá szükségszerű körülm ények 
és új felismerések m indinkább növelték az alloplasticus durapótlás jelentősé
gét. így  az a felismerés, hogy a meningocerebralis heg m echanikai vongáló 
hatásán kívül a ra jta  keresztül történő vascularisatio is szerepet já tszhat az 
epilepsia keletkezésében, az alloplastica előnyét dom borítja ki. A m űtéti situa~ 
tio néha olyan, hogy a váratlanul szükségessé váló durapótlás a fascia látából 
csak nagy kényelm etlenség árán  nyerhető, továbbá az a fény'', hogy reoperatiok 
kapcsán lapszerinti lenövések sokszor nagy nehézségek elé á llítják  az opera
tőrt, m ind az idegem anyaggal történő durapótlás, illetve hegesedés elleni 
preventív  alkalmazás m ellett szólnak.

Hazánkban vizsgálatainkra még az is ösztönzést adott, hogy az általában 
bevált tan ta lum  folia, fibrin  film  és polithen film  nem  kapható, nem  gyárt
ják és minit angolszász monopólium, nem  is hozható be. K ísérleteinket először 
gumival kezdtük, m ajd cellofánra tértünk  át. A fe lh aszn álása  kerü lt anyag 
kesztyűgum i és a csomagolásra használatos vékony cellofán film  volt, nagy
ságuk általában 5 frt.-ny i, gyerm ektenyérnyi volt, a 10-szer 10 cm -t nem 
haladta meg.

Előzetes kutyakísérleten  m egállapítottuk, hogy a gumi a kuitya durája 
alá téve semmi izgalmi tünetet, vagy functio kiesést nem  okozott, az állat a 
m űtéti trau m át két nap  a la tt kiheverte. 3 hónap u tán  a reoperatio  alkalm á
val k iderü lt, hogy a gum ilap kb- dura vastagságú tasakban foglal helyet, 
mely az arachnoideával nincs összekapaszkodva s az agykéreg és a lágyagy- 
h árty ák  semmiféle ártalom  jeleit nem m utatják .
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Ezek alapján 21 esetben végeztünk alloplasticus durapótlást s az esetek 
le írá sá t a következőkben foglaljuk össze:

I. H .  B .  R .  3 8 .  é .  nő.. Dg: Tu (perithe'ioma) occipitalis 1. d. Műtét: Resectio 
lobi occipitalis 1 d. Exstirpatio tum oris (a hátsó szarv megnyílik). Dura plastica 
gum ival (varrva). Postop. lefolyás: liquor-sipoly alakul ki, m ely conservativ keze-> 
lésre nem  záródik. 3 hónap után reop.: a gumilap kb. dura vastagságú szakadé- 
kony lem ez kettőzetben foglal helyet.

2. Z. O. 28 .  é .  f i .  Dg.: Defectus cranii frontalis 1. s. Cicatrix meningocerebralis. 
Epilepsia. Műtét: Excisio cicatricis. Gumilap a dura alá, düra varrat. Damina ex-  
ternával csontplastioa. Postop. lefolyás: zavartalan. Confroll; 1 év  után paresis nincs, 
epilepsia nincs.

3 B .  L .  4 2 .  é .  f i .  Dg.: Epilepsia, balra adversiv Indulású, generalisálódó roha
mok, az utóbbi időben naponta többször. Műtét: j. o. fronto-temporo-parietalis 
craniotomia, arterio-venosus aneurysmaszerűen tágult véredényeken k ívül más 
kóros nincs. Gumilap a kéregre, dura nyitva hagyva. Postop. lefolyás: két hétig 
suppuratio egy fúrási lyuk helyén, egyébként zavartalan. Control!: két hónap alatt 
egy rohama volt, lényegesen javult,

4. K .  Z .  2 6 .  é .  f i .  Dg.: Defectus cranii, cicatrix meningocerebralis, corpus a lie- 
num  cerebri. Epilepsia. Műtét: Arachnolysis, frontalis pólus resectio, idegentest el
távolítás. Gumilap, duravarrat. Postop. lefolyás 'zavartalan. Észlelés 3 hétig, ez
alatt roham nem  jelentkezett. Controllra nem  jelent meg.

5. B .  M .  16 .  é .  nő. Dg.: Defectus cranii, cicatrix meningocerebralis, corpora 
aliena cerebri front. 1. sin. Műtét: arachnolysis, hegkimetszés:, gumilap, dura var
rat-. Postop. lefolyás zavartalan. Confroll: 6 hónap után, panaszmentes.

6. K .  P .  2 8 .  é .  |f i .  Dg.: Defectus cranii, cicatrix meningocerebralis occipitalis 
1. d. Műtét: Excisio cicatricis. Levarrott gumilap a dura helyére. Tibia és lamina 
externa csontpótlás. Postcp. lefolyás: zavartalan. Confroll: 6 hónap után fejfájás 
(mint műtét előtt).

7. S z .  A .  22 .  é .  f i .  Dg.: Defectus cranii, cicatrix meningocerebralis occipitalis 
1. s. Corpora aliena cerebri. Műtét: Excisio cicatricis, varrott gumi plastica, csont- 
plastica. Postop. lefolyás: 5 napig subfebrilis, liquorfolyás, majd subgalealis liquor- 
gyülem  képződik. Emiatt 3 hét után reop. A  gumilapot hártyás tok veszi körül, 
m ellette egy helyen sipoly van (I. m űtétnél kamra megnyílás!) sipolyzárás, zavar
talan sebgyógyulás.

8. S. A .  3 1 .  é .  f i .  Dg.: St. p. fracturam  cranii front. Cicatrix meningocerebralis. 
Epilepsia (hetenként 3 roham). Műtét: meningocerebralis hegkimetszés (frontalis 
szarv megnyíláa, kamravarrat). Idegentest eltávolítás, gumilap, dura varrat, 
Postop. lefolyás: első  nap status epilepticus, egyébként zavartalan. Confroll: 6 hó
napig rohammentes Krr.ajd 2 hónap alatt 3 roham), 2 hónapja rohammentes.

9. M. P. 2 9 .  é .  f i .  Dg.: Defectus cranii reg. centr. 1. d. Cicatrix meningocereb
ralis, corpus alienum. Műtét: mogyorónyi, a durába és a cortexbe ágyazott idegen-i 
test eltávolítása. Dura-pótlás rávarrott gumilappal, csontpótlás tibialemezzel. Pos'op. 
lefolyás: műtét napján két generálisait roham, később a bal kézben clonusos rán- 
gások, m elyek két hét után teljesen megszűntek. Confroll; 6 hónap utáq teljesen, 
panaszmentes.

10. K .  B .  3 6 .  é .  f i .  Dg.: St- p. ccntusionem  capitis'. Im píessio cranii parietooc- 
cipitalis 1. d. Cicatrix meningocerebralis. Epilepsia. Műtét: hegkimetszés, imprima- 
tum  kiemelés. Arachnoideára gumilap, galea plastica. Postop. lefolyás: zavartalan. 
Controllra nem jelentkezett.

II. Sz. I ,  18 . é . f i .  Dg.: Epilepsia. Jobbra adversiv indulású generalisálódó roha
m ok 10 é. k. óta. (Fogóműtétes születés. Oligophrenia és epilepsiás szem élyiségvál
tozás. Műtét: b. o. frontocentralis osteoplasticus trepanatio, sorvadt gyrusok, vize
nyősen átitatott vastag archnoidea. Dura alá nagy gumilapot helyezünk. Postop. 
lefolyás: 1 nap 38,8 C fokos láz, m ely liticusan. esik. A 8ik napon láztalan. Confroll: 
4 hónap után status idem, neurologiailag változatlan, rohamok jellege nem változott.

12 .  Z .  L .  4 2 .  é .  f i .  Defectus cranii centralis parasagittalis 1. d. Cicatrix menin
gocerebralis. Corp. alien, cerebri. Epilepsia. Hemiparesis spastica 1. s. m űiét: Excisio 
cicatris. Idegen test eltávolítás. Gumilap a dura alá. Csontplasztica. Postop. lefolyás:: 
Műtét ’után 7 napig 39 C fokos láz, m ajd panaszmentes. Confroll: 3 hónap után időn
ként fejfájás, egyébként panaszmentes. Neurologiailag változatlan.

13. K .  M .  57  é .  nő. Dg.: M eningeoma frontocenfralis 1. s. Műtét: 3 ülésben. Tu 
eltávolítás csak a harmadik ülésben, nagy agytraumatisátióval jár. Gumilap, fascia
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lata plastica, csontelvétel. Prostop. lefolyás: Bőmecrosis, fascia necrosis, proplapsus, 
majd fungus cerebri. — 2 hónappal a műtét után kamravérzés, exitus.

14. P. L . 21. é. fi. Dg.:, Delectus cranii parietalis 1. s. Cicatrix meningoceetora- 
lis, aphasia. partalis, epilepsia. Műtét: Arachnolysis, hegkimetszés, cellofán, fascia, 
lata plastica, tibia lemez. Lefolyás: zavartalan, 3 heti megf. alatt roham nincs, neur. 
változatlan, panaszmenes. Controll még nem volt.

15. F. J.-né, Dg.: Contusio cerebri fractura baseos cranii, hematoma subdurale. 
Műtét: Sebtoiletite, vérzéscsillapítás, gumiplastica. Lefolyás: változatlanul comatosus, 
műtét után 8 órával exitus. Sectio: Contusios vérzések. A gumi körül gyulladásos 
react io nincs.

16. M. O. 42. é. fi. Dg.: vuin. sclopet. capitis, laceratio cerebri, haemocephalus. 
Műtét: Vérzéscsillapítás, lőcsatoma kitisztítás, dura plastica gumival. Lefolyás: mű
tét után változatlanul comatosus, 3-ik napon exitus. Sectio: kamraátlövés stlb. A  
gumi környezetében gyulladásos reactio nincs.

17. I. M. 28. é. fi. Dg.: Vuln. eontusum capitis. Fractura comminutiva cranii. 
Laaeratio partialis lobi front 1. d. Műtét: Sebtoilette. Resectio partialis lobi fronf 
1. d. Cellofán plastica, dura nyitva marad. Lefolyás: zavartalan. Egy hónap múlva 
panaszmentesen távozik.

18. V. I. i. Dg.: Impressio crani reg. front. Epilepsia. Műtét: Impressio kieme
lés, levésés, cellofán plastica. Lefolyás zavartalan. Bentléte alatt panaszmentes, 
control még nem volt.

19. Ifj. B. I. fi. Dg.: Defectus cranii, cicatrix meningocerebralis. Epilepsia. Mű
tét: Hegkimetszés, kamravarrat, cellofános dura plastica, tibia léc. Lefolyás: 9 na
pig liguor sipoly, mely spontán megszűnik. Két hét alatt roham nem volt, panasz- 
mentesen távozik. I I ,

20. Cs. I.-né. Dg.: III. agykamra tu. Aqueductus elzáródás. Hátsó scaia feltá
rás két ülésben. Az első műtét után extradurális gumilap. Második ülésig reactio 
mentesség. . 1

21. V. V. 9. é. nő. Dg.: Tu. med. spinalis. Meningeoma (permagna). Műtét: tu, 
eltávolítás két ülésben. A durahiány, gumi csikkal való pótlása (varrva). — Lefolyás: 
műtét után két hétig liquor szivárgás, mely cons, kezelésre gyógyul.

Ezeken kívül még 18 esetben (dr. Zoltán, dr. Komáromy) (9) —■ discus hernia, 
neurolysis, laminektomia — történt cellofán epiduralis alkalmazása, vagy ideghü-» 
velyként behelyezése helyi vagy általános reactio észlelése nélkül.

A z  esetek megbeszélése. Összegezve tehát, 17 esetben gum it és négy eset
ben cellofánt alkalm aztunk in tracran ialisan  dura defectusok pótlására, ille tve 
m enigocerebralis hegesedés megelőzésére. A 17 esetből kilencben csak gum it 
(öt ízben varrva, négy esetben a dura széle alá csúsztatva), h a t esetben gum it 
és durát, két esetben gum it és fasciát együttesen alkalm aztunk a durahiány 
zárására. A négy cellofános esetből két esetben a cellofán fö lött dura v a rrá s t 
végeztünk, egy ízben fascia tran sp lan ta tu m  alá  helyeztük a cellofánt és egy 
esetben cellofánt szabadon a dura szél alá csúsztatva.

Tizenkét esetben teljesen zavartalan  postoperativ lefolyást észleltünk. 
Négy esetben három -hét napig ta rtó  38—39 C fokos láz lép e tt fel. — H árom  
esetben occipitalis kam ra szarv m egnyílás u tán  liquor sipoly, ille tve subgalealis 
liquor gyülem képződött. K ét esetben ezért a gum it el kelle tt távolítan i s fascia 
p lasticát kellett végezni.

A négy exitusból egyik sem állo tt oki összefüggésben a m űanyag alkalm a
zásával. A 13. sz. esetben azonban feltehető, hogy a gumi alkalm azása hoz
zá já ru lt az amúgy is rosszul táp lá lt bőr vérellátásának  rontásához s így a fas
cia és bőrnecrosis elősegítéséhez.

S uppuratio  egy esetben fordult elő, két hét a la tt gyógyult s csak az egyik 
fúrási lukra korlátozódott, — m ind a 21 esetben helyi és általános penicillin 
adás tö rtén t, a m ű tét közben, illetve a m űtét u tán  két napig, vagy a lázas 
időszak lezajlásáig.

Közvetlenül a m űtétet két ízben követte  epilepsiás roham, jóllehet az 
operáltak  közül 10 epülepsiás volt és a m ű té t közül 16 epileptogen zónában
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tö rtén t, corticalis laesióval, illetve excisióval. Ez igen feltűnő, m ert eorticalis 
excisiók u tán  hasonló szám m ellett sokkal gyakrabban észleltünk epilepsiás 
roham ot, illetve s ta tu s  epilepticust. Ü g y  lá ts z ik  te h á t ,  h o g y  a kéregh ez  s im uló  
biológiailag in a c t í v  an ya g  a kéreg  in g e r lé k e n y sé g é t  csökken ti ,  v a g y  e lh á r í t ja  a 
biológiailag  a c t ív  s z ö v e te k  in g er lék e n y ség  fokozó  beh a tásá t .  — Ami egyébként 
az epilepsia gyógyulását, illetve megelőzését illeti, 'erre vonatkozóan anyagunk 
alap ján  vélem ényt m ondani még korai lenne (három hó — egy év a m egfi
gyelési idő.) Az m ár m egállapítható, hogy 10 epilepsiás közül három  esetben 
egy év a la tt nem  té r t  vissza a roham,, k é t  esetben igen lényeges javulás áll 
fen t több m in t h a t hónapja. Egy betegnél, aki azelőtt nem  szenvedett ro h a
mokban, m űtét u tá n  két generáliséit roham  lépett fel, m ajd  gyakori clonismu- 
so'k az. egyik felső végtagban, m elyek később teljesen megszűntek.

Az inrtracranialis szövetek biológiai viselkedése a bev itt idegen anyagok
kal szemben nagyon érdekes. Egybehangzóan a m ár em líte tt szerzőkkel m eg
állapítható, hogy a gum it és a cellofánt vékony hártyaszeírű neom em brán veszi 
körül, m ely az arachnoideához nem  tap ad  hozzá. Ez igen figyelemre méltó tény 
és úgy látszik, hogy ezt a szövetképzést a dura végzi. Lényegében ugyanilyen 
hártya  képződik k i a  chronicus subdurtalis haétom a körül is, melyből a fes
ték  anyagok felszívódása u tán  vékonyfalú  cysta lesz.

Ha az ideális du ra  pótló m űanyag tu lajdonságait a következőkben á llap ít
juk  meg: 1. legyen közömbös chemiailag, 2. ne legyen toxicus, 3. n e  rssor- 
beálódjon, 4. nagy  teherb írású  legyen,, 5. legyen elastikus, 6. legyen jól v a rr
ható, 7. legyeai könnyen sterilizálható, akkor a felhasznált két anyagról a kö~ 
vetkezőket m ondhatjuk : a gumi az 1. és 7. pontnak, a (cellofán a 4., 5., 6. pont
nak  felel meg kevésbbé, röviden a gum i alkalm asabb, de a cellofán közömbö- 
sebb anyag.

H asználatuk alkalm ával a következő elvek szem e lő tt ta rtá sá t tanácsol
juk: m eningocerebralis heg megelőzésére alkalm azzunk cellofánt a dura alá; 
ha durahiány van  és nagy liquorfolyásra nem  lehet szám ítani, tegyünk cello
fán t a kéregre, széleit a dura széle alá csúsztatva, v arrás és dura pótlás nél
kül; ha a v ízhatlan  elzárás valam ilyen ok m iatt indokolt és nincs dura, a lkal
mazzunk a cellofán fölé fascia, vagy galea transp lan ta tum ot; ha kis hiányról 
van szó, vagy h a  a fascia vétel nehézségekbe ütközik a dura pótlására használ
junk  gumit, a dura szélhez varrva, sű rű  m atrác varratokkal. E llenjavaltnak 
ta r tju k  a gum i alkalm azását az occipitalis szarv m egnyílása esetén,, am ikor 
nagy liquorcsorgásra lehet szám ítani s  a letapadási viszonyok rontása liquor- 
sipolyt eredm ényezhet.

Ügy gondoljuk, hogy a gumi és a cellofán nem sokkal m arad m ögötte a 
nyugaton használatos anyagok alkalm azási lehetőségeinek, s addig is, am ed
dig a po lithen-gyártás hazánkban m egindul,' alkalm azásukat a felsorolt ese
tekben ajánljuk.

összefoglalás: Alloplasticus dura-pótlás (gumi és cellofán) 21 esetének ismerte
tése. A gumi és a cellofán, bizonyos megkötésekkel durahiány pótlására: és meningo

cerebralis heg megelőzésére alkalmas anyagok.
Irodalom: 1. Brown M. H., J. H. Grindlay,. W. Me. Craig: J. neurosur. 4:505—- 

507. 1947. és Surg. Gynec & Obstet. 86:663—658. 1948.—  2. Busch E. J. Bing, E. H. 
Hansen: Nord. med. 50:1814—1816. 1948. — 3. Delarue N. C., E. A. Linell, K. G. Mc. 
Kenzie: J. Neurosurg. '11:239—242. 1944. — 4. Ingraham F. D... O. T. Bailey, C, A, Jr, 
Cobb: J. amer med. Áss. 128:1088—10*91. 1945. — 6. F. Krause: DDie alig. Chirurgie 
der Gehirnkrankheiten II r 480. 1915. — 6. Pudenz, R. H., G. L. Odom: Surgery, 
12:318—344. 1942. — 7. Robertson R. C. L., W. G. Peacher: J .  Neurosurg, 2:281— 
284. 1945. — 8. Ross, J. P.: Zbl. jf. Neuroehir. 2:267 o. 1937. — \ 9. Zoltán L. és* Komá- 
romy L. személyes közlés.
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Terheléses vörösvér se jtsüllyedéssebesség-  
görbe vizsgálatok

írták : Dr. Hollós Lajos és Dr. Somi-Kovács Tibor
orvos alezredes orvos százados

A vörösvérsejtek süllyedési sebességének (vss) problém ája diagnosz
tikai és prognostikall szempontból m a sem lezárt kérdés. Nem feladatunk  e 
fenomén f.ziko-chémiai folyam atával részletesen foglalkozni, csak röviden 
rekapituláljuk, hogy a vérnek, m int suspensionak stab ilitása a vörösvérsejtek 
elektronegatív töltésével van összefüggésben és az elektropositív p la sm acolloi- 
dok m egszaporodása-a vörösvérseijtek töltését kisütve, süllyedésük gyorsulá
sához vezet (Höher).

A vss-nefc vizsgálata a  különböző betegségek diagnosztikájában és p ro 
gnosztikájában m a is leggyakrabban használt rutdnvizsgálataink egyike, mely 
különbözően dispergalt plasmacolloidok (fibrinogen, euglobulin, albumin) vál
tozó összetételén keresztül ad  értékes felvilágosítást azoknak, akik á llhata to 
san kutatják  törvényszerűségeit különböző megbetegedésekben. Ez az á llh a ta 
tosság volt az, amely bennünket a rra  ösztönzött, hogy azzal a szerintünk még 
nem  m inden részletében bizonyított kérdéssel foglalkozzunk, m ely a táp lálko
zásnak a vss-re gyakorolt hatását vizsgálja. Ilyen irányú  sorozatos Vizsgála
taink, -— m int az alábbiakból kitűnik, — am ellett szóltak, hogy az a szinte 
biológiai törvényszerűségként lefektetett és elfogadott álláspont, m ely szerint 
a táplálékfelvétel a vss-t nem  befolyásolja, tarthata tlan .

K örülbelül 2000 betegen  végzett vizsgálat alapján, mely a vss-ruek a 
táplálkozással kapcsolatos napi ingadozásai legmagasabb értékét v e tte  figye
lembe m egállapíthattuk, hogy a reggeli u tán i érték  31%-ban, az ebédutáni! 
érték  52%-ban, míg az éhgyomori é rték  csak 17%-ban vo lt a legmagasabb.

Válogatás nélkül végzett vizsgálataink egy részének kiértékeléise u tán  
m egállapítottuk, hogy a  fen ti ,,törvényszerűség“ (a vss független az étkezés
től) valóban fenn áll többek között egészséges egyénekre vonatkozólag, de 
nem  áll fenn olyan megbetegedéseknél, m elyeknek éppen a vss gyorsulása egyik 
legkarakterisztikusabb tünete: nevezetesen a gyulladásos tünetekkel járó, 
ismeretlen, de egységes pathológiájú ú. n. rheum a csoport megbetegedéseinél. 
Egyrészt azért, m ert ezen csoport megbetegedései közül különösen a poly
arth ritis  rheum atica acutában szenvedők vss-ének étkezések u tán  jelentkező 
következetesein fokozott gyorsulása volt a legfeltűnőbb, m ásrészt m ert ilyen 
beteiganyaggal viszonylag bővebbem; rendelkeztünk, vizsgálataink központjába 
ezt a kórképet állítottuk.

Nem látnok  azonban érdektelennek vizsgálataink sorozatos k iterjeszté
sét a csontok, ízületek  és a tüdő tuberculoticius m egbetegedésére is, m ivel
hogy módszerünk nemcsak a progressiot, hanem  főleg a regressio m érvét hi
vato tt kim utatni, sőt érzékenységénél fogva a  látencia, és a korai rációivá fel
ism erésére és a profilaxis jól felhasználható eszközének m utatkozott.

Vizsgálatainknál a W estergreen—Haselhorst m etodikát K iim a és Bo- 
dart kautelál szerint alkalm aztuk úgy, hogy közvetlen étkezés előtt és étkezés 
u tán  fél—egy órával v e ttü k  a meghatározáshoz szükséges vért: reggel éh
gyomorra (É), reggeli u tán  (RU), m ajd ebéd u tán  (EU).

A rheum a csoport megbetegedései közül a po lyarth ritis  rheum aticán 
kívül vizsgálatainkat k iterjesz te ttük  a carditisre, nephritisre  és főleg a felső 
légutak gyulladásos m egbetegedéseire is.

777



Már vizsgálataink kezdetén, m int jeleztük, feltűnt, hogy a rheum ás 
csoport megbetegedéseinél, de főleg a po lyarth ritis  rhieumaticánál az éh
gyom orra és evés u tán i értékek  között rendkívül nagy eltérések m utatkoztak. 
( I tt  az arány a legnagyobb é rték e t illetően: RU 22%, EU 72% volt, szemben 
az  É-vel, mely 6% volt.) E lein te  a K attend id t f. jelenségre gondoltunk, azon
b a n  az eltérések, — szem ben más kórképpel, — olyan következetesen lép
te k  fe l a betegség egész lefolyása alatt, hogy az álta lunk  m egfigyelt jellemző 
vss görbének e rre  a korcsoportra, de legalább is erre  a kórképre jellemző tö r
vényszerűségét ke lle tt fe lté te leznünk és további vizsgálat tárgyává tenni.

'K ,*>

Meg kell jegyeznünk, hogy a pol. rheum , kórképébe sorolt 97 betegünk 
m indegyike, jellemző anamnesis m ellett, a  kórkép m egkívánt klasszikus tü n e
te i t  m utatja. V izsgálatainkat a betegség egész lefolyása a la tt folyam atosan 
végezve, a nagyfokú (30—200%-os) napi ingadozásokat -kifejező görbét a jav u 
lás  és a klinikai gyógyulás időszakában is következetesen észleltük. A  kórkép 
visszafejlődésével párhuzam osan csökkent az ingadozás m indaddig, m íg a te l
je s  gyógyulás beá lltako r a nap i ingadozások kiegyenlítődtek és az étkezési 
g ö rb e  a normál:® n ívó ra  ese tt vissza.

Polyarth. rheum .-ban szenvedő betegeink egyikének kórlefolyását, m int 
általánosan  jellemző példát ism ertetjük  lés az alábbiakban grafikusan is vá
zoljuk: 22 éves fé rfi beteg, felvétele elő tt 3 nappal betegedett m eg heveny 
izü le ti tünetekkel. Felvételekor jobb' csukló, jobb té rd  -kifejezetten duzzadt, 
m eleg  tapintátú, rendk ívü l fájdalm as. Hőm érséklet 37-9. Fvs.: 11.200. Vss 
görbe: É/40, RU/70, EU/90 m m  volt (per óra). Nagy dosds salicyl tb. u tán  10 
n ap  múlva klinikailag tünetm entes, vss görbéje: 19/26/34 m m — óra. További 
egy hét m úlva 7/18/17, ezt követő tizedik napon 6/8/10 m m  — óra. M inthogy 
az éhgyomri értékek  norm alizálódása az esetek egy részében (23%) korábban 
következett be, m in t az étkezés utániaké, ezért egyelőre a m agunk számára 
osztályunkon szabályként állíto ttuk  fel, hogy a rheum ás csoportba tartozó, de 
különösen a pol. rheum , betegeket csak akkor ta rth a tju k  „gyógyultan kibo
csáthatónak“, ha nem csak aa  éhomri, hanem  az étkezések u tán i vss értékek 
sem  haladják m eg a norm ális felső h a tá rá t (11 mm), vagyis h a  a terheléses 
vss görbéje norm ális szin tre  süllyed. Ellenkező esetben m indig számolni lehet 
recidivával, m elyre három , korábbam kibocsátott betegünk gyakorlati példá
jáv a l is szolgálhatunk.
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Megfigyeléseink egy másik csoportját (472 eset) a „hüléses betegségek" 
gyűjtőnév a la tt foglaljuk össze. Ide soroztuk az egyszerű m eghűléseket, a 
felső légutak  huru tos gyulladását, az influenzát, a tonsillitis follicularist, m e
lyek m int a rheum a csoport rokon betegségei, megfelelő allergiás — hyperer- 
gias reakció m ellett rheum ás kórképek előbetegségei lehetnek. Ezen kórképek
nél is, bár korántsem  a fenti pol. rheum .-nál észlelt törvényszerűséggel, a te r 
heléses vss-szint ugyancsak nagyfokú em elkedettségét figyelhettük meg.

Ha a „hüléses betegségeket" megfelelő sens bilizálható talajon  a rheum- 
betegségek előbetegségeként foghatjuk fel, akkor bizonyos esetekben itt  is az 
előzőkkel azonos következtetéseket kell levonnunk arra  vonatkozólag, hogy 
m ikor tek in thetjük  a beteget gyógyultnak. A terheléses vss görbe vizsgála
tok positiv eredm ényei a hüléses betegségek számos esetében is alátám asztot
ták  fenti feltevéseinket és a m agunk részére felállított szabályt.

A hüléses megbetegedésekkel kapcsolatos vizsgálatainkat, tek in te tte l a 
végleges következtetésekre, nem  kellő szám ú anyagunkra, még nem  tek in tjük  
lezártnak, dia m ár most ki kell em elnünk a  tonsillitis foll cularis és a „catarr- 
hus“ kórképeket, m int olyanokat, m elyekkel különösen fontosnak ta rtju k  a 
terheléses vss szint sorozatos vizsgálatát. Az eddigi gyakorlat is javaso lta a 
hüléses m egbetegedéseknél a vss ellenőrzését épen az utóbetegségekre való 
tek in tettel.

Tonsillitis follicularis és nasopharingealis eatarrhus eseteinknél k iin 'kai 
gyógyulás és norm ális É vss m ellett is találkoztunk em elkedett terhelési vss 
görbével.

A terheléses vss görbe vizsgálat a közönséges vss p róbát fenti megfigye
léseink szerint kétségtelenül érzékenyebbé téve, az egyszeri vizsgálat által 
még fel nem  fedhető esetekben, értékes diagnostikus, prognostikus és prophi- 
laktikus segédeszközünk lehet.

Ennek igazolására három  esetünket em lítjük  meg, m elyeknél a  terhe lé
ses vss görbén kívül semmiféle obj . elváltozást k im utatni nem  tudtunk. Ezen 
lelet alapján további megfigyelés alatt ta rto tt betegeknél 14— 16 nap m úlva 
exsudativ  p leuritis képe fejlődött ki.

További 1261 egyéb megbetegedésnél, melyek közé szív, anyagcsere, 
gyomor stb. megbetegedéseket sorozzuk, a terheléses vss görbe norm ális é r té 
ket m utatott, csak igen ritka  kivételeket lá ttunk , amelyekből azonban sem m i
féle következtetéseket levonni nem  tudtunk.

Ö sszefogla lás:
Kb. 2000 betegen végzett terheléses vss görbe vizsgálataink eredm énye

ként m egállapítottuk, hogy
1. egészséges egyének vss-re az étkezés nincs befolyással.
2. A rheum a-csoport kórképei közé tartozó betegek vss-ét azonban az 

étkezés feltűnően gyorsítja.
3. A jelenség szabályszerűen ism étlődik po lyarthritis rheum aticában 

szenvedőknél,
4. ezért pol. rheum, beteg m indaddig nem  tekinthető gyógyultan, kibo

csáthatónak, m íg a terheléses vss görbe norm álissá nem  válik.
5. Ugyanez vonatkozik a hüléses megbetegedésekre, m int a rheum a- 

csoport előbetegségeire (eatarrhus, tons. foil. stb  ).
6. A terheléses vss próba az egyszeri vss próbánál érzékenyebb.
7. M int ilyen, nemcsak diagnostikus, prognostikus, hanem  prophilacti- 

■cus értékű.

779



Fővárosi Gál Benő-kórház II. sz. bel'osztályának (főorvos K ürth i László dr.)
közleménye.

Negativ májfunkción próbákka l  járó  hepatitis
I r ta :  dr. L a k n e r  T ibo r 

orvosszázados

A (használatos m áj funkciós próbák, melyeiknek nagy része tu lajdon
képpen fehérjelabilitásos próba, m ásrésze a cukoranyagcsere, vagy a r é t i  
culoendothel ap p a ra tu s  próbájának tek in the tő  és így k ite rjed t m ájlaesio ese
tében pozitívak, hepatitisben  50—70—90% -ban szoktak pozitívak lenni. Nem 
gyakori olyan aku t, m ég kevésbbé subaku t vagy krónikus hepatitis, melyben, 
valamennyi használatos m ájfunkciós próba negatív. Ducci1, S teigm ann és 
Popper2, W atson és H ofbauer3 írtak  le oly kétségkívül hepatitises eseteket, 
melyeket cholamgiolitisnek, vagy hepatocanalicularis icterusnak neveztek. Ezen 
esetekben h ep a titis  á llo tt fenn, de a m ájfunkciós próbák negatívak, vagy 
m ajdnem  negatívak  voltak, a  poligonalis m ájsejteken  szövettani elváltozást 
k im utatn i nem  leh e te tt, a  periportalis szövetben in filtra tio  volt látható . Szer
zőik feltételezték, hogy a laesio helye az epecapillarisokban keresendő, az epe 
a legkisebb epeutak, vagy az am pulla fa lának  sérülése, vagy fokozott áteresztő- 
képessége fo ly tán  regurgitál. Sherlock4 em lít, de részletesen nem  ism ertet 
három  cirrhosisba á tm en t hepatitises beteget, ahol a m ájfunkciós próbák nem  
m u ta ttak  erős elváltozást. Flam m 5 42 betegében W eltm ann, cadmium, Ucko és 
rézsulfat próbával 36 esetben ta lá lt elváltozást. M agyar6 öt esetben ta lá lt 
Takata, thymol, aranysol, p ro throm bin próbával negatív  eredményt.

A lábbiakban k é t ak u t és két chrönikus hepatitises beteg kórraj-zát köz
löm, akik a klimikum és szövettani vizsgálatok tanúsága szerint kifejezetten 
betegek voltak, de valam ennyi használatos és helyben elvégezhető máj funk
ciós vizsgálat negatív , vagy legalábbis önm agában nem  értékelhető eredm ényt 
adott.

1. 21 éves férfi, 2 nap óta beteg, hepatitisre  utaló panaszai vannak, sclera 
subicterusos, m áj 2 u jjn y ira  tap. Betegsége kezdete óta valam ennyi Ízületben 
középerős fá jda lm at érez. S. 4—14 m m  W ar. neg. T. 130/80. vizeletben ubg. 
fokozott, bi. neg. Ucko neg. W eltm ann 0.3o/oo icterus index 10.5, cadmium gyen
gén pos. thym ol neg. serum  összfehérje 8.5%, album in 5.6%, globulin 2.9%, 
album in globulin a rán y  1.9%', projhrom bin index 100%, vércukorterhelés elté
ré st nem m utat, aranysol negatív, duodenum  szondázásra közepes mennyiségű, 
halvány epe ü rü l, m elynek üledéke negatív, diastase norm ális értékek, vérkép 
normális. A beteg  bejövetelekor subfebrises volt, chinin- aspirin  adása a la tt 
ham ar leláztalanodott, 3 hét a la tt m eggyógyult (ubg. neg. máj norm ális nagy
ságú).

2. 36 éves fé rfi 4 hónapja luest szerzett, azóta folyam atos kúrában  he
tenként kétszer 0.3 salvarsan t kapott, 3 h e te  besárgult szokásos, hepatitisre 
u taló  panaszokkal. B őre citrom sárga, m ája  4 u jjn y ira  tapintható, lép elérhető.
S. 8—17 mm. W ar. neg. T. 150/50 mm. ubg. po$, bi. pos, ic terus index 185, 
Ucko neg., W eltm ann 0.2°/00. A rany sol neg. thym ol neg. (1 egység), prothrom 
bin  index 100% , cadm ium  pos., vércukorterhelés éhom ra 89 m gr .%, fé lóra 110, 
egy óra 123, b é t órába 88 m gr %, vérkép  39% lym phocytosist m utat, össz
fehérje 9.7%, g lobulin  4%, album in 5.7%, album in-globulin arány  1.4, duode-
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mim sondázásra közepes mennyiségű, halvány epe ürül, üledéke neg. Széklet 
epefestéket tartalm az, hippursav próba neg. B entartózkodása harm adik  heté
ben sárgarépa elfogyasztása u tán , m elyre azelőtt is allergiás volt, u rticá riá t 
kapott, sárgasága ú jra  m élyült, m ája  egy Ujjnyival nagyobb lett, Salvarsannal 
végzett cu tán  próba negatív  volt. Calcium és A ntistin  adására az allergiás 
jelenségek egy hét a la tt elm últak. A beteg 5 hónap a la tt teljesen meggyó
gyult, panaszm entes lett, testi m unkáját is fárad tság  nélkül végzi, máj csak 
belégzéskor tapintható. Az ekkor elvégzett cholegstographia ép epehólyagot 
m utato tt.

3. 38 éves férfi, négy éve sárgasága volt, azóta fáradékony, gyenge, vize
lete néha sötét, étvágytalan, basa puffadt, jobb hasfélben fájdalm ai vannak, 
inkább nyomó, m in t görcsös jelleggel. Fél éve panaszai erősödnek, hasmenés 
és székrekedés változnak, feje fáj. Máj 3 u jjny ira  tap in tható , töm ött, éles szélű, 
lép nem  tapintható . S. 10—20 mm, V ar neg., T. 135/80 mm, ubg. időnként kissé 
fokozott, cholecystographia elváltozást nem  m utat, a  gyomor, bél rtg . contrast 
beöntés eltérést nem  m utat, széklet normális, epefestéket tarta lm az, próba“ 
reggeli 5— 15, Ucko neg. W eltm ann 0.4%o> thym ol 1 egység, cadm ium  neg., 
hippursav próba neg., icterus indez 8.5, összfehérje 9.1%, album in 7.1%, globu
lin 2%, album in-globulin arány  3.5, arány  sol. neg., vérkép: 53%, lymphocytosis, 
diastase v é r 80, vizelet 160, széklet 880, epe 3520, é te r u tán  7040 egység, vér- 
cukorterhelés 86, 147, 169, 110 m gr .%, duodenum szondázásra jó  minőségű és 
mennyiségű epe ürül. Üledéke neg. Görcsoldó, epehajtó, és szondázás 3 héten 
át való, alkalm azása a beteg napaszain sem m it sem segített, ezért epekő biztos 
kizárására próbalaparatom iát végeztettünk, m elynél kőre gyanús elváltozás 
nem volt található, a  m áj sima felszínű, töm ött tap in ta tú , éles szélűnek a 
pancreas fejrésze töm öttebbnek bizonyult. A kim etszett kis m ájdarabka sző“ 
vettani vizsgálata az elhúzódó hepatitis  szokott képét adjaN, 4, 3, °, 10, -11, 12, 13: 
a  m ájsejtek  dissociáltak, főkép a lebenykék centrális részén, a se jtek  nagyok, 
a cytoplasm a granulált, magok egy része nagy, m ásu tt pyknotikus, neikrotizáló 
sejtek és sejtcsoportok. H elyenként a nekrotizált sejtcsoportok helyén hyalin- 
szerű festődő felületek, m elyek szélén kötőszöveti burjánzás, göm bsejtes infil- 
tráció látható . H elyenként jól lá tható , am in t a hyalinszerű terü le tek  kötőszö
vetnek adnak helyet. Gömbsejtes beszűrődés főleg periportálisan  a lebenykék 
perifériás részén. Periportális kötőszövet m egszaporodott. H elyenként üreges 
sejtszerkezet, am it elzsírosodásnál szoktunk látni. A kevés, épnek látszó se jt
ben kis nyugtalanság látható . Endothel se jtek  duzzadtak.

4. 52 éves férfi. Kórelőzm ényben ívás szeíepel, két hónapja izzad, 
gyenge, szédül, bizonytalan, jobboldali hasi panaszok. Egy hete vizelete sötét, 
arca sárga volt. Lép alsó széle tapintható , kemény, máj 3 u jjny ira  tapintható, 
tömött, éles szélű, nyomásétrzékeny, ascites nem  m uta tha tó  ki. Féléve másik 
kórházban st. idem. Jobboldali hasi reflexek hiányoznak, jobb D. .10— 12 te rű “ 
létén kisfokú érzéketlenség. Arc és has bőrén capillarís tágulatok. Csigolya
felvétel: 12 háti, első és második ágyéki csigolyák ékalakúak, első, második és 
harm adik ágyéki csigolyák szélén felrakodás. S, 8—20 mm, War. neg. T. 130/85 
mm. Ubg fokozott, gyomor rtg . g astritis t m utat, próbareggeli anacid, epe rtg. 
elváltozást nem  m utat, duodenum  szondával halványabb epe ürül, B. epe ürül, 
üledéke negatív, Ucko neg. W eltm ann O.40/00, thymol 1 egység, arany  sol neg. 
icterus indexl2.5, cadmium neg. összfehérje 9.8%, album in 7.5%, globulin 2.3%, 
album in globulin arány  3.2, vércukorterhelés 104, 127, 160, 100 m gr% , diastase 
vér 40, vizelet 40, széklet 880, epe 3580 egység. A beteg erős spondylosisos fáj-
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■dalmaira rtg. besugárzást kapott, 3 besugárzás u tán  ubg. fokozódott, S. 15—36 
m m -re emelkedett, összfehérje 7.1%, album in 3.7%, globulin 3%, album in 
globulin arány 1.3 le tt, icterus index 15, m áj egy u jjny iva l megnagyobbodott, 
thym ol próba 1 egységről 4 egységre em elkedett. K érésünkre Friedrich tanár 
osztályán m ájpunkciót végeztek. A szövettani kép a  sejtek  nagyfokú nyugtalan

ság á t m utatja, a sejtm agvak  különböző nagyságúak, sok a töbhm agvú sejt, 
göm bsejtes beszűrődés és a kis te rü le ten  egy fibroblastokból álló góc látható. 
A reticuloendothel is nyugtalanság és regeneráció jele it m utatja .

A gold sol p róbákat a 2. sz. belklinika laboratórium a végezte el, a többi 
laboratórium i m eghatározást kórházunk központi laboratórium a.

Fenti betegek  m indegyike betegségének komoly elváltozását m utatja . 
A k é t akú t esetben a kórelőzmény, kórlefolyás és a gyógyulás b iztosítja a 
h ep a titis  diagnózist. Szóbajöhetne in trahepatikus elzáródás, az epekapillarisok 
epetrom bussal tö r té n t eldugaszolása14, 3, 16, 10, am it le írtak  Salvarsan kezelés 
kapcsán fellépő icterusban  és thyouracyl használata u tán 16. Elzáródásnak 
betegeinkben jele  nem  volt. Széklet festenyzett, ubg. pozitív volt, és duode
num  szondán a hepatitisben  szokott híg epe ü rü lt jó mennyiségben. 1. sz. beteg 
diagnózisát a lá tám asztja  még a hepatitisben  gyakran  tapasz ta lt izületi fá jda
lom  is, amire m ár B otkin  is fe lh ív ta  a figyelm et. O bjektív elváltozás és süly- 
lyedés emelkedés n é lkü li diffus izü leti fájdalom, m ely m inden esetünkben 
chinin, aspirin ad ására  gyorsan és nyom  nélkül szűnt. A  Salvarsan kezelés 
kapcsán fellépő icterusokban az em pirikus m ájpróbák csak 50% -ban szoktak 
pozitívak lenni, am i nem  azt jelenti, hogy a betegek  50.%-a ad negatív ered
m ényt, hanem az egyes próbák 50%-ban  pozitívak. 2. sz. betegünk betegségé' 
nek  fokát 148-as ic terus indexe és 4 u jjnyival nagyobb m ája jelzi. A két k ró 
n ikus beteg k lin ikum a és szövettana is kifejezett elváltozást m utat. Ilyen, 
cirrhosisba átm enő betegségben különösen szokatlan a máj valam ennyi fu n k ' 
ciós próbájának negativ itásá. A W atson, Ducci, Steigm ann, Popper, Hofbauer, 
á lta l le írt kórképeikben a hepatitisnek  oly fo rm ájá t feltételezik, ahol sérülés 
csak az epeutakra korlátozódik és in trahepatikus elzáródás vagy a  legkisebb 
epeutak áteresztőképességének fokozódása révén keletkezik az icterus. Ezen 
kórform a létezése v ita th a tó  és m ár Aschoff18 rám u ta to tt, hogy helytelenül jel
zik a cholangiolitisnek azokat a betegségeket, m elyekben az epeutakban kellő 
anatóm iai elváltozást nem  találunk. Ism eretes, hogy az album in frakció meg- 
kevesbedése elősegíti az em pirikus próbák pozitivitását. M ind a négy beteg 
m agas összfehérjeértéket adott, az album in frakció emelkedésével és csak egyik 
globulin frakciója vo lt em elkedett. Valószínűnek látszik tehát, hogy a fu n k ' 
ciós próbák negatív  vo lta  ezen m agas album in frakcióval függ össze, amit alá- 
la ta  és album in csökkenése, am ikoris a thym ol reakció l 'r ő l  4 egységre emel
kedett. A K ürtén  reakció  valam ennyi hepatitises betegünkben negatív  vo lt19.

Összefoglalás: Négy hepatitises beteg m áj funkciós próbái negatívak, 
am it valószínűleg m agas album inszintjük okoz.

IRODALOM: 1. Ducci: J. A. M. A. 135, 694. — 2. S teigm ann és Popper: 
G astroenterology 1, 645. — 3. W atson és H ofbauer: An. Int. Med. 25, 195. — 4. S her
lock: Lancet 1946. 2,482. — 5. F lam m : O. H. 1949. 15, 465. — 6. M agyar: O. H. 5, 10, 
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1 9 5 1  O K T Ó B E R  HÓ'  10. S Z Á M

HONVÉDORVOS
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E :  F E L K A I  D É N E S  D R.  O  R V O  S E Z R E D E S

A marxista-leninista oktatás kérdése  
a nem ze tköz i  helyzet tükrében

Irta : Aranyosi László 
százados.

A nyári szünet u tán  rövidesen megindul N éphadseregünk személyi állo
m ányának rendszeres politikai oktatása. Ebből az alkalomból szükséges, hogy 
újra  megvizsgáljuk a politikai oktatás jelentőségét Néphadseregünkben.

Hogy m egérthessük a politikai oktatás jelentőségét, okvetlenül foglalkoz
nunk kell a jelenlegi nemzetközi körülményekkel, m ert világos, hogy ezek a 
körülm ények szoros kapcsolatban állnak oktatásunk problém áival. A nemzet
közi helyzet képe azt rrfütatja, hogy az im perialisták agresszív tervei egyre 
jobban konkretizálódnak, és egyre világosabban, nyílt reakciós katonai szövet
ségek alakulnak.

Az am erikai im perializmus szinte leplezetlen módon igyekszik kiépíteni az 
új szentszövetséget, amelynek az volna a hivatása, hogy m egállítsa az idő 
kerekét és megpróbálja h á trá lta tn i az imperializmus egyre jobban közeledő 
megsemmisülését. Ez a megsemmisülés nem azért törvényszerű, m intha őket 
mi, a báketábor, bárm  kor is m egtám adnánk, hanem  azért, m ert a im perializ
mus belső ellentmondásai és rothadtsága olyan fokot értek  el, melyek fe l
tétlenül az imperializmus bukásához vezetnek. A béke minden napja csak f akozza 
ezeket a súlyos ellentéteket, így a béke minden napja fokozódó veszélyt 
je len t az imper alista államok uralkodó osztályaira. Az im perialista tábor 
állandó gyengülése távolról sem jelen ti azt, hogy csökkenne a háborús veszély, 
éppen ellenkezőleg, a fentebb le írt szempontok arra  kényszerítik az mperia- 
listákat, hogy minden lehető eszközzel meggyorsítsák a III. világháború kitö
rését. A háborútól azt remélik, hogy égető problém ájuk, ha ideiglenesen is 
megoldást nyer. azt remélik, hogy meg tudják semmisíteni, vagy legalább 
gyengíteni a népek bástyáját és reménységét a Szovjetuniót, valam int a népi 
dem okrác ákat. Milyen jelek m u ta tják  azt, hogy az im perialisták á ttértek  a 
háború közvetlen előkészítésére? Nem beszélve arról, hogy K oreában m ár több 
m int egy éve folyik a véres intervenciós háború, ezt bizonyítják az elmúlt 
hetek  eseményei, amelyek W ashingtonban, az ottawai korfe^encián, a sanfran- 
ciskói japán béketárgyaláson m egnyilvánultak. Bebizonyítják ezt H arrim annak 
európai utazásai, amelyek közül kiem elkedik a belgrádi látogatás. W ashington
ban és most legutóbb az o ttaw ai konferencián lényegében az egységes európai 
intervenciós hadsereg tervét beszélték meg. Külön tragikom ikum a ennek a 
megbeszélésnek, hogy legfőbb tém ája a ném et fasiszta m ilitarizm us újjáterem - 
tése volt.

Ugyanazok az államok képviselői, akiket a ném et fasizmus legelőször 
rohant meg, most egymással versenyezve igyekeznek a ném et fasiszta mili-
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tarizm ust újjáépítem . A francia nép m éltatlan  és áru ló  képviselői javasolják 
és megszavazzák az új 12 hadosztályból álló német im perialista hadsereg fel
állítását, amelyet 20C0 lökhajtásos repülőgéppel is ellá tnak . Ugyanannak az 
Angliának a m unkásáruló képviselői szavazzák szintén m eg ezt, ahol nem is 
o’yan régen 1940 nyarán  az ugyanilyen' szellemű ném et Luftw affe tömeges 
terrorbom bázásokat h a jto tt  végre és városokat te tt a földdel egyenlővé. Vájjon 
m it szólnának a tízezrével elpusztult angliai városok lakói, m it szólnának 
O radour francia város lakói, ha feltám adnának és látnák , hogy az ottaw ai 
tárgyalások sztárjai ugyanazok a h itle ri tábornokok, akik annak:d :jén  csapa
taikkal m érhetetlen kegyetlenséggel irto tták  az angol és francia dolgozókat. 
Nyilván nem hinnének a szemeiknek, pedig ugyanaz a Guder an, Haider, 
M ilch és mások állnak az új ném et hadosztályok és a légi haderő élén, akik 
H itler kedvenc tábornokai vcltak. A közös atlan ti vezérkarban együtt ülnek 
ezek a ném et tábornokok a többi im perialista hadvezérrel és csámcsogva gon
dolnak vissza a II. v ilágháború vérgőzös napjaira. Az a tlan ti szövetség, amelyre 
aljas módon azt m ondták a am erikai im perialisták, hogy védelmi szövetség, 
éppen napjainkban érdekes változáson m ent keresztül. Az Atlanti-óceán ha tá
ra i meglepő és váratlan  módon kitágultak , és kiderült, hogy Görögország és 
Törökország a tlan ti állam  és felvették  az A tlanti Szövetségbe. Hogy ne ke.ljen 
még találgatni sem, hogy miről van szó, az indiszkréciójáról ism ert amerikai 
sajtó  kijelenti, hegy ezek kiváló tám aszpontok a szovjet ipari és olajvidék 
elleni támadáshoz. Szép kis védelmi szövetség. Ennek az A tlanti Szövetségnek 
a hadserege az atlanti, vagy nyugati hadsereg egj^éges am erikai feszere- 
léssel. egységes ru h áza tta l 100 hadosztálynyi erőre van tervezve, és ebb n  a 
hadseregben a súly a revans szellemtől égő ném et fasiszta hadseregre és 
tábornok karra van téve. Természetesen a kormányok és a lábornokok egyál
talában nem azonosak a néppel, am elyet jogtalanul képviselnek, ellenkezőleg, 
a dolgozó nép szerte a világon világosan lá tja  ma m ár, hogy ki a barát és ki 
az ellenség. Mi biztosan tudjuk, hogy azok az események, amelyek most leját 
sződtak a világon, még azoknak a szemeit is felnyitják, akik eddig közömbösek 
voltak, vagy nem lá ttak  világosan az emberiségnek ezen sorsdöntő kérdései
ben. Ha az im perial'sták  ki m ernék robban tan i-a III. világháborút, akkor igen 
meglepő módon fogják felhasználni azokat a fegyvereket, amelyeket az impe
rialisták  erőszakkal nyom nak a békét kívánó és a Szovjetuniót tisztelő dől 
gozó tömegek kezébe.

Egy francia kispolgárnak volt jellemző a válasza, m ikor fe lte tték  neki e 
kérdést, hogy m it szól a háborúhoz. Azt mondta: „Én utálom  a háborút, de 
ha már háború, akkor m eg kell gondolni azt, hogy m i az utóbbi időben mindig 
a ném etektől szenved tünk és az oroszokkal szövetségben voltunk. Sztálinról 
van elnevezve utca hazánkban, m ajdnem  minden városban, de nem tudok  
egyetlen francia városról, ahol a ném et m ilitaristák vezéreiről, vagy tábor
nokairól volna utca elnevezve. A z oroszok mindig barátaink voltak és ha már 
lövöldözni kell, akkor sem m iképpen sem fogunk ráju.c lövöldözni.“ Világos, 
hogy ez a vélemény nem  áll tiszta ideológiai alapokon, de visszatükrözi a még 
öntudatlan  dolgozók vélem ényét. U gyanakkor tudnunk  kell, hogy ezekben az 
országokban hatalm as, jól szervezett és igen nagy befolyással rendelkező 
Kom m unista P árto k  vannak, am elyek m egm utatták m ár a fasizmus elleni 
harcban is, hogy a nép igazi barátai.

Ezekkel a háborús készülődésekkel szemben fontos gátat jelen t az impe- 
rial sta országok dolgozó töm egeinek akarata  és hangulata . De a legfentosabb 
akadály az im perialisták  háborús tervei előtt, a béketábor hatalm as ereje,
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am sly állandóan növekszik, ezen belül is a •'hatalmas Szovjetunió- A Szovjet
unióban most folyó hatalm as építkezések, a term előerők‘‘forradalm i á ta laku lá
sának jegyében történnek. A szovjet em ber m egfordítja a folyókat, elhordja a 
hegyeket, felhasználja azokat az óriási energiaforrásokat, am elyeket az im pe
rialista államok el sem tudnak képzeln máskép, m int a rombolás kútforrásait- 
A szocialista rendszer képes arra. hogy ezeket az energiaforrásokat az em beri
ség javára fordítsa. A Szovjetunió m ellett m eglendül az em beriség egynegyedét 
kitevő hatalm as kínai nép is, amelynek fejlődési lehetősége és perspektívája 
m egderm eszti az im perialistákat, és fejlődünk mi is, a népi demokráciák, a 
Demokratikus Német Köztársaság, hatalm as tempóban. Ezek a legdöntőbb ténye
zők .a háborús uszítok terveinek m eggátlására. A békét fenn ta rtan i csak úgy 
lehet, ha mi gazdaságilag, politikailag és katonailag egyre fokozódó tú l
erőre teszünk szert és ha az im perialista országok dolgozói m inden e éjükét 
megfeszítik a sa já t elnyomóik elleni harcban.. Csak ez képes elhárítani az 
em berisig elől egy III. világháború veszedelmét. Ez az. am it Sztábn elv társ 
úgy fejezett ki, hogy „A béke tartós lesz, ha a népek kezükbe veszik a béke 
megvédésének ügyét és végig k itartanak  m ellette.“

Ilyen a helyzet nemzetközileg, am ikor Néphadseregünk személyi állo
m ánya nekigyürkőzik. hogy megbirkózzék az ezévi politikai ok tatás anyagá
v a l cs e t t a n  sikereket érjen el.

Világos, hogy a fent elm ondottak szerint a béke megvédésében egyik leg
döntőbb feltétel az erős, ütőképes és elszánt Néphadsereg kiép tése. Tapasz
talatbó l tudjuk, hogy a szovjet hadsereg hatalm as ütőképességének és elszánt
ságának a szaktudáson kívül legfontosabb biztosítéka politikai öntudata volt- 
A szovjet harccs pontosan tud 'a, hogy hazája mit vár tőle és m é r t  várja. 
A legegyszerűbb harcos is tudta, hogy az internacionalizm us hadseregének 
katonája. Tudták, mi a jelentősége nemcsak a háború nagy kérdéseinek, 
hanem  az egyes részletkérdéseknek is. Tudták, hogy m iért kell kihordani a. 
sebesülteket életük kockáztatásával, tudták, hogy m iért kell. járőrbe menni, 
m iért kell sietni Berlin elfoglalásával, m ért kell Budapest felszabadításáért 
több vérrel fizetni és nem ágyútűzzel szétrombolni, egyáltalában, pontosan 
tud ták , hogy m 't akarnak és hogy m iért akarják. És tudták, hogy kinek az 
érdeke, am iért harcolnak. Ezt a politikai öntudatot úgy tu d ták  megszerezni, 
hogy hosszú éveken keresztül helyes és jól vezetett politika' oktatás folyt a 
szovjet hadsereg soraiban. Természetes az, hogy csak annak á hadseregnek a 
soraikban lehet ilyen céltudatos m unkát kifejteni, ahol ez igazságot h irdetik , 
ahol a dolgozók valóságos érdekeit képviselő állam hatalom  áll a dolgozók 
élén, ahol az élcsapat, a P á rt vezeti ezt a m unkát, amely képes a dolgozók 
érdekeinek igazi felmérésére.

Nálunk, Néphadseregünkben a példakép a sok harcban m egedzett Szovjet 
Hadsereg, az a hadsereg, am ely fennállása óta, tehát több m int 33 év óta 
m nden harcban győzött. A rra tö rek szü n k 'teh á t, hogy jó pártpo litikai okta
tással ugyanúgy kifejlesszük Néphadseregünk személyi állom ányának politikai 
képzettségét és öntudatát, ahogy az a Szovjet Hadseregben van. Csak akkor 
leszünk képesek az elénk háruló nagyszabású m unkát m egvalósítani, a harc
készséget állandóan fekozni, a M iniszter B ajtárs p a rancsait te ljesíteni.’ ha  
politikai oktatásunk színvonala magas lesz, ha tisztjeink példam utatóan vesz
nek részt az ok tatásban  és nagy eredm ényeket érnek el. E rre  a munkára, 
késztet bennünket a fent vázolt nemzetközi helyzet, Pártunk, dolgozó népünk 
és az egész béketábor iránti kötelességünk.
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T e r v m u n h a  a  c s a p a t o r v o s i  s z o l g á l a t b a n

Irta: Dr N agy  Andor 
orvosszázados.

Dolgozó népünk a hároméves te^v teljesítése u tán  újabb, hősi erőfeszí
téssel ötéves tervünk  teljesítésén dolgozik. Három éves tervünket idő előtt 
fejeztük be. K ét év és öt hónap a la tt nemcsak befejeztük, hanem  jelentős 
m értékben tú l is te ljesíte ttük . Ötéves tervünk viszont m ár induláskor tú l sze
rénynek bizonyult, dolgozó népünkben levő k .m en the te tlen  lehetőségekhez 
képest. Ötéves tervünket P ártunk  II. Kongresszusának ú tm utatása alapján 
átdolgoztuk, s hatalm as m értékben felem eltük.

Országunk szocialista építése terén  m indenütt tervekkel, megfeszített, de 
mégis reális tervekkel dolgozunk. Terveink megszabják fejlődésünk irányát 
és m egm utatják az u ta t a szocializmus felé. Tervek nélkül fejlődésünk meg- 
állana és országunk m enthetetlenül a kapitalisták  kezébe hullana, társadal
m unkban felü tné fe jé t a kapitalista term elés anarchiája.

Term elésünket, ku ltú ránka t szocialista tervekkel építjük, fejlesztjük. Vilá
gos, hogy N éphadseregünk fejlesztése is csak feszes tervm unka alapján lehet
séges. Tervm unka hiányában a mi hadseregünk nem  fejlődhetett vo.na azzá 
az ütőképes, félelm etes erővé, am elytől ellenségeink rettegnek. P ártunk  útm u
tatása alapján tervszerűen ép ítettük  ki Néphadseregünket. Célunkat, példa
képünknek, a Szovjetunió Szocialista Vörös Hadseregének követését csak meg
feszített tervm unka alap ján  valósíthatjuk meg. N éphadseregünk egyetlen fegy
vernem e, egyetlen szolgálati ága sem  lehet k ivétel ez alól, nem  dolgozhat 
konkrét tervek  nélkül.

A terveknek honvédségünknél éppen úgy, m int népgazdaságunkban, csak 
felbontva, legyezőszerűen kiterítve lehet ereje. A terv  terv  m arad mindaddig, 
míg azt meg nem valósítják. Terv építő erővé csak akkor válik, m ikor a dol
gozó milliók m unkája tudatosan m egvalósítja azt. Tudatosan m egvalósítani 
azonban csak akkor tudja, ha világosan lá tja  a közeli és távolabbi célt, ha a 
tervben m egtalálja saját konkrét fe lad a tá t és m ár m egism erte a távolabbi 
célt, a szocialista társadalm at és azon belül a szocialista Néphadsereget.

A fentiekben csak rövid ú tm u ta tást kívántam  adni az általunk m ár eddig 
is jól ism ert tényről, a tervm unka fontosságáról a szocializmus építésében. 
U taltam  arra, hogy m inden szolgálati ág kötelessége tervm unkát folytatni. Ez 
a tétel fokozott m értékben  vonatkozik a mi szolgálatunkra, az egészségügyi 
szolgálatra. Fokozott m értékben vonatkozik ránk, mivel bizton m ondhatjuk, 
hogy a m i szolgálatunk a honvédség legsokréíűbb szolgálata. A mi szolgala
tunk  m inden szolgálati ágba belenyúlik. Az egészségügyi szolgálatnak a csapat 
m inden m egnyilvánulását ellenőrianie kell.

Javasla ta ival beleszól a csapát egész életébe. Nincs, és nem is lehet olyan 
problém a a honvédségnél, ami az eü. szolgálatot közvetve, vagy közvetlenül 
nem érinti. Nem lehet egy kérdés sem  érdektelen az eü. szolgálat számára, 
mivel m inden feladatot em berek h a jtan ak  végre. Az embernek, a legfőbb é r
téknek megóvása pedig az eü. szolgálat feladata. Ezek az emberek, honvédek, 
baj ársaink, tőlünk várják  azt, hogy legjobb tudásunk szerint vigyázzunk 
egészségükre. Legjobb tudásunk szerin t azonban csak akkor tud juk  felada
ta inkat végrehajtani, ha szolgálatunkat tervszerűen végezzük, ha nem  m erü
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lünk el & napi m unka zűrzavarába, s ha feladataink között rendet tudunk 
terem teni, ha feladatainkat fontossági sorrendben m eghatározzuk és felosztjuk.

Ennek megvalósítása érdekében az eü. szolgálat vezetőjének terve t kell 
készítenie és ezt a tervet fel is kell bontania tervm unkája folyam án. Saját 
távolabbi tervét, a szovjet honvédorvos színvonalának elérését következetesen, 
céltudatosan közeliti meg. Havi m unkatervét mindig úgy kell elkészítenie, 
hogy az az előző havihoz képest fejlődést jelentsen. Minden hónappal kerü l
jön közelebb eü. szolgálatunk a szovjet eü- szolgálat színvonalának eléréséhez.

Az eü. szolgálat terve is csak akkor válik erővé, ha azt a bajtársak  végre
hajtják , s megvalósítják. M egvalósítani pedig úgy tudjuk, ha tervünke t szét
bontjuk, a havi m unkatervet legalább napokra, s a heti te rv e t órákra. Ilyen 
tervet az ezred vezető orvosa csak akkor tud  reálisan készíteni, ha elöljárói, 
a csapat parancsnoka és a hadosztály vezető orvos közlik vele sa já t tervük
nek az ezred vezető orvosának m unkáját érintő részét és így ő ezeket az ada
tokat beledolgozhatja saját m unkatervébe. Ezen közlések hiányában az e. vez.
o. m ynkaterve gyakran légüres térbe kerül, nem képes k itűzött célját elérni.

Éppen úgy, ahogy az e. vez. o -nak ism ernie kell elöljárói rendeletéit, s 
ezek m unkatervének az ö szolgálatát érintő részét, éppen úgy kell az e. vez.
o.-nak ism ertetnie saját tervének azokat a részeit beosztottjaival, am ely azok 
szolgálatát befolyásolja. Ezek ism ertetése u tán  m nden beosztott az eü. tiszt
helyettesig, az e. vez. o. m unkaerve alapján elkészíti saját m unkatervét. Az 
elkészített m unkaterveket m inden eü. beeosztott saját szakmai elöljárójának 
jóváhagyásra benyújtja, s ez a jóváhagyás u tán  számára parancs lesz. E rend
szer betartásával a parancsnokoknak módjuk van beosztottjaik m unkatervét 
és ennek adatait ellenőrizni és szemléik folyamán ezen adatokat felhasználni. 
Figyelem be tudják venni először azt, hogy beosztottjuk végrehajtja-e  tervét, 
másodszor pedig ellenőrzéseiket oly időpontra teszik, am ikor azt végre is tud
ják  h ajtan i és nem  gátolja ezt a vez. o. szolgálati akadályoztatottsága, vagy 
fontos, halaszthatatlan teendői m iatt nem válik szükségessé annak  megismét
lése, illetve elhalasztása.

A  tervm unka leggyakoribb akadályait a következőkben látom :
a) szolgálatunk a fejlődés folyam án mind határozottakban a rra  veszi az 

irányt, hogy honvédorvosaink elsősorban megelőző orvosokká váljanak. Ter
mészetesen fontosságában ez nem  csökkenti a honvédorvosok gyógyító orvosi 
feladatát. Ez a gyógyító orvosi feladat nem egyszer m egzavarja a megelőző 
honvédorvos m unkáját. Ez azonban csaknem kizárólag a vez. o. erélytelensé- 
gén és a csapattiszt bajtársak  m ind ritkábban előforduló m eg nem  értésén 
alaps.zik. A vez. o.-nak oda kell hatnia, hogy a parancsban lerögzített rend lési 
időt a bajtársak tartsák  be. Nem szabad a vez. o.-nak m induntalan  félbesza
k ítan ia  tervszerű m unkáját, nem sürgős esetek vizsgálata m iatt. A sürgős ese
teket az orvosnak az orvosi esküben foglaltak szerint is kötelessége bárm ilyen 
m unka abbahagyása árán is .ellátni. Ez azonban elenyésző száma m ia tt a terv
m unkáját nem befolyásolja hátrányosan. •

b a tervm unka n r'sik  zavaró tényezője az, ha a többi szolgálati ág n^m 
dolgozik tervszerűen, illetve nem  közlik a vez. o.-val a tervnek  a vez. o.-t is 
érintő részét. I tt  főleg az élm. szolgálatra utalok, mely a legszorosabb együtt
m űködést kívánja meg az e. ü. szolgálattal. Ha az élm. szolgálat a vételezések, 
élelem kiosztások időpontjait nem  állítja  be pontos időre, akkor' az e. ü. szol
gálat m unkáját teljesen m egzavarja. A vez. o. m unkájában kapkodni kénysze
rül, m ivel az ellenőrzéseket nem  halaszthatja el. Ugyancsak fontos kérdés az,
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hogy a kiképzések időpontjá t is kellő időben tu d ja  m eg az e. ü. szolgálat. Az 
e. ü. kiképzés pontos tervezeté t a kiképzési előadónak az e- ü. szolgálattal kar
ö ltve kell m eghatároznia. Ez a kérdés nemcsak a te rv  teljesítését, hanem  a 
lelkiism eretes felkészülés m iatt is felté tlenül szükséges. A későn kiadott to
vábbképzési rendelet is fe lho rd ja  az e. ü. szolgálat tervét, nemcsak a rra  az 
időre, am it maga a kiképzés vesz igénybe, hanem  a felkészülésbe i-s nvdván- 
valóan csak a tervm unka rovására tud m agának időt szakítani. A kikép és 
tervszerűsége döntő kérdés, m ert egyik legszebb fe lada 'unk , hogy személyi 
állom ányunk egészségügyi k u ltú rá já t szüntelenül fejlesszük.

c) A honvédorvosi szolgálat éppen sokrétűsége m iatt nem haronlí'ható  
össze egy polgári orvos ténykedésével. A 'honvédorvos gyakran kerülhet olyan 
helyzetbe, hogy v á ra tlan  parancs folytán hosszabb-rövidebb időre tervé; töb
bé-kévé: bbé m ódosítania kell. E rre a m ódosításra azonban mindig időt kell 
szakítania, mivel a k itűzö tt új feladatokat is csak tervszerűen lehet megvaló
sítani. Ez tulajdonképpen nem is akadálya a honvédorvosi tervm unkának, ha
nem  annak sajátossága. A gyakori módosítások elkerülésére nézetem szerint 
tanácsos -ai havi te rv b e  takaré-knapokat beállítani. A heti tervbe azonban m ár 
a tartaléknapok h e ly e tt órák ik ta th a to k  be. A m unkaíerv  form ájánál mindig 
legyünk figyelemmel arra, hogy helyünk legyen a ténylegesen elvégzett 
m unka bejegyzésére és az esetleges gátló körülm ények felhozására, mely m iatt 
tervünknek ez a része csupán te rv  marad. Tehát lényeges az. hogy tervünk, 
m unkánk mérlege legyen. Legyen mindig világos, áttokinthető  és hiteles. Ne 
írjunk  bele valótlan adatokat, hogy ezzel m agunkat és elöljáróinkat félre
vezessük. —

Néhány szót szeretnék a m unkaterv  tarta lm áró l írni. Melyek legyenek 
azok a konkrét feladatok, am elyekre felté tlenül ki kell térni?

1. a m unkát ervben  legyen meg az állandó helye a napi m unkának, melyet 
szabályzataink részünkre- naponta kötelezően előírnak:

2. katonai szakm ai továbbképzések időpontja;
3. az ellenőrzések pontos terve;
4. egyéni tanu lásunk  időpontja.

K ülön nagy súlyt kell fektetn i a legpontosabb ellenőrzési terv kidolgozására 
és annak m aradéktalan  végrehajtására. €

Napi pontos tervsém át leközölni teljesen céltalan  lenne, mivel ez leg
nagyobb részt a helyi adottságoktól függ. A vez. o. feladata nem tű r  meg 
sem m i sematizálást, m ivel fe ladatait csapatának jellege, kiképzési időszak, 
évszak, stb. befolyásolja. Befolyásolja elöljáróinak parancsa és nem u'olsó so r
ban saját kezdeményezése, sa já t lelkiism erete és szeretete dolgozó népe és 
annak  hadserege irán t.

Tervm unkánkat csak abban az esetben lehet elképzelni, ha az éü. szol
gála t különböző te rv e i egy-egy fogaskereket jelentenek, m elyek pon tos 'n  egy
m ásba illenek és e fogaskerekek szervesen kapcsolódnak a csapat szerkeze
tébe, A terv-munka irán y á t a H. M bajtárs parancsai és a csoportfőnökség 
»rendeletéi kell, hogy megszabják. A  h. o. vez. o, m egkapja ezeket és m unka
te rv ib e n  feldolgozza. Tervének részleteit beosztottja.val ism erteti, s az idő
pontokat meghatározza. Ha ezt a ho. vez. d. végrehaitia . a k k o r  ez olyan ke
re te t jelent az -e. vez. o. részére, hogy ő m unkatervét beillesztheti a rép-had
sereg e. ü. szolgálatának tervm unkájába. A pontos m unka feltétele a~ónban, 
hogy a fogaskerék m ásik oldalába a csapat tervm unkája  pontosan hozzákap
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csolódjék. Ahol a csapaton belül a fegyelem nem  szilárd, a parancsnok ötlet
szerűen dolgozik, s a csapat az időpontokat nem  ta r t ja  be, ott az e. ü. szol
galat terve is csődbe ju t.

T ekintettel a tervm unkát befolyásoló tényezők sokaságára, világos, hogy 
a tervm unkát gátló körülm ényeket mindig pontosan le ke.l rögzíteni. A v-Z. 
o. csak így tud  felelni arra  a kérdésre, hogy esetleges lem aradásának mi volt 
az oka. Csak ilyen feljegyzések alapján lehet a továbbiakban a hiányossá
gokat kiküszöbölni, A vez. o.-nak elsőrendű feladata, hogy m ie.ő.t napi m un
kája után elhagyja szolgálati helyét, feltétlenül vezesse be m unkatervébe e z  
aznap elvégzett m unkát. Az eredm ény csak kielégítő lehet. Jó m unka és meg
felelő együttm űködés a csapat parancsnokával, valam int a szakmai elöljáró
val, kizárja, xiogy jelentős lem aradás legyen a tervben. Természetesen csak 
abban az esetben, ha tervünk jó és reális volt.

Sztálin elv társ m ondotta, hogy a jó had ápnak^ órem ű pontosságával kell 
működnie. Az óramű pontosságával működő jó hadtápban  az e. ü. szolgálat 
csak úgy illeszkedhet be, ha tervét pontosan b e tartja , a parancsokat m ara
déktalanul végrehajtja és végrehajtatja.

Cikkem néha egy hosszú tervm unka tapasztalatából szűrődött le. M egírá
sára inkább az ösztönzött, hogy tanulva m unkásosztályunk példájából, felhív
jam  a figyelm et a mi tervm unkánk fontosságára. T ud .m , hegy rengeteg aka
dálya van az e. vez. o. tervm unkájának, azonban ezek nem  lek ü .d h . te tten  
akadályok, s ha tervünk alapog és átgondolt volt, akkor azon ritkán  kell mó
dosítani. Nem törekedtem  arra, hogy pcntcs u tasításokat adjak m u n k ite rv ek  
készítésére, vagy hogy pontosan m eghatározzam az e. ü. szolgálaton belüli 
együttműködés módozatait. Ezt a célt nyilvánvalóan nem  érem el, azt azon
ban, azt hiszem elérem, hogy az érdeklődés fénysugarába helyeztem ezt a n a 
gyon fontos problém át. Cikkem nyomán remélem, hogy megindul egy jótékony- 
hatású tapasztalatcsere a vez. o./-k között, a tervm unka tökéletesítése érdeké
ben, s az ezen a téren bőségesebb tapasztalattal rendelkező bajtársak  ta lán  
sokkal konkretebb javaslatokat tesznek.

Ha a honvédorvos bajtársak felm érik e kérdés fontosságát és döntő k ér
désnek tek in tik  a tervm unkát, javaslataikat megteszik, m indenütt m egszünte
tik a tervné’küli m unkát, elvetik a formálisan készült m unkaterveket, úgy 
cikkem feltétlenül m egtette hatását és hozzájárult szolgálatunk jebbáté te - 
lé'hez.

f i </észséfiüf /r ;üah helyzete  lt)50-bcn
írták: Dr. Somogyi György és Dr. Ecsedi Andor.

I .

A kapitalizm us megdöntésével, a kizsákmányolás felszámolásával, a m unka- 
nélküliség és az ezzel járó  nyomor m egszüntetésével, a termelőeszközök társa
dalm asításával lehetővé vá lt a dolgozók széles rétegeinek egészségvédelme. 
Népi dem okráciánk élt ezzel a lehetőséggel és az elm últ hat év a la tt hatalm as 
szervező és építő m unka folyt ezen a téren is. A felszabadulás u táni hely
zetet romos kórházak, kiégett gyógyszertárak és az egészségügyi szemé’yret: 
hiánya jellemezte. Ma m ár nemcsak elértük, hanem  m inden téren tú l  is halad
tu k  a háborúelőtti színvonalat.
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Népgazdaságunk rohamos fejlődése, a nem zeti jövedelem em elkedése lehe
tővé teszi, hogy m ind nagyobb és nagyobb összeget fordítsunk egészségügyre.

Egészségügyi kiadások:
1938................................................................. 163 millió forint
1951...................................................... kb. 1000 millió forint

Az 1951-es előirányzatban kizárólag egészségügyi kiadások szerepelnek, 
m íg az 1938-as szociális kiadások is (aggok otthona, népkonyhák, m unkanél
küli-segélyek, stb.). Ennek ellenére 1951-ben hatszor annyit fordítunk 
egészségügyre, m in t am ennyit a H orthy-éra költö tt 1938-ban. Egészségügyünk 
fejlesztésének ü tem ére jellemző, hogy 1950-ben csupán az egészségügyi beru
házások összege is felülm últa az 1938. évi Összes egészségügyi kiadásokat.

Nem véletlen, hogy évről évre többet fordítunk egészségügyre. A szoci
alizm us fejlődésének törvénye a néptöm egek anyagi és ku lturális színvonalá
n ak  és ezzel együ tt egészségének állandó emelkedése. Az im perializm us tör
vénye a dolgozók anyagi helyzetének és egészségének szüntelen romlása. 
A  Szovjetunió 1951-es költségvetésének 26,8%-át költi kulturális és egészség
ügyi célokra, az Orosz Szövetséges Szocialista Szovjet Köztársaság pedig 
70% -át. Az im perialista államok ellenben, így elsősorban az Egyesült Államok 
fegyverkezési hajszájuk  következtében állandóan szűkítik az egészségügyre 
fo rd íto tt kiadásokat. Trum an 1951. januárban  a kongresszushoz intézett üze
netében  a következőket mondotta: „A közeljövőben nem tud juk  biztosítani 
bevételeink oly nagy részét egészségügyi szolgáltatásokra és intézm ényekre, 
m in t azt a norm ál s békeidőben terveztük .“ Az Egyesült Államok egész költ
ségvetésének csak 1 % -át fordítja közegészségügyi célokra.

A Szovjetunióban 1950 végére, 1913-hoz viszonyítva, a kórházi ágyak 
szám a megtízszereződött. Az Egyesült Á llam okban ugyanezen idő a la tt a kór
házi ágyak száma alig valam ivel több, m int kétszeresére növekedett. A Szov
je tun ió  az első és második v lágháború, a fegyveres intervenciók ellenére 
ö tször olyan gyors iram ban fejlesztette egészségügyét, m int az Egyesült Álla
mok. Ha pedig csak a sztálini ötéves tervek időszakát vesszük, 1928— 1950-ig 
a Szovjetunió kórházi ágyainak száma hatszorosára növekedett, míg az Egye
sü lt Államok kórházi ágyainak száma csak 50%-kai növekedett. A Szovjet
unió  fejlődésének ütem e ezen idő a la tt 12-szeresen m últa felül az Egyesült 
Állam ok fejlődését.

Az im perializm us szeret kérkedni azzal, hogy m ennyit tesz az elm aradt 
terü le tek  érdekében. Azonban ha megnézzük például 80 évi angol uralom  után 
N igéria egészségügyi ellátottságát, ennek az állításnak a valótlanságára éles 
fény  derül.

’ Nigéria 1947-ben, 80 évi angol uralom után
E s y  o rvosra  .ju tó  E gy  kó rházi á e y ra  ju tó

lakosok sz á m a  lakosok szám a

135.000 3700

Ez az eredm énye az angol im perializm us gondoskodásának a gyarm ati 
népekről.

A  Szovjetunióban a szocializmus két évtizede a gazdasági, a k u ltu rá l's  és 
egészségügyi helyzet rohamos javu lását eredm ényezte a hatalm as Szovjetunió
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te rü le tén  élő valamennyi, a cári uralom  a la tt gyarm ati sorban sínylődő nem ze
tiség számára. így  például a Tadzsik köztársaság lakosságának egészségügyi 
helyzete a Szovjethatalom  évei a la tt a következőképen változott meg:

E g y  o rvosra 
ju tó  lakosok 

szám a

Effy kó rházi 
ágy ra  »u'ó 

lakosok  szám a

Tadzsik köztársaság 1 9 1 4 .................. ..........  1 0 0 .0 0 0 13.000

Tadzsik köztársaság 1935 .................. ...............  3 .400 408

Tadzsik köztársaság 195 0 .................. ..........  ..... 260

II.

A m agyar nép egészségügyi helyzetének javulását elsősorban a népm oz
galmi eredm ények m utatják:

É v

IOOO
lói kre 

ju tó
h ázasság -
kö lesek

IO O
élves7ületésre

ju tó
csrcsem ő-
halá lozás

szám a

1938 —  —  —  —  —  _  —  _ 8,2 13.1
1945. —  —  — 8,1 16,9
1946. _  —  _ 10,9 11.7
1947 —  —  —  —  —  —  —  — 10  8  ' 10,7
1948. —  _  —  —  — 10 7 9,4
1949. —  —  —  —  —  —  — 11,7 9,1
1950 —  —  —  —  —  —  —  — 11,4 8 ,4

A dem ográf ai adatokat vizsgálva, feltűnik  a házasságkötések jelentős 
emelkedése. Különösen örvendetes, hogy a házasságkötők életkora jelentősen 
eltolódott a fiatalabb korosztályok felé. 1939-ben a vőlegényeknek 22,4%-a 
volt 25 éven aluli, 1949-ben pedig 36,4%-a.

Jelentősen növekedett a születések száma is. A szocializmust építő népi 
dem okráciákban a jövő biztonságának érzete tö lti el a dolgozókat és jövőbe 
vete tt optimizm ust tükrözi a születések emelkedése. A felszabadulás óta állan
dóan m agas szinten mozgó születések száma azt m utatja, hogy a születések 
szám ának emelkedése nem véletlen kiugró eredmény, hanem  tartó s folyam at.

Igen jelentősen csökkent a halálozás is.
A születési és halálozási arányszám  javulásának következtében M agyar- 

ország lakossága évente 80.000 fővel szaporod k.
A csecsemőhalálozás országunk történetében először csökkent 10% alá. 

Ennek következtében 1950-ben 7100-zal kevesebb csecsemő halt meg, m int 
1938-ban. A népmozgalmi adatok meggyőzően m utatják, hogy az élet valóban 
sz&bbé válik és miképpen valósul meg a gyakorlatban a sztálini jelszó: „Leg
főbb érték  az ember.“

É letünk nemcsak szebb, hanem  hosszabb is lett. így 1941-hez viszonyítva 
a fiúújszülöttek várható átlagos élettartam a 4 évvel, a leányújszülötteké pedig
5,5 évvel növekedett.
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.
Év

A fiú | A leány

é lveszü lö ttek  v á rh a tó  
át lagos  é l e t t a r t a m a  

szüle téskor

1900/1901. évi átlag — — — — 37,4 év 38,1 év
1910/1911. „ „ _ _ _ _ _ 39,0 „ 40,5 „
1920/1021. „ ,, _  _  _  — 41,0 „ 43,1 „
1930/1931. „ ,, — — — 49,3 „ 51.8 „
1941. évi adatok — — — — — 54,9 „ 58,2 ,,
1948/1949 évi átlag — — — — 58,8 „ 63.8 „

III.

A  dolgozók és családtagjai 'egészségének védelm ében igen jelentős tényező 
a társadalom biztosítás, amely a dolgozókat és családtagjaikat díjm entes orvosi 
ellátásban részesíti. A Szovjetunióban az általános népbiztosítás', elv alapján 
az egész lakosság jogosult orvosi és kórházi ellátásra. Társadalom biztosításunk 
is fokozatosan halad ebben az irányban. A foglalkoztatottak arány iban  
növekszik a biztosítottak száma.

A  biztosítottak számának alakulása Magyarországon

É v

Biztosi 'á sba  
b evon t  
tagok  és 

c s a lád tagok  
száma 

mill iókban

B iz to s í 'á sb a  
b ev o n ta k  
száma a 
lakosság  

°/0 ban

1938 __________________________ 2 8 30,9
1947 — 3,0 33,0
1948. —  —  —  _  —  —  — 3 3 36 ,0
1949, _ _ _ _ _ _ _ _ 3 8 41,1
1950. —  —  —  —  —  —  — — — 4,4 47,3
1954. ( t e r v )  — j —  -—- —  —  - 1 6,7 70,0

A z  ötéves terv  végére a biztosításba bevontak száma el fogja érni a 
lakosság 70% -át. Különösen jelentősen fog emelkedni a falusi lakosság bevo
nása a társ.adalom b:ztosításba a TSzCs-ok fejlődésével. Ma az összes biztosítot
taknak  a falus, lakosság csak 3% -át teszi, ez a szám 1954-re 37% -ra fog 
emelkedni.

A m últban  a biztosítóintézetek nem  a dolgozók, hanem  á tőkések érdekeit 
szolgálták. Igyekeztek a dolgozók közé mesterséges válaszfalakat húzni, szét
forgácsolni őket és egységes érdekeik kiharcolásában megakadályozni. Külön 
biztosító irtézethez tartoz tak  a fizikai dolgozók (zömük az OTI-hoz, de a bányá
szok a különböző bár.yatárspénztárakhoz, a dohánygyári munkások a DOBBI- 
hoz), külön biztosítóintézethez a m agántisztv  selők (MABI). a közalkalmazottak 
(OTBA>. s a fővárosi alkalm azottak (SZASA), stb. 1938 ban 30 biztosítóintízet 
m űködött. A  fer.ti állapot a felszabadulás u tán  akadályozta a társadalom b:z- 
tosítási ellátás színvonalának emelését, hiszen a sok szétaprózott biztosító
in tézet nem  tudo tt megfelelő ellátást nyújtan i. Azonkívül jelentős költségtöbb
le te t és felesleges utazásokat is je len te tt a dolgozók számára Például Óz dón 
B ányatárspénztári rendelőintézet m űködött, ugyanakkor az o tt lévő OTT,
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OTBA-biztosítottaknak Miskolcra, illetőleg Budapestre kelle tt jönniök szak- 
rendelésre. 1950 végére a biztosítóintézetek egységesítésével felszám oltuk ezt 
a visszás helyzetet és ma m ár csak két biztosítóintézet működik, az SZTK és 
a MÁV Egészségügyi Intézet.

Jelentős lépést je lentett a társadalom biztosítás m unkájának m egjav ításá
ban á  táppénzkifizetés decentralizálása cs társadalm i ellenőrzésének bevezetése. 
A biztosítóintézetek egyesítésének és a táppénzkifizetés decentralizálásának 
következtében lehetővé vált az adminisztrációs költségek csökkentése. Míg 
1938-ban az összes járulékok 14.6%-át ford íto tták  adminisztrációs költségek 
fedezésire, addig 1950-ben csak 4,8%-át. Az adrainisztrác'ós költségek ilyen 
arányú csökkentése csupán 1950-ben 162 millió forin t m egtakarítást je len te tt.

1938-hoz v 'szonyítva jelentősen m egnőtt a különböző ju tta tások  összege 
is. Az összes kiadásokból egy b iztosíto ttra ju to tt:

1938-ban .......................................................................  344 Ft
1950-ben .......................................................................  949 Ft

De a pusztán számszerű összehasonlítás nem m utatja világosan, hogy a 
dolgozóknak ma mennyivel többet nyú jt a társadalom biztosítás. Hiszen 1938- 
ban a dolgozók fizették a járulékok %-át, m íg m a csaknem teljes egészében 
ä m unkaadó (állam) fizeti.

Jelentősen nő tt az egy biztosíto ttra ju tó  táppénz, kórházi költség és gyó
gyászatig költség:

Egy biztosítottra ju tó  kiadások összege

K észpénz- K órházi G vó g v ásza ti
segély költség költség

f o r i n t b a n

1938 —  —  —  —  —  —  —  — 77 64 37
1950. —  —  —  —  —  —  —  — 181 107 11 0

Fokozottabban jobb ellátást biztosítunk dolgozóinknak, am it bizonyít 
többek között a  gyógyászati költségeknek háromszorosára való növekedése. 
K iterjesztettük a társadalom biztosítást a diákokra és az egyetemi hallgatókra. 
Felem eltük a biztosítottak, a nyugdíjasok kórházi ápolásának idejét. A dol
gozók az első három  napra is kapnak táppénzt. Csupán ez  az intézkedés évi 
30 m illió forint többletkiadást jelent.

Ugyanakkor azonban, amikor népi dem okráciánk jelentősen növeli a dol
gozók társadalom biztosítására fo rd íto tt összegeket, a dolgozóknak egy kis, ke- 
vésbbé öntudatos része, jogtalanul veszi azt igénybe. Ebben szerepet játszik, 
hogy orvosaink egy része kellő indok nélkül, felületes vizsgálat alapján is h a j
lamos ,,a betegét“ táppénzes állom ányba vern i. Az ötéves te rv  végrehajtá
sáért fo ly tato tt harc egyik fontos előfeltétele a m unkafegyel'n  m egszilárdí
tása. Orvosaink jelentős szerepet tudnak játszani ebben a táppénzcsalók le 
leplezésével és az ezen a téren  m utatkozó lazaság felszámolásával.

Figyelemreméltó, hogy a sztahanovisták megbetegedési átlaga jelentősen 
alacsonyabb a nem  sztahanovista munkásokénál.

A sztahanovisták 3 napon tú li keresőképtelenséggel járó betegségei esetei
nek és napjainak alakulása:
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» M unkanapveszteség alakulása az összes m unkanap %-ában.

I PA RA G M u n k á so k n á l
S z ta h a n o 
v is tá k n á l

In d ex
m u n k á s= ioo

Gépgyártás — — —• — — — 4 ,0 % 1,7%  | 40 ,0  ,

Textilipar — — — — — — 6 , 8 % 3 ,1 % 45,1

A sztahanovistáknál a  betegségek átlagos ta rtam a is lényegesen alacso
nyabb.

Betegségek átlagos tartama.

I P A R A G M u n k á so k n á l S z tahano
vis tákná l

Gépgyártás — — — —• — — 24 5 nap 17,0 nap
Textilipar — — — — — — 27,3 „ 19,0 „

A sztahanovisták  fokozott m unkafegyelm ét je len ti az 1—3 napos beteg
ségi esetek ritk a  előfordulása. Á ltalában a b iztosítottak betegségi eseteinek 
12.4%-át 1—3 napos betegségek képezik. Ezzel szemben a gépgyártásban és a 
textiliparban dolgozó sztahanovisták összes betegségi eseteinek csak 4^8%-a az 
1—3 napon betegség.

IV.

A lakosság egészségügyi ellátásának egyik fokm érője az orvosi személyzet 
száma. Az alábbi táb la  m u ta tja  az orvosok szám ának változását:

E V
ioo.ooo Ínkosra

sz ám a ju ló  orvosok 
száma

1945. — — — — — — — 7,240 80
1950. 9.629 103

Orvossal "való ellá to ttságunk kedvezőnek mondható, országos átlagban egy 
orvosra 970 lakos ju t, azonban te rü le ti m egoszlásuk egyenlőtlen.

E g y  orvosra ju tó  lakosok  
szám a

Budapesten — — — — — — — — —  — 380
Vidéki városokban — — — —- — — — — —■ 622 
Községekben — — — — — — —  — — — 2400

Az arán y ta lan  elosztásnak oka részben az egészségügyi intézmények váro
sokba való elhelyezésének, részben pedig a kapital sta  magánprakszis követ
kezménye, hiszen a kapitalizm usban az orvosi ellátást csak a tehetősebb városi 
polgárság tu d ta  m egfizetni. Az arány talan  elosztásban kétségtelenül szerepet 
játszik a fa lu  ku ltu rális  elm aradottsága is. F iatal orvosaink egyik döntő fel
adata résztvenni a falu  egészségügyi, ku ltu rá lis  elm aradottságának a felszá-
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m olásában. Egészségügyi szervezésünk fontos feladata orvosaink tervszerű te 
rü le ti  elhelyezése, a fenti hiányosságok kiküszöbölése. A 422. oldalon közölt 
kartogram m  m u ta tja  az egy orvosra ju tó  lakosok számát községekben (váro
sok nélkül).

Igen jelentősen növekszik az orvosképzés. Mig az 1937—38. tanévben 
370-en kaptak oklevelet, addig 1949—50-ben ennek több m in t készerese, 788.

Az orvosellátottság mennyiségi oldala m ellett igen döntő tényező orvo
sa in k  szakmai színvonalának az emelése, a szakorvosképzés.

Szakorvosok
sz á m a

1936. — — _  — — —  3929
1950. — — — — — — —  — — — 5418

Igen örvendetes, hogy a m agyar orvosok közel %-a rendelkezik szakorvosi 
képesítéssel.

Sajnos, szakorvosaink terü le ti megoszlása szintén igen aránytalan. Buda
pesten  működik az összes szakorvosok 57%-a. A felszabadulás u tán  1300 új 
szakorvosi képesítést ad tak  ki, ez az összes szakorvosi képesítések 20%-a. Ez 
idő a la tt szerezték meg orvosaink a szakorvosilag elm aradt szakmákban a 
képesítések jelentős részét, egyes szakok szerin t a következő megoszlásban:

Gümökőr ...............................................................   42%
Orthopaedia .............................................................  58%
Labora'.órium .............................    69%
Röntgen .............................................................................  44%

Egyes vidékek szakorvosi ellátottsága igen változó, így Zalában 6000 
lakosra ju t 1 szakorvos, Szabolcsban. Szatm árban 6300-ra, m ig megyei viszony
la tb an  átlagban 3300. Legjobb az ellátottság Baranya és Csongrád megyéin 
ben, ami az ottlévő klinikáknak köszönhető.

V.

Egészségügyi intézm ényeink közül legjelentősebb a kórház. Jelentősége a 
jövőben fokozódni fog. Kórházaink nyílt intézm ényekké fejlődnek és a megyei 
kórház terü le tén  lévő egészségügyi intézm ények szakmai irányító jává válik. 
K órházaink igen számottevő fejlődésen m entek keresztül.

K ó rh á z i  á g y a k  
sz ám a

1938. december 31 .......................................................  44.000
1945. május 31 ............................................................. 28.000
1947. december 31    43.800
1951. március 31   53.200

A második világháború következtében kórházi ágyaink több m int 4 %-a 
elpusztult. 1947 végére elértük az 1938-as állapotot és a m ai nap g jelentősen 
több, m int 20%-k a i felül is m últuk. Hasonló a helyzet a többi népi dem okra
tikus országban is.

A rendelkezésre álló kórházi ágyak száma azonban nem  adja meg valójá
ban a lakosság egészségügyi elláto ttságát, m ert az a ttó l is függ, hogy a
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lakosság a meglévő ágyakat m ennyire képes igénybevenni. Ezt az ágykihasz
nálási arányszám  fejezi ki, mely nálunk következőképen alakult (a felvétel 
és elbocsátás napja egy napnak véve):

Az ágykihasználás a Horthy-korszakhoz v szonyítva jelentősen javu lt. A 
kapitalista országokra jellemző az ágykihasználás alacsony százaléka. így  
például az Egyesült Államokban a m agánkórházak 50%-a üresen áll, hasonló 
a helyzet Svédországban is, ahol a jól felszerelt kórházak drága ápolási d 'ja it 
a betegek nem tudják megfizetni. Míg nálunk a kórházi ápolási költség k 
jelentős részét a társadalom biztosítás fedezi, addig az Egyesü’t Állam okban a 
kórházi költségek 80%-át a betegek fedezik. Ennek következm ény:, hogy c tt 
az átlagos ápolási idő m agánkórházakban 8,8 nap, am' azt jelenti, hogy a be te
gek jelentős része teljes gyógyulásuk előtt anyagi okokból kénytelen elhagyni 
a kórházakat. Az am erikai életform ára és annak következm ényeire jellemző, 
hogy az USA-ban a kórházi ágyak fele elmeágy.

B ár nálunk jelentős javulás tapasztalható az ágykihasz.nálás't illetőleg, 
a Szovjetunió norm áját még nem értük  el. Ez városi kórházakra szülészet és 
fertőzőosztály nélkül 93,7%. szülészeten 87,9%. (A Szovjetunióban a f Ívétel 
és elbocsátás napja nem számít külön napnak, hanem  egy nap.) A kórházi 
ágykihasználás fokozásával még több dolgozó számára tehetjük lehetővé a 
gyógyulást.

Jelentékenyen megnőtt az ápolt betegek száma is:

Téves volna azonban ebből azt a következtetést levonni, hogy nőtt a m eg
betegedések száma. Az egészségügyi kultúrának, az életszínvonal em elkedésé
nek következtében mind többen és többen veszik igénybe a kórházakat.

Kórházaink működése is eredményesebb volt. M 'g 1938-ban 100 beteg
közül 3,7 halt meg, addig 1950-ben csak 2,4. Ez a csökkenés nem annak a 
következménye, hogy a súlyosabb betegek elm aradnak a kórházból, hanem  
annak, hogy a könnyebb betegek is nagyobb számban keresik fel kórházain
kat. Ezt többek között azt bizonyítja, hogy amíg 1938-ban 20.318, add:g 1950- 
ben 20.898 beteg halt meg kórházban, 1941-ben' 100 elhalt betegből 18.8 halt 
meg kórházban, 1950-ben pedig 21,8.

Rendkívül egyenlőtlen a kórházban elhaltak aránya az összes halo ttak  
százalékában a település jellege szerint. 100 halálozás közül gyógym 'ézetbon 
tö rtén t (1950-ben) Budapesten 51,6, vidéki városban 29 0, közié iben  12 2, 
Magyarországon összesen 21,8. (Az adatok az elhalt állandó lakhely? és nem 
a halál bekövetkezésének helye szerint le ttek  összeállítva.) A m egyék közül 
is k itűn ik  rossz arányával (Szabolcs (10,1) és Somogy (11,7). A különbséget 
részben a társadalom biztosításba bevont személyek száma, részben az egész
ségügy. k u ltú ra  terén  m utatkozó eltérések okozzák.

1938.
1947.
1950.

Agyi ilr's7nálás
o - b f ln

....... 71,5
...... 73.4
....... 85,1

1938-ban 
1950 ben

542.000 beteg
883.000 beteg
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A »,Gyógyíts jobban“ mozgalom következtében jelentősen csökkent az 
ápolás átlagos tartam a:

1938-ban
1947- ben
1948- ban
1949- ben
1950 ben

Még pontosabb képet kapunk, ha egyes osztályok m űködését hasonlítjuk 
össze, (Lásd a 425. oldalon lévő táblázatot.)

Az ápolás ta rtam án ak  igen fontos népgazdasági jelentőségé van, hiszen 
gyógyintézeteink feladata a dolgozók egészségének m inél rövidebb idő a la tt 
való teljes helyreállítása. Természetesen legfőbb cél a dolgozók egészségének 
te ljes helyreállítása és helytelen csak azért, hogy jobb statisztikát kapjunk, 
a dolgozót te ljes meggyógyulása elő tt a kórházból elbocsátani. A lant közöljük, 
a Szovjetunió és a mi kórházaink ápolási átlagait.

Ápolás átlagos tartama napokban, 1947— 1950

M E G N E V E Z É S 1947 1948 1949 1950

Belgyógyászat — — 18,2 17,4 17,1 16 3 i
Sebészet — — — — i 13,0 12,6 11,3 11.5
Csecsemő és gyermek- 1

gyógyászat — — 14,2 13,7 14,1 14,7
Szülészet és nőgyógyá-

szat — — — — 9,5 98 9,4 9,3
Bőrgyógyászat — — 21 8 21 0 21,6 21,3
Fül-orr-gégészeti •— — 99 8,8 7,4 6,8
Szemés-et — — — 16,0 16,0 15.0 13,9
Fertőző —  —  — — 22,0 24,7 22,8 16,7
Egyéb — — — — 16,0 15,1 18,4 17,4

összesen — — 14,3 14,0 13,6 13,0
Elme- és ideggyógyá-

szat — — — — 101,9 88,9 87,7 79,4
Tüdőosztály — — — 73,6 77,8 . 79.8 91,6
Szülőotthonok — — 5,5 8,4 8,2 7.4
Gyermekvédő Int. — 24,7 33,6 26,3 21,7

Együtt — — 18,6 19,0 18,5 17,9

A z  ápolás átlagos tartama napokban a Szovjetunióban és Magyarországon

Szovje t M^pyar
M E G N E V E Z É S (1 9 4 6 ) (1950,1

áp o lás i á tla g  n a p o k b a n

Belgyógyászat — — — — — 15 5 16,3
Sebészet — — — — — — 17,6 11.5
Srü'észet és nőgyógyászat — — 8,9 9 ,3
Gyermekgyógyás at — — —i — 16,0 14,7

Az ápolás átlagos tartam ának  lecsökkentésével m egközelítettük a Szov
je tu n ió  átlagait, sőt nálunk a sebészeten lényegesen rövidebb. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a Szovjetunióban a kivizsgálás az esetek jelentős részében a 
rendelőintézetekben tö rtén ik  — nálunk  kórházakban — és ez átlagban meg

22 napot tett ki
18,6 ........................
19 ,, ,,  ,,
18,5 ,, ,, ,,
17,9 „ „  „
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közelítőleg három  napot vesz igénybe, akkor a gyermekosztályon is rövidebb 
az ápolás átlagos tartam a, m in t a Szovjetunióban.

Igen jelentős fejlődés m utatkozik kórházaink egészségügyi szem élyzettel 
való ellátottsága terén.

I D Ő P O N T Orvos Ápoló Egyéb Összesen

1934. _ _ _ _ _ 5,4 13,0 14,2 32,6
1949. V. — —  — — 5,8 15,4 20,1 41,3
1950 X II . — — — 5,8 17,6 21,9 45,3

Különösen javult a  vidéki kórházak ellátottsága, b ár az al- és segédorvos 
állások jelentős része m ég nincs betöltve. Legjobb személyzeti e llá tást a 
klinikák és a volt OTI-kórházak nyújtják , jelentősen felülm úlják a volt m agán
kórházak személyzeti e lláto ttságát is.

Míg nálunk  rohamosan emelkedik a kórházi ágyak száma, addig az im pe
rialista országokban m ind nehezebb és nehezebb a betegek kórházi ellátása, 
így  az Egyesült Államokban a kórházi ágyak száma 1945 ó ta  állandó csök
kenést m utat. Angliában pedig — m int ahogy a Daily Mail írja  1951. m árcius 
3-i számában — többen meghaltak, m ivel számukra a kórházi e llá tást nem 
tudták  időben biztosítani. Hogyan k ívánnak  ezen a helyzeten az im perialisták 
segíteni? T alán a fegyverkezési költségek csökkentésével, a kórházi ágyak 
szaporításával? Az im perialista megoldás: az egészségügy visszafejlesztése. A 
Londoni Orvosi Kamara határozati javasla to t n y ú jto tt be az egészségügyi 
miniszternek, amelyben kéri, hogy tiltsák  meg a norm ális szülési esetek fel
vételét a kórházban és a nem  sürgős sebészeti esetek m egoperálását halasszák 
el. Még m eg kell jegyezni, hogy Londonban a születéseknek csak 75%-a tö r
ténik intézetben, míg nálunk Budapest m ai terü le tén  a  szülések 90%-a (Buda
pest régi területén  96% a). A kórházi ágyak elégtelensége m iatt a londoni 
kórházak a sürgős esetek %-át kénytelenek a felvételtől elutasítani.

1950-ben jelentősen bővítettük rendelőintézeti hálózatunkat. Ú jonnan épí
tettünk három  rendelőintézetet és lényegesen kibővíte ttünk  hárm at. Ennek 
következtében nagym értékben m egnövekedett a rendelőintézeti orvosi m unka
órák száma.

1 0 0  biztosítottra eső évi rendelőórák száma
1939-ben 100 biztosítottra év i 64,2 rendelőóra jutott
1947- ben 100 „ „ 87,4
1948- ban 100 „ „ 97,6
1949- ben 100 „ „ 100,8
1950- ben 100 „ ,, 98,6

Az egy biztosítottra ju tó  rendelőórák száma 50%-kai em elkedett 1938-hoz 
viszonyítva. Az 1949. évhez viszonyítva 1950-ben csökkent a  100 biztosíto ttra  
jutó rendelőórák száma. Ennek oka, hogy a biztosítottak szám ának roham os 
növekedésével rendelőintézeteink bővítése nem  tu d o tt lépést ta rtan i. Növeke
dett a  rendelőintézetek igénybevétele is. 1938-ban egy biztosíto ttra  évi 6,6 
szakrendelés jutott, m íg 1950-ben 10,3. A  fokozottabb igénybevétel következ
tében rendelőink zsúfoltsága nem  szűnt meg. A fokozottabb igénybevételnél 
figyelembe kell venni, hogy a körzeti orvosok egy része feleslegesen küldi a 
betegeket a szakrendelésre, azonkívül a rendelőintézeti orvosok is tú l gyakran 
küldik egyik osztályról a  m ásikra a betegeket.
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Alant közöljük a Szovjetunió rendelési norm áit és a mi rendelőintézeteink
átlagait:

M E G N E V E Z É S

Orvosi  r e n d e 
lés norm ái  a 

Szovje t
un ióban

Rendelő-
in tézete ink

á t lag a

E g y  betegre  j u t ó  rendelési  
idő

Belgyógyászat — — — — — 10 perc 7 perc
Sebészet — — — — — — 6 „ 4,7 „
Nőgyógyászat — — — — — 10 „ 6 „
Gyermekgyógyászat —- — — — ■ 10 „ 5,6 „

Népi dem okráciánk alkotm ánya a következőket mondja: A nők egyenjogú
ságát szolgálják: m unkafeltételeiknek a férfiakéval azonos módion való bizto
sítása, a terhesség esetére a nőknek járó  fizetett szabadság, az anyaság és a 
gyermek fokozott törvényes védelme, továbbá az anya- és gyermekvédelm i 
intézmények rendszere.

Ezen a té re n  a  Szovjetunió gyakorla ta  szolgál példaképül. O tt a terhesség 
kötelező bejelen tése u tán  a  gondozó állandó felügyeletet és tanácsadást gya
korol és gondoskodik a szülés várható  idejére az intézetbe szállításról. A 
szülőknek legalább nyolc napot kell in tézetben  tölteni. Az újszülött gyermek- 
orvos felügyelete alá kerül.

Anya- és csecsemővédelem e hárm as tagoltságát igyekszik m egvalósítani 
egészségpolitikánk. A terhesek évről-évre nagyobb számban jelennek meg a 
gondozókban. Miig 1938-ban az összes terhesek 5,3%-a jelen t meg tanácsadáson, 
1950-ben m ár 47,0% -a. A csecsemő védelem  hasonlóan nagy lépésekkel halad 
előre. 1938-ban vidéken  a csecsemők 16,5%-a le tt bem utatva, 1950-ben 
72-8%-a. B udapesten 78% a bem utatási arány, de ehhez még hozzá kell venni 
a más intézm ényeknél bem utatott csecsemőket is. A  falusi anya- és csecsemő
védelem m egjav ítására mozgó já rási egészségvédelmi szolgálatot szerveztünk 
43 járási székhelyen. Az állomások székhelyéről egy-egy nőgyógyász és gyer
mekorvos gépkocsin b ejárja  a járás községeit és a lakosságot szakorvosi e llá
tásban  részesíti.

A szülőnő védelm ének legjelentősebb szek to rát a szülések szakszerűbb 
levezetése képezi. Szülőnők rendelkezésére álló ágyak száma 1938 óta 22%-kai 
em elkedett. Míg 1938-ban 4084 ágy volt, 1951 m árciusában 4989-re em eltük 
fel számukat. Az életszínvonal és egészségügyi k u ltú ra  emelkedését jelenti,, 
hogy évről évre em elkedik az in tézeti szülések száma.

Szülések megoszlása segédlet szerint

É V

K ó rh á z b a n , 
s z ü lő o tth o n 

b a n , s tb .

Orvos Csak b á b a S egédle t
n élkü l S zü letések

összesense g éd le tte l

szü le tések  az  összes sz ü le té sek  #/*-ában

1941. — i —  — 2 7 ,2 8,7 62 ,8 1,3 1 0 0 ,0
1946. —  —  — 2 2 ,1 9,9 66,3 1,7 i 1 0 0 ,0  ,
1947 —  —  — 26,0 11,4 61 ,2 1,4 1 0 0 ,0
1948. —  —  — 2 7 ,5 12,7 58,8 1,0 1 0 0 ,0
1949. —  —  — 3 0 ,4  \ 13,0 55 ,8 0 ,8 1 0 0 ,0
1950. —  —  — 33,3 13,3 52 ,6 0 ,8 1 0 0 ,0
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Az Egészségügyi M inisztérium á lta l a közelmúltban kiadott a szülőott
honok átszervezéséről szóló rendelet jelentősen javítani fogja a szülőnők egész
ségügyi ellátottságát. 1951-re az intézeti szüléseket a te rv  40% -ban irá 
nyozta elő.

Eredm ényeink m ellett hiányosságainkra is rá  kell m utatni. Egy terhes 
átlagban csak háromszor jelent meg tanácsadáson, a m inim álisan m egkívánt 
h a t helyett. Csecsemőink bem utatása a kívánatos bem utatási szám a la tt 
m aradt. 1950-ben átlagban nyolcszor m u tattak  be egy csecsemőt, de h a  figye
lembe vesszük, hogy csecsemőink jelentékeny része az első év folyam án m eg
betegszik, így a k ívánt bem utatások száma legalább 16—20 lenne. E kívánatos 
értéknek csak felét értük el.

A  csecsemő védelem terén  új intézm ény az 1949-ben létesíte tt koraszülött- 
otthon. Hasonló intézet, Anglia kivételével, az im perialista állam okban egy
á lta lán  nem  létezik. Budapesti in tézetünk  60 ággyal rendelkezik. Ebből 24 
ágy tem perált levegőjű kam rában áll. A fe lvettek  átlag  három  hónapot tö l
tenek az intézetben. Az intézet sikeres működéséről elért eredm ényei tanús
kodnak. Fennállásától 1950 decemberéig közel 400 koraszülöttet v e ttek  fel.

Felvételkori testsúly
F e lv e t t  k o ra 
szü lö ttek  a b 
szo lú t  szám

ban

É l e tb e n m a r a d o t t a k

absz. szám a •/«-ban

1000 g-ig —  — — — — — 52 9 17,3
1000— 1250 g-ig — — — — — 54 34 63,0
1250— 1500 „  — — —  —  — 105 77 73,3
1500—2000 „ —  —  —  —  — 184 164 89,1
2000—2500 ,. —  —  —  —  — 3 3 100,0

Összesen —  —  — 398 287 7 2,1

Az intézet rövid működése a la tt is közel 300 csecsemő éle té t m en tette  
meg.

VII.

A m agyar dolgozók kizsákm ányolt helyzetét a tbc-és halálozások ijesztő 
száma kísérte. A tbc-ről külföldön, m int morbus hungaricusról em lékeztek 
meg és ezt joggal is tették, m ert 1920-ban 10.000 lélekre évente 32 gümőkóros 
haláleset ju to tt, ami Európában a legm agasabbak közé ta rto zo tt (1950-ben 
7,9>.

Népi demokráciánk a tbc. elleni küzdelem terén  eredm ényes m unkát vég
zett. A  tbc-ben elhaltak száma évről évre csökken.

T bc-ben  e lh a lta k
É v  szám a

1938 ............................................................................  12.846
1949 ............................................................................  8.887
1950 ............................................................................  7.234

1950-ben 5600 zal kevesebben haltak  meg ebben a re tteg e tt betegségben, 
m int 1938-ban. Eredm ényeinket az életszínvonal emelélsével, tüdőbeteg
ágyak számának szaporításával éts az intenzív gondozói m unkával értük  el. 
1938-ban 5011 tüdőágyunk volt, 1951. március 31-én 8721-re em eltük számát- 
Tüdőágyaink nemcsak számszerűleg szaporodtak, hanem  minőségileg is vál
tozáson m entek keresztül. A korszerű aktív  gyógymódok biztosítására tüdő
sebészeti ágyak számát évről-évre növeljük: 1947-ben 30 tüdősebészeti ágy 
volt, 1951 I- negyedévében 482. A csonttuberkulózis gyógyítására 1947-ben 41
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ágy állt rendelkezésre, 1951. I. negyedévre 324. G yerm ek tbc.-ágyaink száma 
1947 óta több m in t háromszorosára em elkedett, szám uk 370.

A tbc. elleni küzdelem  kórházi vonalon történő fejlődését a gondozó
in tézeti m unka fejlesztése teszi teljessé.

Tüdőgondozóintéizeteink számát és azok tevékenységét az alábbi tábla 
m utatja:

E V Intézetek Vizsgálatok
száma száma

1938 —  — —  —  — —  —  — 87 106 000
1947 —  —  — —  — — —  — 145 421 000
1950. —i —  —  —  — — —  — 166 1 075 000

A megelőző orvoslás lehetőségeit kihasználva, 1950-ben 300.000 tüdővizs
gálato t végeitek röntgenernyőképsorozat felvevőgéppel. A  szűrő- és kötelező 
vizsgálatok eredményeseik voltak, míg 1947-ben a m egvizsgáltak 3,8%-át ta lá l
tá k  betegnek, addig  az 1950-ben végzett szűrések alkalm ával a  megvizsgál- 
tak n ak  m ár csak 1,1% volt tbc-s. Megelőző orvoslásunk akkor lesz eredményes, 
h a  az egész lakosságot sikerül szűrővizsgálatoknak alávetni és így a lappangó 
betegségi eseteket fe lku ta tva , a  továbbfertőzést m eggátoljuk. Felkutatott bete
geink  könnyen ju th a tn ak  kórházi ágyhoz, szem ben az im perialista országok
kal. Angliában jelenleg 5000-rel kevesebb a tbc.-ágyak száma, m int a  háború 
elő tt. Ennek következtében a tüdőbetegek 12 hónapot várnak  kórházi b eu ta
lásra . Thoracoplasticát igénylőknél pedig 18—24 hónap is eltelik, m íg kórházi 
ágyhoz juthatnak. M indez azt eredményezte, hogy ma A ngliában 137.000 tbc-s 
betege t otthon ápolnak. Természetesen csak a dolgozók egészségügyi ellátása 
ilyen  rossz.

VIII.

Az orvostudom ány nagy eredm énye a vérátöm lesztés theráp iás alkalm azá
sán ak  kiterjesztése. Ez te tte  szükségessé, a  Szovjetunió tapasz ta la ta it felhasz
nálva, az Országos V érellátó  Központ megszervezését. Nálunk hatalm as tá rsa 
dalm i mozgalom in d u lt meg, m elynek eredm ényeképpen állandóan növekszik 
a véradók száma. 1950-ben begyűjtö tt vér segítségével a betegek ezreit sike
rü l t  megmenteni. M íg nálunk  a véradómozgalom egyre növekszik, addig 
A ngliában dr. J. D. Jam es, az északlondoni Véradó Központ vezetője szerint 
a n y ilv án ta rto tt véradók  szám a harm adára csökkent, m ert a véradók rosszul 
van n ak  táplálva és nem  képesek vért adni. Ennek következtében: ,,Sürgős 
operációkat elhalasztanak, mivel a betegeknek nem  tudnak  v ért adni.“

Vázoltuk egészségügyünk néhány döntő terü le tén  m utatkozó fejlődést. 
Felszabadulásunk ó ta  jelentős eredm ényeket értünk  el a  nemibeteggondozás, 
rákszűrés, bölcsődei hálózat növelése, stb. te rén  :s. Egészségügyi szervezésünk 
te rü le tén , a Szovjetunió tapasztalataira támaszkodva, m egtettük  az első lépé 
sek e t a  területi elven alapuló  szervezés, továbbá a  rendelőintézetek éls kór
h áza in k  egységesítése felé.

U j, feszített ötéves tervünk  m egterem ti a  dolgozók egészségügyének egyre 
bővülő  anyagi alapjait. E m ellett népünk egészségének m egjavításában jelen
tős szerepet játszik az utóbbi években kibontakozó kultúrforradalom , amely 
h iv a to tt  az egészségügyi k u ltú ra  terü le tén  m utatkozó hiányosságok felszámolá
sá ra  is. Egészségügyi dolgozóink feladata a rendelkezésre álló  lehetőségek 
te ljes  kihasználásával tovább  jav ítan i a m agyar nép egészségügyi helyzetét.
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A fül-orr-gége (LOR) sé rü l tek  ellátása  
a csapatkörle tben

I r ta :  D r. A lpár P á l
orvosalezredes.

A csapatkörletben a fül-, o rr-, gége-sebesülteket nem  szakorvosok lá tják  el. 
A m agyar egyetem i kiképzés sajátossága m ia tt még békekörülm ények között 
kellene gondoskodni, hogy m inden ezrednél legalább egy sebészi jártassággal 
bíró orvos LOR betegségek és sérülések ellátásában rövid kiképzést kapna. 
Ily  módon elérhető lenne, hogy a szovjet szabályzatoknak megfelelően a LOR 
betegek egy részét csapatorvosok gyógyítanák. Ezek a betegek így kevesebbet, 
vagy semmit sem  vesztenének a kiképzési idejükből, a kórházakat teherm en
tesítenék, és jelentős anyagi m egtakarítást is jelen tene az elm aradt útiköltség 
és kórházi ápolási költség révén- A kórházba utalások is szakszerűbben tö r
ténnének. Ezenkívül háború esetén igen nagy előny, ha az egységnél egy LOR 
technikában já ra to s  orvos van. A betegek későbbi sorsa gyakran dől el a zlj- 
vagy e sgh.-en adott nem  szakorvosé elsősegélyen.

A LOR sérültek ellátásának szervezéséhez tudnunk kell, hogy a  LOR 
szervek ritkán  sérülnek önállóan, rendszerint más szervekkel együtt. Úgy az 
ellátásnál, m int a kiürítésnél iránytadó szempont, hogy az együtt sé rü lt szer
vek közül melyiknek az ellátása nem tű r  halasztást, ille tve előreláthatóan 
kell-e olyan beavatkozást végezni, am elyik klgs. szakértelm et kíván. Példa
képnek felhozom egy pilóta esetét- A  baj tá rs  kényszerleszállást végzett, a gép 
hirtelen  zökkenővel állt m eg és mivel nem  volt szabályosan az üléshez heve- 
derezve, előredőlt és egy kiálló  rúdba esett. Ez a rú d  a belső szemzúgon 
hatolt keresztül, elroncsolta a szemgolyóját, á ttö rte  a lam ina papiraceat és a 
rosta labyrinthuson és lam ina cribrosan keresztül az agyvelő homloklebenyébe 
hatolt. Ez a sérülés úgy a szemész, m int az orrorvos szem pontjából súlyos 
sérülés volt, a végleges ellátás mégis az idegsebész feladata lett. Először a 
szemész a gégész asszisztenciájával e ltávolíto tta a szétroncsolt bulbust, azután 
szerepet cserélve a gégész eltávolito tta a rostacson't le tö rt és a sebüregben 
fekvő részeit, többek között a le tö rö tt lám. cribr.-t, a cr- gallival. Végül is 
egy frontalis craniotomia segítségével az idegsebész felülről szabaddá te tte  a 
dura szakadást, azt bevarrta , a hatalm as csont defectust viasszal pótolva. 
Természetesen a bajtárs végleges elhelyezése az idegsebészeten tö rtén t. Ez a 
példa világosan rám utat, hogy a fül-orr-gége szervek topicus szomszédsága a 
szájsebész, szemész és idegsebész működési területével szükségessé teszi, hogy 
•ilyen összetételű szakosított sebészcsoportok alakuljanak s úgy a hds. kór
házi alap szakosított sebészkórházai között, valam int a frontkórházaknál és 
a kiürítő  kórházaknál a fej és; nyak sérü ltjeinek  ellátására ezen szakcsoportok 
együtt működjenek. H áború esetén ez így is történik.

Csapatkörletbe LOR szakorvosok csak igen ritkán  ju tnak  olyankor, ami
kor a  hadosztály segédhelyen sok LOR sérü lt van  és a hadsereg kórházalaptól 
ezek ellátására szakosított sebész segédcsoportot kém ek. Különben, amíg a 
beteg a szakosított kórházba nem  kerül általános-, vagy általános sebészorvos 
lá tja  el. Természetes, hogy a LOR sérültek ellátása éppenúgy, m in t minden 
más terü le ten  is, teljesen egységes elvek alap ján  kell történjék, m in tha a beteg 
sorsát egy orvos in tézné sérülése p illanatátó l felgyógyulásáig. A század és 
zlj. körletében elsősegélyt nyújtanak és szállíthatóvá teszik a beteget. Már
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ezen ténykedés közben vigyázni kell a segélytnyujtónak, hogy a beavatkozá
sával ne hozzon lé tre  olyan következm ényes állapotot, am elyik később a lég
zés zavarához, vagy  fulladáshoz vezethet, illetőleg a  fü l sérülése eseteiben 
váladékpangás következtében a folyam atban a koponyaüreg felé való te rje 
dését hozza létre .

Ellátás szem pontjából a LOR ellátandók 3 kategóriába oszlanak:
1. sérültek, 2. betegek, 3. contusiosok.
A  contusios sérü lést tu laj dómképpen hadicselekm ény kapcsán létrejövő 

hatalm as légnyom ás változások okozzák. Ezen légnyomás változás okozta 
lökőhullám  behatására  durva sérüléseket szenved a dobhártya és a középfül 
és a  sérülés különböző fokozatait szenvedheti a belsőfül a m olekuláris elvál
tozásoktól egészen a szakadásokig és roncsolódásokig. A hallószerv légnyo
m ásos eredetű sérülésében a légnyomás h irte len  heves ingadozásának hatásán 
k ív ü l az erős akusztikai inger is nagy  szerepet játszik. Ezen betegek leggyak
rab b an  a hallásnak és a beszélőképességnek zavarában szenvednek. Ezen zavar 
m ielőbbi elim inálásának‘céljából a szovjet hadseregben ezen betegeket sü r
gősen evakuálták szakosíto tt kórházba, ahol eldönthető volt, hogy a lé tre jö tt 
süketség m ennyiben kapcsolatos a perifériás hallószerv sérüléseivel és m ennyi
ben  a  központi idegrendszer diffus gátlásának a következménye. Amely esetek
ben  ezen utóbbi tényező döntő súllyal szerepel, neuropsychiatriai kórházban 
helyezték el a betegeket, illetőleg ezen kórházakban működő LOR alosz
tályába. így elérték, hogy a háborús sérültek  legnagyobb százalékánál a  gya
k o rla ti élet szám ára norm álisnak m ondható hallás és jó beszélőképesség 
m arad t meg.

Az arc terü le tének  sérültjeinél m egkülönböztetünk tangentialis lövés á lta l 
lérehozott lágyrészsérülteket és bentrekedő vagy áthatoló lövéses sérülteket, 
ahol a lágyrészekkel együtt a koponya csontjai is sérültek. A nyakon evvel 
analog felületes lágyrészsérültek  és kom plikált zsigerei (gége, légcső, nyelőcső) 
különböztetünk meg. A száj üreg és garat sérüléseinél a követendő eljárás a 
szájsebész által előírt Honvédorvos 1951. 5. sz. m egjelent cikk alapján. Ism ét
lések  elkerülése v ég e tt erre  nem  té tek  ki.

A) A  sebesült fészekben elvégzendő első segély:
1. vérzés elleni küzdelem .

a) nyomókötés a koponya területén-
2. Fertőzés megelőzés >

U ltraseptyl por +  aseptikus kötés
3. Shock elleni küzdelem

a) meleg takarók,
b) forró italok (ha a nyelőcső sérüléséire legkisebb gyanú van, tilos 

az itatás, a beteget hasonfekve kell elhelyezni, hogy a nyála kicso
rogjon a szájából.

4. Hátraszállítás.
K oponyasérülteket és mély nyaki sérü lteket előnyben részesítjük. Szállí

tá sn á l a  lehető legnagyobb nyugalom ra kell ügyelni és az elhelyezésnél figye
lem be kell venni az aspiratio  veszélyét.
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B) Zászlóalj segélyhelyen elvégezhető segély m értéke.
1. A m ár feltett kötések m egigazítása egész kivételes esetben, a cseréje, 

ha a kötés meglazult,
átvérzett,
vagy nem tak arja  a sebet.

2. Rögzítés, koponyatraum áknál omega'-alakú sínnel.
3. Fájdalom csillapítás. I t t  figyelembe veendő, hogy ha a légzésben a leg

kisebb zavar mutatkozik, ne  adjunk m orphint vagy annak szárm azékait, m ert 
ez bónítólag hat a légzőközpontra.

4. Shock-ellenes küzdelem, forró italok, (ha a nyelés szabad), m eleg taka
rók és bőven cardiacum.

C) Ezred segélyhelyen elvégezhető segély mértéke.
1. Seb-toilette- I t t  figyelembe veendő, hogy az arc szöveteinek az élet- 

képessége igen nagy és m inden defectus súlyos torzulást okoz, am ely  később 
csak nehéz képző m űté tek  elvégzésével korrigálható, o rr és fü lkagyló  külső 
sérüléseinél törekedjünk a lehető legpontosabb sebszélegyesitésre és visszavar- 
rásra, még pedig sű rű n  fe lte tt varratokkal. Ha erre  lehetőség a hadhelyzet 
m iatt nincs, akkor vagy egy irányvarra tta l, vagy ragtapaszcsíkokkal a  seb
széleket közelíteni kell, hogy a hadosztály segélyhelyen a végleges varra t 
elvégezhető legyen.

2. Vérzéscsillapítás. Az előbb le ír t  sebtoilette elvégzése közben term észet
szerűen a sebben leköthető ereket e l kell lá tn i aláöltéssel v agy  szabad liga- 
turával. Orrvérzésnél mellső tömeszelés végezhető. Hallójárat sérülésénél a 
tömeszelést lehetőleg steril vaselines, vagy csukamáj olajos benőcsös szegett 
pólyával végezzük. Ezenkívül sebtam ponadot, és nyom ókötést helyezhetünk el 
a sebre, ha másként a vérzéscsillapítás nem  sikerül.

3. Fulladozás esetében typusos tracheotom ia vagy végső ese tben  chpnio- 
tom ia végzendő. Ha a légcső szabadon helyezkedik el a seb m élyén, akkor 
a szükséges légcsőmetszést a seben keresztül lehet elvégezni.

4. A  nyelés helyreállítását a hadosztály segélyhelyre kell halasztani.
5. Idegentestek, amelyek felületesen fekszenek és egy csipesszel vagy 

koicherrel m egragadva eltávolíthatók, itt eltávolítandók.
r •

6. Shock-ellenes küzdelem.
p.) Forró italok.
b) Meleg takarók, hőpalackok.
c) Glucose, konyhasó, infusio.
d) Plasma infusio.
e) Transfusio 0-ás vércsoportú vérrel (csak a legsürgősebb esetekben).
f) Cardiacumok.
7. Fájdalomcsillapítás és nyáladzás csökkentésére m orphin-antröpin  inj. 

száj- és garatsérülteknek fontos.
8. Rögzítés az omega alakú sin t esetleg csak i t t  helyezzük fel.
9. Hátraszállít ás. Külső fü l- és o rr sérülésénél ülve, nyelőcső, garat és 

légcső sérüléseinél különösen súlyosabb eseteknél fekve kell szállítan i és gyors 
evakuáció szükséges. Különlegesen kíméletes szállítást igényelnek a belsőfül 
sérültjei, különösen, ha koponyaalapi sérülésekhez társulnak.
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Az ezred segélyhelyen, tö rténő osztályozásnál figyelembe veendő:
1. az asphyxia, am elyik gége, garat és légcső sérülésénél kifejlődő 

következm ényes oedema m iatt h irte len  is létrejöhet,
2. nyomókötés dacára is fennálló erős vérzés, am elynél a sebben liga- 

tu rá t  kell elhelyezni,
3. az arcon lévő felü letes horzsolások vagy sérülések nem  igényelnek 

evakuációt és gyógyulásig a segélyhely körletében m arad.
4. a  beszéd és hallás sérüléseivel járó  cóntusiosokkal lehetőleg a had

osztály segély kikerülésével szakosított kórház LOR osztályára 
kell szállítani.

D) Hadosztály segélyhelyen elvégezhető segély mértéke.
1. Végleges vé!rzés csillapítás, ha erre szükség van.
2. Tracheotom ia típusos alakja, ha a fulladás tünetei i t t  jelentkeznek, 

vagy gégevízenyő fenyegetően fokozódik.
3. Tápszonda levezetése  az orron, szájon, vagy  a sérülésen át. Ha nem 

sikerül könnyen, nem  szabad erőltetn i, inkább gyorsan üríteni kell a sebesültet 
a hadsereg szakosított kórházába, kórtörténette l együtt.

4. Szituációs v arra to k  feltevése a tátongó seb b e  a fül és o rr külső sérü
léseinek precíz egyesítése kozm etikai célból.

5. Felületesen fekvő és eltávolítható  idegentesteket, am elyeket az ezred 
segélyhelyen m ég nem  távo líto ttak  el, i t t  távolítunk el.

Megjegyzés: a többi kom plikált és ebben az időben nem olyan sürgős 
m űtéte t a hadsereg LOR osztályán hajtják  végre.

6. Shock-elleni küzdelem . Az ezred segélyhelynél le írt eljárások kiegé
szítve a  csoportazonos vérre l tö rténő  bőven igénybevebefő transfuzioval.

7. Hátraszállításnál az ezred segélyhelynél le írt szabályok m érvadók.
8. A nem  szállíthatók és 12 napon belül gyógyulok kórházi elhelyezése. 

Utóbbiakhoz tartoznak  a fülkagyló, o rr és nyak lágyrész sérültjei.
LOR sérülésekhez tartoznak:
1. a külsőfül, középfül, csecsnyujtvány és belsőfül sérülése. (Labyrinthus 

sérüléseinek fő szimptomái: véres, vagy genyes váladékcsorgás a halló jára t
ból, a hallás nagyfokú csökkenésével, esetleg teljes süketséggel és kísérő spon
tá n  vestibuláris tünetekkel, am ilyenek nystagmus, fej kényszerhelyzete, hány
inger, hányás, vestibularis sim ptom ák testhelyzet vá lt ozáskor fokozódnak.)

2. A koponya sérülései a halán tékcsont területén, am elyek a  közép- illető
leg a belsőfülre rá té rj ednek és a homlokcsont te rü le tén , amelyek a homlok
üregre terjednek át.

3. A külső orr, az o rrü reg  és az orrm elléküreg sérülései az állkapocstörés
től eltekintve, am ely szájsebészhez tartozik.

4. A  g ara t sérülése, am elyek gyakran  szövődnek a nyelés, ille tve légzés- 
zavarral.

5. A nyak sérülései, am elyek a  gégére, légcsőre, ille tv e  a nyelőcsőre rá te r
jednek.

6. LOR sérü ltnek  szám ít m inden sebesült, aki tracheotom iát igényel, 
ille tv e  tracheotom ia u tán i á llapo tban  van. Ezen u tóbbiak szállításánál olyan 
egészségügyi kísérőről kell gondoskodni, aki a tracheotom izplt utókezelésben
k iok tatást nyer.

A LOR sérü ltek  sebesülési céduláján  a diagnózis m elle tt nagy betűvel ír t 
LOR feljegyzés alkalm azandó, am it külön be kell keretezni.
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A  s z e m s é rü lte k  e l lá tá s a  
t á b o r i  e. ü. s z o lg á la tb a n

(a csapathadtáp körletekben)

Ir ta : D r. G ara i László
•rvosőrnagy

. Szemsérülések elég gyakoriak; elsősorban az iparban, mezőgazdaságban, 
de különösen gyakoriak hadi viszonylatban- A Nagy Honvédő H áború s ta 
tisztikái szerint az összes sérülések 1,5—2% szemsérülés, ami a m odern  had
viselés eszközeinek következm énye (akna, gránát, légibomba, stb). Igen gya
koriak voltak a robbanások okozta többszörös szilánksérülések. A nagyszám ú 
szemsérülés dacára a Szovjet Hadsereg soraiban a helyesen megszervezett e. ii. 
ellátás és a legújabb kezelési eljárások bevezetésével elérték  azt, hogy a szem
sérültek  73%-a térhe te tt vissza alakulatához.

A Nagy Honvédő Háború nagy feladatok elé állíto tta  a szovjet szemé
szetet, de ezt a feladatot eredm ényesen m egoldották, am it igazolnak a  fenn- 
tebb em líte tt számszerű eredméínyek, bizonyítva azt, hogy a helyesen m egszer
vezett e. ü. ellátás a  szem sérültek ellátásában m ennyire csökkentheti a  rok
kantak számát, amely éppen a  szemsérülések következm ényeképpen elég 
jelentékeny volt.

A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai alapján több kérdésben új elvek 
kristályosodtak ki, m int a  szem sérülések mechanizmusa, a  szemgolyó áthatoló  
sérüléseinek elsődleges ellátása, a plastikai m űtétek  elvégzésének ideje, a 
plastikai helyreállító sebészet nagy  elterjedése stb.

A szem sérültek ellátása szakorvosi feladat, ezért tábori e. ü. szolgálat 
alapvető teendője a  szem sérültek ellátásában: m inél előbb szakorvosi kezelés
ben részesíteni a szemsérültet. E nnek elérésére a könnyebb sérülések kivéte
lével, am elyeket nem  szakorvos is  elláthat, a  szem sérülteket a legszüksége
sebb elsősegély nyújtása u tán  a hadsereg kórházalap tábori kórházába szállí
tani, ahol a megerősítő orvosiszázad szemész szakorvosa dolgozik, vagy a 
szakosított (fejsebészeti) kórház szemészeti osztályára szállítani, ahol végleges 
szakellátásban részesülnek.

M ielőtt foglalkoznánk a  szem sérültek ellátásával a k iürítés egyes sza
kaszain, nézzük meg röviden m ilyen szemsérülések fordulnak elő leggyak
rabban hadi viszonylatban.

A sérülések lehetnek:
1. Szemgolyó áthatoló sérülései.
2. A szemgolyó tom pa sérülései.
3. Idegentest a szemgolyóban.
4. Az orbita és a  szem körüli részek sérülései.
5. Égések, maródások.
Ok: golyó, szilánkok (akna, tüzérségi lövedék, kézigránát, bomba, üveg, 

fa, kő stb). »
A nem  áthatolható sérülések közé tartoznak a  legegyszerűbb szemsérü

lések, idegentest a  kötőhártyán és a szaruhártyán.
A kötőhártyazsákba különböző idegentestek ju th a tn ak  be, m in t por, 

homok, föld, hamu, üvegszemcsék, szalm aszáldarabkák, pillaszőr, rovarok 
szárnyai és lábacskái stb- Ez a sérülési fa jta  nem  , súlyos, de m indenesetre
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alkalm as arra, hogy a harcost akadályozza tevékenységében, így a beavat
kozás fontos. Az idegentest fénykerülést, könnycsorgást sőt szemhéjgörcsöt 
okoz, indokolt a m ielőbbi eltávolítás. Leggyakrabban a  felső szemhéj kötő
h árty á ján , a sulcus subtarsalisban helyezkedik el.

Nehezebb kérdés a szem tekei kö tőhártyába beékelődött idegentest e ltá 
volítása, m ivel ez rendszerin t a sclerába is beékelődött, b á r ezek közül a por 
káros következm ények nélkül o tt m aradhat, de az üveg lés fém  idegentestek 
eltávolítása indokolt miméi előbb.

A kö tőhártyán  lévő idegentest eltávolítása nem  nehéz feladat, de m int 
m ár előzőleg is m ondottuk fontos, m ert zavarólag hat a  sérültre , H a por, 
piszok, föld esett a kötőhártyazsákba, leghelyesebb bő kimosással eltávolítani. 
A kimosás 2%-os borvizzel undinából, de ha  ez, m iként a század e. ü. ra jná l 
és a zlj. segélyhelyen nincs, m egfelel a tiszta víz is pohárból, vagy kulacs
ból öntve. Lényeges, hogy a kötőhártyazsákot szabaddá tegyük, hogy a  víz 
átáram olhasson, m égpedig az alsó szem héjat jó l lehúzva, a  felső szemhéjat 
pedig  kézzel k ifordítva. (1., 2. ábra.)

Szemhéj k iford ítás Desm arres vagy Brana-kanállal. (3., 4. ábra.)
M inden esetben, am ikor kö'tőhártyára kerü lt idegentestről van szó, sza

bály legyen a kö tőhártya  alapos átvizsgálása, főleg a felső szem héji kötő
h árty a , az áthajlási redő  és a  sulcus subtarzális pontos átnézése. Egyes idegen
testek  eltávolítása vagy hegyesre sodort nedves vattatam ponnal, vagy ha 
kissé rögzített, csipesszel tö rténjék. Eltávolítás u tán  lehetőleg ad junk  valam i 
enyhe desinficienst; legjobb az l°/00-és trypaflavin, am i m ár zlj. segélyhelyen 
is van. U tána a  sérü lt visszatérhet helyére.

A  szemtekei kö tőhártyába (episclerába vagy sclerába) beékelődött ide
gentest e ltávolítása szakorvosi feladat, a  szakosított kórházban történik.

Igen gyakori had i eredetű sérülés idegentest a  szaruhártyán. A szaru
h á r ty a  nagy érzékenysége m iatt, az oda kerü lt idegentest fájdalom m al, fény
kerüléssel, könnyezéssel jár, am i a harcost a r ra  kényszeríti, hogy a segély
he ly re  m enjen. Igen sokszor (robbanás) a szaruhártyán  nem  egyes idegen-

1. ábra. Szemhéjkifordítás kézzel. 
(I-ső fázis.)

2. ábra. Szemhéj kifordítás kézzel 
(2-ik fázis). .
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♦

3. ábra. Szemhéjkifordítás 4. ábra. Szemhéjkiforditás
Desmanes kanállal (1-sö fázis). Desmanes kanállal (2-ik fázis).

testek, hanem  több idegentest található. Á ltalában apró idegentestekről vám 
szó, m elyek gyakran csak jó világításban vehetők észre. (5- ábra.)

5. ábra. Idegen testek a szaruhártyán.

Sokszor társu l hozzá izgalom a  szivárványhártya részéről, am i fá jd a
lom, fénykerftlés, ciliáris belöveltség, látászavar tünetekkel jelentkezik. A 
szaruhártyára k erü lt idegentest felism erésére legjobb a focalis m egvilágítás 
lupe segítségével, ami az eltávolításnál is nagy segítségünkre van-

A  szaruhártyára  kerü lt idegentestek esetén a  legfontosabb teendő azok 
mielőbbi eltávolítása annál is inkább, m ert a  hosszabb ideig ta r tó  ben tm ara- 
dás esetén erős izgalmi tüne tek  jelentkezhetnek (főleg fém  idegentestek  
esetén rozsda stb.) am i a harcos első vonalbeli visszatérését késlelteti. A 
szaruhártyára kerü lt idegentest eltávolítása m ár az ezred segélyhelyen lehe
tővé válik, m ivel nem  igényel szakorvost. A  szaruhártya m élyebb ré tegeibe 
h a to lt  idegentest eltávolítása szakorvos feladata, amit az orvosi m egerősítő 
század szemésze végezhet a hadsereg kórházbázis kórházában.
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A corneális idegentest eltávolítása első mom entuma a cornea érzéstele
nítése 1%-os pantocain, vagy 4.%-os cocainnal. A felületes idegentestet érzés
telenítés u tá n  hegyesre sodort nedves vattatam ponnal távolítjuk  el, u tána 
trypaflavin csepp; a szem nyitva m arad  és az egyén visszatérhet helyére.

A fe lü le tesen  beékelődött idegenteste t az előzetes érzéstelenítés u tán  
u. n. idegentest lándzsával távolítjuk. el (esetleg tűvel,) kiemelve a szaruhár
tyából.

6. ábra. Idegentest eltávolítás a szaruhártyáról.

A rra kell törekedni, hogy az eltávolítás közben ne csináljunk nagy 
defectust a sza ru  hám ján, am i a gyógyulást késlelteti'. Eltávolítás u tán , ha 
izgalom nincs d ion in  kenőcs (3—5%-os) vagy  cystein kenőcs, vagy csukam áj- 
olajas kötést teszünk  fel, am i néhány óráig ra jta  m arad, u tána a  sérü lt kötés 
nélkül gyógyultan  távozik. Ha m ár izgato tt volt a szem (iris izgalom) vagy az 
eltávolítás kapcsán  a hám hiány nagyobb, 1%-os atrop in t adunk és hám osí- 
tá sra  dionin, v agy  cystein kenőcs, vagy csukam ájolajjal kötést, ezt a kezelést 
3—4 napig fo ly ta tju k , m ely fö ltétien  gyógyuláshoz vezet.

M élyebbre ékelődött idegentestek esetén a sérü lte t h á tra  szállítjuk 
szakorvosi kezelésre.

Szem héjak sérülései egyes és többes sérülések, szakított, repesztett, 
lő tt, vágott szú rt sérülések lehetnek. H a a  szemgolyó sérülése nem  kíséri a 
szemhéj sérülést, akkor szóba jöhet a sebészi ellátása a  hadosztály segélyhe
lyen. Ha a szem golyó sérülése is fen t áll, teendő m inél gyorsabb hátra- 
szállítás szakosított kórházba, ahol a szem héj-sérülést a szemgolyó sérülésével 
együtt szakorvos lá tja  el.

Az áthato ló  sérülések a  hadi e red e tű  szem sérülések között a  leggyako
ribbak. G yakran  többesek. A localisatio szerin t 3 féle típusú lehet:

1. Á thatoló sérü lés a  szaruhártyán.
2. Á thatoló  sérü lés a  limbusban.
3. Á thatoló  sérülés a  selerán.
A sza ru h árty a  áthatoló  sérülése leh e t form a szerint: vonalszerű, lebe- 

nyes, sima vagy szaggatott szélekkel. Jellegük  szerint: tátongó, nem  tátongó. 
Elhelyezkedés sze rin t: centrális és perifériás. A  szaruhártya áthatoló sérülé
seit gyakran k íséri az iris előesése, lencse sérülés, vagy a m élyebben fekvő 
részek sérülése. Iris  előesés nélküli esetekben a hátraszállítás ülő helyzetben
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is lehetséges, iris előesés m ellett hátraszállítás fekvő helyzetben m űtétre  sza
kosított kórházba. Első segélnyujtásként dezinficiens csepp, atropin, kötés, 
tetanus injectio adandó.

A lim busban lévő áthatoló  sérülés a szemgolyó sérülések közül a  leg
súlyosabb, m ivel m inden esetben sérül a corpus ciliáre is az összes következ
ményeivel (iridocyclitis, sym páthiás szemgyulladás stb.) Teendő: gyors hátra  
szállítás szakosított kórházba, ha  fokozódó gyulladásos jelenségek lépnek föl 
legjobb repülőgéppel szállítani, kihagyva a közbeeső szakaszokat-

A sclera áthatoló  sérülései egyenetlen szélűek, a  sebben gyakran jelenik 
meg üvegtest, sokszor kíséri subconjunctivalis haem atom a és chemosis; i t t  is 
előfordulhat a corpus ciliáre sérülése következményeivel, vérzés a  szem belse
jében, re tina  leválás stb.

K iürítés fekvő helyzetben kissé felpolcolt fejje l szakosított kórházba 
24 órán belül.

Idegentest a szemgolyóban az áthatoló  sérülések u tán  gyakori. Term é
szetesen áthatoló  sérülés ben t m aradt idegentesttel sokkal veszélyesebb, m int 
idegentest nélkül. A szem sorsa attó l függ, hogy a szemgolyó m elyik részén 
helyezkedik el az idegentest. Függ a ttó l is, hogy mágnesezhető-e, vagy sem, 
általában  a mágneses idegentestek eltáviiíthatóságuk m ia tt jobbindulatúak 
a  szemre, m int a nem  m ágnesek. Végül pedig függ a szem sorsa attól, hogy 
milyen gyorsan sikerül az idegentestet a szem belsejéből eltávolítani.

Az idegentest m ár behatolása alkalm ával m echanikus károsodásokat 
okoz; sérülés a  szaru-, in-, szivárványhártyán, érhártyán, retinán , vérzés a 
csarnokban, üvegtestben, a lencsén (sérül éses hályog). Ezek m ellett tekintve, 
hogy fertőzést visz be intraoculáris infectiokat okozhat pld.: iridocyclitis 
traum atica, üvegtest tályog, endophthalm itis septica, panophthalm itis, 
sym páthiás ophthalm ia stb.

Az áthatoló szemsérülés jellemző tünete a szem-tensio k ifejezett 
csökkenése, a  szem puha, a  csarnok sekély.

A szem az idegentestre annak anyagától függően különböző képpen 
reagál. Vörös és sárgaréz chemiai hatása képpen ehalkozist okoz, am i vég
eredm ényben a szem elvesztésével jár. Vas, acélszilánk siderosist okoz, am i 
szintén a szem elvesztését vonja m aga u tán  (színváltozás!) Üveg-, fa-, kőszilán
kot viseli el legjobban a  szem.

Fém idegentesteknél a leglényegesebb kérdés az eltávolítás valam int a 
késői következmények szempontjából is vájjon mágnesezhető, vagy nem  m ág
nesezhető.

A Nagy Honvédő H áború tapasztalatai szerint az in traocularis idegen
testek  35—45%-a nem  mágnesezhető volt; helyenként m ég m agasabb száza
lékkal kell számolni.

Az ellátás szem pontjából legfontosabb az idegentest m ielőbbi eltávo
lítása. A mágneses idegentesteket 24—36 órán belül e l kell távolítani.

A szembe hatolt idegemtest esetén teh á t a tennivaló m inél előbbi k iü 
rítés szakosított kórházba, ahol óriás mágnes is van. A nem  mágneses idegen
testek  esetén teendő ugyancsak a gyors hátra-szállítás. Á thatoló  sérülések 
esetén, amikor m indig fönt áll az idegentest gyanúja, fontos kérdés az idegen
test localisatioja Rtg. segítségével, am i szintén szakosított kórházban áll ren 
delkezésre. A leggyakrabban használatos Rtg. localisatios módszerek: Sweet, 
Cornberg, B altin  féle.
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Tompa sérülések.

Tompa sérülések hadi viszonylatban szintén sokfélék lehetnek. L étre 
jöhetnek közvetlen, tom pa erőbehatásánál a  szemgolyó és környékére, vagy 
robbanásnál a légnyom ás által, am ely  vagy közvetlenül hat, vagy indirekt 
azáltal, hogy a  földhöz, vagy más kem ény tárgyhoz csapja a harcost miközben, 
szeme is sérül.

Leggyakoribb zúzódásos sérüléseket gránát, akna, bom ba robbanás 
u tán  szerte repülő  nagy kő, fa, föld, vagy  maga a szilánk okozza. Igen súlyos 
tom pa sérülések jöhetnek lé tre  az által, hogy a fentebb felsorolt tárgyak nem  
közvetlenül a szemgolyót érik, hanem  a környezetét hom lok, koponya, orrgyök 
tá já t és a  csontokra m ért erős ütés áttevődve a  szemgolyóra az hozzá ütődik 
az orbita csontos falához és így az ütéssel szemben lévő oldalon jön, lé tre  zú- 
zódás (contre-coup).

Szem héjak tom pa sérüléseinél: oedema, vérzés, vérömleny, repedés, 
(egyes vagy többes), szemhéj-em physem a, ptosis traum atica stb. fordul elő.

K ötőhártyán tom pa sérülés u tán  beszakadás, subconjunctivalis suífusio 
fordul elő.

A szaruhártyán  tom pa erőbehatás u tán  gyakori az oedema, mely a 
epithel éls a Descemet hártya , vagy az endothel és a Bowm an hártya  sérülései 
következtében áll elő. Előfordul a hám  hiánya: erosio com eae.

A szemgolyó zúzódás leggyakoribb tünete  vérzés a csarnokban; néha, 
h a  a  tensio is m agasabb előfordul a  v é r beivódása a  szarühártyába, am i igen 
lassan szívódik föl.

' S zivárványhártyán zúzódásos sérü lés u tán  fölléphet sphincter szakadás, 
iridodialysis, iridoplegia stb.

Előfordul a corpus ciliáre zúzódása üvegtesti vérzéssel. Lencserészéről 
tom pa sérülés u tán  gyakori a helyéről való teljes vagy részleges elmozdulás: 
luxatio  és subluxatio, elég gyakori a  lencse elszürkülése. Üvegtestben gyakori* 
a vérzés, érhártyán , re tin án  gyakoriak a  vérzések, proliferáciok, repedések. 
Típusos elváltozás tom pa sérülés u tán  az ú. n. Berlin-féle zavarodás (Trübung) 
a macula körül, m ely gyorsan felszívódik. E lőfordulhat re tina késői leválása. 
Á ltalában  a tom pa sérülések u tán  előforduló szemfenéki elváltozások leggya
koribb helye a m acula és környéke.

A sclerán tom pa sérülés u tán  előfordulhat d irekt és indirekt rup tura , 
üvegtest előesés stb.

Mindezen sérülések ellátása szakorvosi kezelést igényel, k iü rítés 24—36 
órán belül szakosított kórházba.

Az orbita sérülései a súlyos sérülések közé tartoznak. Az orbita anató
m iai viszonyaiból következik, hogy sérülése complex vizsgálatot igényel: sze
mészt, agysebészt, fü l-orr, gégészt, m ivel az orbita sérüléseinél nemcsak a 
szemgolyó, hanem  az o rr m elléküregek és az agy is sérü lhet. Az o rb ita  sérü l
teket minél gyorsabban h á tra  kell szállítani a szakosított kórházba. Az orbita 
sérülései kapcsán a ho. sgh.-n a következő szem pontokat kell figyelembe 
venni:

1. S érü lt-e  a szemgolyó.
2. Van-e sérülés a  koponyaüregben.
3. Van-e sérülés az o rr m elléküregekben.
O rbita sérülés esetén különösen, ha  k iterjed t lágyrész sérülések állnak 

fenn, a csapat h ad táp  e. ü. intézeteiben nem  nagyon ajánlatos a szemgolyó
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állapotát vizsgálni, hanem  a mielőbbi hátraszállításról gondoskodni. K ivételt 
képez az az esst, ha nagy vérzés van, az orbitából, ami az art. ophthalm ica sé rü 
lésére m utat, ilyenkor, ha az idegen test felületes, vagy szabadon fekszik, 
könnyen hozzáférhető, m ár az ezred segélyhelyen el kell távolítan i és vérzés- 
csillapítást végezni. O rbita-agysérülés esetén, ha agyűri nyomásfokozódás k é t
ségtelen tünetei megvannak, a hadosztály segélyhelyen trepanatió t kell 
végezni.

Nagy szemhéj oedema, orrvérzés, exophthalm us, ritk a  esetekben enoph- 
thalmus, a szemgolyó helyzet változása (a sérüléssel ellenkező oldal felé), 
pupilla és com ealis reflex eltűnése, valam int fájdalom  szemmozgáskor, főleg 
a sérülés felé értékes tü n e tek  az orb ita  falak sérüléseire (töréséire); döntő a 
Rtg. vizsgálat.

Golyóokozta sérülések.

Lehet „ te lita lálat“, m ely d irekt hatol a szembe, ennél legtöbb ese tben  
nemcsak a szemgolyó m egy szét, hanem  a környezet, szemüreg, csontok,, agy is 
sérül. K ivételesen kiskaliberű fegyvergolyó esetén m egtörténik hogy nem  
roncsolódik teljesen szét a szemgolyó.

Nem direkt találat, hanem  valahol „gellert“ kapva csapódik a golyó a 
szembe, ilyenkor zúzódásos sérüléseket okoz.

Végül az ú. n. érintő lövés, am ikor a  golyó tangenciálisan érin ti a szem 
golyót, orbi'ta falat, vagy a szem héjat.

Az érintő lövések egy érdekes form ája az, am ikor a lövedék a szem üreg 
hátsó felén halad át, a látóideg részleges, vagy teljes elszakadását okozhatja, 
de sérülhetnek a szemgolyóba belépő erek, vagy idegek stb.

Égések.

Égési sérülések lehetnek hőokozta, chemiai és sugárzó energia okozta, 
sérülések.

Magas hőm érséklet okozta égések létrejöhetnek lángbehatás esetén (láng
szóró, benzinrobbanás), izzó gránátszilánk, gyujtóbombaroibbanás, fo rró  pára  
és gőz tüzérségi lövéseknél stb.

Szem héjak égési sérüléseinél az eljárás ugyanaz, m int égéseknél á lta lá 
ban, de törekedni kell arra, nehogy a  hegesedés következtében a szem rés 
zárása h iány t szenvedjen.

Kötő- és szaruhártya égési sérüléseinél sulfhydryl (cystein kenőcs) keze
lés. Könnyű égéseket az ezred segélyhelyen elláthatjuk , súlyosabb égések ese
tén hátraszállítás szakosított kórházba.

Chemiai anyagok okozta sérülések maródások, étetések, sav. lúg  stb. 
szembe ju tásakor jönnek létre. M inden ilyen esetben a  legelső teendő a sav  
és lúg  eltávolítása a szem alapos kimosása által. Kimosás, ha más nincs jelen., 
bő vízzel történjék, cél a chemiai ágens teljes eltávolítása; ha  darabos es k i
mosása ú tján  nem  lehet eltávolítani, nedves vattával vagy csipesszel távo lítjuk  
el. M indig szem elő tt tartandó  az a szabály, hogy a kötőhártyazsák m inden 
részéből távolítsuk el a chemiai ágenst a szemhéjak kifordításával.

Kezelés sulfhydryl olaj, ill. cystein kenőcs. Súlyosabb kötőhártya elhalás 
esetén (lúg) Denig plastica, újabban amnion átültetés (későbbi időben).

Tábori e. ü. szolgálatban, könnyebb esetekben ezred és hadosztály segély
helyen lá tju k  el ezen sérülteket, súlyosabb esetekben szakosított kórházban.

Fényenergia okozta sérülést a spek trum  ultraibolya sugarai idézik elő 
(hegesztőknél, ívlám pánál dolgozóknál), vagy az ú. n. hóvakság, a hóról vissza-
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verődő napsugarak hatására. Erős könnyezésr szemhéjzár, fájdalom, mely 
3— 5 óra m úlva lép  fel a jellemző tünetek , am elyek 1%-os pantocain és l°/00-es 
tonogen becseppentése u tán  ham ar remdbej önnek. H átraszállítás nem szükséges 
(ezred sgh.-n kezelhető).

Szakaszos kezeléskiürítés elve.

A szem sérültek  ellátásában alapvető tényező az, hogy a könnyebb ese
te k  kivételével végleges ellátást csak szakorvos nyújtha t, ezért a szem sérült 
h á tra  irányítandó szakosított kórházba. A csapathadtáp e. ü. intézeteiben 
csak szigorúan elsősegélyt szabad nyújtan i, tartózkodni kell m inden felesle
ges vizsgálgatásoktól, sondázástól, beavatkozásoktól, m ert mindezek nem 
szakorvos kezében a  lá tást veszélyeztetik.

A továbbiaikban a  kiürítés egyes szakaszainak megfelelően tárgyaljuk  
azokat a beavatkozásokat, am elyeket el leh e t és el kell végezni szemsérülések 
•esetén.

Sebesültfészek:
%

K ötőhártyába ese tt idegen test, vagy testek  esetén szóba jöhet a kim o
sás kulacsból ö n tö tt vízzel, akár ba jtá rsi segély, ak á r az e. ü. tiszthelyettes 
által. Szem héjsérülés, o rbita sérülés, á th a to ló  sérülés esetén azonnal kötés 
(anélkül, hogy piszkálgatnák a sérü lt szemet). A kötés feltételénél szabály az, 
hogy a sérü lt részre  a sebkötöző csomag s te ril gazéval b o ríto tt párnácskája 
kerüljön (vagy ha lez nincs, Isteril gaze, de sohasem  vatta).

Sav-, lúgsérülésnél kimosás vízzel.
Egy szem sérü lés esetén, ha m ás sérü lés nincs, vagy h a  van, de járóképes, 

gyalog m ehet h á tra  a zlj. és ezred segélyhelyre. Súlyosabb szemsérülésnél, két 
szem  sérülésénél hátraszállítá s  fekvő helyzetben kissé felpolcolt fejjel (kenyér- 
zsák a fej alá).

Zászlóalj segélyhely:

K ötőhártyai idegen test eltávolítása, i t t  m ár szóba jöhet a szemhéj k ifor
dítása ujjal, az idegen test eltávolítása nedves vatta  tam ponnal, esetleg ismé
te l t  kimosás k ifo rd íto tt szemhéjakkal.

Kötéscsere csak  akkor, ha átvérzett, félrecsúszott, vagy m eglazult a kötés.
Fájdalom csillapítás morfium, vagy pótszerei.
K iterjedt o rb ita  sérülés, vagy nagyobb égési sérüléseknél a shock elleni 

kezelés m egindítása: forró italok, m eleg takarók, szívszerek.
Comeális idegen tes t eltávolítását ne kíséreljék  meg, mivel nincsen érzés

telenítő , ilyen esetekben  is, valam int kö tő h árty a  idegen tes t esetén 1 ezre
lékes trypaflavin  becseppentése ajánlatos.

A beteg m egnyugtatása. Már a  legkisebb szemsérülés esetén is, főleg, ha 
szem héjzárral és erős könnyezéssel jár, am i ideiglenesen látásrom lást okoz, 
igen  erős a sé rü lt m egvakulástól való félelme, ezért igen fontos a m egnyug
ta tás.

I Ezred segélyhely:

I t t  m ár van  D esm arres-kanál, így lehetővé válik a sérü lt szem óvatos 
megvizsgálása. D esm arres-kanalakkal igen óvatosan fe ltá rn i a szemrést, meg
nézni, hogy m ilyen  sérülés van és trypaflavin , esetleg 1 % -os atropin becsep
pen tése után, súlyosabb esetben szemészeti kötést feltenni (7. ábra), könnyebb 
sérü lés esetén p aritty ak ö tés  (8., 9. ábra).
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A iö té s  feltevése u tán  történ ik  az e. ü. segélylap kiállítása, am elyen a 
diagnosis rovatba jól olvashatóan bekeretezve be kell írni, hogy | Szem |, a 
m ásik oldalán abba a  rovatba „hová szállítandó“ beírni: vagy a hadsereg kór

házalap tábori kórháza (ahol a megerősítő orvosi század dolgozik szemészszak
orvossal) vagy a frontkórházalap szakosított fejsebészeti kórház szemészeti 
osztálya.

Ha m ágnes-m űtét szükséges, a karto tékra ráírandó „m ágnes-m űtét — 
sürgős“.
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7. ábra. Szemészeti kötés.

8. ábra. Parittyakötés (elölről nézve). 9. ábra. Parittyakötés (hátulról nézve).



Áthatoló szü lések n é l, égéseknél 1500 E te tanus serumo't kell adni.
Profus vérzéseknél (art. ophhalmica)1 vérzéscsillapítás. Nagy sérülések 

esetén, kifejlődő shock esetén shock ellenes therap .a  (vérátömlesztés, szív
szerek s'íib.).

Szemhéj sérüléseknél, ha roncsolt szemhéjsérülés van, kenőcsös kötés, hogy 
a kötszer ne ragadjon be a sebbe, am i levételkor m ég újabb roncsolások k e le t
kezését okozhatja

K ötőhártya idegen trZ  mész s í d . esetén D esm arres-kanállal k ifordítani a 
szem héjakat és az idegen testet eltávolítan i kimosással, nedves vattatam pon- 
nai, vagy csipesszel.

Corneális idegen testek  eltávolítása megfelelő érzéstelenítés u tán  (felüle
tes és enyhén beékelt idegen testek  esetén), ha szükséges, a tro p in  csepp, dionin 
kenőcs, vagy csukam ájolajjal parittyakötés. Öt napon belül gyógyuló esetek
kezelése.

Felületes égések kezelése.
Általában véve sürgős kiürítés  a csapat e. ü. körletekből a következő ese

tekben szükséges:
1. A szemgolyó áthatoló  sérülése.
a) Idegen tes t a szerngolyóban.
2. O rb ita sérülés.
3. Látásrom lással járó  zúzódások, sérülések.

H adosztály segélyhely:

Vérzéscsillapítás azon esetekben, ha k iterjed t lágyrészsérülések is vannak 
a szemkörüli részeken (sinusok, m andibulofacialis terület). Ha a szemsérült 
általános állapota m iatt (egyéb sérülés) o tt m arad a  ho. sgh.-en, naponta keze
lendő 1 ezrelékes trypaflav in  csepp, 1%-os atropin kötés.

Ha corneális idegen test eltávolítása az ezred segélyhelyen nem volt 
keresztülvihető, a hadosztály segélyhelyen kell eltávolítani és kezelésben 
részesíteni, ezeknek további k iürítése nem  indokolt, ha csak nem  mélybe hatoló 
idegen test, am inek eltávolítását szakorvosnak k e ll végezni.

Égéseknél (hő és ichemiai), ha  a kezelés m eghaladja az 5 napot, de 12 nap
nál nem  hosszabb ideig ta rt, hadosztály segélyhelyen kezelendő (cystein 
kenőcs, atropin, vagy pilocarpin stb.>. A lúgsérülés után, ha mélyebb necrosis 
van  a kötőhártyán, a sérü lt szakorvosi kezelést igényel. Ugyancsak szakorvosi 
kezelésre h á tra  szállítandó az égési sérü lt akkor, ha a  corneán nagyobbfokú 
hám hiány, vagy különösen, ha necrosis jelentkezik.

Az ezred segélyhelyről jövő szem sérültek, ak 'knek elsősegélylapján ra jta  
áll a  diagnosis rovatban | ..Szem“ | és az irányítási rovatban, hegy szakosított 
kórház, m inden beavatkozás nélkül tovább irányítandó, esetleg csak fájdalom- 
csillapítás végzendő.

O rbitális koponyasérülteket (nagy kiterjedésű sebek esetén), ha m egvan 
a lehetőség, repülőgéppel kell szakosított kórházba szállítani.

Nem-súlyos szem héjsérüléseknél, ha a szemgolyó nem  sérü lt, szóba jöhet 
az elsődleges sebészi ellátás, igy a további kiürítés nem  szükséges.

Irodalom: P elláthy: A szem sérülései, Budapest, 1937. P illá t R.: Kriegs
augenheilkunde, Wien, 1941. U kazanija po vojennoj Oftalmologii, Medgiz. 
1947.
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A B udapesti Egyetem  I. sz. Sebészeti K linikájának közleménye. 
Igazgató: dr. S eb estén y  G yula egyet. ny. r. tan á r .

A mellkasi sérülések sebészi ellátása
I r ta :  d r. S ebestény  G y^la .

A szovjet szerzők adatai alapján a mellkasi serülések a következőképpen 
osztályozhatók:

A) A m ellkas tompa erőm űvi sérülései, vagyis a fedett sérülések.
a) Commotio thoracis.
b) Contusio thoracis. „
c) Compressio thoracis.

B) A m ellkas nem áthatoló, nyílt sérülései:

a) Csupán lágyrész sérülések.
b) Lágyrész és a csontos fal sérülései.
c) Ezekkel kapcsolatos szervsérülések, m ellhártya, tüdő.

C) A  mellkas áthatoló n y ílt sérülései 
% t

I. A  m ellhártya és tüdő sérülései.

1. Nyílt légmell nélkül.
a) Jelentéktelen haem atothorax-al, vagy anélkül.
b) Nagy haem atothorax-al.
c) Haematopneum othorax-al.

2. Nyílt pneum otharax-al.
a) A mellkasfal jelentéktelen  defectusával.
b) A mellkasfal jelentős defectusával.

3. Szelepes vagy nyomásos pneum otharax-al.
a) Belső szelepes.
b) Külső szelepes.

II. A m ediastinum  és szerveinek sérülésével

a) Az elülső m ediastinum  sérülése.
b) A hátsó m ediastinum  sérülése.
c) Szív és szívburok sérülése.
d) Nagyerek sérülése. |
e) A légcső és nyelőcső sérülése.

D) Thoracoabdominalis sérülések.
E) Thoracospinalis sérülések.
E felosztás alapján á ttek in th e tjü k  a mellkas sérülések számos válfaját 

és az azokkal járó szövődmények nagy számát. T ekin tettel arra, hogy a
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m ellkasi sérüléseik kezelése a felsorolt szövődményektől, illetőleg azok súlyos
ságától függ, nyilvánvaló, hogy a mellkasi sérülések sebészi ellátását egysé
gesen vázolni nehézkes. A nehézségeket fokozza még az, hogy a mellkasfal, a 
m ellkas, a m ellhártya s a tüdő sérülései rendesen nem küiön-külön fordul
nak  elő, hanem  az esetek többségében ezek együtt járnak , csak fokozati kü
lönbségeket m utatnak . Legyen az a m ellkassérülés fedett vagy nyílt, m indkét 
esetben társu lhat és leggyakrabban társul is a m ellhártya vagy a tüdő kisebb- 
nagyobbfokú sérülése, b á rm e ly  mellkas sérülésről legyen szó, azoknak patho- 
logiai alapja azonban egységes, úgy hogy először a m ellkasi sérülések általá
nos jellemzését foglalom össze. M inden mellkasi sérülésre jellemző, hogy az 
erőm űvi behatás reflectoricusan, kivétel nélkül m inden esetben a légzés és a 
keringés zavarát idézi elő. Gondoljunk csak az egyszerű bordatörés p illanatá
ban  bekövetkező reflectoricus apnoera. E vagosympathicus reflexhatás magya
rázza a mellkasi sérülések súlyosságát és magyarázza azt. hogy a mellkasi 
sérülések sokszor szervsérülés nélkü l is halált okozhatnak.

A) A mellkas tom pa erőművi, fedett sérülései közül a gyakorlatban a 
m ellkasfal csontos vázának töréseit észleljük, főleg a borda és a szegycsont 
tö rését. A teljesség kedvéért e két törési form át röviden összefoglaljuk. A két 
törés közül a sternum  törése arány talanu l ritkább , m ert a rugalm as bordapor
cok közé ékelt csont nagy k itérést végezhet, így tehát hatalm as erő 'elől k itér
het. Ezért a sternum  csak igen erős hatásra tö rhet direct, m int amilyen a rúgás, 
a nekilendülő kocsirúd vagy korm ánykerék s rendisen  harán tu l reped. Direct 
h a tásra  törhet még úgy, hogy az áll nagy erővel a jelzett csontra nyofnódik. 
R itkán  előfordul indirect törése is, am ikor a fej és a törzs túlzott háti hajlí- 
tá sa  következtében, a sternocleido m astoideös és a hasizomzat húzó hatására 
a csonton szakításos harán tirányú  törés keletkezik. A sternum  törésével szem
ben  a bordák törése rendkívül gyakori. A bordatörésről tudnunk kell azt, 
hogy gyerm ekkorban a borda rendkívül rugalm as és így sú’yos traum a elől 
is k itérhet. Ez a m agyarázata annak, hogy gyerm ekkorban a m ellhártya és a 
tü d ő  sérülhet bordatörés nélkül is. Ha direct a törés, akkor a  borda a behatás 
helyén  törik, úgy hogy a törés a belső felszínen kezd"dik és innen halad a 
tö rés a külső felszínre. M echanismus szerint tehát hajlításos törés keletkezik, 
ezért forgácsolódik és válik  darabossá a törés, am ely körülm ény a mellkasi 
szervek gyakori m elléksérülését magyarázza. Indirect behatásra ha a mellkas 
valam elyik átm érőjében összenyomatik, a legkisebb ellenállási helyen törik  a 
borda. így sagittalis behatáskor a hónaljvonalban szokott a sorozatos borda
tö rés bekövetkezni. Az első és a második borda fedett helyzete következtében 
igen  kivételesen törik, leggyakrabban a negyediktől a nyolcadikig törnek. 
A bordatörés magánvisieli a mellkasi sérülések rnmden általános tü n e té1. A 
tö rés pillanatában reflectoricusan légzési képtelenség áll be. Azután a légzés 
felü letessé válik, a beteg  nem  képes mély légvételre. Nevetés, köhögés tüsz- 
szentéskor a törés helye fáj. A bordatörés okozhat haemnptoet. bőralatti. sőt 
m ediastinalis em physem at, valam int kisebbfokú légm ellet, következményes 
pleuritisszel. A tu lajdonképpeni fedett m ellkasi sérülések klasszikus formái 
azonban a következők:

a) Commotio thoracis a legkülönbözőbb módon elszenvedett tompa, rövid 
ideig  tartó  erőbehatás következménye. A klinikai kép a behatás súlyossága sze
r in t  változik. A beteg eszméletlen, az arc és a végtagok halványak, h :degek. 
A  légzés felületes, pulzus szapora, a vérnyom ás süllyed1:. Fokozódó tünetek 
közö tt a halál is bekövetkezhet. A kezelés a vérkeringés javításából s az agy

8 1 8



vérszegénységének leküzdéséből áll. Ha az ily sérü lt felgyógyul, rendesen 
semmi szervi elváltozás nem  m arad vissza. Tulajdonképpen shock hatás, ame
lyet megfelelőleg kezelve leküzdhetünk. A gyógyulás átlag 8—14 napot szokott 
igénybe venni.

b) Compressio thoracis. Perthes és H. Braun  leírásából ism erjük  e jelleg
zetes kórképet, amely a fenti módhoz hasonlóan jön létre, ha az erőm űvi hatás 
hosszabb ideig tarto’ct. Az ily sérült arca duzzadt, szemhéjai dagadtak, exopht- 
halm us keletkéz k, az arc, nyak és mellkas bőre kékesen elszínes'edett és vér- 
aláfutások láthatók. Az em lített szerzők szerint ez az állapot azzal magya
rázható, hogy a compressio következtében a tüdőben pangás keletkezik, amely 
a jobb szívfélre is reáterjed , később a pangás a fej és nyak vénáit is illeti. 
Valószínű, hogy a tünetek  kialakulásában a kóros pleuropulm onalis reflexek
nek is von szerepe. Kezelése, m int fent em lítettüli, egyébként tüneti. Ha a 
compressio szervsérülést nem  okozott, a  tüne tek  általában gyorsan vissza
fejlődnek.

c) Contusio thoracis, a három  fedett mellkasi sérülés közül a legsúlyosabb. 
Hasonló módon keletkezik, m int a commotio, de az erőm űvi hatás sokkal 
súlyosabb-. E llentétben a commotio és compressioval, m indig szervsérülést té te
lez fel. A haemoptoe állandó tünete. Az apró ekchymosisoktól, súlyos vérzé
sek, következményes infarctusok keletkeznek a tüdőben és a contusióhoz m ár 
a legsúlyosabb tüdősérülések társulhatnak. A tüdő sérülésein k ívül előfordul 
a légcső, bronchus, nyelőcső, szív, ao rta  rupturája- Rendesen a csontos falon 
is található  sérülés, szegycsont és bordatörések form ájában. Ily  súlyos mell
kasi contusiókat különösen a hadisebészetben figyelhetnek meg. A fedett mell
kasi sérülésekre igen jellemző és azok igen gyakori kísérője a bőr'alatti emphy
sema. Tüdősérüléssel egyidejű fali m ellhártyasérülés az elő feltétele s a zárt 
légm ell következménye, épen m aradt kültakaró  m ellett. M inden kilégzéskor 
a m ellűri levegő a bőrala tti kötőszövetbe, a subfascialis szövetbe, sőt az izom- 
zat réseibe is préselődhet. Rövidesen az egéíz testre  k ite rjedhe t. Amennyire 
ijesztő is a kórkép, súlyosabb szövődménynek nem tekinthető- A mellüregi 
levegő lepungálása vagy apparatus segítségével való leszívása m egszünteti az 
okot s így az okozat is ham arosan megszűnik. A m ellkasi contusiok szövődmé
nyei közül leggyakoribb a zárt légmell. Keletkezésének m agyarázata az„ 
hogy a sérülés pillanatában a reflex glottisgörcs következtében, a tüdőkben a 
belső nyomás oly fokú lesz, hogy annak parenchym áját repeszti. A légköri 
levegő teh á t a tüdősérülésen át ju t a pleurarésbe. A másik m echanizmus pedig 
az, hogy a tompa sérülés a tüdő fedett ru p tu rá já t okozza. K lin ikai tünetei 
a dyspnoen kívül, az ille te tt mellkasfél légzési kitérésének hiánya, az elsimult 
bordaközök s a dobos kopogtatási hang. A légmellnek ezen fo rm ája  gyakran 
ventil vagy az ú. n. nyomásos légmell. Az ily nyomásos légm ell olymódon ke
letkezik, hogy a tüdő sebe ventil m ódjára m űköd k. Legtöbbször inspiratoricus 
szokott lenni, vagyis a belégzés alkalm ával a levegő beju that a mellürbe, de 
onnan többé kijutni nem  tud. A m ellűn  nyomás a légköri nyom ást többszörö
sen m eghaladhatja, az azonoldali tüdő teljesen összeesik, a szív és a medias
tinum  képletei nagyfokban eltolódnak s ha a beteg idejében nem  részesül 
orvosi segítségben, rövidesen beáll a halál. A tom pa m ellkasi fedett sérülések 
másik életveszélyes szövődménye, a mediastinalis emphysema. Ha a tompa 
sérülés a tüdő szövetében közel a hilushoz okozott laesiot (trachea, jobb vagy 
bal főbronchus, azok elágazódásai). úgy a kiáram ló levegő nem  a mellüregbe 
tódul, hanem a m ediastinum  laza kötőszövetébe. De keletkezhet a mediasti
nalis emphysema, m in t a nyomásos légmell következménye is. A  m ellürben
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a nagy nyomás és feszülés a la tt álló levegő, a kisebb ellenállású hely felé tör 
á t  és így ju t a m ediastm um ba. A beteg m indinkább cyanoticusabb lesz, á lég
zés percről-percre nehezebb. A jugulum  előtt m egjelenik  a levegőgyülém, a 
bőr a la tti empysema képében és röyid órák, néha percek alatt szétterjed  az 
egész testre. A sérü lt a  felism erhetetlenségig eltorzul s ha nem  segítünk, az 
extrapericardilis szívtam ponade következtében rövidesen elpusztul. Ily  ese
tekben  a jugulum  fö lö tti tá jék  s a két supraclavicularis regio széles feltárása 
indokolt, hogy a levegőnek a b ő ra la tti kötőszövetbe való tódulását megaka
dályozzuk. Ha ez nem  lehetséges, úgy az elülső m ediastinum  tompa feltárása is 
indokolt. Az em líte tt szövődm ényeken kívül tá rsu lh a t a sérüléshez haem atot- 
horax, tüdőinfarctus, pneumonia, néha chylothorax. T ekintettel arra, hogy a 
tü d ő ru p tu ra  szétesésre igen hajlam os, késői szövődm énye a  tüdőtályog; gan- 
graena és az .empyema.

B) A mellkas nem  áthatoló n y ílt sérülései P etrovszkíj szerint a háborús 
m ellkasi sérüléseknek 40—50%-á t képezik. A sérülés érin the ti csak a lágy
részeket, súlyosabb term észetű  a sérülés, ha a m ellkasfa l csontos váza is sé
rül. Az idetartozó sérülések legsúlyosabb form áit azok a sérülések alkotják, 
am ikor a traum a vagy a lövedék távolhatása következtében a tüdő molecularis 
elváltozása áll elő és így a tüdő is sérül- Ily esetekben a kísérő tünetek, a 
haem optoe, bőr'alatti emphysema, a légm ell különböző form ái. A bordaközti 
erek  vagy a m am m aria és ágaiból származó vérzés következtében, m ár súlyo
sabb haem atothorax szokott keletkezni. Ha a sérülés csak a m ellkas lágyré
szeire szorítkozik, e llátása az általános sebellátás szabályaihoz igazodik. Ha
sonlóképpen csontsérülés esetében is, de ilyenkor a sebet fe l kell tárni; a 
csontszilánkokat el kell távolítani, a csontsebet k ikaparni. A seb elsődleges 
zárásának a lehetőségét, vagy a nyitvakezelést a körülm ények szabják meg. 
R endesen ily sérüléseknél a haem atothorax, ille tő leg  a vérzés nem  szokott 
oly fokú lenni, hogy az különösebb sebészeti e llá tást igényelne.

C) A mellkas áthatoló, ny ílt sérülései főleg a m ellkas lövési és szú rt sérü
léseinek következm ényei. E llentétben a mellkas nem  áthatoló sérüléseivel, e 
súlyos sérülések sebészi ellátása m ár sokkal súlyosabb problém át jelent- Te
k in te tte l arra, hogy a tüdő a m ellkas térfogatának legnagyobb részét elfog
lalja, m inden m ellkasi lövés és szú rt sérüléskor a tüdő  sérüléseivel számolni 
kell. A  tüdősérülés cardlnalis tü n e te  a haemoptoe.

A mellkasi áthatoló, ny ílt sérülések egyik súlyos szövődménye a mell- 
ü reg i vérzés. A m ellüregi vérzés akár a tüdőből, ak á r a m ellkasfal ereiből 
szárm azik, haem atothoraxot okoz. A haem atothorax a  tüdő t összenyomja, a  
m ediastinum ot átto lja , így légzési és keringési zavart okoz. E ttő l e ltekintve az 
átto lódás következtében a sérü lt m ellkasfél térfogata m egnagyobbodik s így 
a  m ellkasfél ürege 2— 2 V2 lite r v é rt is befogadhat, am ely  m ennyiségű vér el
vesztése m ár halálos. Magából a tüdőből származó vérzéskor a körülm ények 
kedvezőbbek, m ert a kiemlő vér a tü d ő t összenyomja s a collapsus következ
tében  a vérzés spontán szűnhet, a haemoptoe pedig rendesen 8—-10 nap ínulva 
megszűnik. Term észetesen e kedvező körülm ény bekövetkezte függ a tüdősérü
lés milyenségétől és a sérü lt ér kaliberétől. A tüdősérülés követkeiztébeni haema- 
to tharaxnál súlyosabb az intercostalisból vagy a m am m ariák és azok ágaiból 
szárm azó vérzés, m ert a m ellüri nyomásviszonyok következtében a spontán 
csillapodásra kisebb a lehetőség. Ennek a körülm énynek a m agyarázatát régeb
ben, a m ellüri negatívnyom ásban keresték  s az volt az általános felfogás, hogy 
a m ellü ri negatív nyom ás kedvező a végzésnek. Ujabbafi, különösen a m ind-
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gyakrabban végzett extrapleuralis pneum othorax m űtétek  tapasztalata alap
ján  azt kell mondanunk, hogy éppen a pozitív mellkasi nyom ás az, am ely a 
vérzést elősegíti. Minél pozitivebbre töltik  a beteget az extrap leuralis m űtét 
után, annál valószínűbb az utóvérzés. Az extrapleuralis m űtétekből származó 
vérzések nem teljesen azonosak az intrapleuraU s vérzésekkel, de m echanikai 
szempontból hasonlítanak. A  m ellüregi vérzéseknek is azon form ái veszélye
sebbek, am ikor a  haem atothoraxhoz pneum othorax is társul, tehát am ikor 
íiaematopneumo thorax  van jelen. N egatív nyom ás a la tt a keringés lassúbb, a 
pozitív mellkasi nyomás pedig a m ediastinum ra és annak nagy ereire gyako
ro lt nyomás következtében! pangás az oka a  fokozott vérzékenységnek. A 
m ellüregi vérzések eseteiben az első 24 órában a  konzervatív elvek az irány 
adók. A kezdeti schock a súlyos belső vérzést utánozhatja úgy, hogj' bizonyos 
megfigyelési idő e lte lte  szükséges ahhoz, hogy a belső vérzés súlyosságára 
következtetni lehessen. A relatív  jó állapotban  lévő haem atothoraxos beteget 
nyugodtan kell hagyni s lehetőleg az első 24 órában a punctiotói tartózkodni 
kell, m ert az a vérzés újbóli m egindulásának lehe t az okozója. Bizonyos m eny- 
nyiségű vér leszívása csak abban az esetben indokolt, ha a haem atothorax 
e léri élőiről a II. bordát s  így a  hydrostaticus nyomása következtében é letve
szélyt okoz. A  m ellüregben helyetfoglaló vér elég sokáig folyékony m arad s 
kisebb vérömleny spontán fel szokott szívódni. A  haem ato tharax ró i tudnunk 
kell azt, hogy a sa já t fehérje 'felszívódás következtében, m agas lázat (39°) 
okoz, még ha a véröm leny s te ril is m arad. Izgató hatására az exsudatiora h a j
lamos m ellhártyán steril gyulladás keletkezik, savóképződéssel. Ha a haem a- 
to thoraxot kellő időben nem  pungáljuk, a véröm leny m egalvad, később szer
vül és többé nem  pungálható. Stabil haem otothorax  keletkezik, am elyet m ű- 
té tileg  kell evakuálni. A m ellüreg k itakarítása  után, ha a zsigeri m ellhártyán  
nincs még kéreg és a tüdő m ég tágulékony, úgy a m ellüreg k itarítás u tán  
zárható. Ellenkező esetben a tüdőt decorticálni kell s szívó drainage válhat 
szükségessé, hogy a tüdő expandálhasson. Egyébként kialakul a stabil haem a
tothorax-súlyos következm énye. A véröm leny izgalm ára m indkét pieuralem e- 
zen hatalm as kéreg alakul ki a tartó s collapsus h atására  s a  kéregképződés 
következteben a tüdő többé nem  expandálhat, eredeti helyét nem  foglalhatja 
el. A téraránytalanság  következtében később a mellkas csontos fala is defor
málódik, a fokozódó zsugorodás következtében a m ellkasi szervek eltolódnak, 
légzési és keringési zavarok (acretio pericardii) keletkeznek. A haem atothorax 
elhanyagolt kezelésnek még egy veszélye van, ugyanis m inél tovább áll fenn  
a m ellüregi vérömleny, annál nagyobb a késői haematogen fertőzésnek s így 
az empyemának a lehetősége. A véröm leny fertőzöttségánek korai m egállapí
tására, igen jó gyakorlati e ljárás a Pefrov-féle próba. A punctatum ot destil- 
lá lt  vízzel tízszeresen higítj-uk. Ha steril, úgy a kémcső ta rta lm a tiszta, áttetsző, 
lakkszerű, ha fertőzött a kémcső alján  pelyhek csapódnak ki. Feltárva a m ell
kasi vérömleny veszélyeit, el kell fogadnunk a szovjet szerzők álláspontját, 
ak ik  a mi konzervatív kezelésünkkel ellentétben, a haem atothorax korai 
punctios kezelése m ellett foglalnak állást- A Nagy Honvédő H áború tapasz ta
la ta i alapján Linberg, Burdenko, Achutin , Kuprianov bizony to tták  be, hogy 
a  korai punctiókkal term észetesen nemcsak a stabil haem atothorax kerülhető  
el, de a következményes em pyem ák előfordulása is sokkal ritkább . így a szov
je t szerzők a haem atothoraxot az első 24 óra e lte lte  u tán  m ár rendszeresen 
pungálják. M indezektől eltek in tve a korai punctiok végzése azért is fontos, 
m ert ha a 24 óra m úlva elvégzett punctiot gyors telődés követi, a m ellüreg  
feltárása indokolt, a vérző hely sebészi ellátása céljából.
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A m ellüregi vérzések sebészi kezelésének irányelveit a következőkben, 
foglaljuk össze. Az első 24 órában lehetőleg az expectativ  álláspontra helyez^ 
kedünk, m ert úgy a  tüdőből, m int az em líte tt erekből szárm azó vérzéseknél 
m eg van a spontán  csillapodás lehetősége. Kezdetben a shock éllen kell küz
deni. A fájdalom  és a nehézlégzés ellen m orphium , aján la tos a nyakon a Vis- 
nyevszkij-ié le  vagosym pathicus blockádot elvégezni s m indenek előtt a 
masszív vérátöm lesztést, még a súlyosabb anaem ia kifejlődése előtt. Ha hae- 
m optoe nincs s tisztán  haem atothorax-al á llunk szemben, úgy a re la tív  jó  álla
pot u tán a fokozódó rom lás, a fennálló vérzés m elle tt szól, úgy a m egejte tt 
vörösvérsejt szám  ellenőrzése után, a m ellkas fe ltárása indokolt. Ugyanez az 
eset, ha az első 24 óra m úlva elvégzett punctio u tán , a sérü lt m ellkasfél 
gyorsan újból feltelődik. A feltárásnak kiadósnak kell lenni, m ert különben a 
m ellüreg és képletei nem  tekinthetők á t és a vérzés helye nem  található  meg. 
Ha haemoptoe és haem atopneum othorax á ll fenn, úgy m inden valószínűség 
szer n t a vérzés forrása a tüdő. Ilyen esetekben az indicatio felállítása nehéz, 
a vértransfusiok segítségével törekedni kell a spontán csillapodás elérésére. 
Ismétlődő súlyos haemoptoe esetén, a thoracotom ia elvégzése indokolt. A thora- 
cotomia segítségével a ^tüdősérülés helyét fel kell keresni, a végzendő eljárást 
term észetesen m indig az adott lelet szabja meg. Ha a tüdőseb kisebb, a ron
csolt részek kime'tszáse u tán  azt ca tgu t öltésekkel zárni kell. Ha a tüdőseb 
ellátása tökéletesen sikerült, a m ellüreg kitakarítása után, az lehetőleg 
zárandó. Ha nagyobb bronchus sérült, úgy a m ellüreget légmentesen Pezzer 
segítségével d rainálni szükséges és Bulau  szerint a d ra in t víz alá kell helyezni 
vagy még helyesebb a gyors expansio elérése céljából az aspirálás. Ilyen ese
tekben a m ellkasi drainaget indokolja a bronchus sebészi ellátásának bizony
talansága. Súlyos tüdőroncsolás a lobectom ia elvégzését indokolja. Háborús 
Bérűiteken, ha a p leu raü r nem  nyito tt s az intercostalis kifelé vérzik, m int 
életm entő egyszerű eljárás az időleges Langenbeck-M irzulitz-féle pleura tam 
ponade jó szolgálatot tesz. Lényegében a mellkas sebébe helyezett törlő, 
am elyet steril gaze segítségével erősen kitam ponálunk és némileg vissza
húzunk, hogy a tam ponáló hatás kellően érvényesüljön. E köz'sm ert eljárás 
m ár a zászlóalj segélyhelyen elvégezhető. Egyébként a haem atothoraxos sérü l
tek e t gyorsan h á tra  kell szállíttatni, m ert azok szakszerű ellátása csak a 
tábori kórházakban lehetséges.

Az áthatoló m ellkasi nyílt sérülések m ásik súlyos szövődményét a légmell 
különböző form ái képezik. Á thatoló sérüléseknél, ha a sebviszonyok lehetővé 
teszik — k s  bem eneti és kis kim eneti nyílás — észleljük a légmell leg
veszélytelenebb form áját, a zárt légm ellet. Ily esetekben a szerencsés seb
viszonyok következtében vagy a m ellkasi seben á t vagy a tüdőn keresztül 
csak bizonyos m ennyiségű levegő ju th a t a m ellüregbe, de nem szaporodhat 
fel. A légmell ezen form ája a legveszélytelenebb és sebészi kezelést nem 
igényel. Rendesen spontán felszívódik vagy apparátussal való egy-két leszívás 
u tá n  megszűnik. Ezzel ellentétben a m ellkasi sérültek legsúlyosabb szövőd
m énye a n y ílt légmell, am ely P etrovszkij adatai szerint a háborús mellkasi 
sérü ltek  kb. 36% -ában fordul elő és igen gyakran azonnali halált okoz. 
A  m ellkasfali sérülésen át h irte len  beáram ló levegő, súlyos pleuropulm onalis 
shock-ot vált ki. A fennálló vérzés fokozza a shock készséget, a p leura vis- 
celarisról és parietalisról kiinduló kóros reflexek hatására  a vérnyom ás 
lezuhan, a pulzusszám  felszökik, cyanosis, dispone és súlyos m ellkasi fá jda l
m ak közepette röv desen elpusztul a beteg, ha idejében orvosi kezelésben nem 
részesülhet. B ja lik  ada ta i szerint a tü n e tek  gyors kifejlődése és súlyossága
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függ a sérülés nagyságán kívül, a külső tényezőktől is. Különbség van  a nyári 
és a téli időszakban elszenvedett nyílt légmell között. A hideg levegő beáram 
lása fokozza a shock-os hatást. Úgy a zárt, m int a ny ílt légmell lehet ventiles  
vagy nyomásos légmell. A ventiles légmell lehet belső vagy külső, inspira- 
toricus vagy exspiratoricus. Legyakrabban inspiratocicus szokott le n n '. 
A belső ventiles légmell akkor keletkezik, ha a külső seb záródik és a tüdő 
sebe szelep m ódjára működik. Minden inspiratio  alkalm ából levegő 
tódul a mellüregbe, de a szelep m ódjára működő tüdőseben át távozni 
nem tud. A m ellüregben felhalmozódó levegő nagy feszülése következté
ben, a m ediastinum  nagym értékben áttolódik, a nagyerek m egtörésének 
a veszélye áll fenn. A külső ventiles légmell m echanizmusa az, hogy a m ell
kasi seb működik szelepszerűen. Inspirafiokor nyílik, exspirat'okor záródik. 
Hasonló kórkép áll elő, m int a belső ventiles légmellnél. Az abnormis tú lnyo
más következtében súlyos légzési és kér ngési zavar keletkezik. A m ellkasi 
nyílt sérülések ezen em lített szövődményeihez társu lhat bőralatti és m ed:asti- 
nalis emphysema is, am elynek m echanizmusát a m ellkas fedett sérüléseinél 
m ár tárgyaltuk.

A következményes légm ell sebészi ellátása annak milyensége szerint vál
tozik. A m int m ár em lítettük, a zárt légmell sebészi kezelést nem  igényel. 
Viszont a nyito tt légmell sebészi ellátása a legsürgősebb sebészi beavatkozások 
közé tartozik. A  ny ito tt légmellnél a sérültek fokozódó légszomj és keringési 
zavarok következteben rövidesen elpusztulnak, ha idejében sebészi kezelésben 
nem részesülhetnek. Egyes szovjet szerzők adatai szerint a harctéren elhaltak  
fele nyílt légmell következtében pusztul el. A  n y ílt légmell sebeszi kezelésének  
irányelve az, hogy a n y ílt légmellet minden áron zárttá  kell alakítani. A köve
tendő eljárás függ a sérülés milyenségétől, a kezelésbevétel idején kívül, főleg 
a külső körülm ényektől. Békegyakorlatban a nyílt légmelles sérü ltet steril 
fedőkötéssel ellátva, am ely lehetőleg légm entes legyen (Billroth  battist, rag 
tapaszcsíkok a kötés fölé) és azonnal intézetbe kell szállítani. A szóbajövő 
beavatkozás szempontjából legfontosabb annak eldöntése, hogy van-e tüdő
sérülés vagy nincs. Ha a tüdő nem  sérült, friss esetekben sebkímetszáls, vala-
m .nt a m ellüreg k itakarítása után, a m ellüreg réteges varra t segítségével 
zárandó. A bezárás Lindberg  szerint történik, pleurom uscularis ca tgu t és 
fascio-muscularis selyemöltésekkel. A bőr egyesítése csak oly esetekben jön 
szóba, am ikor még a fertőzöttséget ki lehet zárni, egyébként a bőr egyesítésit 
másodlagosan végzi el nevezett szerző. Pia a m ellkasi anyaghiány nagy és 
roncsolt, a roncsolt részek eltávolítása, a m ellüreg k itakaritása  után, az anyag
hiányt a szomszédos lágyrészek felhasználásával igyekezni kell zárni és így a 
nyílt légm ellet zá rttá  alakítani. M indkét esetben ajánlatos a sebet steril 
vaselinkötéssel ellátni. Ha a m ellüregben sok volt a v ér és a törmelék, helye
sebb a m ellüregbe néhány napra drain t helyezni, am elyen keresztül időnként 
a felgyülemlő váladékot és a levegőt le lehet szívni. Egyébként a d ra in t 
leszorítva kell tartani, hogy azon keresztül levegő ne kerülhessen a mellüregbe. 
Vannak esetek, am ikor a m ellkasfali defectus olyan nagy, hogy annak zárása 
csak úgy lehetséges, ha m agát a tüdőt varrjuk  ki a mellkasfalhoz. Ez a Rehn  
által aján lo tt pneumopexia, am ely eljárásról a szovjet szerzők elítél öl eg 
nyilatkoznak és nem végzik. Ilyen súlyos esetekben inkább a V isnyevszkij- 
szerinti m ellüregi tam ponkezelést végzik, ugyancsak ezt az eljárást végzik, 
ha m ár a m ellüreg fertőződött. Az eljárásról a m ellkas’’ sérülések szövőd
ményeinek sebészi kezelésénél lesz sz;ó. Ha nyílt légm ell m ellett a tüdősérü’és 
tünetei is m egvannak, súlyos vérzéssel egyetemben, a thoracotomia elvégzése
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indokolt olymódon, am int azt a  m elléküregi vérzések ellátásánál em lítettük. 
H arc té ri ellátása a ny ílt légm ellnek m ár a zászlóalj segélyhelyeken kell, hogy 
m egtörténjék. E célra a szovjet sebészeknek' kész ragtapaszkötések állottak 
rendelkezésükre. Az ezred1 segélyhelyen m ár elvégzik a  nyakj vagosympat- 
h icus bloickádot és m ár ott vértansfusióban részesül a beteg. A  végleges ellá
tás a  hadosztály segélyhelyen tö rtén ik  a fentebb vázolt módon.

A  nyomásos külső  légm ell kezelését illetőleg, ha  tüdőrés nincs, ugyan
azon elvek érvényesülnek, m in t a  ny ílt légm ell kezelésénél. Ha tüdősérülés 
és vétrzés van jelen, a thoracotom ia indokolt. A nyomásos belső légmellnél 
a  békegyakorlatban, am ikor a m egf gyelés lehetséges, a beteg nyugalomba- 
heiyezése és m orphium ra' a nyomásos légm ell m egszüntetésére szám íthatunk. 
A légzés felületessé válása következtében a  ventil záródhat. Még a teher
m entesítő  functiótól is tartózkodni kell, m ert nagyobb m ellkasi nyómásváltozás 
a  ven til záródását akadályozhatja. Ha a m ellkasi nyomás a nyugalombahelye- 
zés ellenére növekszik vagy ha m ár m ediastinum  nagym értékben áttolódott 
s a nagyerek m egtöretésének veszélye fenyeget, úgy a felgyülemlő levegő 
á llandó  lébocsátásáról kell gondoskodni. Ennek elvégzési m ódja az adott 
körülm ényektől függ. Szükség esetén elegendő a sternum  m ellett a II. borda
közben egy vastagabb tű  beszúrása a légm ell üregébe. Ha a  körülm ények 
megengedik, legajánla'tosabb azonban a Bulau-féle  drainage elvégzése. Ha a 
belső nyomásos légm ell súlyos tüdősérülés következménye és vérzés is van 
jelen , úgy a B ulau-féle drainage is csak palliativ  beavatkozást jelent. Ily ese
tekben  a thoracotom ia javallata fennáll. Háborús gyakorlatban a túlnyomásos 
légm ell m indkét form ájában a feszülő levegőnek tartós lebocsátására legegy
szerűbb a tűvel való beszúrás, a fen ti módon. Az eljárás életm entő és szállí
tá s ra  alkalmassá teszi a sé rü lte t’, megfelelő helyen következik a szakszerű 
ellátás.

A  mellkasi n y ílt sérülések harm adik  súlyos szövődménye a fertőzés. 
M agától értetődik, hogy nyílt sérüléseknél erre  nagy a lehetőség s Velrzov 
ad a ta i szerint az esetek kjp. 58 % -ában szokott bekövetkezni. A  fertőzés beáll
h a t a sérülés pillanatában vagy későbben ha a ny ílt sérülés kellő időben nem 
volt ellátható. A besodort idegen anyagok a fertőzés valószínűségét nagy 
m értékben  növelik. A  kezelés későbbi folyam án bekövetkezhet haematogen 
ú to n  vagy m agából a tüdőből. Cirilina k im u ta ttta , hogy a tüdő hörgő
rendszere physiologiás körülm ények között is tarta lm az pathogen csirokat. 
P etrovszk ij idevágó vizsgálatai szerin t a  kórokozó 50%-ban strepto , illetve 
staphylococcus, 50%-ban pneumococcus. S zerin te az anaerob fertőzés ritka. 
A m ellkasi sérülések gennyes szövődmények, az empyemának sebészi kezelése 
nem  egységes. T ekin tetbe kell venni keletkezési módját, elhelyezkedését és 
főleg fennállásának idejét. A kezelés irányelveit röviden a következőkben 
fog la lha tjuk  össze. M indazon esetekben, am elyeknél a nyílt fe ltárás, vagyis a 
n y ílt légmell zavart okozhat, kerü ln i kell a nyitvakezelést. Ez áll különösen 
a  to tá lis  em pyem ákra, főleg az acut szakban. A  m ellüreg ugyanis statikailag 
egységes, ami az egyik oldalon tö rtén ik , az a m ásik oldalon is érezteti h a tá 
sát. Ha azonban az empyema id ü ltté  válik  s a m ediastinum  megkötődött, a 
k é t m ellkasfél s tatikailag  egym ástól függetlenné válik. Az acut szakban 'gye- 
kezzünk a teherm entesitő  pur.kciókkal kijönni éis az antibioticum ok helyi és 
paren tera lis  adagolásával. A kezelést azonban úgy kell irányítan i, hogy az 
em pyem a idü ltté ne váljék, m ert az em pyem a csak úgy gyógyulhat, ha az 
ü reg  megszűnik s a pleura lemezei érintkezve obliterálódhatnak. Ezért tehát 
a tü d ő  korai expandáltatására nagy sú ly t kell helyezni M ár a punctios kezelés
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•
alatt légzési gyakorlatok végzendők, a szokásos naponta többszöri légpárna 
felfuvatásával. Ha a kezelést helytelenül irányítjuk , a p leura kérgesedése 
következtében a tüdő expansióra nem  lesz képes s az em pyem aüreg állandósul, 
kisebb-nagyobb empyema m aradéküreg keletkezik, amelynek ellátása külön 
m űtétet igényel. Éppen ezért, ha a  punctiós kezeléssel 2—3 hét a la tt  nem 
érünk célt, az empyema állandó szívókezelése Pezzer katheter behelyezésével 
a legcélravezetőbb. A Pezzer katheterrel végzendő Bulau  drainage oly egyszerű 
beavatkozás, hogy annak  részletesebb ism ertetése nem szükséges. Elvégezhető 
szúrcsap segítségével a bordaközti térben vagy bordaresectio segítségével. 
.Előnyösebb a Pezzer ka th e te r használata azért, m ert az szerkezeténél fogva 
légm entesen zár, de elvégezhető egyszerű draincső segítségével is. Ilyenkor a 
légmentes zárás céljából a m ellkasfalra helyezett gum ilapon át vezetjük be a 
draincsövet a mellüregbe. Ha a Pezzer ka th e te rt bordaresectio segítségével 
óhajtjuk bevezetni, úgy elegendő 1 cm hosszú bordarészt resecálni s a fali 
pleurán csak oly nyílást ejtünk, hogy azon a Pezzer k a th e te r feje éppen á té r
hessen. A  lágyrészsebet bevarrjuk. Természetesen a katheter lehetőleg az 
empyema üreg alsó pon tján  foglaljon helyet. A Pezzer katheterhez toldalék- 
csövet illesztünk, am elynek végére levágott kesztyűujjat kötünk, hogy az aspi- 
ratio lehetőségét elkerüljük. A toldalékcsövet a m ellkasnál m élyebben elhelye
zett üvegedénybe helyezzük, amely valamely des nficiens folyadékot tartalm az. 
A kezelés folyamán ügyelni kell arra, hogy a íoldalékcsövon át ne kerüljön 
levegő a mellüregbe s az állandó negatív nyomás a la tt legyen. Ha a tüdő 
expansiója nem halad kellőképpen előre, úgy a toldalékcsövet Perthes-féle 
szívókészülékkel vagy Deville-palackokkal (2 palack-rendszer) kö tjük  össze és 
szivatunik, A maga idejében alkalm azott Bulau drainage rendesen célra vezet, 
ha azonban idültebb az empyema, az expansio elérése céljából alkalm asabb az 
erélyesebb aspiratió. Ezt úgy érjük  el, hogy a toldalékcsövet megfelelő szer
kezettel vízcsapra szereljük és vízszívást alkalm azunk. Ily  kezelés m ellett a 
m aradéküreg előfordulása mindössze 5% -ra tehető. Az elsődleges borda
resectio oly esetben jön szóba, am ikor a m édiást num  m erevsége m ár felté
telezhető. így  a fali, lebenyközöttiek vagy letokolt empyemáknál, a ny ílt fel
tárást nyugodtan el lehet végezni, m ert a fe ltárás a m ediastinum  képleteire 
nem hatha t. Vitalis okokból elvégezhető, ha pleura sepsis fenyeget, m in t gang- 
raena, tüdőtályog perforatiója. Az empyema necessitatisnál is a ny ílt fe ltá
rásnak van helye. Ha a szívókezelés nem vezetne célra, a beteg p á r he ti kezelés 
után nem  defervescáb a m ellüreg fe ltárását és tam ponálását kell elvégezni 
V isnyevszkij szerint. E célból előbb nevezett két bordát, P etrovszkij egy bor
dát, de egész terjedelm ében resekál. A m ellüreg fe ltárása után, a p leura leme
zeit alkoholos törlővel kitöröljük, azután a V isnyevszkij-iele  tam ponok segít
ségével az empyema üreget gondosan kitam ponáljuk. A  tam ponokat a követ
kező kenőccsel ita tju k  át: Ölei Cadini 5.0, Xeroform i 3.0, Ölei Ricini. 100 0. 
A tam ponok fokozatos eltávolítása a 10. napon kezdődik. Légzési gyakorlatok 
korán végzendők. Amíg a régi ny ílt fe ltárás u tán  15—20% -ban fordul elő 
m aradéküreg, addig a vázolt elvek sze r'n t kezelt esetekben a m aradéküregek 
előfordulása ritka. Ha mégis m aradéküreg keletkezik, ily esetekben rendesen 
a pleuropuimonalis sipoly az ok. Ily esetekben a beteg nem  képes tüdejét 
felfújni és az állandó negatív értéken tarto tt aspiratió hatására nem  szokott 
a tüdő teljes expansiója bekövetkezni. A ímaradéküreg sebészi ellátásának 
problém ája részleteiben nem tartozik a gyakorló orvosok elé. M aradéküregek 
esetében a szovjet szerzők előszeretettel decorticálnak és aspirálnak. Előszere
te tte l végzik a Linberg-téle  lépcsőzetes thoracoplaszticát. E szerző a m aradák-
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üreg fölötti bordákat eltávolítja , a bordaközti képleteket átvágja, m ég pedig 
az egyiket centrálisán, a m ásikat peripheriásan. Ezáltal ellentétes irányú 
pleuro-m uscularis lebenyeket nyer és azokat helyezi a m aradéküregbe. A 
kisebb m aradéküregek ellátására, de főleg a pleuropulm onalis sipolyok meg
szüntetésére igen jó  szolgálatot tesz az Abrazsanov-féle környezetből vett 
nyeles izomlebeny. Az e ljárás az egész világon elterjedt. Az empyemás beteg 
víz és fehérjevesztésége a huzamos gennyedés következtében nagy. A kezelés 
folyam án ezt fehérjedús táp lálék  vagy plasma és vértaransfusioval kell pótolni. 
Úgyszintén lényeges az antibioticum ok korai helyi és parenteralis adagolása.

A mellkasi sérülések azon form ái, am elyek a m ediastinum  képletein hatol
nak  át, kevés kivétellel halálosak. Ily sérültek az elvérzés vagy később a m edia- 
stinitis következtében pusztulnak el. A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai 
szerint a szív és a pericadium  sérülése, bizonyos esetekben eredm ényesen 
kezelhetők. A szív-pericardicum  tompa  sérülései, m int a commotio és contusio, 
rendesen azonnali halállal járnak . Sokszor m ár enyhébb traum a is súlyos 
functionalis zavarát okozhatja a szívműködésnek, amely, ha nem azonnal, úgy 
pár nap m úlva okoz halált. Az ily sérültek 90%-ban a jelzett szervekben sem 
makroszkopikusan, sem m ikroszkopikusan elváltozás nem m utatható  ki, így 
a halál oka a vezetési rendszer zavarában, shock, a coronar ák reflectoricus 
spasmusábani keresendő. A szív penetráló sérülésének kb. 'A-a, részben a 
shock, részben a szívideg központjainak bénulása következtében gyors halált 
okoz, m ielőtt még sebészi kezelésre kerülhetne a sor. Az esetek nagyobb szá
zalékában azonban, az első shook hatása után, a vérzés bekövetkezte oka a 
katasztrófának. Szerencsés körülm ények között, ha nincs a p leuraür sérülve s 
így a vérzés csak a pericardium ban történhet, a gyors elvérzés nem  követ
kezik be. Idejében végzett beavatkozás életm entő lehet. Különösen áll ez a 
szívgyomor sérüléseire, am ikor a vastag  izomzat contractioja a gyors elvér
zésnek gátat szab. Ebből a szem pontból a pitvarsérülések, a vékony fal, a 
contrac'tioképesség hiánya következtében /sokkal rosszabb prognózisunk. Elte
k in tve a szív sérülések általános tüneteitől, főleg a helyi elváltozásra kell 
fgyelem m el lenni. Először a sérülés helyére kell ügyelni, am ely a leggyak
rabban  a szegycsonttól balra  a szívtom pulatnak megfelelően helyezkedik el 
s így m ár a sérülés helyéről a szívsérülés feltételezhető. A szívtom pulat ren
desen m egnagyobbodott, a haem atopericardium  következtében s a szívhangok 
alig hallhatók. Előfordul azonban az is, hogy a szívtom pulat eltűnik, helyét 
dobos kopogtatási hang foglalja el, a penum o-pericardium  következtében. 
A szív fölött gurguláziós m etallikus színtezetű hang, esetleg loccsanás hallható. 
Egyes esetekben a külső seben á t a szívműködéssel synchron fecskendező 
vérzést észlelhetünk. A szívtom pulat növekedése, az általános tünetek, főleg 
a keringés rosszabbodása teszik szükségessé a m ű tét elvégzését. Egyébként a 
fokozódó haem atoper'cardium , a nagy; nyomás következtében szívtam ponadet 
okoz. Esetleges teherm entesítő  pericardium punctio u tán  beavatkozást kell 
végezni. A beavatkozás lényegében a szív feltárásából áll és a sérülés helyé
nek felkeresése után, a sérülést selyem  öltésekkel kell elvarrni. A szív és 
pericardiumon? végzett sebészi beavatkozások indicatiói, a haem atopericardium , 
nagyobb idegentest a pericardium ban vagy a szív izc-mzatában. Későbbi idő
pontban  a pericarditis puru len ta igényel sebészi kezelést. Ilyen esetekben 
M insz előírása szerint legajánlatosabb az V. vagy VI.’ bordaközben, a sternum  
m ellett végezni punctiot vagy a feltárást. A  szívsérülés sebészi kezelésének 
eredm ényeit a m elléksérülések befolyásolják. A mediastinum, a m ellür és az 
egyidejű tüdősérülé’s term észetesen a beavatkozás esélyét nagyfokban rontja.
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A szívsérülések pusztán konzervative kezelve csak a legkönnyebb esetekben 
gyógyulhatnak. Az összes esetekre számítva, ez kb. 10%-ot tehet ki. A  s;bé- 
szileg kezelt esetek gyógyulási arányszáma ezzel szemben sokkal jobb, kb. 
40%. A szovjet szerzők ezen a területen ú ttörő  m unkásságot fe jte ttek  ki. A 
szerzők közűi Herzen, Terebinszkij, Szavinyich, K olesznyikov  munkássága 
figyelemreméltó. Az újabb szerzők közül Dzsanelidze egymaga 57 szív és peri- 
cardiumsérülésről számol be és Petrovszkij-1 is sokat foglalkoztatta ez a 
kérdés.

D. és E. csoportba tartozó thoracoabdom inalis és thoracospinalis sérülések 
a m ellkasi sérülések legsúlyosabb csoportját alkotják. Ezeknek a sérüléseknek 
a csoportjába sorolható, a máj, lép, vese és béltractus melléksérüiéseivel járó 
m ellkasi ser ülések. Rendszerint a rekeszizom is sérül és typusos következ
mény a diaphragm a sérv. Gyakori a súlyos m ájroncsolás. E llátásuknál elsősor
ban az életet közvetlen veszélyeztető m ellkasi vérzés, nyílt légmell látandó 
el, rendesen thoraco-abdom inalis behatolás szükséges. Ugyanaz áll a thora- 
cosp nalis sérülésekre, a gerinc és gerincvelő ellátása későbbi időpontban 
képezheti sebészi beavatkozás tárgyát-

Azokat a fontosabb tényezőket, amelyek a szovjet sebészek tapasztalatai 
alapján a mellkasi sérülések sebészi ellátását döntően befolyásolták, a követ
kezőkben foglalhatjuk össze:

1. A korai shock elleni küzdelem, a vagosym pathicus blockád alkalmazása 
s a korai vértransfusio.

2. Az eddigi konzervatív álláspont helyett a radicalismus a m ellkasi sérü 
lések, valam int a haem atothorax kezelésében.

3. Az antibioticumok korai alkalmazása, úgy helyileg, m int parenteralisan.
4. Háború esetén a helyes megszervezés, a sérü ltek  korai szakszerű ellá

tásának a lehetősége döntő.
A tüdő és a mellkas sérülése főleg a hadisebészet problém ája. A chutin  

adatai szerint a Nagy Honvédő Háborúban a m ellkasi sérülések száma, a légi
tám adások következtében, az összes sérü ltek re számítva 9%-ot te tt  ki. Amíg 
P etrovszkij adatai szerint az első világháborúban a mellkasi sérü ltek  80%-a 
m eghalt, addig a szovjet sebészet aktivitása a Nagy Honvédő H áború a la tt ezt 
a m ortalitást 15% alá szorította. A m ellüreg megnyitása m indig sú7yosabb 
beavatkozást jelent, m in t a laparatomia, ezért a thoracotomia javalla tát m indig  
a sérülés következm ényeinek súlyossága és az élete t veszélyeztető volta szabja 
meg. A z  életst veszélyeztető szövődmények közül elsősorban a vérzés, másod
sorban pedig a következményes légmell súlyossága az irányadó. Helyes m ér
legelés u tán  azonban, a  radikalizmus teljes m értékben indokolt.

A  t r a u m á s  s h o c h  h é r d é s é n e h  j e l e n l e g i  á l l á s a

(Irodalmi összefoglalás. Saját k linikai és kísérletes vizsgálatok.)

Ir ta : S te fa its  Géza dr. és K ovács E rv in  dr. 
orvos ezredes orvos főhadnagy II.

II. sz. közlemény.
Kórélettan.

A traum as shock kóréle ttan i lényege a keringő vérm ennyiség progressiv 
csökkenése, Függetlenül attól, hogy a traum ás shockot létrehozó tényezők ne-
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urogén, toxikus, vasogén vagy haem atogén úton  hatnak-e, hogy m agát a ki
váltó tényezőt neurogén, toxikus vagy egyéb fac'tonban kell-e keresnünk, a 
shock-állapotot jellemző keringő folyadék-m ennyiség csökkenést m indig meg
találjuk . A fokozatosan kifejlődő folyadék-veszteség csökkenti, m ajd lehete t
lenné teszi a szövetek anyagcseréjét, m eggátolja az oxygén-transportot, ezzel 
megnehezíti, ex trem  fokon felfüggeszd a vitális fontosságú szervek m űködését, 
és egyre fokozódó m unkatöbbletet ró  a szívre. Am ennyiben a keringő vérmeny- 
nyiség csökkenésének nem  tudunk g á ta t vetni, a fenti tényezőkkel együtt ha
lálos k im enetelhez vezet. A klin ikai tapasztalatok is a keringő vérm ennyiség 
csökkenésének elsőrendű szerepét m utatják . Mindazon tényezők, m elyek m ár a 
sérülés elő tt folyadékveszteséget okoznak, a sérülés esetén nagy m értékben 
hajlam osítanak a  shock kifejlődésére (lásd aethiológiát). így érthető , hogy a 
shockellenes th eráp  a  leghathatósabb eszköze a folyadék-pótlás.

M ár az előzőekben em lítettük, hogy a keringő vérmennyiség csökkenése 
három  módon jöhet lé tre  és ezek közül a vérzést m ár tárgyaltuk. Részletesen 
kell m egem lékeznünk az exhaem ia és a  stasis szerepéről.

M int ism eretes, norm ál körülm ények között a capillárisok sem iperm eabilis 
h á r ty á t képeznek. Ezen a sem iperm eabilis h á rty án  folyadék, oldott crystalloi- 
dok képesek a környező szövetekbe kilépni, de á tjá rh a ta tlan  a vérfehérjék  és 
a vér sejtes elemei számára. Az anyagcsere az érpálya és a környező szövetek 
között az érfalon belül és kívül uralkodó colloid-osmot kus nyom ástól függ, 
olyan értelem ben, hogy a folyadék és a benne oldott crystalloidok az alacsony 
osmotikus nyom ású közegből a nagyobb nyomású helyre áram lanak. Kóros kö
rülm ények között, de physiológiásan is (sympathicus-izgalom, oestrogén hor
monok, histam in, stb.), a capillárisok perm eabilitása fokozódhat. Ennek követ
kezm ényeként a szövetekbe kiléphetnek a nagy m olekulájú fehérjék a capillá- 
ris falon keresztül. Normális szervezetben n  permeaibi! tás t kiváltó tényezők 
hatása, a szervezet ism ert reguláié folyam atai révén, rövid időn belül kom pen
zálódik. Ez a kiegyenlítő hatás azonban nem  következik be traum ás shock ese
tében. így a capilláris perm eabilitás fokozódása extrem  fokot érhet el. Az ér
pályából kilépő fehérjék  (albumin) a környező szövetekben fokozzák a colloid- 
osmotikus nyom ást. A nyomás-fokozódás kiegyenlítésére a capillárisokból fo
lyadék áram lik  ki, mely azonban nem csak crystalloidokat, hanem  vérfehérjé
ket is m agával visz a fokozott capilláris perm eabilitás következtében. így  a 
környező szövetekben a nyomás nem  csökken, hanem  tovább fokozódik, ami 
újabb folyadék +  crystalloid +  fehérje  kilépését eredményezi. így  egy circulus 
vitiosus alakul k \  mely m indaddig fentáll, míg az érpályán belül a colloid- 
osmotikus nyom ást helyre nem állítjuk , ille tve míg a nagyfokú vérbesűrűsödés 
m iatt capilláris s ta tis  nem  fejlődik ki (a term inális stádiumban). M agát azt a 
folyam atot, m elyet a folyadék +  crystalloid +  protein-com plexusnak az é r
pályából való kilépése jellemez, exhaem iának vagy exoserosnak nevezzük.

Az exhaem iának két form áját különböztetjük meg. A sérülés helyén eset
legesen felszabaduló tox kus anyagok és az efferens idegek izgalma következ
tében a capillárisok perm eabilitása fokozódhat a sérülés nívójában. így  az ex
haem ia csak sérülés helyéin, ille tve annak környékén fejlődik ki. Az ex
haem iának ezt a form áját nevezzük locális exhaem iának. Ha a sérülés helyén 
felszabaduló toxinok a keringésbe ju tnak , illetve ha a központi idegrendszer 
kóros izgalm i állapota kifejlődik, úgy a capillárisok perm eabilitása testszerte 
fokozódhat, teh á t exhaem ia testszerte  létrejön. Ez a generalizált exhaem ia. Az
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exhaem ia adott eseben létrejöhet vagy locálisan vagy generalizáltam  esetleg 
a kettő  egymással kombinálódik.

M ár az 1800-as évek közepén végzett egyes vizsgálatok a rra  m utattak , 
hogy traum ás shock esetében egyes capilláris terü leteken  stasis fejlődik ki- 
M inthogy azonban az egyes szerzők erre  vonatkozóan abszolút bizonyítékot 
felhozni nem  tudtak , a kérdés egészen az 1930-as évekig v ita tá rg y á t képezte. 
Vanájtisznak  s ikerü lt először kétséget kizáróan bizonyítania azt, hogy a sérülés 
helyén, sőt a sérü lt végtag egész terü le tén  m ár percekkel a sérülés u tán  capil
láris stasis m u tatható  ki. A későbbiekben Fine és m unkatársainak ugyanolyan 
abszolút bizonyítékokat sikerült szerezniük arról, hogy a traum ás shock ese
tek  legnagyobb részében lényegesen hosszabb idővel a klinikai kép kialakulása 
elő tt capilláris stasis lép fel a splanchnikus terü le ten  is. A stasisnak ezt a fo r
m áját, mely m ár a shock-állapot kialakulása előtt észlelhető, nevezzük prim aer 
stasisnak. A stasis másik formája, az úgynevezett secundaer stasis a k ialakult 
shock-állapot következménye, és a m ár előzőekben em lített circulus vitiosus 
hozza létre . Az exhaemia következm ényeként a  haemoconcentrátió egyre in
kább fokozódik, a vér egyre viscosusabb lesz, a szív ereje k im erül, a kóros 
szöveti anyagcsere-termékek a kis és a legkisebb erekben d ila tá tió t hoznak 
létre. M 'ndezen tényezők együttesen felelősek azért, hogy a vér nem  tud  a 
capilláris rendszeren áthaladni, teh á t stasis fejlődik ki.

Hogy a capilláris-működés zavarainak niilyen fontos, szinte k iszám ítha
ta tlan  pathológiai konzekvenciái lehetnek, a rra  néhány adatta l szeretnénk rá 
m utatn i. Mint Krogh vizsgálatá ból ism eretes, a capillárisok, ha testszerte  tel
jesen ny ito tt állapotban vannak, kb. 150.000 km  hosszú pályát alkotnak. N or
mál körülm ények között a capillárisoknak legnagyobb része collapsusban van, 
és így nem  vesz részt a vérkeringésben. Minden olyan állapot, m ely a szövetek 
anyagcseréjét fokozza (pl. testi megerőltetés) a capillárisok jelentékeny részé
nek d ilatátió já t hozza létre. Ezzel lehetővé válik, hogy az illető szervet n a 
gyobb tömegű vér mossa át, tehát biztosítja m egnövekedett anyagcsere-for
galm ának zavartalan  lebonyolítását. Ha a capillárisok testszerte igen nagy 
számban nyílnak meg (pl. toxikus h 'stam in  hatás, órákon keresztül fen n ta rto tt 
sympathicus-izgalom, stb.) a szervezet form álisan elvérezhet a sa já t capilláris 
rendszerébe. Traum ás shock esetében a capilláris dijatátióhoz tá rsu l még ezek 
a ton iája  is, egyben fokozódik a vér viscositása, tehát a hatalm asan tágult ca
pilláris rendszerbe beáramló vér képtelen onnan tovább ju tn i Igen érdekes 
képet kapunk súlyos exhaemia és c apáll á r s  stasis esetén. Ilyenkor ugyanis a 
a capilláris terü le ten  stagnáló vérből a plasm a tovább áram lik  k i a környező 
szövetekbe, am inek az lesz a következménye, hogy a vér sejtes elemei való
sággal ,,szárazon“ maradnak.

A  keringő vérmennyiségnek a reductió'ja, akár vérzés, exhaem ia v^gy 
6tasis hozza létre, tehát a traum ás shocknak karakterisztikum a. A folvadék- 
veszteséget ezen tényezők bárm ely 'ke önállóan is létrehozhatja, az esetek leg
nagyobb részében azonban közülük kettőnek vagy mind a három nak a kom bi
nációja szerepel. A z a jelfogás, m elyet régebben hangoztattak, hogy a? exhae
mia és így a következm ényes haemocontentrátió traumás shock m inden ese
tében megtalálható, ma már nem  állja meg a helyét. Ism erünk olyan esete
ket, melyeknél sem exhaemia, sem  lényegesebb (vérzés nem állo tt fent, tehát 
a keringő folyadékmennyiség csökkenésének kiváltó oka csak a stasis lehetett. 
Számos olyan esetet volt alkalm unk megfigyelni, melyeknél haem oconcentrátió 
ism ételt vizsgálattal sem volt kim utatható. O peráltunk olyan eseteket, melyek-
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nel a keringő folyadékm ennyiség csökkenését egym agában k iváltó  stasis a 
m űtétnél verificálódott.

Röviden tárgyalnunk  kell az endocrin-rendszer sokat v ita to tt szerepéről 
as, amely egyes szerzők eddigi vizsgálatai alapján máig nem értékelhető ki 
annyira, hogy valam ennyire is elfogadható tám ponto t nyújtsanak ennek a kér
désnek a megítélésénél. Az eddigi adatok alapján kétségtelen, hogy az endo- 
crin  dysfunctióban szenvedő egyének hajlam osnak látszanak arra, hogy a rán y 
lag könnyebb sérülések u tá n a  traum ás shock állapota náluk kifejlődjék. Á llat- 
kísérletekkel azonban mindezideig nem sikerü lt olyan feltételeket terem teni, 
am ely igazolná ennek az álláspontnak a helyességét. Egyes felfogások szerint 
az endocrin rendszer működésében súlyosabb traum ák  u tán  zavarok követ
keznének be, m ely elsősorban a m ellékvese-kéreg és .a hypophysis m űködésében 
nyilvánulna meg. Ennek le tt az eredm énye, hogy a traum ás shock therápiá- 
jában a m ellékvese-kéreg hormonok adását is bevezették, ibár a strum ectom 'a 
u tán  fellépő Basedow-crisis kivételével ez alig látszik hatásosnak. Ugyancsak 
az endocrin rendszer szerepére való tek in tettel próbálkoznak egyesek a glomus 
caroticum  novocain in filtrátió jával befolyásolni az állapotot, állítólag jó  ered
ménnyel. M iután Pavlov és Szperanszkij vizsgálatai meggyőzően kim utatták- 
hogy az endocrin rendszer m űködése a központ idegrendszer befolyása a la tt 
áll, vélem ényünk szerint a traum ás shockban bekövetkező dysfunctiót nem  
tek in thetjük  elsődleges jelenségnek, hanem  a központi idegrendszer károso
dásának a következtében fellépő zavarnak. M inthogy a capilláris működés 
részben horm onális regulátió a la tt áll, nyilvánvaló, hogy az endocrin rendszer 
dysfunctiója csak fokozza a traum ás shock esetében a capilláris működés 
am úgy is bekövetkező zavarait.

A keringő folyadékm ennyiségnek a csökkenése és a keringésnek a m eg
nehezülése vonja m aga után, hogy a szövetekben kóros anyagcsere-term ékek 
halmozódnak fel. Ugyanekkor a szövetek nem kapnak elegendő m ennyiségben 
oxygént, ami toxikus anyagok felszaporodását fogja eredményezni a szöveti 
lebomlás m iatt B árm ennyire csökkent is azonban a keringés, a káros anyag- 
csereterm ékek és toxikus anyagok kis m ennyiségben bejutnak az érpályába, 
minden esetre elegendő m ennyiségben ahhoz, hogy más szerveket tovább m ér
gezzenek. A keringésbe ju tó  toxinok ugyanakkor tovább fokozzák a capillári- 
sok perm eabiktását is- és ezzel a keringő vérm ennyiséget redukálják és az 
oxygénhiányt fokozzák. Ennek és a közvetlen toxikus hatásnak eredm ényeként 
az úionnan m egtám adott szervekben ú jabb  mérgező anyagok szabadulnak fel. 
melyekből egy bizonyos mennyiség ism ét a keringésbe ju t. Ezáltal egy újabb 
circulus vitiosus alakul ki, mely a m ár előbb em lített, az exhaemia á lta l oko
zott circulus v itiosussal együtt vezet a lethális kim enetelhez. Az anoxaem ia és 
a toxinok irán t az agy és máj szövetei a legérzékenyebbek. Az agy hypoxae- 
m iája ura lja  a k lin ikai képet (apáthia, érzéketlenség, stb.) és extrem  fokon 
vitális fontosságú agyi központok m űködésének felfüggesztése m iatt ex:tushoz 
vezet. A máj hypoxaem iája következtében progresszíve csökken annak desin- 
toxikáló képessége, am inek az lesz az eredm énye, hogy a toxin tömegek h a
táskifejtésének semmi sem vet gáta t. Em ellett a m ájnak  egyéb, vitális fon
tosságú működései is csökkennek, illetve végső fokon megszűnnek. Nagy je 
lentősége van a szívizomzatban és a vesében bekövetkezett károsodásnak is. 
M int m ár em lítettük, a keringő folyadékm enny'ség csökkenése egyre fokozódó 
m unkatöbbletet ró a szívre, am it a m egtám adott szívizomzat nem tud  elvé
gezni. A szív ereje  teh á t fokozatosan kim erül, am i a  vér fokozott viscositása
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m ellett a secunder stasis tulajdonképpeni kiváltó  oka. A vese károsodása a 
íiltrá tiós nyomáskülönbség elmosódása m ellett vezet oda, hogy a szerv élettani 
functiójának nem tud megfelelni, teh á t a káros és a szervezetet súlyosan m ér
gező anyagcsereterm ékek nem tudnak kiválasztódni. Az egyéb szervek bekö
vetkezett károsodása ezek m ellett m ár csak alárendelt jelentőséggel bír.

Az anoxaemia következményeként az egyes szervekben létrejövő károso
dások csak addig reversibilisek, míg szöveti lebontódás nem jö tt lé tre  bennük. 
Ha az utóbbi m ár bekövetkezett, tehát ha a szervek károsodása m ár irreversi- 
bilis, a beteg m enthetetlenül elpusztul. M inthogy az oxygénhiányra legérzé
kenyebbek a máj és agy sejtjei, érthetően ezekben a szervekben találjuk  meg 
legkorábban az irreversibilis elváltozásokat.

A traum ás shock pathom echanizm usát az irodalmi adatok átnézése, az 
egyes szerzők nézeteinek ismertetése és kiértékelése után, sa já t tapasztalataink 
alapján a következőkben foglalhatjuk össze.

Felfogásunk szer nt, leszámítva a klasszikus haem orrhágiás shockot, a 
traum ás shock kialakulásában az idegrendszeri tényezőké az elsőség. K étség
telen azonban, hogy ezek az esetek legnagyobb részében önm agukban nem  
elegendőek az állapot kiváltásához. Párhuzam osan kell figyelembe vennünk 
azokat a tényezőket is, melyek akár elsődlegesen, akár másodlagosan hozzá
járu lhatnak  az idegrendszer többé-kevésbbé súlyos károsodásához. Nem 1 'hnt 
vitás, hogy akár fertőző ágensekből, akár a séTtett szövetekből felszabaduló 
toxikus tényezőknek ebben első 'endű szerepük lehet. Véleményünk szerint 
helytelen utakon já r  az, aki egy izolált tényezőt tesz felnlőssé a traum ás shock 
előidézésében, ami theráp’ás eljárásaink m egválasztásánál is tévú tra  vezet
hetne. Az elm ondottak alapián a traum ás shock kórfolyamata a következőkben 
alakulna ki: a traum a következtében vérzés lép fel, az afferens idegeken ke
resztül kóros ingerületek jutnak el a központ' idegrendszerhez, és a sérülés 
helyén toxinok szabadulnak fel. A vérzés lehet olyan n^y/fokú. hogy egvm a- 
gában képes a keringő vérmennyiséget anny 'ra  csökkenteni. h~gv a sh^ck- 
állapot kifejlődhessen. Az afferens idegek izgalma és a felszabaduló toxinok 
locálisan (a sérülés nívójában) fokozhatják a cap;llárisok p°rm °abilitásá't és 
ezzel locális exhaemiához vezethetnek. A sérülés helyéről felszívódó toxinok 
és a központi idegrendszer kóros 'zgalmi állapota generalizált perm eabiktás- 
fokozódáshoz és ezzel generalizált exhaem iához vezethetnek. A központi ideg- 
rendszer kóros izgalma, illetve az ezt követő működés-csökkenése (a vaso
depressor mechanizmus túlsúlyra jutása) stasist hoznak létre az egyes cap lla - 
ris területeken. A vérzés, az exhaemia (mind a locális. mind a generalizált) és 
a stasis együttesen vagy külön-külön jelentős m értékben redukálják  a keringő 
vérmennységet. A keringő vérmenny.'ség reductió ja és a keringés m egnehszü- 
lése szöveti hypoxaem iát. extrem  fokon anoxaem iát eredményez, ami káros 
anyagcsereterm ékek és toxinok felszabadulásához vezet. Ezek részben locáli
san károsítják a szöveteket, részben ha felszívódásukra lehetőség van, gene- 
ralizáltan  károsítják azokat és fokozzák a capUlárisok perm eabilitását. Ezáltal 
a keringő vérmennyiség további csökkenését váltják  ki, am i újabb to x 'n - 
tömegek felszabadulásához vezet, tehát kialakul egy circulus v itősus. Ehhez 
exheam ia esetében egy másik circulus is társul. A keringő vérm ennyiség csök
kenése, a szívműködés megnehezülése, a szöveti anoxaemia és következm ényei 
vitális fontosságú szervek m űködését gátolják, m ajd  teljesen felfüggesztik és 
bekövetkezik az exitus.
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A traum äs shock körfolyam atát a kővetkező összefoglaló áb iával szeret
nénk érzékeltetni-:

\ Tünettan.

Szöveti
toxinoti

ctSzätqsfeMozocta- 
S a  a s e m / i e s n e  —

S z ö ü e  t i  

t o x i n o t í

V itá lis  fo n to s'. 
S z e /V e t f  t u n c t i c  
c s ö V / i e / i é s e

T r a u m a .

> >

Qfferens ic/e^eöfíóros 
izga/ma

> r
/ i ö z a o n t i  i c / e o m n d s z e r ,  
A d / a s  U Q a i m a  / a a / d x u z  
f í ö c t é s  c s ó  W i e n e s e

\Eha!o/irif2 I renctsz&f3

A traum ás shock az esetek legnagyobb részében a sérülés u tán  '/a—5 óra 
m úlva lép fel, ritkán  későbben. Ism erünk azonban valódi korái shock eseteket, 
m elyek percekkel a sérülés u tán  k alakulnak. A la ten tia  periódus a la tt vizs
gálva a  beteget, az esetek nagyobb részében semmi olyan figyelmeztető tüne-
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té t nem észlelünk, m ely arra  m u tatna , hogy ennek a súlyos állapotnak a ki
fejlődése küszöbön van. A la ten tia  periódus lezajlása u tán  azonban a beteg 
egész állapotában szinte percek a la tt jelentős változás következik be, a shock 
folyam ata igen gyorsan progrediál. Mik azok a tünetek, m elyek olykor m ár 
az incubátió a la tt a rra  figyelm eztetnek bennünket, hogy a traum ás shock ki 
fog fejlődni? Ezek a következők. Az érverés m ár ilyenkor gyorsabb lelhet, an
nak ellenére, hogy a betegnél jelentősebb vérveszteség állna fent. Egyik arán y 
lag gyakran megfigyelhető egészen korai tünet lehet a tachypnoe, irháskor á  
beteg al g észrevehető cyanózisa a figyelmeztető jel. Némelyik beteg m ár 
ebben a stádium ban hypaesthesiás lehet. Cannon szerint igen fontos korai 
tünet a fásult, úgynevezett „atoniás“ tekintet. Egyes ritkább  esetekben korai 
hypotensió is megfigyelhető.

A talár kifejlődött traum ás shock kórism éje nem  nehéz. A shock-állapotnak 
klasszikus leírását a nagy orosz hadisebész, Pirogov m unkájában ta lá lh a tju k  
meg. Ehhez a leíráshoz ma sem  tudunk  sokat hozzátenni. „Szétvetett karokkal 
vagy lábakkal, megmerevedve, m ozdulatlanul fekszik a kötözőhelyen. Nem 
k ált, nem  jajgat, nem panaszkodik, nem  törődik a környezetével és nem  is 
kér semmit. Teste hideg, arca' sápadt, m int a halotté. T ekintete m ozdulatlan, 
a messzeségbe tekint, pulzusa alig tapintható, gyakran kihagy. K érdésekre 
vagy egyáltalán nem válaszol, vagy magában, mintegy alig hallhatóan, su t
togva. Légzése alig észrevehető. A  seb éá bőr m ajdnem  érzéketlen és csak, ha 
valamely sebben lévő nagy ideget izgatunk, reagál a beteg az arcizmok könnyű 
rezdülésével. Néha ez az állapot az izgatószerek alkalm azásakor egy-két órán 
belül elm úlik, m áskor változás nélkül ta r t  a beteg haláláig.“

M int a leírásból is kitűnik, a shockos beteg általános állapota karak terisz
tikus. A sérü lt mozdulatlanul fekszik, teljesen ön tudatánál van, legfeljebb 
sommolens. Az öntudat m egtartása igen fontos differentiáldiagnosztikai tünet 
a collapsussal szemben. A beteg azonban környezete irán t teljesen közömbös, 
nézése apathikus. Ism ételten fe ladott kérdésekbe válaszol csak, feleletei viszont 
összefüggőek, értelmesek. Orra kihegyezett, arca soszor nagy fájdalom ra m utat, 
annak ellenére, hogy nem panaszkodik, és fájdalom -ingerekre nem vagy csak 
alig reagál. Bőre sápadt, arca pala- vagy hamuszürke, főleg a száj körü l és a 
nasolabiális fedőben. A test m élyebben fekvő részei és a körömágy cyanoti- 
kusok. Pupillái merevek, fényre nem  vagy csak alig reagálnak. R endszerint 
miosis észlelhető, m elyet csak a preagonikus stádium ban vá lt fel m idriázis.

A keringés reductiójának klasszikus tünetei a következők: a pulsus rend
kívül szapora, filiformis, csaknem teljesen „üres“. A végtagok bőrének hőm ér
séklete alacsony, az egész test hűvös tapintatú. Erős hypotherm ia azonban 
csak ritkán  figyelhető meg. Egészen kivételes esetekben észleltek hyperther- 
m iát is. Feltűnő a vénák collapsusa. Ugyancsak a keringés reductiójának a kö
vetkezm ényeként, valószínűleg a Sympathikus idegrendszer közvetítésével, erős 
izzadás lép fel. Nem egyszer a beteg valósággal fürdik  a hideg verítékben. Ez 
az izzadás nem  tévesztendő össze a  m ás okok folytán létrejövő „meleg“ izza- 
dással, m elynél a bőr hőm érséklete fokozott, a pulsus normális, és te lt. A 
nyálm irigyek és a garat szekréciója erősen csökken, a nyelv száraz, b a rá ’d is, 
a betegnek kínzó szomjúságérzése van. A vizeletelválasztás csökken, am inek 
az oka részben a keringés reductiója, részben az, hogy a nagyfokú hypotónia 
m iatt a filtrá tiós nyomás-különbség csökken, sőt teljesen m eg is szűnhet. De 
szerepet játszik a vizeletmennyiség csökkenésében a vese ischaem iája is. 
Jellemző, hogy a vizelet concentratiója sokkal alacsonyabb, m int azt m ennyi
sége u tán  v árn i lehetne. Kielégítő vizeletürítés a legjobb prognosztika.': jel.
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P eters  találóan jegyzi meg, hogy az a shockos beteg, aki egy nap alatt 1000— 
1500 ccm vizeletet ü rít, nem ad okot nyugtalanságra.

A vérkeringés reductió jának és a reflex vasoconstrictiónak egyik legjel
lem zőbb tünete, hogy a nagyobb erek sérüléseiből eredő vérzések alvadék- 
képződés nélkül, spontán  csillapszanak. A beteg u jjá t megszúrva, vagy bőrét 
bem et& ve vérzés nem  indul meg, ha a metszés helyén vér meg is jelenik, úgy 
feltűnően sötét és viszkózus. A sérülés m élyén tátongó izmok szárazok, töré
kenyek, sötétbarnák.

M iután a keringő vérm ennyiség csökkenése anoxaem iát hoz lé tre  az egyes 
szövetekben, érthe tő , hogy a legérzékenyebb szövetféleségeknek, ellősorban 
az agynak az anoxaem iája jelentkezik először a klinikai képben. A beteg, m int 
em lítettük, fájdalom ingerekre nem reagál, elveszti controli képességét végtag
ja i felett, izmai teljesen ellazulnak. R eactiója erős fény- és hangingerekkel 
szemben is erősen lecsökkent. E xtrém  esetekben hyparsthesiája olyan fokot 
é rh e t el, hogy ra jta  nagyobb m űtéti beavatkozás is m inden anaesthesia nélkül 
elvégezhető. M egváltozik a betegnek a reflexingerlékenysége is. Az inreflexek 
nehezen válthatók ki és csökkentek, bőrreflexek rendszerint ki sem válthatók. 
Egyes szerzők nagy jelentőségst tu lajdonítanak  az oculo-cardiális reflex v i
selkedésének, m elynek hiánya sokszor m ár olyan időpontban is észle’hető, 
m ikor még sem pulsus, sem a vérnyomás nem  változott meg. M int ismeretes, 
szemgolyóra gyakorolt nyomás, ha azt 2—3 percen át ta rtju k  fenn, a pulsus 
lassúbbá válását eredm ényezi. Shockos betrgnél ez a reflex nem vá'thntó  ki. 
Ennek differential-diagnostika' szempontból is jelentősége van, amennyiben 
nem  shockos, k ivérzett betegen a reflex vagy  m egtartott, vagy fokozott, oly
k o r fordított (azaz az érverés meggyorsul), de sohasem hiányzik.

A traum ás shocknak mind diagnostikai, m ind prognostikai szempontból 
legfontosabb tü n e te  a vérnyomás viselkedése. A kezdeti stadúim ban a vérnyo
m ás néha átm eneti kisfokú emelkedést m utat, ez az emelkedés azonban csak a 
diastoles értékre vonatkozik. Oka a központi idrgrendszer kezdeti izgalma 
következtéiben létre jövő  átm eneti reflex vasoconstrictio. Rövidesen azonban 
bekövetkezik a vérnyom ás gyors esése. A systoles érték  esése m ind:g kifeje
zettebb, m int a d iasto les értéké. A pulsus szám olhatatlanná válik, majd tap in
ta n i sem tudjuk, a Korotkoff-hangokat többé nem halljuk, a vérnyomás nem 
m érhető. Á ltalános szabályt arra  vonatkozólag, hogy a vérnyom ás milyen 
m érvű  esése szükséges ahhoz, hogy a shock-állapot kialakuljon, felállí
tan i nem lehet. Á lta lában  véve 80 Hg mm artériás nyom ást tekintünk 
ha tárnak , mely a la tt  a shock-állapot eredetileg normál vérnyomású em beren 
bekövetkezk . 90 és 80 Hg mm közötti tensio esetén pedig számo'nunk kell 
a shock-állapot közeli kifejlődésével. Tcrmészirtesen ezek az értékek csak nor
m ál vérnyomású egyénekre vonatkoznak, hypotonias egyéneknél ugyanis 
m ég olyan értékek  sem m indig foghatók fel fenyegető iel nym ánt, melyek 
norm otoniás egyénen m ár praegonicus vérnyom ásnak felelnek meg. Fordított- 
a  helyzet hypertón iás egyénen, akinél még re la tíve  magas vérnyomás m ellett 
is kifejlődhet a shock-állapot. Ezért, ha a shock egyéb klinikai tünetei meg
vannak, ne hagyjuk  m agunkat az esetleges m agas vérnyom ástól félrevezetni. 
P rognost:cai szempontból, és theráphiánk eredm ényes vo l'ának  m egítélésére 
szabályként kell elfogadnunk, hogy shockos beteg tensioja igen sűrű idő
közönként (legalább 30 percenként) ellenőrzendő. A rra kell törekednünk, 
hogy a beteg vérnyom ása 110 Hg mm fölé em elkedjék. Csak ha ezt elértük, 
engedhető meg a hosszabb időközökben eszközölt tensio kontroll.
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Az exhaem ia klinikai tünetei a következők lehetnek: localis exhaem ia 
esetén oedema észlelhető a sérülés nívójában, nem egyszer olyan kiterjedésben, 
hogy a sérült végtag egészen deformálódik. Az általános exhaem ia vagy tüdő, 
vagy báloedema képében m utatkozhat, rendszerint csak a késői stádium ban 
jelentkezik. A tüdőo^dema fokozódó dispnoeban és cyanosisban, a bélrendszer 
oedemája hányingerben, hányásban, kólikában, diarrhoeban nyilvánulhat meg.

Girard 1946-ban először ism erte te tt shock eseteket, m elyeknél hepato- 
m egáliát észlelt. A hepatom egal a a shock visszafejlődésével párhuzam osan 
szűnt meg. Újabban egyre több hasonló esetet ism ertetnek.

A traum ás shock klinikai tünetei annyira jellemzőek, hogy segítségükkel 
ezt az állapotot minden esetben biztosan diagnostizálhatjuk. A laboratórium i 
tünetek inkább csak kiegészítik a klinikai diagnosist és prognost kai, valam int 
tudományos szempontból bírnak jelentőséggel. M inthogy a traum ás shock 
laboratórium i diagnostikájára vonatkozólag Dr. Geszti o. őrgy.-nak a „Hon- 
védorvos“-ban önálló, részletes közleménye jelenik meg, ezzel a kérdéssel i t t  
nem foglalkozunk.

Külön kell megemlékeznünk a traum ás shock egy speciális form ájáról, az 
ú. n. B yw a iers-syndromáról. Ezt az állapotot B yw aters 1940-ben a nagy lon
doni bombázások idején észlelt esetekkel kapcsolatban írta  le. b á r egyes szer
zők m ár őelőtte s u ta ltak  erre az álláspontra. A syndrom a kiváltásában a leg
fontosabb tényező valam elyik végtagnak hosszabb időn át fennálló leszorí
tása +  sérülése. A leszorításnak legalább két órán keresztül kell fennállnia, de 
nem tovább, mint 15 óra hosszat. A compressionak erősnek kell lennie, enyhe 
leszoritás nem váltja  ki a tüneteket. Az állapot kifejlődhet leszorítás nélkül is 
olyankor, am ikor valam elyik végtag fő artériájának  ru p tu rá ja  m iatt hosszabb 
időn á t az izmok ischaem iája áll fent.

A syndrom a tünetei 4 fázisban jelentkeznek.
1. fázis: A leszorítás eltávolítása u tán  a végtag először nagyon fájdalm as, 

utána azonban elég gyorsan érzéketlenné válik. A végtag térfogata nő az 
ujjbenyom atot nem ta rtja  meg, az arté riák  nem tapinthatók, a bő 'ö n  petechiák 
lépnek fel. olykor hólyagok és minden esetben erythem a. A bőrjelenségek éles 
h a tá rra l végződnek a leszorítás helyén. Ha a végtagba i’yenkor bem etszünk, 
a m etszésen keresztül nagy nyomással savó, vagy véres savó ürül. Az izmok 
színtelenek, törékenyek, sávosán átivódottak.

2. fázis: A  következő órákban a végtag térfogata tovább nő. m egkétszere
ződik, sőt megháromszorozódik. Rendszerint a 10. órában kifejlődik a traum ás 
shock klasszikus képe jelentős haem oconcentratioval (localis exhaemia!). A vi
zelet mennyisége csökken, a vizeletben myohaemoglobin és szemcsés cylinde- 
rek jelennek meg, a vérben a kálium  és k reatin  szintje fokozódik, A kialakult 
traum ás shock következtében a sérü ltek  egy része m ár ebben a fázisban exitál.

3. fázis: Ha a shock-elknes therapia eredményes volt, a beteg egy in ter
m edier stádium ba kerül, mely rendszerint a sérülés u tán i 36—48 órától az 5- 
napig ta rt. A végtag térfogatának növekedése a 3. naptól megszűnik, a beteg 
általános állapota kielégítő. A 3—4. napon tömegesen léphetnek fel a szájon 
herpesek. Egyedül a vizelet viselkedése m utatja, hogy a súlyos állapot tovább 
progrediál. A v zelet mennyisége fokozatosan csökken, üledékében a szemcsés 
cylinderek szaporodnak, v  szont a myohaemoglobinuria fokozatosan csökken, 
majd megszűnik.

4. fázis: Rendszerint a sérülés utáni 6.—7. napon kialakulnak a klasszikus 
tünetek: tűrhetetlen  fejfájás, gerincbe kisugárzó fájdalm ak, általános gyenge
ség, görcsök, hányás és diarrhoea. A  betegnél nyugtalan  időszakok fásultság-
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gal váltakoznak. A z  artériás vérnyom ás em elkedik. A  napi vizeletm enny'ség 
20— 50 ccnure csökken, a vérben a m arad ík -N  és a kálium  szint progresszive 
fokozódik, a hyperkalaem ia következtében az EKG-ban a kálium  mérgezés 
jellemző tünetei észlelhetőek: k iugró  T hullám , a Q, R, S szakasz megnyúlása.

Az állapot az esetek 70% -ában halálos, az exitus rendszerint a 10 napon 
bekövetkezik. A fentm aradó esetekben a 6—7. naptól a diuresis fokozódik, m ajd 
po lyuria  lép fel, a vizelet és a v ér jellemző elváltozása progresszive vissza
fejlődnek, a m agas vérnyom ás norm alizálódik. Rendszerint csak kevésbbé sé
rü lt  esetek m aradnak meg.

Kórbonctan.

A kórbonctani képet a szövetek anoxaem iája u ralja . Ez a legkifejezettebb 
a m áj és a  vese biopsiájánál, a vesében főleg a kéreg ischaem iája nagyfokú. 
A m áj tömegesebb, azonban egyszerű traum ás shocknál ezen és az ischaemián 
kívül ra jta  egyéb elváltozás nem  észlelhető. Az izmok sötétbarnák, törékenyek, 
az izomrostok könny'sn szétválaszthatok. Exhaem ia esetében a megfele.ő szer
vekben oedema képződése észlelhető. H a a shock huzamosabb ideig állo tt fenn, 
így elsősorban a Bytaaíers-syndrom ánál, az elváltozások m ár jelentősebbek. 

■A vesék rendkívül töm ött ta p n ta tú a k , nem  egyszer hatalm asan megnagyob- 
bodottak. M ikroskopiai vizsgálatnál kiderül, hogy az elváltozások fő.eg a tu- 
bulusok distális részére localisálódnak, a Henle-kacs felszálló ágára, és a m á
sodik csavarulatos csatornára. Sokszor a tubulusok lum ene pigm ent szemcsék
kel, leukocyta-töm egekkel teljesen elzáródik. Ehhez hozzájárulhat tubuláris 
oedema is. G yakran észlelhető epitheliális necrosis, jelentős peritubuláris 
m filtrátioval. A m ájban  a legkülönbözőbb degenerativ elváltozások figyelhetők 
meg, egészen kis kiterjedésű, körü lírt necros sokig. Az izom rostoknak szövet
tan i vizsgálatánál a rosthatárokat nem  talá ljuk  meg. Megfigyelhető az izmokban 
is necrosis, olykor capilláris vérzés is.

Prognosis.

A prognosisra vonatkozólag általános szabályt felállítani nem  lehet, m in
denesetre azonban vannak bizonyos általános irányelvek, m e'yeknek segít lé
gével az esetek nagyobb részében több-kevesebb b ztonsággal következtethe
tü n k  az állapot kim enetelére. Főleg 4 tényező viselkedését kell szem előtt ta r 
tani: ezek a bőr színe és hőm érséklete, a pulsus, a vérnyom ás és a vizelet 
mennyisége. Mint m á r ’em lítettük, kielégítő diuresis minden esetben jó jelnek 
Tekintendő. A nuria v  szont csaknem teljes biztonsággal jelzi a fatális kim ene
telt. Norm ál vérnyom ású em bernél 60 Hg m m -nél kisebb artériás vérnyomás 
esetén a therápia legtöbbször m ár hatástalan . Ha a tens o 80 Hg mm fölé emel
kedik, úgy a beteg nagy bizonyossággal kijön a shock-állapotból. Jó progno- 
stikai jelnek tek in thető  még a pulsus lassúbbá válása, az izzadás csökkenése, a 
bőrhőm érséklet em elkedése és ha a beleg  lassanként kezd tudom ást venni a 
környezetéről, vagy fájdalom ingerekre reagál. Exhaem iával járó  esetek (hae- 
m oconcentratio) m ind 'g  súlyosabban ítálendők meg.

A traum ás shock prognosisa szem pontjából, m int arra  m ár több ízben fel
h ív tuk  a figyelmet, döntő jelentőségű a beteg sérülés előtti általános ál’apota. 
D ehydrált, lerom lott betegnél kifejlődő shock-állapot igen nehezen, vagy egy
á lta lán  nem  befolyásolható. Nagy jelentősége van a vérzés természetének. 
G yorsan lérejövő, b ru tá l s vérveszteség, ha a beteg  perceken belül nem exitáJ,
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kevésbbé súlyos, therápiásan könnyebben befolyásolható állapo to t hoz létre, 
m int a lassú, elhúzódó, progressiv vérzés. N ag;/jelentőségű a sérü 'és t létrehozó 
behatás természete. Nagy robbanóerejű lövedékek, légi bom bák, nagy sebes
séggel érkező repeszdarabjai sérülés esetén rendszerint igen súlyos shock- 
állapcto t hoznak létre . M int m ár azt az aethiológia tárgyalásánál em lítettük, 
rendszerint súlyosabbak és sokkal kevésbbé befolyásolhatók a k ite rjed t izom
csont sérülések következtében fellépő shock-állapotok. Egyesek szerint pro- 
gnostikai szempontból jól értékesíthető a sérülés bekövetkezte és a shock- 
állapot kifejlődése közötti idő tartam a: minél korábban lép fel a shock-állapot, 
annál rosszabb a prognosis. Mi ezt a megfigyelést sa já t tapasztalataink  alapján 
nem  tám aszthatjuk alá.

A traumás shock laboratóriumi diagnózisa
Ir ta : D r. G eszti O lga 

orvosőrnagy.

A traum ás shock diagnózisának felállításában legfontosabb a klinikai tüne
tek  értékelése. A laboratórium i diagnózis általában m int segédeszköz szere
pel, a klinikai tünetek ugyanis olyan kifejezettek, hogy ezeknek alapján a 
traum ás shock diagnózisa m inden esetben teljes biztonsággal felállítható. A 
laboratórium i vizsgálatok eredm ényének bevárására rendszerint időnk sincs a 
sürgős beavatkozás szükségessége m iatt. Ezzel szemben annál nagyobb a labo
ratórium i vizsgálatok jelentősége a shock-előző állapot (shock-készség) diagnó
zisában, és a m ár kifejlődött shock-állapotnál a további kezelés beállítása szem
pontjából.

Mint ismeretes, a szervezet vízháztartásában, elek tro ly t- és fehérje
egyensúlyi helyzetében bekövetkezett változások b ár önm agukban shock- 
állapotot nem hoznak létre, traum a esetében shock kifejlődésére nagym érték
ben hajlam osítanak. A klinikai tapasztalatok szerint ezeknek a zavaroknak 
nem  kell nagym érvűeknek lenni ahhoz, hogy a shock-hajlam  kifejlődjék. 
Kisebbfokú — klinikai tünetekben még meg nem nyilvánuló — egyensúly- 
zavar diagnózisa csak laboratórium i vizsgálatok alapján á llítha tó  fel. Hogy a 
m ár kifejlődött traum ás shock kezelése adott esetben kielégítő eredm ényre 
vezetett-e, illetve fog-e vezetni, szintén csak a laboratórium i vizsgálatok ered
ményéből ítélhető meg. Például nagyfokú fehérje-deficit esetén a teljes vér 
átöm lesztése nem fog megfelelő therápiás hatást eredm ényezni. A laborató
rium i vizsgálat fontos szerepét bizonyítja, hogy a Nagy Honvédő Háború 
shock-brigádjai m űtő és kórterem  m ellett minden esetben laboratórium ot is 
telepítettek.

Minthogy a traum ás shocknak, sőt m ár a shock-készségnek is pathológiai 
alapja a keringő vérm ennyiségnek valam ilyen okból bekövetkezett csökkenése, 
a legfontosabb laboratórium i vizsgálat az összvíz, az ex tra - és intra-celluláris 
víz, valam int a keringő vér m ennyiségének m egállapítása lenne. A szervezet 
víztereinek m eghatározására azonban ma még kielégítő m ódszerrel nem ren
delkezünk. A rendelkezésre álló módszerek m egbízhatatlanságuk m ellett 
körülm ényesek és sok (60—80 ccm) vért igényelnek. A traum ás shock követ
keztében amúgyis redukált keringő vérmennyiségnek ilyenfokú további csök
kentése súlyos, sőt katasztrofális következm ényeket vonhat m aga után. Ezért
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a szervezet víztereinek aktuális állapotára csak egyéb vizsgálatokból tudunk 
hozzávetőlegesen következtetni. A keringő vér összmennyiségének m egállapí
tása a shock-készség k im utatásában szinte nélkülözhetetlen, kifejlődött trau- 
m ás shock esetében azonban nem m indig ad a jelenleg használatos eljárás meg
bízható eredm ényeket a keringés reductiója, az esetleges stasis és a festék
anyagnak a vérrel való egyenetlen keveredése m iatt. Ennek ellenére is a vizs
gálato t lehetőleg el kell végezni. A m eghatározás tö rténhet bizonyos festék
anyagok vagy gázok segítségével, olymódon, hogy ezeknek az anyagoknak a 
vérben elért concentratió ját határozzuk meg. A festékanyagok közül a kongó- 
vörcs 1 százalékos vizes o ldatát vagy az Evans-kéket (T. 1824, Geigi-kék), a 
gázok közül pedig a szénmonoxidot használjuk. Ez utóbbi leginkább csak 
állatkísérletekben nyer alkalm azást, ezért technikájára itt  nem térünk  ki. 
Festékoldatokkal történő m eghatározás technikája a következő: az 1 százalékos 
vizes kongó-vörös oldatot 30 sec. a la tt intravénásán befecskendezzük, és a 
befecskendezés befejezésétől szám ítva 2 perc m úlva ve tt vénás vérben photo- 
m etriásan  határozzuk meg a kongó-vörös concentrátióját. A keringő vér meny- 
nyisége ebből az értékből táblázat segítségével szám ítható k . Technikai kivitel 
szem pontjából nagyon fontos, hogy a kongó-vörös befecskendezésének m inden 
esetben azonos idő a la tt (30 sec.) kell megtörténnie, különben eredm ényeink nem 
értékelhetők kellőképpen. Á ltalában véve, a keringő vérm ennyiség 10—15 szá
zalékos csökkenése esetében beszélhetünk látens shock-állapotról, 15—20 szá
zalék között m ár k lin ikai tünetek  is észlelhetők, 20 százalék fölött a shock- 
állapot m ár kifejlődött. Érdekesnek ta rtju k  megem líteni, hogy a shock 
súlyossága nem m inden esetben áll arányban a keringő vérm ennyiség csökke
nésének fokával, sőt a m ár kifejlődött traum ás shock progrediálása sem ered
m ényezi szükségszerűen a vérm ennyiség további csökkenését. Ez részben a 
m ethódus elégtelenségére vezethető vissza, részben pedig az okozza, hogy ha 
a secundaer stasis m ár bekövetkezett (tehát az irreversib ilis stádiumban), a 
keringő vérmennyiség tovább m ár nem  csökken.

A shock-esetek jelen tékeny  részében fokozódik a eapillárisok perm eabi- 
litása, ami a vér besűrűsödéséhez vezet. (Folyadék -f- fehérje  +  crystalloid ki
áram lás a szövetekbe.) Hangsúlyozottan ki kell .emelnünk, hogy ez nern m in
den shock-esetre vonatkozik (Kovács). A  haem oconcentrátió m egállapításának 
abban van igen nagy jelentősége, hogy ennek megfelelően kell a therápiában 
m ódosításokat eszközölni: k ifejezett haemoconcentrátió esetén ugyanis a reani- 
málás, ha csak egy lehetőség van rá, nem teljes vérrel, hanem  plasmával kez
dendő, m ert csak így tu d ju k  az érpályán belül a collőid-osmotikus nyomást 
legalább is részben és időben helyreállítani, és igy a plasm a további kiáram 
lását a szövetekbe csökkenteni vagy m egszüntetni. A haemoconcentráció 
m eghatározása tö rténhetik  a Philips—Van Slyke m ódszerrel vagy haematok- 
r it  csővel. A Philips—Van Slyke módszernél tu lajdonképpen a vér haemo- 
glcbin-concentrátióját határozzuk meg olymódon, hogy azt ism ert fajsúlyú 
C u S 0 4-oldatokba cseppentjük. A haemoglobin concentrátióból táblázat segít
ségével olvassuk le a megfelelő vérsűrűséget. A haem atokrit m eghatározás 
úgy történik, hogy oxalátos (1:9) v ért szívunk fel két haem atokrit csőbe, 
m ajd a csöveket a megfelelő tartókba helyezve, 2000 fordulatszám m al 10 per
cig centrifugáljuk. M ind a fordulatszám ot, m ind az időt pontosan be kell ta r 
tanunk . Ezután a haem atokrit-cső beosztásáról leolvassuk a vörösvérsejt-osz- 
lop m agasságát. Ha a két csőben m eghatározott értékek  között 3 mm-nél na
gyobb különbség van, a vizsgálatot meg kell ismételni. M inthogy a vért 
oxalá tta l hígítottuk, a  h íg ítás % -át hozzá kell adnunk a kapott értékhez. Pél
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dául 1:9 hígítás esetén, ha 40-es értéket olvasunk le, ehhez 4-t kell hozzáad- 
riunk, a haem atokrit érték tehát 44 lesz. 1:9 hígítás esetén a norm ál érték  
38—42, azaz átszám ítva férfinél 47, nőnél 42. Tábori körülm ények között a 
ho.-sgh.-en megvan rá a lehetőség, hogy a haem oconcentrátiót a le írt b á r
m e ly é  módszer szerint meghatározzuk, ajánlatosabb azonban a haem atokrit- 
csöves módszert választani nagycbb megbízhatósága m iatt. Haem atokrit-csö 
hiánya esetén Sahli-cső is felhasználható. Ha egyik módszer elvégzésére sincs 
meg a lehetőségünk, akkor vörösvérsejt-számolással és a Hgb. m eghatározá
sával is következtethetünk a vér besűrűsödésére. Mennél nagyobb a vvs.-szám 
és minél magasabb a Hgb.-érték, annál nagyobb a haemoconcentrátió: 6 millió 
vvs. k sfo k ú  haemoconcentrátiónak felel meg, 7—8 millió komolyabb haemo
concentrátiót, illetve kifejlődött shock-állapotot jelent, 9 millió vagy annál 
m agasabb vvs.-számból a vér-besűrűscdés igen súlyos fokára, rendszerint le- 
thális kim enetelű shockos állapotra következtethetünk.

Nagyon fontos laboratórium i diagnózis a leukocyta-szám viselkedése. M ár 
a traum ás shock kezdeti stádium ában norm ális vérsűrűség m ellett is igen 
magas fvs.-számot állapíthatunk meg, nem ritk ák  a 25—30.000-es, sőt m aga
sabb értékek sem. A leukocytosis még súlyosan kivérzett shockos betegeknél 
is törvényszerűen észlelhető. (Gugel—Morozova-brigád.) Ez a jelenség való
színűleg a szervezet vész-reactiójával van összefüggésben. A klinikai tünetek  
visszafejlődésével párhuzamosan csökken. A fvs.-szám kezdeti magasságának 
sokan fontos prognosztikai jelentőséget tulajdonítanak, azaz minél m agasabb 
a fvs.-szám, annál rosszabb a prognosis.

A qualitativ  vérképben eosinophiliát és nem  ritk án  monocytosíst ta 
lálunk.

A vérfehérjék vizsgálatának jelentősége ugyanaz, m int a vér-sűrűség 
m eghatározásáé. Haemoconcentrátió esetén csökken a vérfehérjék, főleg az al
bum in szintje, azonban m eghatározásuk abban az esetben, ha a haemocon- 
centrátió't m eghatároztuk, nem bír gyakorlati jelentőséggel. Annál fontosabb 
viszont nagyobb m űtéti beavatkozások előtt ezt a vizsgálatot elvégezni, m ert 
alacsony vérfehérje-szint esetén m ár kisebb m érvű folyadék-veszteség is ele
gendő az intravasalis osmotikus nyomás olyan fokú csökkentéséhez, mely a 
m ár ism ertetett mechanizmus révén shockhoz vezethet. A fehérje frakciók 
m eghatározása jelentőséggel nem b:r, elegendő az összfehérje szintjének m eg
állapítása. Ez legcélszerűbben refractom éterrel történhet.

A továbbiakban olyan laboratórium i vérvizsgálatokat közlünk, m elyek 
jelenleg még inkább csak tudom ányos jelentőséggel bírnak, habár ném elyiket 
adott esetben, am ennyiben megfelelő idő és felszerelés áll. rendelkezésünkre, 
jó], értékesíthetünk a gyakorlatban is. Ide tartozik elsősorban a nem fehérje 
eredetű n trogén, azaz a m aradék-nitrogén m eghatározása. Traum ás shock 
m inden esetében, hacsak gyors exitus nem következik be, a m aradék-nitrogén 
értéke a vese kiválasztó tevékenységének csökkenése m iatt (anoxaemia követ
kezménye) jelentékenyen fokozódik. A m aradék-nitrogén m eghatározásának 
főleg a shock egy különleges form ájánál, a B ytaafers-syndrom ánál van első
rendű fontossága, ennél ugyanis a betegek a vese kiválasztás teljes csődje 
m iatt pusztulnak el, tehát a m aradék-nitrogén szint viselkedése m ind pro
gnosztikai szempontból, mind pedig a therápia irányítása szem pontjából döntő 
jelentőségű.

A vér Cl-szintjének a viselkedése traum ás shocknál nem jellegzetes, meg
határozása erősen exsiccált betegek m űtéti előkészítésének kivitelezésén kívül 
nem b ír jelentőséggel. Sokan fontos prognosztikai jelnek ta rtják  a vér kálium 
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szintjének a viselkedését. A kálium -szint viselkedése egyes megfigyelések sze
rin t sokkal ham arabb jelzi m inden m ás tünetné l az állapot súlyosságát. U ta
lok itt  S te ja its  és Kovács közlésére.

A vér vegyhatása traum ás shocknál acidotikus irányba tolódik el, jelentő
sége kizárólag tudom ányos. A vércukor-szint viselkedése traum ás shocknál 
nem jellegzetes, m ű té ti shocknál azonban m inden esetben fokozódik.

Szintén tudom ányos jelentőséggel b ír-csak a véralvadásnak traum ás shock 
esetében bekövetkező változása. Egyes m egfigyelések szerint a shock folya
mán a vérben heparin szaporodik fel. Y ud in  és más szovjet szerzők szerint az 
állapot fokozott fibrinolysist produkál. A véralvadás egyéb tényezőire vonat
kozó vizsgálatok nem  kielégítőek, ellentm ondóak, és leginkább csak a kísérle
tes shockra vonatkoznak. Nem történtek összehasonlító vizsgálatok abban az 
irányban  sem, hogy a shockot lé tre  nem  hozó traum a és a shock által produ
kált coggulátiós viszonyok m ilyen különbségeket, illetve milyen hasonlóságo
kat m utatnak , tehát, hogy a véralvadás változásai a traum ával vagy m agá
val a shock-állapotíal hozhatók-e összefüggésbe. Ilyen irányú  vizsgálatokat 
jelenleg fo lytatunk. *

V izele t.. Elsősorban a vizelet m ennyiségének változása b ír jelentőséggel, 
mégpedig prognosztikai szempontból. A nuria csak a Bí/tcaters-syndrom ánál 
fordul elő, egyébként igen ritka.' Csaknem állandó jelenség viszont az olyguria, 
m elynek foka legtöbbször összhangban van az állapot súlyosságával. Az olyan 
beteg, aki legalább 1000—1500 ccm vizeletet ü rít naponta, nem  ad okot a nyug
talanságra. A vizelet m ennyiséginek a fokozódása az esetek nagy részében 
előre jelzi a shock-állapot megszűnését. Ebből a szempontból tehát a vizelet 
mennyiségének a m érése a legfontosabb és egyben legegyszerűbb eljárás, 
m ely tábori körülm ények között is m inden esetben kivihető.

A vizelet vegyhatása erősen savanyú. A NaCl kiválasztása jelentősen 
csökkent. A ketontestek  szintje fokozódik, a nem shockos sérültekéhez képest
4—6-szoros is lehet. A norm ál 4 m g/lit-vel szemben nem  shockos sérülteknél
8—32 mg, shockos sérülteknél viszont elérheti a 190 m g-ot is. A ketontestek ki
m utatásának  igen egyszerű m ódja a következő: 1 g nitroprussid-nat ium, 20 g. 
am m onium -sulfát és 20 g N a-carbonát (anhydricum) keverékéből egy csipetet 
helyezünk fehér szűrőpapírra és 1 csepp vizeletet cseppentünk hozzá. Ketoh- 
testck. (aceton, acet-ecetsav, béta-oxy-vajsav) jelenlétében azonnal sötét ibolya 
szín keletkezik, mely beivódik a szűrőpapírba és órákon á t megmarad. 10 mg. 
% ketontest m ár k :fe jezetten  póz tív  reactió t ad. Ha teh á t a vizeletet hígítjuk, 
és a hígításokkal vég-zzük el a vizsgálatot, az eredm ény annyiszor 10 m g % 
lesz, ahányszoros h ’gitás m ég pozitív reactió t ad. Például 1 ccm vizelet + 6  
ccm. dest. víz megfelel 70 mg. % ketontestnek.

A v izek t-u reu m  változóan viselkedik. Fokozódása (egyes betegeknél 43 
g ./litert is elérhet, jó prognosztikai jel. Fokozódik az ammonia szm tje oxy- 
genizátió esetében. Az ureum  és az am m ónia quan tatív  m eghatározása 
a Van S lyke  és Cullen-féle  m ódszerrel tö rtén ik  urease segítségével, és nagy 
laboratórium i felkészültséget igényel.

Rövden kitérek  még a B yw aters-syndrom a labor'atorium i diagnózisára is 
A vizeletben m ár a sérülést követő első órákban jelentős változás következik 
be: kifejezett olyguria, sőt néha m ár ebben a stádium ban is teljes anuria. 
A vizele t vöröses-barna, ez a szín. a kiürülő m yohaem oglobintól származik, m e’y 
speetroszkoposan m u ta th a tó  ki. A pigm ent ürülése 24—48 óráig tart, u tána 
progressive csökken. Ebben az időpontban m ár nagy szám ban jelennek meg
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az üledékben epithel-sejtek és szemcsés cylinderek. A későbbiekben a vize
letnek mind a mennyisége, mind a concentratiója csökkent, és összetétele 
m indinkább közeledik az egyszerű glom erulus filtrátum éhoz. Az ureum  con- 
centrátiója a vizeletben egyre alacsonyabb lesz, ezzel párhuzam osan nő a ver 
m aradék-nitrogén szintje. Rövidesen bekövetkez k a teljes anuria, m e’y csak 
ritkán oldód k. Még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy myohaemoglobin jelen léte  
alapján a vizeletben biztosan diagnosztizálhatjuk a B yteafers-syndrom át.

A shock kórvegytana és így laboratórium i diagnosztikája szempontjából 
is még számos kérdés szorul tisztázásra. Legsürgősebb feladat vélem ényünk 
szerint gyors és megbízható, egyszerű m ethod ka kidolgozása a keringő v ér
mennyiség. extra- és in tracelluláris v íz tér meghatározására, m elynek gyakor
la ti szempontból is felbecsülhetetlen jelentősége volna. Ugyancsak sürgősen 
megoldásra váró feladat a m ár meglévő laboratórium i m ethodikák egyszerű
sítése és így tábori körülm ények között is alkalm azhatóvá tétele, ayiinek a 
therápia beállítása szempontjából m utatkozik szükségszerűsége.

• ________________________ »

Hadiszolgálatban előforduló traumás  
vcseelváltozásoh hórbonctana a nervizmus  

megvilágításában
Ir ta : D r D év ai G yörgy 

orvosfőhadnagy.

(összefoglaló referátum.)

Az egyik szovjet pathologus konferencián nem régiben elhangzott az a 
megállapítás, hogy a jelen kor kórbonctanának nem kielégítő állapota kap
c s o d b a n  van azzal is, hogy a physiologiától elszakad tan fejlődik. Ha ez a la tt 
a nervizm ust is értjük, akkor ráeszm élünk arra, hogy m ilyen sok eddig fel
derítetlen kórbonctani kép kap m agyarázatot a nervizm us m egvilágításában. 
Az alább felsorolandó betegségek közül is jónéháry  teljesen kicsúszott eddig 
a pathologus kezéből a nervizmus reflektorfénye nélkül. A transfusios vese 
fogalma, a traum ás behatásokat követő veseelváltozások, m elyek leglényege
sebb csoportját képezik a háborús veseelváltozásoknak, m ind m egannyi re j
télyes kórképet alkottak.

A hadiszolgálatban előforduló veseelváltozások gyűjtőfogalom, azonban 
megvan a kórbonctani képek rokonsága. Lucké 1946-ban a traum ás eredetű  
vespelváltozásoknák az „alsó nephron-nephrosis“ elnevezést adta’. Ez, m int a 
későbbiekből kitűnik, nem  fedi teljesen a lényeget, azonban jól rám u ta t, ha 
másra nem, a kórbonctani elváltozások közös anatóm iai helyére.

Az alább tárgyalandó kórképek a polgári életben is előfordulnak, azonban 
jelentőségük háborúban megsokszorozódik.

Nem tárgyalom  azokat a jelenségeket, melyek bár haem oglobinuriával 
járnak, azonban a vesében a kórbonctani elváltozás hiányzik. így  nem  tárgya
lom a paroxlsm alis hideg haem oglobinuriát és a M arsch-haem ogloblnurlát. 
Az ú. n. háborús nephritisek homályos kérdése pedig túlnőne a cikk keretein. 
A sulfonanrd  okozta vesekárosodást pedig, m int patom echanism usát és kór
bonctan it tekintve, hasonló kórképet iktatom  a traum ás kórképek után-
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Betem etéseknél előforduló veseelváltozások.
(Crush syndrom s.)

Ezen összetett kórkép m int a traum ás shook egy különleges alakja fog
ha tó  fel. Nem választható  külön a shock nagy családjától, m ert minden ilyen 
izolálás ennek a kom plikált syndrom ának a pathologiai m egoldhatatlanságá
hoz vezet. Egyes szerzők számszerű adatokat sorolnak fel, hogy m ilyen 
behatások következtében léphet fel shock. Több m int 30 ilyen állapot isme
retes. Ennek ellenére sem különböztetünk meg 30 féle shockot, hanem  az ideg- 
rendszer vezető szerepét elfogadva, a shock kifejlődésében, m int egységes 
körfolyam atot tek in tjü k .

A Crush syndrom ánál a shock-hatást a végtagok, rendszerin t az alsó vég
tag  betemetése okozza. M ár 1882-ben észleltek betem etetteknél „haem átu- 
r i á t “, majd az 1909. messinai földrengéssel kapcsolatban te ltek  hasonló meg
figyeléseket. R endszeresen azonban az első, de különösen a második világ
háború légitám adásai adtak anyagot ezen kérdés tanulm ányozására.

A roncsolt vég tágú  beteg az első shock leküzdése u tán  látszólag jó álla
potban van. Ezen jó lét közepette azonban kb. az 5. napon hirtelen  anuria 
lép fel vagy egy újból jelentkező shockszerű állapot anuriával végződik. Az 
első vészjelek azonban a vizeletben m ár akár néhány órával a végtagsérülés 
u tán  felléphetnek: a vizelet erősen savanyú vegyhaíású lesz, sötétbarna színű, 
positiv benzidin-reakciót ad és benne spektroszkoposan a myoglobin elnyelési 
sávjai láthatók. M ikroskop alatt m yoglobin-cylindereket találtak. Az anur ás 
halá l kb. a 7. napon következik be, am ennyiben krízisszerűen meg nem indul 
a diuresis. A vizelet azonban csak kb. félév m úlva normalizálódik. Legmara
dandóbb a m yoglobinuria.

A betem etett végtagon sokfajta sérülést ta lálunk  és secundaer fertőzések 
is tark íthatják  a képet. Jellemző azonban a végtag „Deszkakemény“ oedemája, 
liv id  színe, activ  és passiv m ozgathatóságának hiánya, hypo- vagy hyperes he- 
siája. Boncoláskor az izomzatban fényevesztett sárgásfehér, halhússzerű folto
k a t találunk, m elyek mikroszkoposan viaszos vagy hyaiinos elhalásnak felel
nek  meg. Érdekes az, hogy ezek az elváltozások órákon belül bekövetkezhet
nek. Már 2—24 óráig  tartó  izomischaemiánál desintegrálódnak az izomrostok 
és m indenütt anisotrop-korongok (Bowman-korongok) jelennek meg. Ezek 
degeneratios term ékek  és a sejt halálának jelei, melyeket izomgyengeség és 
a  contractilitás m egszűnése követ.

A vesék m inden esetben duzzadtak. Felszínük sötétvörös színű, állomá
nyuk tömött, m etszéslapjuk üvegszerűen fénylő. A kéregállom ány duzzadt és 
a pyramisok barnásvörösek. A vesének ez a makroskonos képe nem speci
fikus, de az anaem iás kéreg és vérbő velőállom ány ellentéte m ár így is kerin
gési zavar felé te re li a figyelmet.

A mikroskopos képet igen Sokféleképpen írták  le, azonban a főbb voná
sokban megegyeztek a leletek. A glom erulusok epithelje duzzad . A Bowman- 
tokban  sejttörm elékekből és a kiszivárgott fehérjéből álló halványan festődő 
massza található.

A tubulusokban a legszembetűnőbb elváltozásokat a Henle-kacs leszálló 
részében és különösen a m ásodrendű kanyaru latcs csatornákban látjuk. Az 
elsőrendű kar.yarulatos csatornák ham ja és a felszálló Henle-kacs csaK k sebb 
elváltozásokat m u ta t, a sejthatárok még jól felism erhetők. Lejjebb azonban a 
tubulushám  duzzadt, a sejthatárok  eltűntek, szemcsés vacuolás degeneratiot

8 4 2



látunk, sok helyen pedig teljes nekrosist. Em ellett azonban hám regenatiós 
jelenségeket is találunk élénk mitosissal. Ezért lehetséges az élelbenm aradás, 
ha a kritikus szakot átvészeltetjük. A lumenek egy részében desquamáit hám 
sejtek és szemcsés myoglobin-cylinderek vannak. Ezeket a p :gm ent-cylinde- 
reket a gyűjtőcsatornákban is megtaláljuk. K örnyékükön az in terstitium ban 
kereksejtes beszűrődés van. A pigm ent-öntvények sokszor áttörve a teljesen 
nekrotizált tubulushám ot, az interstitium ba hatolnak. Vasreakcio negat.v.

A képből tehát az alsóbb nephronrész igen súlyos elváltozása szem be
tűnő, a Crush syndrom ára pathognomikus myoglobin-öntvényekkel.

Egyéb szervek elváltozásai közül figyelem rem éltó a máj sejtjeinek vacuo- 
lás degenerat.ója, ill. a centrolobularis nekrosisok, m u tatván  azt, hogy a hepa- 
torenalis syndrom a felé a h a tá r  elmosódott.

A vesében a legszembetűnőbb elváltozást a myoglobin-cylinderek á lta l 
eltömeszelt tubulusok és gyűjtőcsatornák nyújtják . M éltán merült fel teh á t 
az a gondolat, hogy a veserendszer mechanikus obstructiójáról van szó. Ez az 
elmélet igen egyszerű és tetszetős.

A myoglcbm az izem festékanyaga, m ely kém iailag a haemoglobinhoz 
hasonló, de négyszer kisebb molekulájú. Fiziológiás körülm ények között nem  
mobilizálódik az izmokból. Az izmoknak súlyos elváltozásai a Crush synöro- 
m ánál azonban érthetővé teszik a nagyfokú m yoglobin-kiszabadulást. Azon
ban nem kizárólag a Crush syndrom ánál szabadul fel myoglobin az izmokból. 
Többek között nagykiterjedésű myositiseknél, art. femoralis thrombosisánál, 
gázgangraenás izomszétesésnél stb. észleltek kisfokú myoglobinur át. Egyéb 
aetiológiai tényezőnek tek in tik  még az izmokban a tejsav nagym értékű fel- 
szaporodását, valam int a histam ir.hatást.

A myoglobin kisebb m olekulasúlyánál fogva 25-szörös m értékben filtrá ló— 
dik a glcm erulusokban m int a haemoglobin, ezért igen nagy m ennyiségben 
ju t a tubulusokba. A nagy concentratio m ellett kicsapódásához még a vizelet 
erősen savanyú vegyhatása is hozzájárul. A vizeletsavanyodás tényezői: a 
sérült izmokból felszívódó tejsav, foszforsav és a pH conc.-t szabályozó m ásod
rendű kanyarulatos csatornák súlyos laesiója. A dehydratio következtében 
előálló oliguria pedig szintén elősegíti a myoglobin kicsapódását.

Ezen megfontolások szerint a praecipitált myoglobin által okozott tubulus 
eltömeszelődés lenne az anuria  oka. A kórszövettani kép azonban távolról sem 
m utatja, hogy valamennyi, vagy akár túlnyomó többségű tubulus, ill. gyűjtő
csatorna elzáródnék. Azonkívül nem nyer m agyarázatot az általános tubulus- 
hám-elváltozás sem, különösen azokon a helyeken, ahol m yoglobin-cylindere- 
ket nem találunk. A m echanicus elzárás tehát nem  magyarázza m eg az 
anuriát. "

Ezért felvették, hogy a sérült izomzatban k'áros anyagok szabadulnak fel, 
melyek felszívódva károsítják  a tubulusokat. A toxieus anyagot azonban pon
tosan kim utatni nem tud ták . Gondoltak arra, hogy anaerob körülm ények 
között keletkező nem dyalizáló toxinról van szó. Mások desaminatiós enzym- 
hatást tételeztek fel. Az izomzatból acethylcholin. ATP és kálium áram lik  a 
vérbe. Újból mások a m ájban  és izomzatban vasodepressiós anyagot figyeltek 
meg, mely ezen szervek anoxaem ájakor nagyobb fokban képződjék. Ezzel 
m egközelítették a neuralis elméletet, mely a kórképet vasoinnervációs zavarok 
következtében létrejövő keringési anom áliáknak tu lajdonítja.

Valószínű ugyanis az — szovjet szerzők szerint —, hogy a shockhatásra 
képződött ú. n. parabiotikus gátló anyagok a vasomotor-központon keresztü l 
a vesekeringés m egváltozását okozzák.
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Ebben nagy szerepe van az ú. n. juxtam edullaris apparátusnak  és a 
kéregarterio lákban  található m yoepithelialis párnáknak. A  kéreganoxaem ia 
lenne tehát p r.m aeren  az okozója a tubu laris hám  degenatiójának, illetve 
nekrosisának, valam int a glom erulusok elváltozásainak is. Az alsóbb nepron- 
részek tokozott laesiója azok sajátos vérellátásából következik. Az ide vezető 
erekben ugyanis m yoepithelialis párnákat észleltek,- melyek anoxaem ia h atá
sára  m egduzzadnak és beszűkítik az érlum ent az alsóbb nephron-részek foko
zo tt ischaem .áját okozva. Az ischaem ia következtében fellépő diffus alsó 
nephron-elváltozás lenne tehát az amurra p rim aer oka, ehhez, azu tán  a többi 
felsorolt tényező csatlakozik secundaer módon.

Összefoglalás: A Crush syndrom a összetett kórkép, m elyben többé- 
kevésbbé valam ennyi szerv résztvesz. Legszembetűnőbbek azonban a v^se 
elváltozásai és az ennek következtében fellépő anuria. A sérü lt izemza ból 
valószínűleg vasem otoros zavarok következteben kiáramló myoglobin a másod
ren d ű  kanyarulatos csatornákban és a gyűjtőcsatornákban kicsapódik. Ezek a 
m yoglobin-cylinderek pathognom ikusak, azonban relanve csekély szám uk a 
veseelégtelenséget nem  m agyarázza. M ennyiségük legfeljebb az izomkároso
dás kiterjedesere u tal, de sohasem elegendő, hogy mechanikus hatásuk  döntő 
lenne. Döntő viszont a vasoinnervatiós zavarok köve keztében fellépő 
anoxaemia, m ely az alsó nep'hron-reszek súlyos elváltozásait hozza létre . Ehnez 
csatlakozik secundaer módon a m yoglobin-cylinderek m echanikus hatása. A 
m yoglobin-cylinderek a sérült részek hiányos resorptiv működése következté
ben keletkeznek nagy meiiny.seguen. n o z ^ ja ru -h a to a k  a korkép teljes kifej
lődéséhez a sérü lt végtagizomzatból felszabaduló toxieus anyagok, a v .rb sn  
keringő acethylcholin és ATP, m elyek az általános keringés ro sszabbcd .sit 
idézik elő és a sé rü lt izomzatból nagy m ennyiségben kiáram ló ká-ium, mely 
szívm egállást okozhat.

Transfusiós vese.

A  transfusio komplikációja, az ú- n. transfusiós shock, igen ritk án  fordul 
elő. Különböző szerzők eltérő szám adatokat adnak  meg erre vona kozean. de 
álta lában  ezrelékekben lehet kifejezni a kom plikációk számát. H áború esetén 
azonban a transfusiók  száma igen sokszorosára növekedik és ezért a kompli
kációk számának az emelkedése is várható. A Crush syr.dromához hasonlóan 
i t t  is a szervek egész sorának elváltozását találjuk, azonban a  vess elválto
zásai dominálnak és végeredm ényben a halálos kim enetelt a veseelégtelenség 
következtében fellépő anuria okozza. Ez az anuria m ár órákkal a t.ansfusió  
u tán , jóform án a transfus ó a la tt kifejlődhet, vagy kb. 24 óra m úlva oliguria 
következik be, m ely néhány nap m úlva bő diuresisben oldódik, vagy foly tató
dik és anuria fejlőd.k  belőle.

Mielőtt a kórbonctani képet leírnám , a transfusiós shock okairól kell rövi
den szólnom, m ert bizonyos m értékig  a kórbonctani, ill. kórszövettani képről 
azokra következtetni lehet. K rajevszkij és Nyemenova 4 k iváltó  csoportot 
különböztettek  meg: 1 . inéom patibilis csoportú vér átömlesztése, 2 . ind vidua- 
lisan  inccm patibilis vér (RH factor) álömlesztése, 3. tú lm eieg .te tt vár 
átöm lesztése, 4. fertőzö tt vér átöm lesztése. Petuskov e két u óbb'.val kapcso
la tb an  hangsúlyozza, hogy a konzervált vér m egrom lásának leg öbbször a túl- 
hev ítés vagy a bakteriális fertőzés az oka. Ezért, ha egy am pullából, m ely 
rom lo tt vért tarta lm az, több betegnek adunk vért, még ha csak kis m ennyi
ségben is, valam ennyinél igen komoly kom plikációk léphetnek fel, ezért tilos 
egy am pullát több beteg részére felhasználni.
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M inden esetben a vesében a következő elváltozások állnak előtérben 
Lewin, Krajevszkij és Nyemenova vizsgálatai szerint. A m ásodrendű kanya- 
rulatos csatornák egy részében, valam int a gyűjtőcsatornákban pigm ent-önt- 
venyek vannak, melyek haem atinnak felelnek meg. Az alsóbb r.epl.rönrészek 
epithelje a Crush syndrom ánál le írt degeneratiós és nekrotikus elváltozásokat 
m utatja. A veseelváltozások kórszövettani képe teh á t nagyjából hasonló a 
Crush syndrcm áéhoz azzal a különbséggel, hogy ott myoglobin, i t t  p :d ig  
haem atin-cylindereket találunk. Incompatibilis vér átöm ksztésénél a ver- 
pályán belül a donor vörösvérsejtjeinek nagyfokú haemo’ysise következik be 
és a vesecsatornákban nagym ennyiségű vérpigmen''.-cylinder van. Sok haemo- 
lysált vörösvérsejt van a májban, tüdőben, iépsinusokban. Individuális incom- 
patibilitás (RH factor) esetén ugyancsak a transfusiós shocknak jellegzetes 
képe fejlődik ki, azonban a haemolysis kisebbfokú. Tú!m :legített vér es:tében 
nem annyira a pigm ent-öntvények szembetűnőek, m ind inkább az igen ham ar 
fellépő nekrobiotikus elváltozások. Fertőzött vér esetében a nekrobiotikus 
elváltozások és a nagyfokú haemolysisre utaló jelenségek egyarán t ham ar és 
nagym értékben kifejlődnek.

Egyéb kórbonctani elváltozások közül legkiemelkedőbb a m ájsejtek 
vacuolás degeneratiója, esetleg nekrosisa, valam int a v. csntralisok falának 
nekrosisa. Az erek nekrobiotikus károsodása azonban nemcsak itt, hanem  a 
glom erulusokban is szembetűnő. Azonban regeneraiiós jelenségeket it t  is észle
lünk, m integy irányt m utatva a gyógyulás felé. Megemlítendő még, hogy 
gyakran találjuk  a szöveteket haemoglobinnal bsszűrődötteknek és szovjet 
szerzők észlelték a m ellékvesék apoplexiáját, ami nagy fokban súlyosbítja a 
körfolyam atot.

A viszonylag egységes kórbonctani kép m ellett i t t  is nagy vélem ény- 
különbségek alakultak ki a pathogenesis kérdésében. Angolszász szerzők a 
szovjet szerzők neurális elméletével szemben sok többé-kevísbbá meggyőző 
hangzatos m agyarázatot igyekeztek találni, azonban a  therapiás eredm ényte
lenségük pathologiájuk csődjét is m utatja .

Azok a megfontolások, melyek a vérpigm ent-cylinderek obstrukcics h a tá 
sával próbálják az anuriá t indokolni, a Crush syndrcmához hasonlóan, it t  sem 
bizonyultak elegendőnek. Savanyú közegben a haemoglobinból könnyen 
mel'haemoglobin keletkezik, ebből pedig a szövetenzymek hatására haem atin. 
A kikristályosodott haem atin azonban nem olyan nagy m en n y i:ég j még 
incompatibilis vér esetében sem, hogy óbstructiós hatásánál fogva anuriát 
okozzon. Egyes szerzők itt  is a savanyú vizelet döntő hatását igyekeztek 
kihangsúlyozni, azonban mások alkalikus vizelet esetében is észleltek bőséges 
praecipitatiót a vesecsatornácskákban és állatkísérletekben esek akkor tudnak 
hasonló elváltozást létrehozni, ha előzőleg a tubulushám ot károsították.

A nephrotoxikus anyagok kérdése i t t  is felmerül. Légelsősorban m agának 
a haem atinnak van eytotoxieus hatása, azonban ez nem m agyarázza a haema- 
tin-öntvényeket nem  tartalm azó tublus epithel elváltozását, m árpedig ez 
dominál. jj

Mások, ismételt transfusióknál a tubuíusok hypersensibilitását tételezvén 
fel, az allergia terü le tére  akarták  vinni a kérdést-

Igen gyakori transfusióknál viszont egyesek a vssanyagosere zavarait 
észlelték és haemochromatosishoz hasonló elváltozást lá ttak  kifejlődni, erős 
vaslerakódással a m ájban, lépben, nyirokcsomókban, páncreasban. Tubulus- 
károsodás azonban ezekben az esetekben nem  volt. Az előzőekben vázolt
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pathológiai m egfontolások alapján alkalm azott theráp iás kísérletek: diureticu- 
mok, aikaliák adagolása, stb. nem  vezettek eredm ényhez.

Korszakalkotónak m ondhatók Hesse és F ila tov  kísérletei a leningrádi 
transiusiós intézetben, melyek a kérdés lényEgére v ilághot.ak  rá. An.cs.<ov, 
Lem ke és Arjev előzetes kísérletei alapján haem olysált és incom paiibil s vér
re l kísérleteztek. Lzeknek a k ísérleteknek az a lap ja  a vérnyomásmérés és az 
oncom etnás vesetérfogaím érés volt. M egállapították ugyanis, hogy úgy 
haemolysált, m .nt incom patibilis vér transiusió jakor a vérnyom ás csökkent 
egy bizonyos időre és ugyanakkor a vese volum enének a csökkenését is észlel
tek. Míg azonban az általános vérnyom ás süllyedése csak időleges volt, a vese- 
teríogat csökkenése tartósnak  bizonyult, k ib ő l azt a helyes következtetést 
vonták le, hogy a vesetérfogat változása a döntő, az a vesekeringés függvénye 
és bizonyos m ertek .g  íuggeuen  az általános keringési állapotoktól. Megállapí
to tták , hogy haem olvs.snél a haemoglobinból fehérjea.'yagok szabadulnak fel 
és erős ingert gyakorolnak a regio subthalam icában fekvő vegetatív centru
m okra, melynek következtében a veseerek spasm usa következik be. Ennek 
következtében áll elő a vese csökkent vérellá ása, mely oncometriás úton 
regisztrálható. Így m agyarázható a transfusiós shockra oly jelhgze tes „rejté- 
lyes -1 deréktáji fá jdalom  is. így teh á t újból a vese anoxaem ájával állunk 
szemben. A haem oglobin-cylinder teh á t csak másodlagos következm énye a 
vese csökkent m űködésének. A tubulushám  elvá-tozásai a transfus ós vesénél 
is secundaer események, m elyek magas id igcentrum ok ú. n. parabioticus 
anyagok által tö rténő  befolyásolása által jönnek létre . A haemoglob n. illetve 
haem atin nagym értékű kiválása cylinderek form ájában i t t  is a tubulushám  
működésének csökkenésében rejlik .

Mindezeket az experim ental-pathologiai eredm ényeket alátám asztják és 
m egdönthetetlenné teszik az ezek alapján alkalm azott thsrap lás eljárások 
sikerei. A vese te ljes  denerválásával ugyanis a spasm us oldódván a vese kerin
gése helyreáll és az anuria m egszüntethető. Subtotalis denervatiók, m int pl. 
a decapsulatio, nem  vezettek sikerhez. Hesse és F ; l t : v  kísérletei idején (1932 
—33) V.snyevszkij a veseidegek novocain blokádjával kísérletezett. Aggályuk, 
hogy a novocain-blokád nem biztosít teljes denerválást, m ert â vesehilus ide
geit nem éri el, az idők folyam án nem  »bizonyult indokoltnak. Érdekes expe
rim entális ' megfigyelése még Hessének és Filatóvnak, hogy az újból edott 
csoportazonos vagy legalább is ccm patibilis vér az artéria spasm ust oldani 
képes.

Összefoglalás: A  vérátöm lesztésnél ritka esetekben a vérpályán belül tö r
ténő haemolysis és az ú. n. transfusiós shock következik be, m elynek jellegze
tessége a haem oglobinuria és az anuria . A vese kórbonctani képében az alsóbb 
nephronrészek pathologiás elváltozásai és a vérpigm ent-cylir.d:rek dominál
nak. A vesoelégtelenség itt is idegrendszeri úton bekövetkezett vesekeringési 
változás következm énye és az általános shock egyik erősen kidomborodó rész
jelensége.

A vese m orphologiai elváltozásai tehát it t  is másodlagosok és csak a meg
változott idegrendszeri funkciókat tükrözik vissza.

Égéseknél fellépő veseelváltozások.

Nagyobb (m ár 30%-os) testfelü letek  égésekor az előzőekben leírtakhoz 
teljesen hasonló shock-állapot fe jlődhet ki s a h a lá l veseelégtelenség követ
keztében áll be.
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A vese kórbonctani elváltozásai a transfusiós veséhez hasonló képet 
m utatnak. M egtaláljuk itt is a megfelelő tubuiusrészletek vacuolás, szemcsés, 
esetleg zsíros degeneratióját és nekrosisát. K om plikálhatják még a képet az 
égési felületről származó fertőző ágensek, melyek pyelonephrit.st, nephritis 
aposthem atosát okozhatnak. A tubulus lum enekben lévő haem atin-cylinderek 
intravascularis haemolysisre utalnak.

Találunk még nekrobiotikus m ájelváltozásokat is.
A pathogenes.ssel kapcsolatos, kérdések itt is ugyanúgy felm erülnek, m int 

az eddigiekben és a problém ák teljesen hasonlóak. A megoldás rehát szintén 
megegyező.

A transfusióhoz hasonlóan i t t  is haemolysis következik be az égési te rü 
leteken felszabadult toxicus anyagok hatására. Ezek a toxmok mérgező 
fehérjeterm ékek, mint parabiotikus anyagok szerepelnek a haemolysisből, 
illetve a haemoglobinból származó fehérjeanyagokkal egyetemben. A vérben 
keringő toxinok a m ájban concentráiódnak, m e.yben d igeaeratív  elvá.tozás 
és centrolobularis nekrosis fejlődhet ki. A haemolysis fon.osságát m u tatja  az, 
hogy haemolysis minden veseelégtelenséggel járó alaknál megvan. Ezen para
biotikus anyagok m ár az égés u táni első órákban felszívódnak és a magasabb 
idegcentrum okra hatva hozzák lé tre  a többi szervek, főleg pedig a vese elvál
tozásait.

Érdekes eredm ény kutyakísérletekkel kapcsolatban, hogy a penicillin
adagolás az elégetett testfelületű kutyák életét meghosszaboitot a, azonban a 
kórbonctani kép kifejlődésére hatással nem volt. Ebből az a következtetés 
vonható le, hogy a penicillin hatása főképpen a kórképet nagym értékben 
súlyosbító másodlagos fertőzések leküzdésében áll.

Összefoglalás: Az ú. n. égési shock szintén a shockok nagy aetiologiai 
családjába tartozik. Praedom ináló vese elváltozásai neuralis alapon fe j
lődnek ki.

Hepatorenalis syndroma.

Az eddigiekben tárgyalt kórképeknél a fő veseelváltozások m ellett a máj 
károsodását is láttuk  k.sebb-nagyobb m értékben. A hepatorenalis sy. droma 
abban az értelemben, hogy a máj és vese laesiója együtt van jelen, igen sok 
és változatos ok következményeképpen léphet fel. Általános shock égés, 
incompatibilis transfusio és a Crush syndrom án kívül bélelzáródás, hyper
pyrexia, epehólyag környékének m űtétékor stb. lápjuk a máj és vese többé- 
kevésbbé domináló együttes kórbonctani elváltozásait. Az előzőekben m ár 
em lítettem , hogy tulajdonképpen csak elmosódott, m ondhatni m ;nny ségi 
határok vannak a shock veseelégtelenséggel járó  alakjai és az ú. n. hepatore
nalis syndroma között. Valószínűleg ugyanazok a neurogen befolyások hatnak  
a máj keringésére, m int a vesére. Felm erülhet az a kérdés, hogy egyéb s ervek 
nem  annyira kifejezett elváltozásai m ellett m iért éppen a máj és vese Együt
tes károsodása domborodik ki. Ez a két szerv végzi az anyagcsereterm ékek 
neutralizálását, excretióját. M űködésük szinte parallelnek tekinthető, sőt pl. 
a vese átveheti a funkciók egy részét m ájbetegség esetén. Egyes szerzők 
szerint a két szerv között filogenetikai rokonság áll fenn. Feltételeznek még 
bizonyos pathologiás körülm ények között létrejövő hepatorenalis éranastcm o- 
sist is. Vannak, akik azt a merész állítást kockáztatják meg, hogy csupán a 
vérkeringési helyzet szabja meg, melyik szerv ledálódik nagyobb m ér ékben: 
pl. a m esenterica tájékáról származó noxa, a m áj, a vena cava inferioréról 
pedig a vese elváltozásait okozná elsősorban. Ez term észetesen m echanikus és
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szűk határok között mozgó m agyarázat, m ert akár a funkcionális, filogene
tikai, vagy keringési rokonságot vesszük figyelembe a két szerv között, semmi
képpen nem feledkezhetünk meg a károsodásokat prim aer módon okozó ideg- 
rendszeri behatásokról, m elyek viszont talán  éppen a felsorolt okok m iatt h a t
nak parallel a vesére és m ájra . Több vélemény alakult ki azzal kapcsolatban 
is, hogy melyik szerv elváltozása előzi meg a másikét. U re th ra  m űtéteknél pl. 
m ájcirrhosis kifejlődését észlelték előbb. A tágabb értelem ben vett hepatore- 
nalis syr.dromáknál, m int pl. az égési elváltozásoknál viszont kétségkívül a 
vese károsodásai állnak előtérben.

Háborús vonatkozásokban a hepatorenalis syndrom ának az az alakja b ír 
nagy jelentőséggel, mely a m i jra  ható traum ák következtében fejlődik ki. Ez 
a forma, m elyben a máj elsődleges szerepe kimagaslik, az, m elyet tulajdon
képpen hepatorenalis syndrom ának nevezünk. .

A m ájat érő, rendszerint tompa, nagyobb vagy ak ár kisebb erőművi 
behatás különleges klinikai képet produkálhat. A beteg lethargikus, sokszor 
viszont idegingerlékenysége fokozódott, később comatosus állapotba kerül és 
anuriás lesz. A halál hepatargiás coma és uraem ia következtében áll be.

Boncoláskor a m ájban különböző kiterjedésű cer.trolobularis nekrosist 
találunk, mely azonban tú lhalad ja  az eddigiekben lá to tt máj elváltozásokat. 
A  K upffer-sejtek duzzadtak és fokozottabb ak tiv itásra utaló jeleket látunk. 
Endothel-károsodást, throm busokät ta lálhatunk  az interlobularis artériákban. 
A traum ától közvetlenül é rin te tt részeken pedig a traum a nagyságától füg
gően kisebb-nagyobb vérzés van, m elyen a m ájsejthatárok  éppen hogy kivehe
tők. Ezen terü le tek  közvetlen környékén a máj többi részében előforduló 
nekrobiotikus elváltozások vannak.

A vésőben a Hénle-kacs és a m ásodrendű kar.yarulatos csatornák hám já
nak degenerativ és nekrotikus elváltozását látjuk, regeneratiós jelenségekkel. 
A tubulusok lum enében fehérje-cylinderek vannak. A glomerulusok endothelje 
kissé duzzadt.

Az agyban néhány esetben változatos lokalizációban lágyulásokat találtak.
A kórbonctani kép teh á t teljes m agyarázattal szolgál a hepatargiás coma 

és az anuria együttes kifejlődésére.
A kérdés m egint az, hogyan jönnek lé tre  ezek az elváltozások.
Kísérleti úton próbáltak előidézni hepatorenalis syndrom át m ájrészletek 

traum ás roncsolásával, a m ájkeringés befolyásolásával, az art. hepatica 
lekötése útján, az epeutak elzárásával, valam int roncsolt m ájrészletek trans- 
plantatiójával. Főképpen autolysált m ájrészek toxicus hatását tételezték fel, 
melyek a keringésbe ju tv a  a m ájat és vesét egyaránt károsítják. K ísérleteztek 
autolysált szervek inplantatiójával. melyek közül a máj és a pancreas bizo
nyult a legmérgezőbbnek. Kétségtelen, hogy a máj szöv^trészeinek roncsoló
dása következtében nem neutra lizált fehérje lebontási term ékekből származó 
toxinók szabadulnak fel a m ájsejtekből, melyek azok további nekrosisához és 
a keringésbe ju tv a  a vese hám sejtjeinek pusztulásához vezetnek- Fehérjebontó 
ferm entek felszabadulása viszont mérgező autolytikus folyam atokból felszaba
duló anyagok keletkezését okozza. Ezekkel szemben áll azonban az, hogy m in
den m ájroncsolás nélkül a m áj-arteria  lekötésével létrehozható hepatorenalis 
syndroma és a kórbonctani elváltozások az előbbieknek megfelelnek. A kór- 
szövettani képben leírt érkárosodások és thrombosisok a m ájban keringési 
zavarra u talnak , bár egyesek azt állítják , hogy az endothel-károsodást a toxi- 
nok okozzák és az idegi behatást kizárják. Ha azonban a hepatorenalis syndro
m át m int a shock egy újabb részjelenségét tekintjük, akkor a következő m eg

848



fontolásokra ju thatunk. A m ájra ható  traum a, a m áj roncsolásával egyidejű
leg, onnan parabiotikus anyagok felhasználását eredményezi, mely a központi 
idegrendszerre hatva shock kifejlődését idézi elő. A shockhatás következtében 
a m áj- és vesekeringésben egyaránt elváltozások jönnek létre, melyek m ind
két, egymással többé-kevésbbé ism ert módon rokonságban lévő szerv 
anoxaem iáját idézik elő. Az anoxaemia következtében fejlődnek ki a nekro- 
biotikus elváltozások. A képet súlyosbítják a roncsolt májból felszabaduló 
toxicus és ferm entativ  anyagok.

Összefoglalás: Hepatorenalis syndrom a a la tt  főleg a m ájsérüléseknél 
bekövetkező különleges vasomotor +  toxin hatásra bekövetkező állapotot é rt
jük, m elyet a máj és vese együttes károsodása okoz.

Sulfonamid-adagoláskor fellépő vesekárosodás.
H áború esetén a coccus-fertőzések száma nagym értékben felszaporodik 

és így fokozott m értékben kell számolni a sulfonam id-therapia komplikációi
val, mely utóbbiak közül a vese károsodásai igen fontosak. A veseelégtelen- 
ség a leggyakoribb halálok, mely sulfonam idkezelés szövődményeképpen fel
lép. E komplikáció előfordulása ezrelékekben kifejezhe'ő, azonban igy is a 
sulfonam id-készítm ények adagolásának kizárólag indokolt alkalm azására int.

Azok a széleskörű jelenségek, m elyek sulfonam id-adagolás komplikációja
ként jelentkeznek, nagyban emlékeztetnek az allergiás jelenségekre.

A szervek hosszú sorának elváltozásai közül i t t  sem ragadható ki a vese.. 
A szív, vérképző szervek, bőr, peripheriás idegelváltozások mind hozzátartoz
nak a kórképhez. A szív kórbonctani lelete ú jabban arra  hívta fel a figyelm et, 
hogy a sulfonamidkezelés komplikációjaképpen bekövetkező halált sok esetben 
a szív laesiója is okozhatja. Perivascularis beszűrődést találunk a szívizomzat- 
ban, mely histiocytákból, eosinophilokból áll. Ez a beszűrődés sokszor egészen 
a granulomaképződés fokát is eléri. Az erek f.brinoid nekrosisa és az oedem á- 
san eltolt szívizomrostok, valam int izomközti vérzések egészítik ki a képet, 
mely myocarditisnek felel meg.

A bőrön erythem a multiformehoz vagy erythem a nodosumhoz hasonló 
elváltozásokat okoz, azonban m ár kisebb derm atitis  is óvatosságra kell, hogy
intsen.

A vese elváltozásának fontosságára vall, hogy m íg a többi szervek káro
sodása szétszórtan jelentkezik, add.g a veselaesio a sulfonamid-komplikáció 
mintegy felében jelen van. A kórbonctani képre jellemző: az alsó nephron- 
részek hám ja degenerativ, nekrotikus, illetve regenerációs jelenségeket m utat. 
A tubulus lumenekben haem atin és sulfonam id-kristály  cylindereket találunk. 
A haem atin-kristályok esetenként különböző m ennyiségben vannak jelen, de 
számuk sohasem nagy. A sulfonam id-kristályok sem  tömesztelik el a kivezető 
rendszer nagyrészét. Az in terstitium ban eosinophilokból, plasm asejtekből és 
polymorph-magvakból álló beszűrődést találunk. Ez az interstitialis nephritis  
képe hasonló a skarlát kom plikációjaként fellépő, valam int sorozatos tojás
fehérje-injekció után kifejlődő, tehát allergiás jelenségekként felfogható 
interstitialis nephritisekhez. A vesemedence nyálkahártyáján  sokszor vérzések 
vannak, m elyet a sulfonam id-kristályok sértő hatása okoz.

A vese tehát nagyon hasonlít a transfusiós veséhez. A sulfonamidok m ér
gező hatására a haemoglobin, methaemogloblnná, ille tve verdoglob nná ala
kulva könnyen kicsapódik itt is a tubulusokban. A tubulushám -elváltozások 
szintén jelen vannak és csak a sulfonam id-kristályok és az in terstitia lis  
nephritis együttes jelenléte pathognomikus.
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A sulfonam id-készitm ények közül a sulfothiasol-szárm azékok azok, 
m elyek kevésbbé oldékonyak és könnyen kicsapódnak, a sulfanilam id-készít- 
m ények viszont nem. A kicsapódást elősegíti a vizeleteivélasztás csökkenési és 
a  vizelet savanyú volta. Climenco szerint állatok nagyobb su lfonam d-con- 
cen tra tió t képesek vérükben elviselni, ha a vizeletük alkalizálva van. Nagy 
sú ly t kell fek te tn i különösen n y ári időszakban sulfonamid kezeléskor a bősé
ges vízivásra, valam int a vesék állapotára. Különösen a nephritises és nephro- 
sisos betegek érzékenyek sulfonamidotkra.

A su lfonanrdok által okozott toxicus hatásokat általában allerg ;ás jelen
ségeknek tek in tjük . Ezt alátám asztja a kórbonctani kép, mely typusos aller
g iás jellegű szövcfelváltozásokat m utat. Az erek periarteritis nodosához 
hasonló fibrinoid nekrosisa, a granulom aképződésig fokozódható eosinophil- 
beszűrcdés, az in terstitia lis nephritis, a bőrjeler.ségek stb. mind allerg  ás ere
d e tre  utalnak. De nem  lel m agyarázatot az allergiás eredetben az alsó neph- 
ronrészek súlyos laesiója. A kicsapódott sulfonam id-kristályok nem  m inden 
tubu lusban  találhatók, obstructiós hatásuk  nem magyarázza a veseelégtelen
séget. mely elsősorban a lubulushám -elváltozásokra vezethető v rssza. Fel
vetődhet m éltán a gondolat, hogy a Crush syndromához, transfusiós veséhez 
stb . hasonló kórbonctani elváltozások hasonlít mechanizmus alapján is jönné
nek  létre. A sulfonam id toxicitás keringési zavart is okozhat vasoinnervatiós 
úton, melyhez azu tán  még több tényező, az allergiás készség, a lezajlo tt beteg
ség, a m egváltozott anyagcsere já ru lh a t.

Általános összefoglalás: A tá rg y a lt veseelváltozásoknál kórbonctanilag  
hasonló kórképeket találunk, következm ényképpen fellépő vesee’éoteleoséggel. 
A  sulfonam id vesétől eltekintve, m in t különböző okok m iatt keletkező shock 
részjelensége .fogható fel vslam enny . A domináló veseelváltozás^k az ideg- 
rendszer m egváltozott működése következtében, keringési zavarok er°dményei. 
Á ttekintésem et Sprranszkij szavaival zárom: ,.Ha az aetiológM  ok az  ideg- 
rendszeren keresztü l hat és beteg ít, akkor a therapiánál az idegrendszerre 
ke ll hatni.“
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A horszcrü vnütííépítcsröl

Ir ta : dr- H onig  V ilm os
orvosőrnagy.

Az alábbiakban szeretném  röviden ism ertetn i azokat, a főleg gyakorlati 
szempont~kat, melyeket a korszerű m űtőépítésnél, illetve átalakításoknál 
szem előtt kell tartani. Természetes, hogy ezen rövid közlemény keretében 
nem  tudok k itérn  m indazokra a részletekre, amelyek egy m űtőrészleg építé
sénél, illetve berendezésénél számításba jöhetnek, m ert minden építés magán 
viseli annak a sebésznek az elképzelését és gondolatait, aki abban a műtőben 
dolgozni fog.

M indjárt elöljáróban le kell szögezni, hogy a m űtőépítés olyan probléma, 
amely csak a műtőorvos bevonásával, irányításával és gondos ellen őrzésével 
történhet. Éppen ezért ta rto ttam  szükségesnek ezt a közleményt sa já t tapasz
talataim  alapján kidolgozni és ezzel az a célom, hogy mindazon bajtársaknak, 
akik a közeljövőben hasonló probléma elé kerülnek, segítséget nyújtsak.

Egy műtőrészleg építésénél, illetve átalak ításánál első pont a m űtőhelyi
ségek megfelelő elrendezése, hogy az elsősorban orvosi, másodsorban a m unka
menet szempontjából észszerű legyen. Változik ez az elrendezés az adott 

# anyag és építkezési körülm ények fo ly tán  és aszerint is, hogy m ilyen helyi
ségeket akarunk  létesíteni.

Közleményemben főleg honvédkórházi szempontokat véve alapul, ism er
tetem  azokat az irányelveket, m elyeket m i a m űtőépítésnél figyelem be vet
tünk  és végrehajtottunk.

Egy műtörészleg helyiségeit tekintve, a következő szempontok az irány
adók: szükséges egy, illetve két asepticus műtő, egy septicus műlő, a m űtők
höz tartozó bemosakodó helyiségek külön-külön, közös sterilizáló helyiség a 
két asepticus műtőhöz, külön 'helyiség a shocktalanítás, illetve a véradószol
gálat részére, gpszelő helyiség, m űtőrak tár, irodahelyiség és m ellékhelyisé
gek. Kiegészíti még ezen helyiségeket az osztályon elhelyezett kötöző és a 
lehetőleg külön épületben elhelyezett am bulantia.

Am int látjuk, a műtőhelyiségek két nagy csoportra oszthatók:
1 . oz asepticus m űtőrészlegre az ehhez tartozó kiegészítő helyiségekkel és

2. septicus műtőrészlegre. A kettőt egym ástól megfelelő távolságban és tel
jesen külön felszereléssel kell ellátni.

M ellékelek egy általános tervrajzot, am elyben rögzítettem , a fentiek szem- 
előtt tartásával, a gyakorlatban, is jól bevált m űtőhelyiségek elrendezését.

Melyek azok a főbb és lényegesebb berendezési tárgyak  és követelm é
nyek, am elyeket a m űtőépítésnél szem előtt kell tartanunk?

Irányelvek a műtőépítésnél, hogy a falak  megfelelően legyenek burkolva, 
tehát sem a padozaton, sem  a mennyezeten, illetve oldalfalakon feste tt rész ne 
legyen. A padozat hidegburkolatot kap (megfelelő kőlapok), a falak mennye
zetig csempével borítottak, a mennyezetet, ha lehet üveglapokkal fedjük (így 
elkerülhető a szokásban lévő olajm ennyezet hullása). Az élek lekerekítettek . 
Gondoskodnunk kell a m űtő megfelelő központi fűtéséről, ahol helyes a fű tő
testeket szabadon hagyni, m ert így könnyebben t sztán  ta rtha tók  és nem  ke
letkeznek re jte tt  porfészkek. Gondoskodni kell a m űtő hűtéséről is, illetve 
levegőcseréről, amit legegyszerűbben a m űtő falába beépített v e n tilá to rra l 
tudunk megoldani. Helyes, ha el tudjuk sö tétíten i a m űtőt, am it a m űtőn kívül 
elhelyezett redőnyszerkezettel valósítottunk meg. Igen fontos v ilágítási za-
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varok esetére a műtőhelyiségek szükségvilágításáról gondoskodni, am it legcél
szerűbb a műtőhelyiségen kívül elhelyezett aggregátor-m otorral megoldani. 
(Az akkum ulátor megoldás azért nem jó. m ert rendszerint megfeledkeznek 
az akkum ulátor töltéséről és így éppen akkor, am ikor szükséges, használha
tatlan.)

A m űtőhely'ség közvetlen tartozéka a különálló és mégis vele egységet 
képező bemosakodó. Ezt úgy oldjuk meg helyesen, ha a m űtőhelyiség m ellett 
ajtószárny-nélküli ajtónyílást és a bem osakodóban a műtő falába helyezett 
mosdó fölé benéző nyílást készíttetünk, így az orvos bemosakodás közben irá 
nyíthatja  a beteg előkészítését, illetve lehelyezését és maga a bemosakodás 
mégsem történik a műtőben.

Sterilizáló helyiség. Különösen két aseptieus m űtő esetén fontos az ész
szerűen m egoldott sterilizáló helyiség kérdése. Célszerű a két műtő között el
helyezni oly módon, hogy a sterilizáló-helyiségnek a műtővel közös falába 
építjük be a műszersterilizálókat (mindegy k m űtőhöz külön), és m űszerszek
rényeket, hogy azok mind a műtő felől, m ind a sterilizáló helyiség felől hasz
nálhatók legyenek. A sterilizáló helyiségben kell elhelyezni a műszermosáshoz 
szükséges, lehetőleg nem m ély műszermosót a hozzávaló tálcákkal.

A m űtők, illetve sterilizáló helyiségek elő tt he’yezzük el az előkészítőt. 
Tanácsos ezt a helyiséget, amit legtöbbször igen kicsire szoktak m éretezni, 
megfelelő nagyságúra tervezni, különösen két m űtő esetén, hogy a m űtőbe 
szállított beteget itt elő tud juk  készíteni. U gyancsak helyes, ha ezen előkészítő 
helyiséget úgy helyezzük el, hogy belőle ny íljanak  m 'ndazok a helyiség=k. 
amelyek az aseptieus m űtő zavartalan m unkájához szükségesek (pl.: az előbb 
em lítetteken kívül a shocktalanító, ille tve véradószolgálat helyisége).

A további helyiségeket, melyek nem tartoznak  az aseptieus m ű'őrészleg- 
hez, de műtőhelyiségeknek számítanak, lehetőleg az előbbiek közelében, de 
mint em lítettem , megfelelően elkülönítve helyezzük el. Idetartozik a septicus 
műtő, gipszelő, irodahelyiség, m űtőraktár és a m ellékhe'y  ségek.

A  septicus műtő berendezésénél a szem pontok megegyeznek az aseptieus 
műtőben lefek tetett követelményekkel.

Igen fontos a gipszelő, amely egyben a sebészeti osztály traum atológiai 
szolgálatát látja el, helyes berendezése. Tanácsos a gipszelő helyiségben egy 
kb. 3 m. m agasan elhelyezett vastraverz, m elyen megfelelő számú csigasze ke- 
zetet helyezünk el. Ezenkívül a gipszelő falában több irányban elhelyezett 
húzó horgok, melyek a különböző extensiókhoz szükségesek. Helyes a gipszelő
helyiséget megfelelő elsötétítő függönnyel felszerelni, m ert ez igen megköny- 
nyíti a gipszelés közben szükséges röntgenvizsgálatok elvégzését.

A kötöző, illetve ambulantia  helyiségének felszerelése ism ert dolog, ennek 
részleteivel nem óhajtok bővebben foglalkozni.

Nem térek  itt ki a műtőhelyiségek azon berendezési tárgyaira, amelyek 
az adott körülmények folytán úgyis esetenként változnak, csupán annyit em lí
tek meg, hogy a magam részéről jónak tartom  a műtő falába besüPyesztett 
röntgen filmnéző szekrényt, valamint egy, a m űtő falába ugyancsak beépített 
és egyben lenyitható lap formájában aszta lként használható üvegezett fém 
keretes szekrényt, a varróanyagok elhelyezésére és m űtét közben való elő
készítésére.

A fentiekben kívántam  röviden ism ertetést adni a m űtőípítés problém ái
ról. Ismétlem, csupán kórházi viszonylatban és főleg a gyakorlati szem pontokat 
tartva  szemelőtt és mindvégig azt, hogy a m űtőorvos és a m űtőszem é'yzet 
m unkáját m inél eredményesebbé és könnyebbé lehessen tenni. Szándékosan
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nem  tértem  ki olyan részletkérdésekre, am elyek nem  általános érvényűek és 
am elyeket bizonyos fokig fényűzésnek kell tekintenünk.

Tudjuk jól, hogy a műtő-építés a kórházi építkezés legköltségesebb része. 
Éppen ezért általános nemzetgazdasági érdek az, hogy szeme’-őtt ta rtv a  a 
szükséges követelm ényeket, egy lépéssel se m enjünk tovább, m int am ennyire 
felté tlenül szükséges. Itt gondolok azokra a szempontokra, amelyek a m últban  
irányadóként szerepeltek a m űtőépítéseknél, például a színes csempe kérdése 
és más hasonló elgondolások. Irányelv  a s terilitásnak  a legmesszebbmenő szem- 
elő ít tartása , a m unka előtbrevitele, hogy m űtőink elősegítsék azt a felelősség- 
teljes, de egyben legszebb orvos m unkát, amit a m űtőszolgálat je len t és 
am ely különösen ma, a szocialista egészségvédelem idejében m indannyiunk 
szám ára legfontosabb célunk.

T apaszta la ti  próba a vegeta tív  idegrendszer  
lubilitásánali ér tékelésére

D r. Szák Ján o s és d r. N ikodem usz József 
orvosőrnagy orvosszázados

A vegetatív  idegrendszer állapotának jelzésére többféle m ódszer isme
retes. Ilyen próbák közül régóta ism ert az E rben-tünet, A schner-tünet, a Cold- 
Pressor teszt, orthostaticai próba, stb., m elyeknek lényegük az, hogy a próba 
elvégzése folyam án létrejövő serkentési, illetőleg gátlási folyam atokat figyel" 
jük  meg. Az eredm ény regisztrálására és ellenőrzésére a pulzus, vagy vérnyo
m ás változást használjuk fel. M indegyik próba megegyezik abban, hogy éppen 
a m ethodika jellege m iatt számos h ibaforrással rendelkezik, ezért az értékelést 
nagy körültekintéssel kell végezni.

Helyesen akkor járu n k  el, h a  több próba összevetése m ellett az egész 
egységes szervezetet is vizsgálat tárgyává tesszük-

A vegetatív  idegrendszerre vonatkozó vizsgálataink folyamán egy új je len
séget k ísértünk  figyelemmel abból a szempontból, hogy alkalm as-e a vege
ta tív  idegrendszer állapotának jelzésére. Abból a célból, hogy használhatósá
gáról meggyőződjünk, próbánkat összevetettük részben egyéb, m ár eddig is
m ert próbákkal, részben egyéb vegeta tív  tünetekkel. A próba a következő m eg
gondoláson alapszik:

Neurológiai vizsgálat keretében szükséges a járás vizsgálata, nem csak a 
szem kontrollja m ellett, hanem a lá tá s  kikapcsolása esetén is. Ezzel kapcso
latban  te ttü k  azt a megfigyelést, hogy a vizsgált pulzusszáma különbséget 
m u ta t annak megfelelően, hogy n y ito tt vagy zárt szemekkel végeztetjük a 
járáspróbát.

A  vizsgálat végrehajtása a következő: A vizsgált egyén állóhelyzetben 
tartózkodik m indaddig, amíg pulzusszám a ism ételt ellenőrzés u tán  állandó 
m arad. (Kb. fél, egy perc m úlva azonos értékeket fogunk kapni, a 10 m p-re  
vonatkoztato tt pulzusszámban.) A zután  felszólítjuk a vizsgált egyént, hogy 
ny ito tt szemmel öt nyugodt lépést m enjen előre, forduljon meg és jö jjön  
vissza. A m egállás u tán  következő 5 m p-en belül megszámoljuk a 10 m p-íe  
eső pulzust. K özvetlenül a pulzus megszámolása u tán  felszólítjuk a vizsgáltat, 
hogy csukott szemek m ellett az előbbi p róbát végezze el. A m egállás u tán  kö
vetkező 5 m p-en -belül ism ét m egszám oljuk a 10 m p-re eső pulzust. A  ny ito tt
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és zárt szemek m elletti járásnál m egfigyelt pulzusszám közötti különbséget 
használjuk fel a vegetatív  idegrendszer állapotának jelzésére. P osit.vnak vet
tük a próbát abban az esetben, ha a n y ito tt és zárt szem m elle tti járásnál 
észlelt két pulzusszám közötti különbség egy percre vonatkoztatva, 1 2  vagy 
ennél, nagyobb. (Az esetek többségében, az álló-nyugalm i és n y ito tt szemmel 
történő járás u tán a pulzus nem változik.) A próba elvégzése eredm énye heti 
azt, hogy a pulzusszám nem változik, illetőleg a vegetatív idegrendszer labi
litásának megfelelően emelkedik. Alacsonyabb pulzusszámot, csak abban az 
esetben lehet megfigyelni zárt szemmel tö rténő  járás után, n y ito tt szemmel 
való járás után. ha nem vártunk  megfelelő ideig, hogy a pulzus álló helyzet
ben standardizálódjék.

A próba elvégzésénél a következőkre kell figyelemmel lenni:
1. A járás gyorsasága minden alkalom m al ugyanaz legyen, öt nyugodt 

lépés és kerülni kell a h irtelen  m ozdulatokat pl. fordulásnál.
2. A pulzust m inden alkalommal a já rá s  u tán i ötödik mp. elteltéig  kell 

megszámolni.
3. Lehetőség szerint stopperrel végezzük a pulzus számolását, m ert pontat

lan számolás esetén a percre átszám ított pulzusérték  hiba forrásáu l szolgál.
4. Csak akkor kezdjük a próba végrehajtását, ha álló helyzetben a 10 

mp-re eső pulzusszám ism ételt ellenőrzése u tán  is állandó értéket ad.
A fen t ism ertetett L (=  labilitási) p róbát ezernél több v :zsgálat kapcsán 

te ttü k  megfigyelés tárgyává és összevetettük egyéb próbákkal. Az első vizs
gálati csoportban, több száz esetben, a következő táblázat szem lélteti az álta
lunk alkalm azott próba positivitását egyéb próbák  összevetésével kapcsolat
ban. (1 . sz. táblázat.)

1. sz. táblázat.
(Az adatok több száz vizsgálatra vonatkoznak.)

Vizsgált próbák: A próbák pozitívitása %-ban :

Aschner 12,4

Erben 8.6

Labilitási 10.1

A második vizsgálati csoporttal együtt, ezernél több ese tben  az eredmé
nyeket a  2 . sz. táblázat szem lélteti.

2. sz. táblázat.
(Az adátok 1000-néI több esetre vonatkoznak.)

Vizsgált próbák : A próbák pozitív előfordulása %-ban :

Aschner 11.3

Erben 10.37 ,

Ortosztatikai 27.1

Labilitási 10.31
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A táblázatokban közölt adatok azt m utatják , hogy az általunk vizsgálat 
tárgyává te tt  L-próba használhatósági értéke kb. megegyezik az A schner- és 
Erben-próbák, illetőleg tünetek  használhatóságával. Szemléltetik azonkívül 
még azt is, hogy a két csoport között lényeges eltérés nincs, sőt éppen az 
L -próbánál figyelem be sem vehető. Ez tehát azt je len ti, hogy nagy bizton
sággal végezhető azonos technikai eljárással.

Összevetettük az általunk m egfigyelt próbával az esetleg fellépő egyéb, 
vegetatív  idegrendszer labilitását jelző tüneteket. Azt vizsgáltuk tehát, hogy 
ha positiv L -próbát kapunk, egyéb vegetatív idegrendszeri tünetek m ennyi
ben erősítik meg, a próba által fe lté telezett vegetativ  labilitást. U gyanakkor 
más próbáknál is elvégeztük ugyanezt a vizsgálatot.

A következő tüneteke t figyeltük meg az L-próba m ellett: tremoi', der- 
mographism us, tachycardia, izzadás, nyirkos tenyér, vestibularis vege ta tív  
reactio és védekező mozgás, légzési arhytm ia, magas vérnyomás s .b , és ugyap" 
akkor az Aschner, Erben és orthosztatikai próbák m elle tt is. Eredm ényeinket 
a 3. sz. táb lázatban  közöljük.

3. sz. táblázat
(Az adatok 1000-nél több esetre vonatkoznak.)

Vizsgálati próbák
Positiv
előfor
dulás
%-ban

Megfigyelt vegetatív idegrendszeri tünetek az 
egyes positiv próbák mellett %-ban

összesen egy tünet több tünet Q tünet

Aschner 11.3 74.8 29.2 45.6 25.2

Erben 10.37 96.3 20.0 76.3 3.7

Ortosztatikai 27.1 87.3 27.0 60.3 13.7

Labilitási 10.31 97.0 26.8 70.2 3.0

: (Megjegyzés: A 3. 4. 5. oszlopban lévő számok, a második oszlopra mint 100 %-ra
Vonatkoznak.)

A táblázat m egerősíti, a m ár fentebb te tt következtetésünket, hogy az 
L-próba használhatósága kb. megegyezik a m ellette vizsgált többi próbákéval.

F eltün te tjük  azokat az eseteket is, ahol a próbák negatív eredm énnyel 
jártak , annak szem léltetésére, hogy milyen összefüggés van a próbák negati- 
vitása és a m egfigyelt egyéb vegeta tív  jelek között. Az erre vonatkozó adato
k a t a 4. sz. táb lázatban ism ertetjük.

A két táblázat összevetéséből lá thatjuk , hogy az eltérések főleg a positiv  
(és negatív esetek m ellett előforduló „több“ egyéb tünetné l és „negatív“ egyéb 
tü n e tn é l m utatkoznak meg. U gyanakkor felhívja a r ra  is a Lgyelmet, hogy 
m ennyire nem  elégséges csak egyes próbákra, vagy tünetekre alapítani a vege- 
itatív lab ilitást kimondó m egállapításunkat.

A próba a csekély m egterhelés m ellett emocionális hatásokat is fe lté te lez  
ja pulzusszám változásban. Ezt erősíti meg az a megfigyelésünk, hogy akik bi-

eonytalanul, tú lzott óvatossággal végzik a csukott szemmel való járást, azok- 
ál a próba positivitása is nagyobb szám ban fordul elő.
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4. sz. táblázat.
' (Az adatok 1000-néI több esetre vonatkoznak)

Vizsgált próbák
Negatív 
előfor
dulás 

%-ban :

Megfigyelt vegetatív idegrendszeri tünetek az 
egyes negatív próbák mellett %-ban

összesen egy tünet több tünet- Q tünet

Aschner ' 88.7 70.2 37.4 32.8 29.8

Erben 89.63 68.5 37.4 3i.r 31.5

Crtosztatikai 72.9 65.2 38.1 27,1 34.8

Labilitási 89.69 67.9 36.5 31.4 32.1

(Megjegyzés: A 3.4. 5. oszlopban lévő számok, a második oszlopra mint 100 %-ra 
vonatkoznak.)

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez a próba term észetszerűleg nem  ad módot 
arra, hogy csak ebből az egy .próbából távolabbi következtetéseket vonhas
sunk le, annak a célnak azonban vizsgálataink alapján megfelel, hogy a többi 
próbákat ezzel az új próbával kiegészítve, pontosabbá tegyük a vegeta tív  
idegrendszer stab ilitására vagy lab ilitására  vonatkozó m egállapításainkat.

Összefoglalás:

1 . Uj, vegetatív idegrendszeri lab ilitást jelző próbát ism ertetünk, m ely a 
ny ito tt és csukott szemipel történő járásnál megfigyelt pulzuskülönbségen 
alapszik.

2. Az általunk ism ertetett L-próbának más, m ár ism ert próbákkal való 
összevetése azt m utatja, hogy használhatósága kb. megegyezik az Aschner, 
Erben és orthosztatikai próbák értékével-

3- A próba a vegetatív 'idegrendszer vizsgálatában csak kiegészítő vizs
gálati m ódszert jelent.

>’
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♦

Színérzésvizsgáló táblasorozatokkal sze rze t t
tapaszta la tok

(Használati u tasítás honvédorvosok számára)
Irta : Dr. B artha  Gyula 

orvosőm agy.

A színérzésnek a katonai szolgálat különböző ágaiban, valam int a közle
kedésben nagy gyakorlati jelentősége van. Éppen ezért az ezekben a foglalko
zási ágakban dolgozók orvosi vizsgálatát végzőknek a színérzés vizsgálatának 
gyakorlati kérdéseivel tisztában kell lenniök. Sorozások, bem utatások és bizott
sági vizsgálatok alkalm ával igen gyakran kell nem szemész szakorvosoknak is 
színérzés vizsgálatokat végezniök, akik a színérzés vizsgáló táb lákat és azok 
helyes alkalm azását nem ismerik. A vizsgáló táblák tartalm aznak ugyan hasz
nálati u tasítást, de ezek elsősorban arra  vonatkoznak, hogy a színtévesztők 
egyes csoportjait hogyan lehet egymástól elkülöníteni. Ezek az utasítások egy
részt nem m indig pontosak, másrészt gyakorlati szefhpontból nem az a döntő, 
hogy a különböző típusokat elkülönítsük, hanem  elsősorban az, hogy a jó  szín- 
érzőt a színtévesztőtől biztosan el tud juk  különíteni.

A kezdő rendszerin t abba a hibába esik, hogy az egyes táblák hibázásá- 
nál túl szigorúan já r el és kis, különböző m ás.hibákból eredő tévesztés m iatt 
jó  színlátóikat színtévesztőnek minősít. A m ásik hiba az lehet, hogy lényeges 
hibákat lekicsinyel.

Minden táblasorozatról köztudomású, hogy annak egyes tábláit a szín
tévesztők különböző gyakorisággal tévesztik, m ásrészt az is, hogy a jó  szín- 
érzésűek is követnek el h ibákat egyes táb lák  olvasásánál. Ezt úgy fejezzük ki, 
hogy a különböző tábláknak m ás és m ás a szűrőképességük. Az ideális a 
1 0 0 %-os szűrőképességű tábla, amely a la tt azt értjük , hogy azt a jó színérzők 
100%-ban jól olvassák, míg a színtévesztők 100%-ban hibázzák. Ennek m eg' 
felelően a legjobb az a táblasorozat, amely m ennél több 1 0 0 %-os vagy ezt m eg
közelítő táb lá t tartalm az. Világos a fentiekből az is, hogy egy 100%-os szűrő
képességű táb la  tévesztése sokkal nyomosabb gyanúok arra, hogy a vizsgált 
színtévesztő, m in t pl. £gy 60%-os tábla hibázása.

Éppen ezért a honvédségnél általában használatos 3 színérzésvizsgáló 
táblasorozattal sorozatvizsgálatot végeztünk 1 0 0  anomaloscoppal ellenőrzött jó  
színérzésű és 2 0  színtévesztő egyénnél és a nyert eredm ényekből m egállapítot
tuk  az egyes táb lák  szűrőképességét. A három  tábla a Stilling (XX. átdolgo
zott kiadás, 1939. Berlin.) féle, az Isihara (1935. Tokio) féle és az A.O.C. (I. 
kiadás 1940. N ew -Y ork-Philadelphia) tábla. A Szovjetunióban a Rabkin-féle 
táblasorozatot használják, m elyről még a nyugati irodalom  is kénytelen elis
merni, hogy a legszűrőképesebb és azonfelül alkalm as a színtévesztők típusai
nak biztos elkülönítésére is. Ez a tábla sajnos nem á llt rendelkezésünkre.

Valamennyi táb la  lényege ugyanaz: különböző színes foltok úgy vannak 
megszerkesztve, hogy azon a jó  színérző a környezet színéből kitűnő foltokból 
egy számot, betű t, vagy je le t ism er fel. A színtévesztő ugyanakkor a számot 
nem  látja, vagy csak rosszul, m ivel a szinkülönbséget nem  érzékeli. Igen jók 
az ú. n. váltó táb lák , melyekben a fentieken kívül még egy szám van elrejtve, 
am it a jó színérző nem érzékel, m ert a felism erendő szám élénken kitűnik és 
elnyomja a re jte tt  számot, amely csupán világosságában különbözik az alap" 
színtől. A színtévesztő viszont nem lá tja  a színes számot, ellenben érzékeny a 
világosságkülönbségre és így a re jte tt szám ot olvassa. Ugyanezen elven alap-
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szik az a néhány tábla, m elyben csak re jte tt szám van, s amelyen így a jó 
színérző semilyen számot nem lát, ugyanakkor a színtévesztő határozottan 
olvas. Mindegyik táblasorozatban van ezenkívül 1—2 kontroll tábla is, m elye
ket a színtévesztők is pontosan olvasnak.

Vizsgálatainkat a következő módon végeztük:
A táblasorozatok olvastatása diffus nappali fénnyé- m egvilágított helyi

ségben, 120—150 cm. távolságról, 1—2 mp-ig ta rtó  rátekintésssl történt, a 
vizsgált nézővonala a táblákkal 90°-os szöget zár be.

A színérzés vizsgálatokat m indig diffus nappali fénynél végezzük, mivel 
a mesterséges fénynél a helytelen és fokozott kontraszt hatások jelentkezése 
következtében a hibás színérző is helyesen, a jó színérZő pedig helytelenül 
olvashatja, különösen a váltótáblákat.

Vegyük sorra a táblasorozatot és nézzük meg, hogy azok egyes táb lá it 
a jó színérzők hány %-a olvasta helyesen, illetve helytelenül és hogy a szín ' 
tévesztők hány %-a olvasta jól, illetve tévesztette vagy nem  lá tta .

Isihara (1935. Tokio)
Jó színérzők: Színtévesztők:

lábla száma löl olvassa: Téveszti, nem látia: löl olvassa: Téveszti, nem látja
1 1 0 0 % 0 % 1 0 0 % 0 %
2 1 0 0 % 0 % 30% 70%
3 1 0 0 % 0 % - 40% 60%
4 99% 1 % 5% 95%
5 45% 55% 0 % • 1 0 0 %
6 1 0 0 % 0 % 1 0 % 90%
7 1 0 0 % 0 % 15% 85%
8 1 0 0 % 0 % 1 0 % 90%
9 99% 1 % 15% 85%

1 0 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %
11 0 % 2 % 0 % 1 0 %
1 2 1 0 0 % 0 % 1 0 % 90%
13 1 0 0 % 0 % 15% 85%
Az 1. tábla kontroll, színtévesztők is jó l látják, alkalm as a szimulánsok 

leleplezésére.
A 4., 5. váltótábla, ahol a re jte tt számok olvasása komoly gyanúok. külö* 

nősen a 4., míg az 5. tábla 71-nek olvasása nagyon gyakori és nem értékel
hető ha a vizsgált csak ezt az egy h ibát követi el. A 2., 3. is váltóiábla, de sok 
színtévesztő jól olvassa.

1 0 ., 1 1 . tábla re jte tt számokat tartalm az, melyeknek elolvasása, különö ' 
sen a váltótáblák tévesztésével együtt, biztosan szinté vesztésre m utat.

A többi tábla akkor értékelhető biztosan, ha a vizsgált azokat egyálta
lán nem látja.

Sgillint (XX.  átdolgozott kiadás 1939. Berlin)

Jó színérzők: Színtévesztők:
Tábla száma: löl olvassa: Téveszti, nem látja: löl olvassa: léveszti, nem látja

1 1 0 0 % 0 % ' 1 0 0 % 0 %
2 1 0 0 % 0 % 1 0 0 % 0 %
3 1 0 0 % 0 % 25% 75%
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„■Jó színérzők: Színtévesztők:
lila száma: lúl o'vassa: Téveszti, nem látja: Jól olvassa: Téveszti, nem látja:

4 1 0 0 % 0 % 15% 85%
5 42% 58% 25% 75%
6 87% 13% 2 0 % 80%
7 89% 1 1 % 5% 95%
8 63% 37% 15% 85%
9 93% 7% 40% 60%

1 0 99% 1 % 1 0 % 90%
11 54% 46% 15% 75%
1 2 90% 1 0 % 5% 95%
13 1 0 0 % 0 % 1 0 0 % 0 %
14 94% 6 % 0 % 1 0 0 %
15 1 0 0 % 0 % 80% 2 0 %
16 98% 2 % 15% 85%
17 90% 1 0 % 25% 75%
18 52% 48% 1 0 % 90%
19 62% 38% 0 % 1 0 0 %
2 0 92% 8 % 15% 85%
21 1 0 0 % 0 % 95% 5%

31 1 0 0 % 0 % 85% 15%
32 41% 59% 55% 45%
33 . 95% 5% 30% 70%
34 1 0 0 % 0 % 75% 25%
35 73% 27% 65% 35%
Az 1., 2- és 13. tábla kontroll, a színtévesztők is látják .
A 19. tábla jó váltótábla. 31-nek való olvasása m ás táblák tévesztése 

m ellett biztos jel a színtévesztésre. Azonban a jó színérzők is gyakran olvassák 
6 H 'nak, 64-nek, ami ezért nem tekinthető  szín'évesztésre utaló jelnek.

17. és 18. táblák  nem jól sikerült váltótáblák és csak abban az esetben 
értékelhetők, ha a vizsgált határozottan  csak az egyik betűt, illetve számot 
ism eri fel.

Az összes többi táb láknak  h ibája  az, hogy a 3., 5., 7., 9. számok for
m ája rossz, jó színérzők is gyakran hibázzák, ezeknél a tábláknál csak az a 
döntő, ha a vizsgált azon semmit sem lát -

A 22—30. táblák szűrővizsgálatoknál nem jönnek számításba.
A 33., 34., 35. táblák az igen ritka kék-sárga színtévesztés k im uta tá ' 

sára  szolgálnak. Csak akkor értékelhetők, ha a vizsgált azokon semmit sem lát.

A.O.C. (1. kiadás. 1940 N ew -Y ork, Philadelphia)

Jó színérzők: Színtévesztők:
lila száma: Jól olvassa: Téveszti, nem látja: Jó' olvassa: téveszti, nem látja:

1 94% 6 % 55% 45%
2 54% 46% 30% 70%
3 1 0 0 % 0 % 55% 45%
4 90% 1 0 % 50% 50%
5 1 0 0 % 0 % 75% 25%

8 6 0



Jó színérzők: Színtévesztők:
Tábla száma: Iái olvassa: Téveszti, nem látja: Jó: olvassa: Teveszti, nem látja:

6 1 0 0 % 0 % 40% 60%
7 2 0 % 80% 5% 95%
8 97% 3% 1 0 % 90%
9 98% 2 % 2 0 % 80%

1 0 90% 1 0 % 2 0 % 80%
1 1 6 6 % 34% 0 % 1 0 0 %
1 2 98% 2 % 60% 40%
13 1 0 0 % 0 % 35% 65%
14 67% 33% 1 0 % 90%
15 1 0 0 % 0 % 70% 30%
16 1 0 0 % 0 % 70% 30%
17 8 8 % 1 2 % 1 0 % 90%
18 95% 5% . 25% 75%
19 96% 4% 5% 90%
2 0 85% 15% 5% 95%
2 1 93% 7% 15% 85%
2 2 73% 27% 15% 85%
23 87% 13% 0 % 1 0 0 %
24 80% 2 0 % 0 % 1 0 0 %
25 1 0 0 % 0 % 1 0 0 % 0 %
26 1 0 0 % 0 % 1 0 0 % 0 %
27 8 8 % 1 2 % 0 % 1 0 0 %
28 41% 59% 0 % 1 0 0 %
29 8 6 % 14% 5% 95%
30 64% 36% 0 % 1 0 0 %
31 8 8 % 1 2 % 0 % 1 0 0 %
32 1 0 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %
33 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %
34 0 % 0 % 0 % 1 0 0 %

37 92% 8 % 5% 95%
38 26% 74% 60% 40%
39 59% 41% 1 0 % 90%
40 83% • 17% 5% 95%
41 1 0 0 % 0 % 1 0 % 90%
42 61% 39% 5% 95%
43 78% 2 2 % 5% 95%
44 83% 17% 1 0 % 90%

J

A  táblák közül kiemelkedik a 8 . váltó tábla: 5., 6 .( 11., 12., 19., 20., 41., 
42. Ezeknél a re jte tt számok elolvasása színtévesztésra m utat. Azonban az 5-,
6 ., 11, és 12. táblákat nem minden színtévesztő téveszti. A 20. és 42. láb lá t jó 
színérzők is gyakran hibázzák 5'nek, illetve 71-nek.

A két re jte tt tábla (33., 34.) elolvasása szinte biztos jel a színtévesztésre, 
de vannak színtévesztők, akik nem látják. A 25. és 26. tábla kontrolltábla.

Az összes többi táblákra az vonatkozik, am it fentebb a Stilling táb lá
val kapcsolatban elmondtam. Döntő jel szír,tévesztés m ellett, ha a vizsgált a 
táblákon semmit sem  lát. Azonban egyss számok hibázása, főleg a 2. és 7., 3.
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és 8 ., 5. és 8 ., 5. és 6 . számok összecserélése inkább form afelism erési hibára, 
vagy figyelm etlenségre, sem m int színtévesztésre vezethető vissza.

A 35., 36., 45-, 46. táblák  szűrővizsgálatoknál nem jönnek számításba.
A fenti táblázatokból és m agyarázatokból kitűnik, hogy a legtöbb jó 

szűrőképességű táb la  az Isihara-féle sorozatban van, u tána következik az AOC, 
am elyben a váltó táb lák  nagy száma könnyíti meg a szűrést, míg a .St.lling- 
féle bizonyul a gyakorlatban a leggyengébbnek, illetve ez utóbbi igényel a 
legtöbb gyakorlatot a színérzés vizsgálatában.

Összefoglalva: _
1. Az Isíhara táblát m indig olvastassuk elejétől végig. A 2. váltótábla 

tévesztése egym agában döntő szintévesztés m ellett. Am ennyiben a vizsgált a 
többi táblán lévő számokat nem  látja, vagy hibázza, az csak m egerősíti a 
diagnózist.

2. A S tilling-féle táblasorozatban legdöntőbb a 19. váltó tábla a fent 
elm ondottak értelm ében. Tévesztése esetén a vizsgált rendszerint a többi táb ' 
Iák közül is sokat egyáltalán nem  lát. A táblasorozatot olvastassuk végig, ki
véve a 22—30. táblákat, mivel ezek használata finomabb diagnózis felállítását 
célozná, am re szűrővizsgálatnál szükség nincs.

3. Az AOC táblasorozatban a nagyszám ú váltótábla használata legtöbb
ször elegendő a színtévesztők kiszűréséhez. Kizárólag csak ezeket használni 
azé rt nem helyes, m ert ezeket a színtévesztők határozottan és gyorsan olvassák 
—  term észetesen h básan — és az a benyom ásuk marad, hogy a vizsgálaton 
kifogástalanul megfeleltek.

Ism ételten felhívom a figyelm et arra, hogy a S tilling és AOC táblákon 
számos táblán követ el hibát a jó színérző is, m int azt a táblázatok m utatják. 
Óvakodnunk kell altól, hogy ezeknek tú lzo tt jelentőséget tulajdonítsunk. Sok
kal döntőbb egy-két váltó tábla típusos tévesztése, m int akár nyolc-tíz e g y  
szerű  tábla hibás olvasása, különös tek in te tte l a m ár em lített, formai hibák' 
ból eredő tévesztésekre.

Természetesen nagyszámú vizsgálatnál m ind'g m arad néhány olyan 
eset, ahol a diagnózist csak anomaloscopos vizsgálattal lehet eldönteni. Ezek
nek  száma azonban a fenti, gyakorlati tapasztalatokból leszűrt eredm ények 
alapján, nagym értékben csökkenthető, am int azt saját tapasztalataink  is 
m utatják . (4—5% -ról '/2 % 'ra, anomaloscoppal ellen őrizve.)

Többezer vizsgálaton alapuló fen ti tapasztalatainkat honvédorvos baj- 
társa inknak  figyelmébe ajánlom.
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N O V E M B E R  HÓ

Az Októberi Forradalom emlékünnepére
Irta : D r. V adász G y u la  

orvosalezredes

Az emberiség történetében sok nagyjelentőségű fordulat volt, am i u tán  
új viszonyok keletkeztek az em beri társadalom ban. Azonban a legdöntőbb 
dátum  az emberiség történetében m inden kétséget kizáróan a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom. Rendkívül helytelen volna, ha ezt a forradalm at egy
szerűen csak új társadalm i rend hajnalának neveznénk, a feltörekvő osz
tály győzelmét lá tv a  kizárólag benne. Az O któberi Szocialista F o rra
dalom ennél sokkal több. Az első jelentősége valóban az, hogy a v ilágtörté
nelem ben először olyan hatalom kerü lt uralom ra, am ely a világon eddig u ra l
kodó ren d e t alapjaiban m egváltoztatta. Voltak m ár más forradalm ak is, 
amikor egyik uralkodó osztály felválto tta  a m ásik (uralkodó osztályt, de 
lényegében a kizsákmányolás, az osztálytársadalom  m int alapvető jelleg, 
továbbra is fennm aradt. E ltekintve az ősközösség korszakától a tö rté
nelem valam ennyi társadalm a osz’tályjellegű kizsákm ányoló rendszerre alapult. 
Természetesen nem állíthatjuk azt, hogy a társadalom  eddigi forradalm i 
átalakulásai nem voltak  minőségiek, hiszen egyik társadalom  a másik tá rsa 
dalomtól, amelyet felvált, minőségileg különbözik. Egy közös vonás az osz
tály társad  alom 'kizsákmányoló jellege, m inden eddigi társadalom ban/ m eg
található  volt. A szocialista forradalom  az első, amely olyan osztálynak adta 
át a hatalm at, am ely osztály sem ilyen más osztályt nem ak a rt kizsákm á
nyolni, ellenkezőleg, minden erővel felszámolja a kizsákmányolást, és amely 
osztály teljes 'erejével azért harcol, hogy m egszűnjék a társadalom nak eddigi 
osztályjellege. Az Otóberi Forradalom  győzelme természetesen nem  je len te tte  
egyszersmind az osztályharc végét, ellenkezőleg, je len te tte  az osztályharc foly
ta tásá t merőben új eszközökkel és új körülm ények között. Hiszen a legyő
zött uralkodó osztályok haíalm uk védelmében éis letűn t hatalm uk visszaszer
zésének érdekében egész végleges megsem m isítésükig állandóan élesedő h arc 
ban állnak a győzelmes m unkásosztály állam hatalm ával. A forradalom  tehát 
m egterem tette a munkásosztály d ik ta tú rájának  alapjait, és lehetőségét, hogy 
ezen az úton keresztül eljusson a szocializmus, majd a kommunizmus tá rsa
dalmához.

A m int látjuk, ez óriási nagy dolog, és m erőben új az emberiség tö rténe
tében. Ennek ellenére azonban leszűkítenénk az Októberi Forradalom  je len tő 
ségét, ha kizárólag társadalmi forradalom  szem pontjából vizsgálnánk meg.

Az Októberi Forradalom döntő jelentőségű változást je len te tt a m unkás- 
mozgalom egészében. Véglegesen lelepleződött a megalkuvó, Marx-ot meg-
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ham isító irányzatok egész sora. Az egész világ m unkásosztálya lá th a tta , hogy 
m indazok az elm életek, amelyek burzsoá befolyásra kerültek a m unkásm oz
galomba, 'és am elyek vissza a k a rtá k 'ta r ta n i a forradalom tól és am elyek k é t
ségbevonták a p ro le tá rd ik ta tú ra  lehetőségét és szükségességét, ezek hamis, 
áruló elm életek, m ert a m unkásosztály nem  a távoli jövőben, hanem  akkor 
azonnal képes volt a forradalom  m egvívására és a forradalom  eredm ényeit 
kizárólag a m unkásosztály kem énykezű . d ik ta tú rájáva l tud ta  fenn tartan i. 
Ezzel a szociáldem okratizm us világszerte döntő vereséget szenvedett és ugyan
akkor az egész világon m egalakultak a m unkásosztály új típusú pártja i, a 
Kom m unista Pártok , amelyek M arx, Lenin elm életén és az orosz Bolsevik 
P árt gyakorlati tapasztalatain  keresztül kezdték el újtípusú forradalm i m un
kájukat. K iderült, hogy szemben a m egalkuvó opportunista szociáldem okra
ták  állításával, a m unkásosztály képes a hatalom  m egragadására és m egtar
tására, képes tőkések nélkül m egszervezni a term elést jobban, m int azelőtt  ̂
volt, és ami rendkívül fontos, a len in i tanítások a m unkás-paraszt'szövet
ségről a gyakorlati életben fényesen beigazolódtak.

Az Októberi Forradalom nak a fen t elm ondottakon kívül is be lá tha ta tlan  
nem zetközi következm ényei voltak. Nemcsak m egalakultak a Kom m unista 
P ártok  szerte a világon, hanem egyben m egkezdték a harcot az igazságtalan 
és aljas im perialista háború ellen és egy sor országban győzelemre v itték  a 
forradalm at, köztük hazánkban is. M ás kérdés az, hogy a burzsoázia össze
fogott erőivel Oroszországon kívüli országokban ideiglenesen vérbafo jto tia  
a forradalm at. Ezek a forradalm ak azonban Magyarországon, Ném etország
ban, A usztriában szervesen összekapcsolódtak a fiatal Szovjetunió harcaival 
és hozzájárultak ahhoz, hogy a burzsoázia nem  b írta  koncentrálni összes 
ereiéi a fiatal szovjet állam  m egsemmisítésére. Az egész im perialista rend
szerben m élyreható változás történt, nem csak m egrendült az em beriség hite 
az im perializm us örökkévalóságában, hanem  a megszakadt lánc hatalm as te rü 
le te t és nagy anyagi befektetéseket szakíto tt le az imperializmus rendszeré
ből. A világon ettő l fogva egyszer és m indenkorra megszűnt a kapitalizm us 
egyeduralm a és ezzel együtt m egszűnt gazdasági rendszerének, gyarm ati rend
szerének régi biztonsága is. M egkezdődött a kapitalizm us általános válsága 
és m egkezdődött a gyarm ati rendszer felszám olásának korszaka. U gyanakkor 
term észetesen előállt az a helyzet, hogy a fejlődő szocialista országoknak 
számolnia kellett és m a is számolni kell a kapitalista környezet sokirányú 
veszélyességével.

L enin e lv társ döntő győzelmét je len te tte  az Októberi Forradalom  győ
zelme Trockijjal szemben, aki az internacionalizm us hamis értelm ezésével 
igyekezett a forradalom  eredm ényeit megsemmisíteni. Trockij a rra  akarta 
felhasználni a fiatal szovjet állam még aránylag kicsi erőforrásait, hogy nem 
zetközi kalandokba sodorja és ezzel veszté t okozza. Trockij nem fogadta el 
Lenin elv társnak azt az elméletét, am elyet az idő közben 100%-osan igazolt, 
hogy az im perialista korszakban nem csak hogy lehetséges a szocializmus 
építése egy országban, hanem  a szocialista forradalom  győzelme eleinte csakis 
egy országban, várható  és pedig ott, ahol ado tt pillanatban legnagyobbak a 
forradalom  erői és leggyengébb az im perializm us. Lenin elvtárs Sztálin  elv
társsal együ tt úgy értékelte, 'hogy az  internacionalizm us konkrét for
m ája az, hogy ha a fia ta l szocialista állam  gyors fejlődéssel, a forradalom  
eredm ényeinek megőrzésével a m unkásosztály szám ára ’ bázist terem t. Való
ban, a világ m unkásosztályának szám ára a fiatal szovjet állam m ár létezé
sével is biztonságot és rem ényt je len te tt és jelent m a is a világ valam ennyi
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m unkásának és maga a szovjet állam  létezése állandóan figyelm eztetést je len
te tt a nemzetközi burzsoázia szám ára és fékezőleg hato tt azok m unkásellenes 
politikájára. Ahogy büszkén és boldogan tekint minden m unkás a szocialista 
országra, olyan dühvei és félelemmel tek in tenek  a burzsoázia tag jai erre az 
államra. A bolsevik szó biztonságot és erőt je len t a m unkásosztály számára, 
rettegést és gyűlöletet a burzsoázia számára.

Mindezeken túlm enően az em beri szellem fejlődésében is döntő fontos
ságú minőségi változást jelent az Októberi Szocialista Forradalom  győzelme.
A dialektikus m aterializm us a m arxista-leninista párt világnézetének egysé
gességét, helyességét és teljességét bizonyítja ez a  győzelem. A dialektikus 
materializmus alkalmazása a társadalm i viszonyokra, Sztálin elvtárs értelm e
zése szerint azt • jelenti, hogy a társadalom tudom ány m indinkább átalakult 
eksakt tudománnyá, amelynek segítségével a társadalom  mozgásának törvény
szerűségét fel lehet ismerni, előre lehet lá tn i és ami a legdöntőbb, lehet irá 
nyítani. A hires francia tudós Langvin professzor a tudom ány fe ladatát a 
következőkben jelölte meg: a tudom ány fe ladata  a világ törvényszerűségeit ^
megismerni, a megismerésen keresztül e lju tn i az előrelátásig, azon keresztül 
a cselekvésig, a világ m egváltoztatásáig. A dialektikus m ateria lista  tudom ány 
és társadalomszemlélet m erőben új u tak ra  vezeti az emberiséget. Az em be
riség többé nem eltűrője a természet, a társadalom , a  gazdasági élet vak 
törvényszerűségeinek, hanem ezeket a törvényszerűségeket felism erve a világ 
m egváltoztatásán keresztül sa já t sorsának valóságos intézőjévé válik. Engels 
ezt úgy fogalmazta, hogy az em beriség a váratlanságok 'és kellem etlen meg-- 
lepetések korszakából átlép a tudatos és valóságos irány ító  korszakába, az 
emberiség jobb aranykorszakába, am ikor az em ber a valóságban m indinkább 
a természet urává és irányító jává válik. A m arxizmus nagyjainak, Marx,
Engels, Lenin, Sztálinnak előrelátása megdöbbentő erővel rajzolódik ki 
korunk nagy kommunista építkezéseiben, am ikor a szovjet em berek hegyeket 
hordanak el és hatalm as folyók irányát változtatják  meg. A tudom ány egész 
világa óriási átalakuláson m ent és megy keresztül az Októberi Szocialista 
Forradalom győzelme óta és m inket orvosokat ez a rész különösképpen érde
kel. A szocialista tudomány, amelynek alap ja it az O któberi Forradalom  
terem tette  meg, Lenin és Sztálin  irányításával közvetlen módon té rt rá  a 
valóság megismerésének új irányaira  és módszereire, létrehozta az új biológiai 
szemléletet, örökléstani szemléletet, nyelvtudom ányi szem léletet, az orvosi 
patholőgia új egységes szemléletét, és így fo ly ta thatnám  még sokáig. Az 
emberi szellem fejlődésének új korszaka jelentkezik a művészetekben is, 
smikoris a burzsoá dekadens művészeti irányzatokat visszaszorítja az új, 
friss és lenyűgöző hatású  • szocialista realizm us, amely gyönyörködtet és' egy
ben m egrajzolja művészi kezekkel a fejlődés perspektíváját. Egyformán érve- ’ 
nyes ez zenére, festészetre, szobrászatra lés irodalomra.

A Szovjetunió fejlődése a forradalom  óta eltelt időben azt m utatja , hogy 
valóban a-z emberiség aranykorának határához értünk. De könnyelműség 
volna azt hinni, hogy a világszerte ingadozó, recsegő, ropogó kapitalizm us 
most m ár harc nélkül átengedi a terepet az emberiség új fejlődése irányá
nak. Ellenkezőleg, a világ ma még nagyobbik felében ? termelőeszközölt 
monopóliumát élvező tőkések m indent elkövetnek, hogy a történelem  kerekét 
megállítsák és a legszélesebb tömegek szám ára gyönyörű új világot jelentő 
fejlődésnek ú tjá t állják. A kapitalizm us országainak vezetői szívesebben lá t
nának egy pusztító új világháborút is, sem m int hatalm uk pusztulását. A fiatal 
szovjet állam  m ár 1919-ben tisz tán  látta , hogy az ellenség m indent el fog
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követni, az eredm ények m egsem m isítésére. Sztálin  e lv társ ezzel kapcsolatban 
a következőket m ondotta: „Vagy létesítünk egy valódi munkásokból és 
parasztokból álló szigorúan fegyelm ezett hadsereget, fás m egvédjük a köz
társaságot, vagy  tönkrem együnk.“ Ugyancsak Lenin és Sztálin elv társ vilá
gosan látták, hogy a szocialista állam nak ipari téren  gyorsan, rohamosan kell 
fejlődni, m ert m áskép az országot az im perialista intervenciótól megvédeni 
nem  lehet. 1931-ben azt m ondta Sztálin  elvtárs: „Mi elm aradtunk a gazda
sági téren vezető országok m ögött 50—100 évvel. Ezt a távolságot be kell 
fu tnunk 10 év alatt- Vagy m eg tu d ju k  ezt tenni, vagy agyonnyomnak ben
nünket.“ Nos, 10 évvel később nem  tud ták  agyonnyomni a Szovjetuniót H itler 
fasiszta banditái, m ert a Sztálin e lv társ á lta l követelt fejlődést a Szovjetunió 
dolgozói m egvalósították. Ennek köszönhetjük mi és m ég egy sor európai 
ország, hogy m egszabadultunk a fasiszta elnyomóktól, és új, gyönyörű életet 
kezdhettünk- A szocialista forradalom  1917-es győzelmének árnyékában és an
nak  eredm ényeképpen jö ttek  lé tre  az európai népi dem okráciák és született 
m eg a Kínai Népköztársaság. A kapitalista környezet azonban, habár szükebb 
keretek  között, m a is fennáll, és fogait vicsorgatva egyre vesze'ttebb módon 
igyekszik kárt okozni az em beriségnek. Nem hiába m ondta Lenin eivtárs, 
hogy az im perializm us rothadó holtteste egész végleges eltakarításáig  fogja 
mérgezni a levegőt. <

Ebből nekünk le kell vonni következtetésképpen, hogy akkor ünnepeljük 
legméltóbban az O któberi Forradalom  34 éves évfordulóját, ha kemény kézzel 
dolgozunk a term elés fron tján  és kem ény kézzel fogjuk a fegyvert hazánk 
védelmében. Nem ringatjuk  m agunkat ham is illúziókban és tudjuk, hogy n 
kapitalizm ust a háború tó l csakis a béketábor erőinek elsöprő fölényei tudja 
visszatartani, am ely  fölény egyarán t m egnyilvánul gazdasági, politikai es 
katonai téren. N ekünk úgy kell dolgoznunk, hogy m unkahelyünkön ezeket 
szem  előtt ta rtv a  m egtegyünk m indent ezer. fölény állandó fokozására. 
Nálunk, a honvédség tag jainál ez jelenti katonai, szakm ai és politikai kép
zésünk állandó fokozását, szolgálatunk ütőképességének állandó m egjavítását, 
a M iniszter E lv társ  és valam ennyi fe le ttes  elöljárónk parancsainak és rende
letéinek m aradéktalan  végrehajtását. Ha így dolgozunk, -akkor vagyunk m él
tó ak  a Szovjetunió szövetségére és m éltóan ünnepeljük az emberiség tö rtén e
tének  kimagasló dátum át, a győzelmes Nagy O któberi Szocialista Forradalm at.

A tudományos mtsnha m egszervezése
(Petrovszkij prof. előadása és irodalmi adatok alapján 

összeállította: Dr. János György orvosalezredes)

A  feszült nem zetközi helyzetben N éphadseregünk eü. szolgálata elő tt álló 
fokozott követelm ényeknek úgy tudunk  elegeit tenni, ha m unkánkat tudom á
nyosan alátám asztjuk. A honvédorvos magasképzettségű szakmai káder, akitől 
joggal elvárhatjuk, hogy m indennapi gyakorlati m unkáját korszerű tudom á
nyos színvonalon folytassa. A honvédeskü, a P árt, a népi dem okratikus kor
m ányzat gondoskodása, a dolgozó nép bizalm a és saját h ivatástudata kötele
zik erre. Aki nem foglalkozik tudom ányos m unkával, aki nem  tanul szakadat
lanu l, nem tud lépést ta rtan i a gyakorla ti élet követelményeivel, lem arad és 
m unkája egyre értéktelenebbé válik. Olyan lesz, m int a felszabadulás előtti
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idők katonaorvosa, aki sem katona, sem  orvos nem volt, egész „tudom ánya“ 
abból állo tt, hogy derék fe le tt aszpirint, derék a la tt ricinust rendelt.

Vájjon, megvan-e a lehetősége a Néphadsereg orvosainak arra, hogy 
tudományos m unkát végezzenek? Igen, megvan! — Pavlov m ondotta: „Önök 
hallo tták  és látták, m ilyen p áratlanu l kedvező helyzetben van hazám ban a 
tudomány. Az állam hatalom  és a tudom ány közt kialakult viszonyt csak egy 
példával szeretném szem léltetni: mi, a tudományos intézetek vezetői, egyene
sen félünk attól és az nyugtalan ít bennünket, hogy vájjon képesek leszünk-e 
m unkával meghálálni mindazokat a javakat, am elyeket a korm ány rendelke
zésünkre bocsát.“ — És ez áll reánk  is! Minden anyagi lehetőségünk megvan 
a tudományos munka végzéséhez és kötelességünk kihasználni »azokat.

Világos, hogy a csapatorvos m ás jellegű tudom ányos m unkát végez, mint 
’egy kutatóintézet m unkatársa. M indkettőnek m egvan azonban a lehetősége, 
hogy személyes megfigyeléseit elemezze, tanulm ányozza a felm erülő kérdés 
irodalm át, következtetéseket vonjon le, ezeket írásos form ába öntse, széles
körű b írá la t alá bocsássa és m unkája m egjavítására felhasználja.

A honvédorvost — többek között — az különbözteti meg a polgári or
vosoktól, hogy szaktudom ánya m elle tt a katonái tudom ányokkal is alaposan 
foglalkoznia kell. így  felel meg becsülettel hivatásának. A két tudom ány el
sajátításában irány tű je  a m arxizmus-leninizmus elmélete, am ely felvértezi a 
helyes tájékozódás, a jelenségek helyes megismerésének és előrelátásának 
fegyverével.

Am ikor a tudományos m unka megszervezésének kérdésével k ívánunk fog
lalkozni, közleményünk összeállításában,, m int közvetlen, konkré t alapra 
Petrovszkij Borisz szovjet sebész-professzor utolsó m agyarországi előadására 
tám aszkodunk. Ebben az előadásában, a III. sz. sebészeti klinika orvosai szá
m ára m integy ú travalót adóit további m unkájukhoz és bevezetésképen a tu 
dományos munka m arxista-leninista elvi vonalvezetésének fontosságát hang
súlyozta. Egész előadását, épúgy, m int egész m unkásságát, a tudom ányos m a
terializm usnak az a szelleme h a to tta  át, am ely jellemző a  szocializmus orszá
gának minden tudósára.

A m arxizm us-leninizm us elmélete  — a tudományos tevékenység  elvi alapja

K orunkban nem  nevezhetjük tudom ányosnak az olyan ku tató  tevékeny
séget, amely nem a dialektikus m aterializm us elvi a lapjára tám aszkodik. Az 
osztáiytársadalm ak tudom ánya az uralkodó osztály érdekeit szolgálja. A iu - 
dós sem  élhet légüres térben, világszemlélet nélkül- Ha a politikától, úgy
mond, távoltartja  m agát, akarva, nem akarva az im perialista burzsoázia ki
szolgálójává válik. Tevékenységének eredm ényeit ez használja fel, vagy süly- 
lyeszti a feledésbe, — ahogyan épen érdekei m egkívánják. Ezek az 'érdekek 
pedig nem a népet szolgálják, hanem  az elnyomást, a sötétséget. — Nem nevez
hető tudományos m unkának az olyan tevékenység, amelynek éle a nép ellen 
irányul, az a munka, amely a betegek gyógyítása helyett a baktérium háború 
fegyvereinek készítésével foglalkozik. Ez nem  tudósok, hanem  bűnözők 
m unkája.

Az is világos, hogy az a kutató, aki elvtelenül, vagy idealista elveket kö
vetve dolgozik, — m unkája során  „váratlan“ nehézségekbe ütközik és semmi
féle segédhipotézis sem szabadítja ki a m agacsinálta zsákutcából.

A tőkés országokban nincs m eg m inden orvosnak a lehetősége arra, hogy 
tudom ányos m unkát végezzen. Az orvosok a pénzért való hajszában eladják
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képességeiket, tudom ányukat, perspektíváikat — vagy a sikeres meggazdago
dás teszi őket érdektelenné a  tudom ányos m unka iránt.

Voblij-nak a tudom ányos m unka megszervezéséről íro tt könyve kiadói 
előszavából v e tt néhány  példával szem léltetjük a tudom ányok hanyatlását a 
tőkés államokban. A n ew y o rk i tudom ányos akadém ián bizonyos dr. Wolf elő
adást ta rto tt a kuruzslás fejlődéséről az USA-ban. Adatai szerint az USA 
polgárai évente 9.4 m illió dollárt hordanak a kuruzslókhoz. Minden am erikai 
pszihiáter orvosra á tlag  7 álhipnotizőr és egyéb csaló esik. A párizsi Orvos- 
tudom ányi Akadém ia anyagi ellátottsága olyan nyomorúságos, hogy 2 éve 
nem tudja fizetni a villanyszám lát és az a veszély fenyegeti, hogy a vilá
gítást kikapcsolják, A tudom ány hasonló ,,tám ogatásá t“ Szentgyörgyi Albert, 
az USA-ba disszidált biológus, a m aga bőrén tapasztalhatta: közismert, szél
hámos alkalm azásába k erü lt — „am int Rusznyák  'elvtárs elm ondotta — és 
tudományos tekintélyének csökkenése jól m egm utatkozott azon a fogadta-, 
táson, am elyben őt, éppen  angolszász baráta i a tavaly i koppenhágai élettani 
kongresszuson részesítették.

Más a helyzet a Szovjetunióban, a szocializmust építő népi dem okratikus 
országokban, köztük hazánkban is. A m i tudom ányunk a népért van, a népet 
szolgálja, m inden tám ogatást m egkap a P árttó l és a korm ányzattól és ku ta
tásai eredm ényességének biztosítéka a tudományos m aterializmus, m int elvi 
alap. Jó  példa e rre  a nagy orosz fiziológus, I. P. P avlov  tudományos m unkás

ságának szovjet korszaka. Pavlov az orosz haladó m ateria lista  iskola neveltje 
és továbbfejlesztjője, — a Nagy O któberi Forradalom  u tá n  a P á rt és közvet
lenül Lenin  tám ogatásával e lsa já títo tta  a dialektikus m aterializm us elm életi 
a lap ja it és ez m egterm ékenyítette élete utolsó szakaszának m űveit. Fogarasi 
elvtárs az 1951. évi pathológus vándorgyűlésen ta r to tt  előadásában nyom até
kosan rám utato tt, hogy m ilyen helytelen  az az álláspont, hogy Pavlov csak 
mechanikus, ösztönös m ateria lista  volt. Pavlov eredm ényei a dialektikus m a
terializmus, term észettudom ányos alapjainak fejlesztésében döntő fontossá
gúak. Ha nem  is használja a dialektika kifejezést — módszerei dialektikusak. 
Ennek igazolására példaképpen m egem lítette, hogy Pai'lov a környezet befo
lyását m ilyen jelentősnek ta r to t ta  az egyén fejlődésében, hogy a szubjekti- 
vista pszichológia ellen harcolva nem  azt ostorozza, hogy ez szubjektív mód
szereket alkalmaz, hanem  azt, hogy csak szubjektív és elsőlegesen szubjektív 
m ódszereket stb.

Ha a m arxizm us-leninizm us klasszikusainak m űveit tanulmányozzuk, 
am ikor tudományos m unkával foglalkozunk, m int pl. Engels: A term észet dia
lektikáját, Lenin: M aterializm us és em piriokriticizm usát, Sztálin: D ialektikus 
m aterializm usát, — ha nemcsak olvassuk, hanem  m egértjük nagy  tanítóink 
ragyogó polémiáit, am elyek során döntő csapásokat m érnek az idealista á l
tudom ányokra, akkor fogjuk fel valóban, hogy m iért hat napjainkban olyan 
term ékenyítőén a pavlovi nervizm usra támaszkodó élettan, az orvostudom ány 
m inden ágának fejlődésére. Ezeknek a m űveknek a  tanulm ányozása egyide
jű leg  arra  is m egtanít bennünket, ,hogy a tudományos tevékenység nem jelenti 
csupán »a képzelet szabad röpködését, hanem állhatatos, szívós m unkát, a té 
nyek helyes összegyűjtését és álta lánosítását követeli meg.

„A tudom ány nem  ism er széles országutat és csak azok remélik, hogy 
napsütö tte orm ait elérik, akik nem  riadnak vissza attó l, hogy m eredek ösvé
nyeinek megmászása fáradságos“ m ondotta Marx.

Lenin, m ikor a M aterializm us és em piriokriticizm us m egírására készült, 
hatalm as élőm unkát Végzett. Orosz és idegen nyelveken rendkívül nagy iro-
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dalrnat dolgozott fel, m egism erkedett a term észettudom ányok és különösen a 
fizika legújabb eredményeivel — így tud ta megsemmisítő erővel szétzúzni a 
machizmus állításait. „A kapitalizm us fejlődése Oroszországban“ c. művéhez 
503 könyvet olvasott el és jegyzetelt ki. „Az imperializmus, m int a kapitaliz
mus legfelsőbb foka“ három  kötetnyi előtanulm ányra támaszkodik.

Közismert Sztálin  elvtárs hatalm as m unkabírása. Ha Sztálin  e lv társ b á r
mely m űvét tanulmányozzuk, — vegyük csak pl. a legújabbat, a nyelvtudo
mánnyal foglalkozót, — ezokből árad  a rendkívül alapos tárgyi ism eret. Glos
se? a m arxizm us klasszikusainak munkam ódszeréről szóló tanulm ányában egy 
esetet ir le, amely rávilágít Sztálin  elvtárs m unkam ódszerének egyik oldalára:

Sztálin  egyik látogatója hatalm as rakás könyvet v e tt észre az asztalon, 
szemmel láthatóan csupa nem rég m egjelent kiadvány.

— Mikor van ideje ahhoz, hogy mindezt elolvassa, loszif Visszarioncvics? 
— csúszott ki akaratlanul száján a kérdés.

Sztálin elvtárs mosolygott. — Bárm ennyire is el vagyok foglalva »— 
mondta — 500 oldalt fe lté tlenül átnézek naponta . . .  Ez az én adagom.

— Ez nagy adag, loszif Visszariomovics!
— Nem baj, megszoktam. M egtanultam  a börtönökben és a száműzetésben.
Ilyen odaadással, lelkiism eretesen kell dolgozni a fia ta l tudományos m un

kásoknak is. „A tudom ányban sok m unka nélkül sem m ire sem m együnk“ 
mondotta Mendelejev. És ez vonatkozik a tudományos m unka m inden részle
tére, a legapróbb technikai részletektől a tudom ányos mű megszerkesztéséig. 
Pavlov az ifjúsághoz in tézett levelében felhívja a fia ta l kutatók figyelm ét 
arra, hogy „tanulják meg a tudom ány durva m unkájának elvégzését. T anul
mányozzák, vessék össze és gyűjtsék a tényeket. — A tények a tudós szám ára 
annyi, m int a levegő, nélkülük nem  képes a magasba szállni. A tények nélkül 
az Önök „elm életei“ hiábavaló erőfeszítések m aradnak. Sose kíséreljék meg, 
hogy a tudás hiányát találgatásokkal és hipotézisekkel álcázzák, legyenek bár 
azok a legmerészebbek.“

A megismerés, vagy az elm élet igaz jellege nem  a szubjektív  érzésektől, 
hanem az objektív társadalm i gyakorlat eredm ényeitől függ. E rre  tan ít ben
nünket a dialektikus m aterializm us ism eretelmélete. Az orvostudom ány gya
korlata szintén a társadalm i gyakorlat része. Ezért elengedhetetlenül szüksé
ges a tudom ányos megismerés folyam atában a filozófiai m aterializm us elmé
letének ism erete és felhasználása. „Nincs szükség a rra  — tan ítja  Sztálin  elv
társ —, hogy az orvos-szakember egyúttal szakem ber legyen a fizikában, vagy 
a növénytanban és m egfordítva. De van egy tudom ányág, am elynek ism erete 
feltétlen kötelező minden tudom ányág bolsevikjei szám ára — ez a m arx ista- 
leninista társadalom tudom ány, a társadalom  fejlődési törvényeiről, a kom
munizmus győzelméről szóló tudom ány.“ ,

*
A tudományos m unka szakaszai.

1. Tárgy válásit ás.
Ez a  tudományos m unka végzésének első szakasza. Hogyan válasszunk 

tém át, milyen legyen az? . . .  ezek a kérdések m erülhetnek fel a fia ta l hon- 
védorvos-tudományos m unkásban. V ájjon lehet-e a m indennapi gyakorlati 
munka, az ideológiai, katonai, szakmai továbbképzés m ellett tudom ányos m un
kával is foglalkozni. Ha a tudományos m unka tárgyválasztása helyes, akkor 
nemcsak lehet, hanem  éppen a gyakorlati munka, a tanulás során önként fel
vetődik a tudományos kutatás szükségessége és ez hivatásszerű tevékenysé
günk kiegészítőjévé válik.
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1- A tárgynak , am ellyel foglalkozni kívánunk, elsősorban időszerűnek, 
aktuálisnak kell lennie.

2. Legyen a tém ánk olyan, am ely megfelel a tudom ányos ku ta tás alap
vető céljának, a nép érdekei szolgálatának általában, a mi esetünkben pedig 
a Néphadsereg tag ja i egészségének megőrzése és helyreállítása feladatának.

3. Végül olyan legyen a tudom ányos m unkánk tárgya, hogy az ne haladja 
meg saját erőnket. Ne akarjunk  hegyedet egyedül megmozgatni, m ert — 
ahogy a közmondás ta rtja  — aki sokat m arkol, keveset 4íap7C -<> ■

Ezeknek a követelm ényeknek, különösen fia ta l tudom ányós m unkás szá
m ára, nem m indig könnyű eleget tenni. K órházainkban, intézeteinkben kéz
nél vannak a tapasztalt vezetők, akik segítségül sietnek. A segítség ú tja  azon
ban  nincs elzárva a csapatorvosok széles rétege e lő t t ie m . írásban, vagy szó
ban  bőséges alkalm uk nyílik rá, hogy felm erülő problém áikkal (amelyek 
száma, ha n y ito tt szemmel figyelik a csapat é le té t, igen nagy) vezető tudo
m ányos kutatóinkhoz tanácsért forduljanak. A kik ezt eddig is m egtették, bő
ségesen tapasz ta lhatták  a segítség m inden form áját, nemcsak a tárgyválasz
tás,. hanem  a tudom ányos m unkavégzés egyéb terü le te in  is. Tapasztalni fog
já k  — még fokozottabb m értékben — a jövőben.

„Az is előfordul, hogy a tudom ány és a technika új ú tja it néha nem  a 
tudom ány terén  közism ert em berek egyengetik, hanem  a tudományos világ
ban  teljesen ism eretlen  emberek, egyszerű emberek, a gyakorlat emberei, a 
m aguk szakm ájának ú j í tó i . . . . “ m ondotta Sztá lin  elvtárs a főiskolák tudo
m ányos m unkásainak fogadásán, a sztahánovistákat és a papanyinis’tákat em
lítve  példaképpen. „A gyakorlat em berei“, csapatorvosaink például, olyan eü 
tak tik a i kérdésekkel találkoznak, amelyek fia ta l N éphadseregünk fejlődő eü. 
szolgálatában m ég 'további kidolgozást igényelnek. Az eü. tak tika  tudomány, 
ennek továbbfejlesztése tudom ányos m unka — tárgyánál fogva legalább 
olyan értékes tudom ányos munka, m int bárm ely  laboratórium i kutatás. Vagy 
egy másik példa: egyik vidéki kórházunk orvosai kísérletes m unkával k íván
ta k  foglalkozni és m ég m ielőtt az anyagi ellá tm ányt m egkapták volna, nyu- 
lak a t szereztek, sa já t erejükből, hulladékanyagok felhasználásával az állatok
n ak  ügyes ketreceket építettek  és a m unkát elkezdték. Az ilyen aktív, lelkes 
kezdeményezők szám íthatnak  elsősorban tám ogatásra. „A szovjet orvostudo
m ánynak a N. H. H.-ban szerzett tapasztalatai“ c. 35 kötetes, hatalm as ka- 
tonaorvosi-tudom ányi m unka 1700 tagú  szerzői kollektívájából a sebészeti 
rész (18 kötet) szerzőinek 60.7%-a, csapatnál, hadseregnél és seregcsoport
nál dolgozott, teh á t közvetlenül a hadm űveleti terü le ten  és nem  a hátország 
jól felszerelt tudom ányos intézeteiben. Nagyrészben tehát az ő m unkájuknak 
köszönhető ennek a grandiózus m űnek az összeállítása.

Ha a tém aválasztás m egtörtént, első kötelességünk általánosságban meg- 
\ ism erkedni az irodalom m al. Ebből és az idősebb tudományos m unkásokkal 

fo ly ta to tt konzultációból tájékozódunk, hogy választott tárgyunk m ilyen te 
rü le te t ölel fel, m it alkottak m ár előttünk, vájjon  valóban új-e az, amit te r
v eze tt m unkánkkal adni akarunk, nem  dolgozták-e m ár ki előttünk, mi az. 
am ivel a kérdést tovább tud juk  fejleszteni.

2. Anyaggyűjtés.

A  tudom ányos m unka második szakasza az anyaggyűjtés. Ez a tudom á
nyos m unka leghosszabb, :— sokszor évekre terjedő — és legfáradságosabb 
fázisa. Az anyaggyűjtés során előrelátóknak kell lennünk. Gondoljunk arra,
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hegy tudományos m unkánk nem áll meg választott tárgyunknál, esetleg to 
vább kívánjuk azt fejleszteni, folytatni, egyéb tém ákkal akarunk foglalkozni. 
Ezért, ha az anyaggyűjtés során olyan ténybeli adatok, vagy irodalm i u ta lá
sok kerülnek felszínre, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban jelenlegi 
munkánkkal, érdeklődésünket azonban felkeltik, — jegyezzük fel, gyűjtsük 
össze, tegyük félre ezeket. Az anyaggyűjtés m unkáját teh á t valam ilyen rend
szer szerint kell végezni.

Helyes, ha tényleges anyagunkból írásos k ivonatot készítünk. írju n k  fel 
minden elolvasott közleményt, könyvelt, m inden klin ikai észlelést, laborató
riumi vizsgálatot, kísérleti megfigyelést. Egyideig ezek em lékezetünkben is 
elevenen élnek, ha azonban nem készítettünk feljegyzést, csakham ar feledésbe 
m erülnek és amikor legnagyobb szükségünk volna rá ju k  — a szerkesztés ide
ién — nem tudjuk  őket reprodukálni. Gondosan őrizzük meg vázlatos ábráin
kat, a készített fényképeket, rtg. filmeket, m etszeteket, stb., m ert ezek m un
kánk hitelességét fogják alátám asztani.

A feljegyzéseket végezhetjük füzetbe, vagy karto tékra, vagy a két mód
szert kom binálhatjuk úgy, hogy nagyobb tudom ányos m unkák olvasásáról, 
hosszabb kísérletsorozatról füzetet fektetünk fel.

Nem ism ertethetjük részletesen a kartoték-készítés módszereit. Válasz- 
szunk általánosan elfogadott szabvány m éreteket és a kartonokat tém akörök 
szerint észszerűen csoportosítva gyűjtsük. Az olvasott irodalom ra vonatkozó 
kartotékfeljegyzések legyenek rövidek, világosak és kritikaiak . A tudományos 
munkás úgy olvas, hogy m integy vitábaszáll a szerző gondolataival, m ajd 
összegezi a szerzővel fo ly tato tt „v itá ja“ eredm ényeit.

Az anyaggyűjtés jelentőségének m egvilágítására érdem es megjegyezni, 
hogy a szovjet orvostudom ánynak a N. H. H.-l?an szerzett tapasztalatai össze
állításához kórtörténetek és sebesülési lapok százezreit, a háború során meg
jelent tö.bb, m int 12.000 tudományos közleményt és könyvet, a sokkötetes mű 
pályázatára beérkezett 454 tanulm ányt, kb. 30.000 fénykép-negatívot, 6500 
múzeumi készítm ényt és 30.000 egyéb kiállítási tá rg y a t használtak fel.

\
v 3. Elemzés.

Amikor a tényleges anyag gyűjtése befejeződött,, vagy esetleg ennek ta r 
tama alatt, végezzük el az anyag kritikai elemzését. Az elemzés m unkájának 
vannak elvi, gyakorlati szempontjai és van egy könnyebb, technikai része. 
Utóbbi körülm ény lehetővé teszi, hogy a fő szempontok megjelölése u tán  a 

- viszonylag könnyebb, technikai m unkát olyan időben végezhetjük, am ikor 
szellemileg fáradtak, tudom ányos alkotó m unkára képtelenek vagyunk. Ism e
retes t. i., hogy a tudom ányos m unka során, a kezdeti lelkesedés után , elér
kezünk egy olyan stádiumhoz, hogy tém ánkkal szemben elhidegülünk, való
sággal elönt bennünket a felhalmozott anyag áradata. Ilyenkor ne feledkez
zünk meg Pavlov értékes tanácsáról: „A legfontosabb: leküzdeni a kedvetlen
ség pillanatait-“ Erre a legjobb módszer a rendszeres munka, am elynek ered
ményeit látva, lelkesedésünk újból feléled. Az ilyen „kedvetlen“ időszakokon 
átsegít az elemzés technikai része.

Az elemzés m unkája voltaképen átm enet a tudom ányos megismerek a l
sóbb fokáról, annak felsőbb, logikai fokára. Az elemzés főszempontja az, hogy 
az összegyűjtött tényleges anyagot bizonyos irányvonalak szerint rendszerez
zük, úgy, hogy az egynemű tényeket egymás mellé állítva, azokat összehason-
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Htjuk. Ez a m unka bizonyos gyakorlato t tételez fel, ezért célszerű, ha a kezdő 
k u ta tó  az elemzés kérdéseiben is tapasztaltabbak  'tanácsát kéri.

Az elemzés egyik módja, hogy a tényleges anyagot táblázatokba foglaljuk, 
grafikailag  szem léltetjük, kikeressük a legjellemzőbb, legtípusosabb eseteket, 
az egymásnak ellentm ondó tényeket stb. Ehhez a munkához statisztikai ismer 
re tek  szükségesek. A statisztikai adatok és hiteles feldolgozása érdekében 
„A szovjet orvostudom ánynak a N. H. H .-ban szerzett tapasztalatai“ minden 
kötetének összeállításához külön statisztikai tanácsadókat vettek  igénybe. 
Összesen több1— m int 200 különféle sérülés- és betegség fa jtá t tanulm ányoztak, 
ezekből 14,000 táblázatot á llíto ttak  össze, melyekben több m int 4,000.000 
m utatószám  szerepel.

Az irodalmi adatok feldolgozásakor elég nehéz egynemű, összehasonlí
tá s ra  kerülő aiapszám okat találni. S a já t m unkánkban azonban szigorúan arra  
ke ll törekedni, hogy szám ításaink egynemű adatokra támaszkodjanak-

4. A  tudományos általánosítás, a szintézis szakasza

Pavlov szüntelenül arra  o k ta tta  tan ítványait, hogy ne álljanak meg az 
elemzés stádium ánál, hanem törekedjenek általános igazságok, tudományos 
általánosítások felállítására. A tudom ányos szintézis stád ium át nem  m inden 
k u ta tó  éri el, egyeseknek meg kell elégedni az elemzéssel. Nem kell azonban 
azt gondolni, hogy ha a tudom ányos anyaggyűjtés és elemzés során főleg ne
g a tív  m egállapításokra ju to ttunk , ezekből nem lehet általános következteté
seket levonni. —

A szintézis a tudományos m aterializm us munkamódszere. (A burzsoá tu 
dósokat éppen az jellemzi, hogy m unkam ódszereik m ereven és ridegen anali
tikusak , az elem zett anyagból szin tézist nem  végeznek.) Ezért szintézist kezdő 
tudom ányos m unkás is végezhet, ha jól forgatja a filozófiai materializmus 
elm életének fegyverét.

A szintézis, a megismerésnek, a tudom ányos m unkának a magasabb foka. 
A megismerés a tapasztalással — a tudom ányos m unkában az anyaggyűjtés
sel —  kezdődik, ez az ism eretelm életi m aterializmus. Az ism eretelm életi 
d ialek tika hozzásegít bennünket, hogy m egism erésünket elm élyítsük, tudo
m ányosan felsőbb fokra emeljük. Ez a m egismerés valódi fe ladata, hogy t. i. 
,,az érzeten á t gondolati úton, fokozatosan elérje az objektiven létező dolgok 
belső ellentm ondásainak m egvilágítását, törvényszerűségeik m egvilágítását, 
a folyam atok közti belső összefüggések m egvilágítását, vagyis elérje a logikai 
m egism erését“. (Mao-Ce-Tung: A  gyakorlatról.)

Meg kell tanuln i, hogy megfelelő összehasonlítások, a tényleges anyag - 
feldolgozása, táblázatok, grafikonok stb. alapján következtetéseket vonjunk le, 
a tényeket absztr ah áljuk, elvonatkoztassuk és így adjuk meg m unkánk ered
m ényét a tudom ány és a gyakorlat szám ára, így jelöljük meg m unkánk pers
pektíváit. Következtetéseink azonban ne szakadjanak el a tapasztalat ta la já 
ról, hanem  reális, érvelő, k ritik a i következtetések legyenek. A  ‘ tudományos 
általánosításokra m égis szükség van, m ert ezek, a pusztán elem zett, de össze 
nem  hasonlított tényéknél többet m ondanak. „Ahhoz, hogy m egértsünk, a 
m egértést, a tanulm ányozást tapasztalatilag  kell kezdeni, s a tapasztalástól 
felem elkedni az általánoshoz“ — m ondja Lenin a „Filozófiai füzetekében; 
m ajd  máshol: „Az anyag, a term észeti törvény  absztrakciója, az érték  stb. 
absztrakciója, egyszóval minden  tudom ányos (helyes, komoly, nem  értelm et
len) absztrakció mélyebben, hívebben, teljesebben  tükrözi vissza a term észetet.“
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Ha végezetül általános következtetéseinket, az új tudom ányos igazságo
kat, a gyakorlati tapasztalat tüzében. kipróbáltuk és ott m egállták helyüket, 
továbbvittük m unkánkkal a megelőzés és gyógyítás folyam atát, a tudom ányt 
— akkor m ondhatjuk el, hogy tudományos tevékenységünkkel jó kom m unista 
m unkát végeztünk,

Hiba volna azt gondolni, hogy tudományos m unka során az analizis és 
szintézis szakaszai egymástól térben és időben m ereven különválnak. Amikor 
táblázatainkat összeállítjuk — elemző m unkát végzünk, am ikor azonban ennek 
az elemző m unkának, a táblázat összeállításának a szem pontjait, a táblázatok 
rovatait stb. á llap ítjuk  meg, ez a szintézis egy formája, m ert a tényleges 
anyag ismeretében, terveink szarint hozzávetőlegesen előrelátjuk  a következ
tetéseket —■ feltevésünk van m ár és ennek igazolására vonu ltatjuk  fel a szor
galm asan gyű jtö tt tények sorát. I t t  van szükség fokozott óvatosságra. Kezdő 
Tudományos m unkások szokása, hogy kedvenc feltevéseiknek ellentmondó 
egyes elszórt tényekről szeretnek „megfeledkezni“. T artsuk m agunkat szigo
rúan a tények logikájához. „Ha csak egyetlen tény is ellentm ond feltevésed
nek, könyörtelenül vesd el azt“ — tan íto tta  Pavlov

A szintézissel a tudományos m unka előkésztíése befejeződött, — a m unka 
teljességéhez irodalm i form ába való öntése m arad h á tra

5. A tudományos m unka megszerkesztése

Mielőtt m unkánkat irodalm i form ába öntemeiik, mégegyszer alaposan á t 
kell gondolni, hogy a tém a m egérett-e m ár bennünk. Átnézzük a tényleges 
anyagot, az irodalm i adatokat, mégegyszer ellenőrizzük táblázataink pontos
ságát, —következtetéseink helyességét. Ü gyeljünk rá, nehogy fáradságos 
m unkánk eredm ényeit m éltatlanul összetákolva írjuk  le és em iatt, rövid idő 
m úlva kénytelenek legyünk azokat megtagadni. Könnyelm ű tudományos köz
léseket az ellenség is kihasználhat.

Rendkívül nagy gonddal és körültekintéssel szerkesztették  „A szovjet 
orvostudom ánynak a N. H. H.-ban szerzett tapasztalatai“ köteteit. A ko rtö rté 
netek feldolgozásának m enetét naponta ellenőrizték. Em lítettük, hogy m inden 
kötet szerkesztőjének statisztikai konzultánsa volt; ezzel együtt ellenőrizte a 
szerkesztő a m utatószám ok kiszám ításának és felhasználásának helyességét. 
Minden kötetet a kötet és a rész (sebészeti, belgyógyászati stb. többkötetes 
részek) szerkesztője statisztikailag mégegyszer felülvizsgált, megszerkesztett, 
majd a szerkesztőbizottság m inden tag ja  recenzióval lá to tt el. A recenziók 
néha vaskos kö tet terjedelm űek voltak. A kötetet ezután a szerkesztőbizottság 
teljes ülése v ita tta  meg. Ez kollektív m unka volt, mégis a tudományos m un
kásnak m űve szerkesztésekor ez a kivételes pontosság lebegjen szeme előtt.

A szerkesztés folyam ata a tervkészítéssel kezdődik. El kell döntenünk, 
hogy a rendelkezésünkre álló anyag alapján m it akarunk írni: folyóirat-köz
leményt, disszertációs, vagy monográfiás típusú könyvet. A szerkesztési te rv 
vázlat, amely tarta lm azhatja  m unkánk alcímeit, vagy a közleményben m eg
válaszolandó kérdések sorozatát, vagy röviden az egyes fejezetek gondolat
m enetét — a tervkészítés fontos része. Egyéni, hogy ki, m elyik módszert vá
lasztja. Ezután m eghatározzuk m ind az egész m unka hozzávetőleges terjedel
mét, mind a fejezetek arányait. Ezt tartsuk be, annál is inkább, m ert kiadónk 
tervm unkája is megköveteli. ■
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Az egyszerű folyóirat-közlem ények általános szerkezete a következő: be
vezetés —  a m unka célja, feladata; rövid irodalmi áttek in tés — az irodalm i 
álláspontok k ritikai vizsgálata; saját adataim , tényleges anyagom és ennek 
összehasonlítása az irodalm i adatokkal; összefoglalás — következtetések.

Az alapvető tudom ányos m unkának általában két típusa van: a klasszikus- 
disszertációs típus és a m onográfiás típus.

A klasszikus-disszertációs típusú m unka bevezetésében megírom, hogy 'a 
m unkával mi a célom, m it tartok  a legfontosabbnak. Ezután a m unkát két 
részre osztom. Az első részben áttekintem  — term észetesen kritikailag — az 
irodalm at. Az első fejezet — tö rténe ti visszapillantás, m ajd  a tém a jellege 
szerin t az egyes különleges fejezetek következnek, az irodalm i adatok m eg
világításában. Az első rész utolsó fejezete az irodalm i rész alapján levont 
következtetések. I t t  megírom, hogy m i az, am it a tém ával kapcsolatban előt
tem  elvégeztek, tisztáztak, mi az, am it nem. — A disszertáció második része 
sa já t ku tatásaim ra vonatkozik. Az első fejezetben ism ertetem  m unkam ód
szereim et és a rendelkezésem re álló általános anyagot. Ezután a különleges 
fejezetek következnek, m ajd saját ku tatásaim  összehasonlítása az irodalmi 
adatokkal, legvégül a következtetések.

A monográfiás típusú m unkában ezt a kát részre osztást nem  végzem el; 
a bevezetés és a történelm i áttek in tés u tán  általános és különleges fejezetek 
kerülnek sorra, és saját anyagom at a megfelelő helyeken .vetem  egybe az 
irodalm i adatokkal. —

Aspiránsok disszertációjukhoz csak a klasszikus-disszertációs típust vá
lasszák, m ert ez a bírálók szám ára lehetővé teszi, hogy könnyebben tájéko
zódjanak a szerző á lta l végzett eredeti kutatásokban.

Ilyen form ában ism ertette, idézett előadásában Petrovszkij prof. elvtárs 
a tudományos m unka szerkesztésének m ódjait. Komolyan megszívlelendő taná
csok ezek. Nálunk számos tudom ányos m unkás még m indig nem tud ta  levet
kőzni a szerkesztés nyugati módszerét. Ez a módszer teljes tájékozatlanságban 
hagyja az olvasót. Rengeteg irodalm i hivatkozás, idézet, alig ism ert nyugati 
szerzők jelen ték telen  m unkáiból, az egymással ellentétes irodalm i adatok 
k ritikai értékelésének mellőzése, m indez terjedelmesen, — jellem zik az ilyen 
m űveket, m ajd egy megjegyzés: „közlem ényünk terjedelm e nem  engedi meg, 
hogy saját vizsgálatainkkal részletesebben foglalkozzunk“, ezu'tán jön, nyúl
farkny ira  fogva, a sa já t adatok ism ertetése. És ez még a 'jo b b ik  eset. M áskor 
az eredeti megfigyelések, a közlem ényben szétszórva elvesznek a különböző 
idézetek tengerében

H atározottan fel kell vennünk a küzdelm et, — hangoztatta P etrovszkij 
prof. elvtárs — az oktalan és káros kozmopoli’tizmusal szemben, am ely a tu 
dományos m unkákban a je len ték te len  nyugati szerzők jelen ték telen  m unkái
n ak  idézgetésében, m unkam ódszereik m ajm olásában nyilvánul meg.

A kozmopolita hajlongás a nyugati tudom ány előtt okozta egyes tudo
m ányos m unkásoknál a stílus elsekélyesedését. M ondataikat felesleges módon 
idegen kifejezésekkel töm ködik meg, hogy stílusuk tudom ányosabb legyen, 
pedig mennyivel szebben, világosabban beszélhetnének m agyarul. Halmozzák 
az. idegen beszéd-fordulatokat, nyelvtani alakokat, ahelyett, hogy a m agyar 
orvosi nyelvet igyekeznének fejleszteni. Bőbeszédességük e ltakarja  m ondani
valóik lényegét. -— Milyen röviden, töm ören, érthetően, népiesen világítják 
m eg a m arxizm us-leninizm us klasszikusai a legbonyolultabb elméleti kérdé
seket! És ezért aligha lehet őket „tudom ánytalansággal1' vádolni! — Az élő
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magyar orvosok közül hadd em lítsük meg példaképül Milkó Vilmos profesz- 
fzort, aki fáradhatatlanul -és önzetlenül küzd a m agyar orvostudom ányi nyelv 
tisztaságáért.'

Tudományos m unkánkban tám aszkodjunk gazdag, hazai hagyom ányainkra, 
a Szovjetunió orvostudom ányának és katonai-orvosi tudom ányának m érhetet
len tapasztalataira, legyen meg bennünk a tudós és hazafi büszkesége, az a 
tudat, hogy a m i nagy példaképünk, a Szovjetunió tudom ánya és a m i szocia
lista országunk tudom ánya az élen járnak.

Tudományos m unkánk végzésekor és közlem ényünk megszerkesztésében 
legyünk szerények, ne  túlozzuk eredm ényeink jelentőségét. Ezek értékét nem 
mi, hanem  bírálóink és a gyakorlat m érik m ajd fel. A feldolgozott anyagot 
becsületesen, őszintén, megfigyeléseink objektív  alapjára tám aszkodva adjuk 
elő. K isebb baj a negatív észleléseket m egírni, m int azokat elhallgatni.

*

Összeállításunkban nem  törekedhettünk teljességre, nem ölelhettük  fel a 
tudományos m unka megszervezésével kapcsolatos összes kérdéseket. A m arxtz- 
mus-leninizmus klaszikusain kívül ajánljuk olvasóinknak Voblij: ,.A tudom á
nyos m unka megszervezése“, .Glasser: „A marxizmus-leninázmus klasszikusai
nak m unkam ódszeréről“ c. m űvek tanulm ányozását. Célunk az volt, hogy fia 
ta l honvédorvosainkban, csapat-intézeti-kórházi orvosokban egyaránt, kedvet, 
lelkesedést ébresszünk a tudományos m unka Végzéséhez és néhány gyakorlati 
tanácsot nyújtsunk a kezdet nehézségeinek áthidalásához. R ám utattunk, hogy 
az előfeltétel a m arxista-leninista elmélet ismerete, a katonai és szakmai tu 
dás mélyítése. A külső anyagi feltételek m inden honvédorvos elv társ rendel
kezésére állanak. A m indennapi gyakorlat, a tapasztalat — a legmerészebb, 
a legkiterjedtebb tudományos m unka k im eríthetetlen  forrása. Emlékezzünk 
Sziálin  elvtárs szavaira: „A tudom ány adata it m indenkor a gyakorlat, a ta 
pasztalat ellenőrizte. Micsoda tudom ány az, am elynek megszakadt a kapcso
lata a gyakorlattal, a tapasztalattal? Ha a tudom ány olyan volna, am ilyennek 
néhány konzervatív elvtársunk festi, akkor az emberiség szám ára m ár régen 
elpusztult volna, A tudom ányt , éppen azért nevezik tudom ánynak, m ert nem  
ismer el fétist, nem  fél kezet emelni arra, ami le já rta  magát, ami elavult es 
éberen figyel a tapasztalat, a gyakorlat szavára.“

Irodalom:

Lenin—Sztálin: A m unkáró l, Szikra, 1950. — Sztálin és a szovjet tudom ány 
Szikra, 1950. — A szovjet orvostudom ánynak a  N. H. H .-ban szerzett tapasztalata i, 
I. kötet, Bevezetés, Moszkva, 1951. (oroszul). — Fogarasi: A nervizm us tan a  a d ia 
lektikus m aterializm us szem pontjából. (Előadás az 1951. évi pato’-ógus kongresszu
son). — Glasser: A  m arxizm us klasszikusainak  m unkam ódszeréről, M. L. K. K, 
(61—62), Szikra, 1950. — Mao-Ce-Tung: A  gyakorlatró l, M IKK. (132), Szikra, 1951. 
— Pavlov:  V álogatott m űvek, Ak. Könvk., 1950. — Petrovszkij: A tudom ányos 
m unkavégzés m ódszerei (Klinikai előadás gyorsírási jegyzete), 1951. — Révai: Fel
s z á l lá s  a MDP II. K ongresszusán ,(„A szocializm us építősének útján*', 41—117. 
oldal., Szikra, 1951.). — Voblij: A  tudom ányos m unka megszervezése, Közokt. K i
adó, 1951.

8 7 5



A traumas shock kérdésénéli állása
(Irodalmi összefoglalás. S a já t klin ikai ás kísérletes vizsgálatok.)1

írták: Dr. Stefaits Géza és Dr. Kovács Ervin 
orvosezredes orvosfőhadnagy

III. sz. (befejező) közlemény.

A traum ás shock kezelésének egységes elvek alapján történő lefek te
tése rendkívül nehéz feladat. Ha a shock irodalm át végig tekintjük, azt kell 
m egállapítanunk, hogy a kezelésre vonatkozó elvek megközelítőleg sem egy
ségesek, sőt egyes kérdésekben m ég a szovjet szerzők sem tudnak  azonos 
álláspontra jutni.

M inthogy a shock-keletkezés mechanizm usa nem  tisztázott pzért oki 
th e ráp iá t egyelőre megadni nem  tudunk, és így kezelő eljárásaink legnagyobb 
része csak tüneti lehet, tehát főleg csak a m ár kifejlődött traum ás shock 
tünete i ellen tu dunk  küzdeni. Egyes beavatkozásokat azonban mégis joggal 
szám íthatunk az oki therápiához. M!ert például a fájdalom csillapítás és a 
novocain blokádok alkalmazása, az idegvezetés és az agykéreg im pulzus-fei- 
fogó képességének felfüggesztésével, lényegében a traum ás shockot kiváltó  
egyik legjelentősebb tényező kiküszöbölésével hat.

Kétségtelen, hogy a leghathatósabb theráp ia a shock-állapot megelőzése, 
a preventió. Ez önként adódik azokból a tényekből, melyeket a shock patho- 
m echanizm usának tárgyalásánál ism ertettünk . M inthogy traum ás shock ese
tében  a szervezet vízháztartásában és fehérje egyensúlyi helyzetében súlyos 
zavarok következnek be, eleve ki kell küszöbölnünk minden olyan tényezőt, 
m ely m ár a sérülés előtt folyadék-, ille tve fehérje-veszteséghez vezet. Külö
nösen gondot kell fordítani a shock-állapot p reven tió jára a m ár sérü lt harcos
nál, am ennyiben a folyadék, crystalloid és fehérje deficitet még a shock k i
fejlődése előtt meg kell szüntetnünk. Ez annál is inkább döntő jelentőségű, 
m ert a keringő vérm ennyiségnek és az intravasalis colloid-osmotikus nyo
m ásnak a sérülés elő tti csökkenése esetén ennek a deficitnek m ár kism érvű 
fokozódása is előidézője lehet katasztrofális shock-állapot kifejlődésének. 
M indig arra  kell törekednünk, hogy a therápiával a legkorábban avatkoz
zunk be, m ielőtt még irreversibilis elváltozások fejlődnének ki. Szigorúan 
ta rtsu k  szem előtt, hogy egyes életfontosságú szervek az oxygénhiánnyal 
szemben nagyon érzékenyek, és a hypoxaem iát csak bizonyos ideig képesek 
elviselni irreversibilis károsodás nélkül.

A traum ás shock kezelése nagym értékben függ a sérülés term észetétől, 
és így eljárásainkat is eszerint kell m egválasztanunk. Vannak azonban á lta lá 
nos irányelvek, am elyek minden esetre vonatkoznak. Elöljáróban tárgyaljuk 
a preventió t, m ajd  az általános kezelési eljárásokat, és végezetül térünk  ki a 
speciális therápiára. Befejezésül ism ertetn i fogjuk, hogy a traum ás shock 
kezelése a szakaszos kiürítés elvének megfelelően hogyan tö rtén jen  harctéri 
körülm ények között.

Preventió.

I. Preventió a sérülés bekövetkezte  előtt.

I. Dehydrátió. M int az előző közlem ényekben m ár em litettük, harctéri 
körülm ények között különösen fentforog a dehydrátió veszélye (fokozott
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izzadság, hasmenések, körülzárt alakulatoknál ivóvíz hiánya, stb.). Az ilyen 
okok folytán elszenvedett vízveszteség rendkívül nagy m éreteket ölthet. P é l
dának em líthetjük itt a hasmenéses m egbetegedéseket. Blalock vizsgálatai 
szerint felnőtt egyénnél a bélszekréció napi 8 lite rt tesz ki, m elynek azonban 
90°o-a norm ál körülmények között re-adsorbeálódik. A béltractus hurutos 
megbetegedéseinél részint fokozódik a bál-lumenbe irányuló szekréció, rész
ben csökken a readsorptió, és így súlyos hasmenés esetén a beteg akár 3— 1 
lite r folyadékot is veszíthet ilyen úton. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy fe l
nő tt, norm ál testsúlyú egyénnél ez körülbelül a keringő össz-foiyadékmannyi- 
ségnek felel meg, nem lehet vitás a dehydrátió  veszélyének óriási jelentősége. 
Mint különösen fontos tény t kell kiem elnünk, hogy dehydrátió esetében súlyos
b ítja  a helyzetet az a tény, hogy a perorálisan bevitt folyadék-m ennyiséget a 
szervezet ilyenkor csak csökkent m értékben képes adsorbeálni, és az adsor- 
beált folyadékot • képtelen retineálni (Petrovszkij)■ Az utóbbinak klinikai jele 
a perorális folyadék bevitel u tán  jelentkező polyuria, a vizelet-concentrátió 
jelentős csökkenésével. A dehydrált szervezet absorbeáló és re tineáló  képessé
gének csökkenését könnyen m egértjük, ha tek in tetbe vesszük, hogy a folya
dékveszteség minden esetben crystalloid-veszteséggel já r együtt. Ez m ár m a
gában véve azt a therápiás következtetést vonja maga után, hogy a folyadék
kal együtt a só-veszteséget is mindig pótolnunk kell.

Legfontosabb preventív törekvésünk az legyen, hogy megfelelő intézke
désekkel a harcosok életkörülm ényeit úgy szabályozzuk, hogy a drhydrátió  
veszélyét a m inim álisra csökkentsük. A csapatorvosnak legfontosabb tényke
dése harctéri körülm ények között teh á t az legyen, hogy alaku latá t m indig 
megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvízzel lássa el, és a harcosok az előírt 
sómennyiséget megkapják (menetelések!). Megfelelő hygiénével meg kell aka
dályoznia a fertőző bélmegbetegedéseket és a táplálkozási árta lm akat.

Amennyiben a dehydrátió m ár kifejlődött, azt a következő elvek szerint 
kell megszüntetnünk. Enyhébb dehydrátió esetén, ami rövidebb ideig ta rtó  
átm eneti vízhiány, vagy fokozott izzadás következtében lépett fel, elegendő 
lesz a perorális folyadék- és sóbevitel is. Középsúlyos esetekben azonban m ár 
a folyadék parenterális bevitele szükséges, éspedig crystalloid-olda'tok form á
jában, felerészben intravénásán, felerészben subcután vagy rectálisan. S ú 'y °s 
esetekben csak az intravénás folyadék-bevitel vezet célra, és i t t  m ár szóba 
jön a crystalloid-oldatok m ellett a teljes vér vagy plasma alkalm azása is. 
Súlyos esetekben tehát, mindaddig, míg a dehydrátiót teljesen meg nem szün
tetjük , csak intravénás folyadék-bevitelt szabad alkalm aznunk. Az elm ondot
takból önként értetődik, hogy középsúlyos és súlyos dehydrált esetek ellátása 
nem az alegység körletében, hanem a hadosztály segélyhelyen történik. Mi
u tán  dehydrált betegeknél m ár enyhe sérülések u tán  is kifejlődhet a- súlyos 
shock-állapot, ezért a hátraszállításig is a rra  kell törekednünk, hogy az ilyen 
harcost minden sérüléstől megóvjuk.

Hogy adott esetben milyen crystalloid-oldatokat alkalmazzunk, és ezek
ből m en n y it' adjunk, arra  a therápia tárgyalásánál térünk ki részletesen.

2. Hypoproteinaemia. M iután a hypoproteinaem ia az in travasalis colloid- 
osmotikus nyomás csökkenését vonja maga után, ennek jelentősége az előző 
közleményekben elm ondottak u tán  nyilvánvaló. Tehát a harcosok táplálko
zási viszonyainak ellenőrzése elsőrendű katonaorvosi feladat, mely szorosan 
összefügg a preven'tió kérdésével. M inthogy nehéz testi m unka- végzésénél, 
megerőltető harcfeladatok végrehajtásánál a savó összfehérje szintje j- len - 
tősen csökken, nehéz csatanapok, nagy m enetelések u tán  fokozott fehérje-
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bevitelről kell gondoskodni. Különös gond fordítandó a dehydrátióval szövő
d ö tt hypoproteinaem ia kezelésére, am ikor nem crystalloid-oldaíokat, hanem  
teljes vért vagy plasm át kell alkalm aznunk, éppen úgy, m int tiszta hypopro
teinaemia esetében (lásd therápiás részt).

3. Hőveszteség. A shock megelőzésében igen nagy jelentősége van. Ennek 
részben, a harcosok megfelelő és célszerű téli ru h áza tta l való ellátásában és 
megfelelő elhelyezésében kell m egnyilvánulnia. Sajnos, éppen utóbbi harc
téri körülm ények között nehezen, vagy egyáltalán nem  vihető keresztül. Ezért 
té li menetelések alkalm ával, arcvonalban legalább m eleg italok (kávé, tea) ^ 
adásával védekezzünk a hőveszteség ellen.

4. Egészségügyi oktatás. M iután a sérü lt beteg további sorsa, és a shock- 
állapot megelőzése az esetek nagy részében a helyesen alkalm azott elsősegély
nyújtástól függ, döntő jelentősége van a katonák egészségügyi kiképzésének.

II. fr e v e n tió  a sérülés bekövetkezte  után.

1. Elsősegély. Gyorsan és szakszerűen alkalm azott elsősegély-nyújtással 
elejét lehet venni traum ás shock kifejlődésének (Petrovszkij). A segélynyúj
tásnak  elsősorban korainak kell lennie. Lehetőleg a sérüléstől számított 5—10 
percen belül olyan ellátásban részesüljön a sérült, m ely lehetővé teszi a 
segélyhelyekre tö rténő  hátraszállítást .életének veszélyeztetése, illetve állapo
tának súlyosbítása nélkül. Legnagyobb jelentősége ennek a nagyobb vérvesz
teségek megelőzése szempontjából van. 'Nagyobb vérzés esetén alkalm azni 
kell az Esm arch-leszorítást, ami gumicső vagy Esmarch-pólya hiányában meg
felelő improvizációval, vagy akár digitális kompresszióval is történhet. Olyan 
nagy vérzések esetén, ahol a testrészek leszorítása nem  vihető keresztül, az 
ism ert m űfogásokat kell alkalmazni. A leszorítás helyes technikájára és a 
legszükségesebb m üfogásokra a hadsereg minden tag ja  kioktatandó, hogy 
szükség esetén ezeket bajtársi segély form ájában alkalm azni tudja. A harc
té ri sérülések m indig szennyezettek, ez azonban nem  jelenti azt, hogy az 
elsősegélynyújtásnál m inden körülm ények között a seb környékének és főleg 
magának a sebnek „tisztába helyezését“ erőszakolják. Az oktatásnak a rra  kell 
irányulnia, hogy a segélynyujtók az asepsis elemi követelm ényeivel tisztá
ban legyenek. R endkívül fontos az egyáhi sebkötöző csomag helyes alkalm a
zása, hogy a sérülés a lehetőségig szakszerűen steril 'fedőkötéssel el legyen 
látva. Óvakodni kell a sérü lt testrész m inden felesleges mozgatásától, és a 
sérü ltet a lehető legsürgősebben és legkím életesebben ki kell vonni az arc
vonalból, és aránylag  nyugodtabb helyeken helyezendők el (ssbesültfészkek) 
addig is, míg tovaszállításukról gondoskodás nem történ ik . Igen fontos a nyu
galom, -psych és hatások  kiküszöbölése és az újabb sérüléstől való megóvás.
A lehetőséghez képest m ár itt védeni kell a sérü ltet a hidegtől, főleg a ned
vességtől, m eg kell ita tn i meleg teával vagy kávéval, esetleg kevés alkohol
lal, és gondoskodni kell arról, hogy minél ham arabb segélyhelyre kerüljön.

2. Fájdalomcsillapítás. A megelőzés egyik leglényegesebb feladata a fá j
dalomcsillapítás. A fájdalom csillapítókkal soha ne takarékoskodjunk. Legcél
szerűbb a betegnek morphiumo't adni subeután injectióban, szükség esetén 
ak ár ism ételten is. Természetesen a sérü lt elsősegély lapján az adott injec- 
tiókat gondosan dokum entálni kell. A fájdalom csillapítók adásával m eggátol
juk az agykérgi központok kóros izgalm át, és így kikapcsoljuk a shock k ife j
lődésére vezető egyik igen fontos tényezőt. A sérü lt testrészek, főleg vég
tagok immobilizálása, am iről a későbbiekben részletesen lesz szó, a fájdalom -
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csillapításnak szintén hathatós eszköze. T ekintettel a harctéri sérü ltek  shock- 
hajlandóságára, még a legkisebb beavatkozás is, amennyiben erre  lehetősig 
van, anaesthesiában végzendő el. Koponyasérül'teknél és psychésen alterált 
sérülteknél barb iturá tokat alkalmazunk.

3. Vérzések ellátása. Ennek fontosságát az előzőek ism eretében nem  lehet 
eléggé hangsúlyozni. Irányelv a m inim ális vérveszteség legyen. Nagyobb v é r
zésekkel járó  sérüléseknél a végleges vérzéscsillapításig Esm archolni kell. 
A vérző seb kitam ponálása elvileg szigorúan tilos, m ert egyrészt a nem  kellő 
szakértelem m el végzett kitam ponálás, m ásrészt az esetleg a végleges ellá
tásig, tehát aránylag hosszú ideig sebben m aradó tam pon súlyos fertőzési 
lehetőségeket re jt magában. A tam ponálás főleg az anaerob fertőzés veszélye 
m iatt tilos. M indettől eltekintve a nem  szakszerűen végzett tam ponálás a vér
zést sem csillapítja, és az eljárás fájdalmas.

Az Esmarch-leszorítás fenntartásának  maxim ális időtartam a 2 óra. Ré
gebbi szerzők még szabályként á llíto tták  fel azt, hogy ha a vérzés végleges 
ellátása eddig az időpontig nem következett be, úgy a leszorítás átm enetileg 
megszüntetendő, majd 1 órás idő tartam ra ism ét felhelyezhető. A szovjet szer
zők (Achutyin, Petrovszkij) ezt az álláspontot teljesen elvetik és m egkövetelik 
a vérzések 2 órán belüli ellátását. A 2 óránál huzamosabb ideig fen n ta rto tt 
leszorítás By water s-syndroma kifejlődésének veszélyét re jti magában. Am eny- 
nyiben adott esetben a vérzést 2 órán melül nem  tudjuk véglegesen ellátni, 
akkor az Esmarch eltávolítandó, és a sérülésben m agában a vérző érre fe lte tt 
érszorítóval csillapítjuk a vérzést, m indaddig, míg a végleges ellátás lehető
sége nincs megadva (Burdenko, Blalock). A  leszorítás kezdetének időpontját 
a segélylapon rögzíteni kell, és jigy a betegszállító, m int az öntudatnál lévő 

sérü lt kioktatandó, hogy az ú tjukba kerülő eü. személyzet figyelm ét a leszo
rítás fényére felhívják. M iután parenchym as vérzések révén is szenvedhet a 
sérü lt súlyos vérveszteséget, célszerű ezt Throm bofort-por alkalm azásával 
m egszüntetni, ami m ár az ezred-segélyhelyen is szám ításba jöhet.

4. lmmobolizálás. Az előbb em líte ttek  alapján a sérü lt végtag rögzítésének 
mind a shock megelőzésében, m ind a m ár kifejlődött állapot kezelésében igen 
nagy jelentősége van. Preventív és therapeutikus szempontból ennek kettős 
feladata van. Elsősorban a töréses sérüléseknél a törvégek rögzítésével m eg
akadályozható az ezek elmozdulásai á lta l előidézett további ideg- és érsérü
lések létrejö tte, ami a shock megelőzésének szempontjából a fájdalom  és v é r
zés tényezőinek kikapcsolásával nagy jelentőséggel bír.. Másodsorban elkerül
hető lesz az izmok és lágyrészek további roncsolódása és így toxikus facto- 
rcknak az izmokból történő felszabadulása. Akár törések, ak ár nagy k ite rje 
désű roncsolt sérülések rögzítéséről van szó, annak még im provizált ellátása 
is a legszakszerűbben kell, hogy történjen, a szomszédos Ízületek egyidejű 
rögzítésének figyelembevételével, és a legkíméletesebben (minél kevesebb 
mozgatás). A sérülteket kizárólag ilyen feltételek m ellett tud juk  harctéri 
körülmények között szállításra alkalm assá tenni, és több fontos shock-elő- 
idéző tényezőt kikapcsolni.

5. Hőveszteség elkerülése. A hőveszteség ellen úgyszólván a sérülés pil
lanatától kezdve küzdenünk kell. Különösen rosszul tű rik  a sérültek a ned
ves hideg következtében fellépő hőveszteséget. Ebben a tekúitetben  a látszó
lag könnyű sérülések által sem szabad m agunkat befolyásoltatni, és ezek is 
éppen úgy kimélendők a hőve.- teségtől, m int a legsúlyosabb sé rü lt1 k. Tehát 
m ár a sebesült fészkekben gondosan be kell takarni a sérülteket, különösen
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a háti felszínt, és fe lté tlenül gondoskodni kell m eleg italnak (kávé, tea) 
nyújtásáról, szükség esetén igen jó  szolgálatot tesz kevés alhokol ita tása is. 
A hőveszteség elkerülésére a sérülések helyi ellá tásánál is  figyelemmel kell 
lenni. Csak a sérü lt testrész m eztelenítendő le, ha m áskép nem  megy, a ru h á 
zat felhasításával. A sebellátás, esetleg esmarcholás u tán  a sérült végtag ism ét 
gondosan fedendő. Elvileg leszögezhető, hogy a sérü ltek  ellátása az ezred- 
segélyhelytől kezdődőleg fedett, és hideg időszakban kellően fű tö tt helyisé
gekben történ jen . H arctéri körülm ények között term észetesen ez nem  m in
den esetben kivihető, de az improvizációnak itt is tág  lehetősége van: m ele
g íte tt téglák, hőpalackok alkalmazása. Az utóbbi esetben azonban nagy körül
tekintéssel kell eljárunk, nehogy a sérü lt állapotát esetleges égési sérülések
kel súlyosbítsuk, vagy a túlmelegítéssel izzadást, és ezzel a dehydrátió foko
zódását idézzük elő. Em ellett a tú lzo tt m elegítéssel k iválto tt nagyfokú capil- 
láris és precapilláris dilatátió  az esetlegesen meglévő stasis súlyosbodásához 
vezethet. A legcélszerűbben úgy járunk  el, ha a beteget meleg pokrócokkal 
betakarjuk, és m elegítést csak a végtagoknál alkalm azunk.

6. Dehydrátió m egszüntetése. U talunk i t t  a nem  sérü ltek  preventió jánál 
elm ondottakra. Á ltalában  elvként fogadhatjuk el, hogy súlyosabb sérülések
nél a dehydrátió  legkisebb fokánál is paren terá lis folyadék-bevitelhez folya
m odjunk, m ert a sérü ltek  különösen csekély m értékben képesek csak a szá
jon  át b e ju tta to tt folyadékot adsorbeálni, illetve retineálni.

7. Shock-positió. Ennek a kényszer testhelyzetnek alkalmazása főleg 
addig jön s im ítá s b a ,  amíg a csökkent vérkeringést megfelelő helyen és meg
felelő eszközökkel helyre nem  tud juk  állítani. M inden erősebben kivérzett 
sé rü ltn é l m ár preventive is eredm ényesen alkalm azhatjuk ezt a testhelyzetet- 
Az úgynevezett shock positiót a következő módon hozzuk létre: az alsó vég
tagok emelésével, és a vérnek kézzel a törzs irányába történő kihajtása u tán  
a végtagot a lábfejtő l kiindulva a lágyékhajla tig  rugalm as pólyával, cserép- 
tetőszerűen körü ltekerjük . U gyanakkor a lábvégek felemelésével, a törzs és a 
fej süllyesztésével (a fej kerü l a legmélyebb pontra), a fej felé1 irányuló le j
tős helyzetet hozunk létre . Ezzel elérjük, hogy az alsó végtagokban lévő, m eg 
lehetősen nagym ennyiségű (kb. 5—600 ccm) vér onnan kiszoruljon, és az az 
életfontosságú szervek (máj, agy) jobb vérellátását segítse elő. Ezzel egyszers- 
m m d megkönnyí'tjük a szív m unkáját is, m elynek ebben a helyzetben kisebb- 
te rü le ten  kell a v é r t áthajtania.

8. A keringő vérm ennyiség helyreállítása. A traum ás shock preventió já- 
nak  és theráp iának  legfontosabb kérdése. Ez tö rtén h e t crystalloid-oldatok, 
te ljes  vér, plasma, savó vagy plasm a-pótszerek adásával. A  kérdés részletes 
tárgyalására a theráp iáná l térünk  ki.

9. A z idegvezetés felfüggesztése. M int ism eretes, a traum ás shock patho- 
genesisében a legfontosabb helyet az idegrendszeren keresztü l az agyi cent
rum okhoz eljutó kóros ingerület-halm azok játszák. É rthető  tehát, hogy mind 
a therápiában, m ind a preventióbam ennek az ingerületvezetésnek k iik tatása 
elsőrendű fontossággal bír. Ezeknek az ingerületeknek a vezetését legcélsze
rű b b e n  a V isnyevszkij-féle blokádok segítségével szün tetjük  meg. Az alsó 
vég tag  sérülései esetén  tok-érzéstelenítést, esetleg pararenális blokádot alkal
m azhatunk. A  m ellkas sérüléseinél kiváló eredm énnyel já r  a vago-sympa- 
th ik ú s  blokád. A felső végtag sérüléseinél szintén vagy tok-érzéstelenítést, 
vag y  a  K ulenkam pf-féle plexus brachialis érzéstelenítést végezzük el. Ezek
hez az érzéstelenítésekhoz m inden esetben ’A%-os adrenalinm entes novocain- 
o ld a to t használunk. A  blokádok végzésének technikájára i t t  nem  térünk  ki.
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m ert ezekről a m agyar orvosi irodalom ban is több ism ertető közlemény je len t 
meg. Technikájuk különösebb felkészültséget nem  igényel, m inden orvos kis 
gyakorlat u tá n  könnyen elsajátíthatja.

Ü jabban francia szerzők a sinus carotikusnak niovocainnal való beszüre- 
mítését ajánlják, ami lényegében vago-sympathikus blokádnak felel meg. 
Meg kell még em lítenünk a lum bál-anaesthesia kérdését is, m elytől egyesek 
mind preventív, m ind therápiás adás esetén jó  eredm ényeket lá ttak . Ism erve 
azonban a lum bál-anasthesia vérnyomás-csökkentő hatását, ezt az eljárást, 
amíg nagy állatanyagon kipróbálva nincs, nem  ajánlhatjuk.

A pararenális novocain-blokád a vese vérkeringését is jelentősen jav ítja . 
Ennek traum ás shock m inden esetében nagy jelentősége van, de különösen 
nagy a Bywaters-syndrománál, ahol végeredm ényben a halálok a veseműkö
dés teljes felfüggesztése. Ezért m inden olyan esetben, ahol a syndrom a k ifej
lődésével lehet számolni, szabályszerűen alkalm azni kell, esetleg napjában  
többször is.

10. I&űtéti taktika  a nem  shockos sérülteknél. A harctéri sérü ltek  sebészi 
ellátása nagy körültekintést, nagy sebészi gyakorlatot és megfelelő judiciu- 
mct igényel. A m űtéti tak tika részletezése nem  fé r e közlemény kere
tébe, és a gyakorló orvosok nagyobb részét közelebbről nem is érinti. Vannak 
azonban olyan általános irányelvek, m elyeknek betartása döntő jelentőségű, 
és amelyekkel minden honvédorvosnak tökéletesen tisztában kell lennie.

A sérülteken végzendő m űtétek  lehetnek sürgős, életm entő beavatkozá
sok és lehetnek olyanok, am elyekkel a beteg károsodása nélkül hosszabb- 
rövidebb ideig várhatunk. Életm entő m űtétek  a tracheotomia, nagy erek v é r
zéseinek végleges csillapítása, n y ílt légmell zárása. Ezeket az ezred-, illetve 
a hadosztály-segélyhelyen m indent megelőzve, azonnal végre kell hajtan i. 
Ilyenkor természetesen a preventiós eljárásoknak háttérbe kell szorulniok, 
illetve csak a m űtéttel párhuzamosan, és azt követőleg kell m egtörténniök. 
I t t  is érvényesül azonban az a szabály, hogy a m űtőasztalon fekvő beteget a 
lehűlés ellen védeni kell, és csak a m űtéthez okvetlenül szükséges te rü le te t 
hagyjuk fedetlenül. Minden esetben a m űtét megkezdése e lő tt a beteg vér
csoportját meg kell határozni és azonnal m eg kell kezdeni á  transfusiót, m e
lyet a m űtét tartam a ala tt és u tána m indaddig folytatunk, am íg annak szük
ségessége mutatkozik. Idetartozik az érzéstelenítés kérdése is, és i t t  elvileg 
le kell szögeznünk, hogy még a legkisebb beavatkozás is te ljes érzéstelenítés 
m ellett történjen. Harctéri körülm ények között a " m űtét elő tt közvetlenül 
adandó M o-injectió alkalm azásával legyünk óvatosak, és csak a sérü lt á lta l 
hozott dokumentáció (elsősegély-lap) ellenőrzése után, adjuk meg, m ert k ü 
lönben az egyes kiürítési szakaszokon adagolt M o-injectiók hatása veszélyesen 
kum ulálódhatik. H arctéri körülm ények között a legideálisabb érzéstelenítési 
eljárás a helyi érzéstelenítés, V isnyevszki szerint 74%-os, adrenalin-m entes 
novocain-oldattal, feszes, tovakúszó infiltrátió  form ájában. Az érzéstelenítés
nek ennél a form ájánál a novocain-oldat szinte korlátlan  mennyiségben, az 
utókövetkezmények veszélye nélkül alkalmazható. Sajnos, ez az eljárás éppen 
harctéri körülm ények között, a tömeges sérülések, és így a tömeges m űtétek  
m iatt nem  mindig alkalmazható, m ásrészt m indig lesznek esetek, m elyeknél 
az inhalátiós érzéstelenítés nem mellőzhető (Petrovszkij). Ilyen körülm ények 
között a legcélszerűbben alkalm azható anaesthetikum  kisebb beavatkozások
nál az aethylchlorid bódítás, hosszabb ideig tartó  m űtéteknél pedig az ae ther- 
narcosis, lehetőleg oxygénnel kombinálva. Magasabb kiürítési szakaszokon, 
ahol egymás m ellett és egym ást váltva több brigád dolgozik, tetszésszerinti
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érzéstelenítési módot alkalm azhatunk. Izgatott, psychésen a lterá lt betegnél 
ne kísérletezzünk a helyi érzéstelenítéssel!

Mindazon esetekben, am ikor a beavatkozást nem  kell azonnal elvégezni, 
legjobb a m űtétte l addig várni, míg a beteget olyan állapotba nem  hozzuk, 
m ikor a m űtét a shock veszélye nélkül elvégezhető. Helyesen alkalm azott 
pi em edicátióval ez rendszerint 2 órán belül m ár elérhető. A sérü ltet előzete
sen nyugalom ba helyezzük, melegítjük, fájdalom csillapítót adunk, m ajd súlyo
sabb esetben paren terá lisan  folyadékot, crystalloidokat, még helyesebben te l
jes vért nyújtunk . A V isnyevszki-féle blokádokat lehetőleg m ár a m űtéti be
avatkozás előtt, de legkésőbben akkor végezzük el, am ikor a sérü lt a műtő
asztalra kerül. M űtéti eljárásaink m egválasztásánál m indig szabályként ta r t
suk szem előtt, hogy gyorsan, jól és a lehető legkím életesebben dolgozzunk. 
Mindig azt a legkisebb beavatkozást kell m egválasztanunk, mellyel m ár célt 
érünk. Ó vakodjunk m inden szükségtelen nagyobb és fölösleges beavatkozás
tól! így  például belek sérülései esetén, hacsak nem elkerülhetetlen, soha ne 
végezzünk resectiót, hanem  csak a perforátiós nyílás elvarrását. Minél kímé
letesebben dolgozunk, annál kisebb a következm ényes szövetsérülés, tehát 
annál kisebb az eshetősége a postoperatív shock kifejlődésének. Bár egyes 
szerzők újabban azt hangsúlyozzák, hogy előzetes trau m a kiv.édi a későbbi 
sérülés shockot kiváltó  hatását, saját tapasztalataink  alapján még sem m erjük 
ajánlani, hogy sérü lt egyénen durván m anipuláljunk. Saját észleléseink azt 
bizonyítják, hogy éppen ellenkezőleg, a sérülésre superponálódó újabb traum a, 
így a m űtéti traum a is, hacsak nem a legkím életesebben történik, katasz tro 
fális shock-állapotba sodorhatja a sérültet. Nagyobb beavatkozásoknál a 
transfusiót vagy infusiót a m űtét tartam a a la tt is fenntartjuk , sőt 
szükség esetén m ég u tána is fo ly tatjuk. M inden súlyos sérültnél elengedhetet
len a m űtét a la tti perm anens tensió controll. Különös gond fordítandó az ope
rá lt sérült beteg  m űtéti utókezelésére. A beteget m ű tét u tán  is bőven e llá t
juk  fájdalom csillapítókkal, az operált végtagot megfelelő módon immobilizál- 
juk. Bőséges folyadékbevitelről gondoskodunk. Nagyobb beavatkozások után. 
még harctéri körülm ények között is, elengedhetetlen a vérnyomás, vérkép és 
a vizeletürítés állandó controllja.

11. Fertőzés elleni küzdelem. T ekin tettel a h arc téri sérültek  fertőzések 
elleni csökkent ellenállóképességére, m ely főleg a genny-keltő baktériumokkal 
és az anaerobokkal szemben kifejezett, m indent el kell követnünk, hogy eze- 
k  t kiküszöböljük. Figyelem be véve azt, hogy egyesek szerint a bacteriális 
toy.inoknak is fontos szerepük van a traum ás shock ae'thiológiájában, ezért a 
fertőzések elleni harcnak  a shock preventió ja szem pontjából is döntő jelen
tősége van. Tehát: megfelelő sebkezelés, sulfamidok, antibiotikum ok.

Therápia.

A  m ár k ifejlődött shock-állapot theráp iá ja  nagyrészt megegyezik a  pre- 
ventiónál alkalm azott kezelési eljárásokkal. így  a fájdalomcsillapítás, vérzé
sek ellátása, immobilizáció, a hőveszteség elkerülése, a shock-positió, stb. 
ugyanolyan, sőt m ég fokozottabb jelentőséggel bírnak, m int a preventióban. 
Ezen a helyen a fájdalom csillapítással kapcsolatban csak arra  szeretnénk a 
figyelm et felhívni, hogy shock veszély, és kifejlődött shock esetében a Mo-t 
intravénásán kell alkalm aznunk, V2 m axim um  1 ctg. egyszeri adagban, las
san, visszahúzott vérrel többszörösen felhígítva. Rendszerint egyszeri alkal
mazása elégséges, de naponta kétszer, m axim um  háromszor megismételhető.
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Ennek az alkalmazási módszernek kifejlődött shock állápolnál azért van nagy 
jelentősége, m ert a subcután alkalm azott befecskendezés m ellett a Mo. ilyen 
esetekben m ár nem, vagy csak hiányosan szívódik fel és a keringés helyre- 
állításakor az ism ételten adott M o-injectiók egyszerre felszívódva, a hatásuk 
katasztrofálisan kum ulálódhatik. Az intravénás m orphinnak nem csak a fá j
dalomcsillapítás szempontjából van szinte u to lérhete tlen  hatása, de egyszers
mind fokozza a szívműködés erejét is, valamint jótékonyan hat az anyagcse
rére és a vizeletürítésre.

A dehydrátió m egszüntetésére, illetve a keringő vérm ennyiség pótlására 
még fokozottabb gondot kell fordítani, m int a preventiónál. A keringő vér- 
mennyiség helyreállítása crystalloid-oldatokkal, teljes vérrel, plasm ával, savó
val, vagy plasma-pótszerekkel történ ik .

1. Crystalloid-oldatok. A crystalloid-oldatok segítségével helyre tudjuk 
állítani a keringő folyadékm ennyiséget és segítségükkel a sóveszteséget pó
toljuk. Nem alkalmasak azonban sem  a vér alakos elemeinek pótlására, sem 
pedig a fehérje-deficit kiküszöbölésére. Éppen ezért érthető, hogy crystalloid- 
oldatoktól csak dehydrátió esetében várhatunk jó eredm ényeket, amikoris 
csak folyadék- és sóveszteséggel állunk szemben. C rystalloid-oldatok adása 
minden más esetben nemcsak hatástalan, hanem veszélyes következm ények
kel is já rh a t. így például vérveszteség esetén, m ikor vörös vérsejtek nagy 
számban lépnek ki az érpályából, azaz folyadékveszteség +  sejtes elem vesz
teség együttesen következik be, a szívműködésnek jelentősen fel kell gyorsul
nia ahhoz, hogy a perc-ürítést úgy-ahogy fent tud ja  tartani. Ennek következ
ménye lesz az, hogy az ér keresztm etszetén időegységenként nagy sebességgel 
átáram ló vörösvérsejtek oxygénjüket a környező szöveteknek nem  képesek 
leadni, tehát szöveti hypoxaemia fejlődik ki. Ha m ár most egy ilyen beteg
nek crystalloid-oldatokat adunk, a folyadék- és sóveszteséget pótoljuk ugyan 
és a szív m unkája is átm enetileg megkönnyebbedik, ellenben a keringő vér 
annyira felhígul, hogy a sejtes elemek relatív  száma nagy m értékben csök
ken. Mindennek eredm ényeként a hypoxaemia nemcsak hogy nem  szüntet
hető meg, hanem az m ég tovább fokozódik. Olyan eseteknél, melyeknél 
haemoconcentrátió fejlődik ki, a crystalloid-oldatok adásával tovább csökken 
az intravasalis colloid-osmo'tikus nyomás, am elynek eredm énye nyilvánvalóan 
az exhaem ia további fokozódása lesz. Éppen ezért szabályként szögelhető le, 
hogy traum ás shock esetében a crystalloidok alkalm azása többet árt, m int 
am ennyit használ. Természetesen az elm ondottak nem azt jelentik , hogy a 
crystalloidokat a therápiánál teljesen el kell ejteni. Ha a vérveszteség jelen
tős részét teljes vérrel pótoltuk, ha a haem oconcentrátiót m ár m egszüntettük 
és ha a beteget a shock-állapotból sikerült kihoznunk, úgy további therápia 
gyanánt m ár szóba jöhet a crystalloid-oldatok alkalmazása.

Ami m ár most az alkalmazandó crystalloid-oldatokat illeti, legcélszerűbb 
a kom binált crystalloid-oldatok használata. Ezeknek alapanyaga rendszerint 
physiológiás, vagy enyhéin hypertóniás (2—3%) NaCl-oldat. T artalm az ezen
kívül 5% dextrosét, esetleg m agnéziumot és calciumot is. M int em lítettük, jó 
hatású  részben a táplálás, részben a fájdalomcsillapítás szempontjából, ha a 
crystalloid-oldatokhoz alkoholt is adunk hozzá (5%-os oldat). Komolyabb 
dehydrátió esetén m indig hypertóniás oldatot használunk, m ert Petrovszkij 
vizsgálatai szerint a vízháztartás súlyos zavaraiban szenvedő betegek normó- 
tóniás oldatokat, még ha parenterálisan  ju tta tju k  is a szervezetükbe, képte
lenek retineálni. Ú jabban egyes szerzők igen nagy súlyt helyeznek arra, hogy 
folyadék- és sóveszteségben szenvedő betegek kálium -szintjét is helyreáll}tsuk
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és ezért a kálium nak az infúziós oldathoz való adását ajánlják. Traumás 
shock esetében, am int azt sa já t vizsgálataink is k im utatták , a savó kálium 
szin tje kórosan fokozódik, és így a m agunk részéről a shock therápiájában 
nem  tanácsoljuk kálium ot is tarta lm azó  infúziós oldat alkalmazását.

D ehydrátió enyhébb fokánál, ha csak ennek contraindicátiója nincs, 
am int m ár em lítettük, elegendő a folyadék- és sóveszteség perorális pótlása- 
Középsúlyos esetekben azonban m ár a parenterális crystalloid-bevitelhez 
kell folyamodnunk. M erev szabályt felállítani a rra  vonatkozólag, hogy crys- 
talloid-oldatokból m ikor m ennyit adjunk, nem  lehet, és ezt m indenkor a 
beteg  klinikai állapota szabja meg. Á ltalában középsúlyos esetekben elegendő 
1 lite r  crystalloid-oldat in travénás bevitele és szükség esetén subcutáni még 
további 1 lite r phy«iológiás NaCl-oldatot adhatunk.

2. Teljes vér. A  traum ás shock preventió jának és theráp iájának  leghat- 
hatósabb eszköze a vér. Teljes vérrel pótoljuk a szervezet folyadék-, crystal
loid-, fehérje- és sejtes elem veszteségét, teh á t teljes értékű pótlásról tudunk 
gondoskodni. A te ljes  vér adásával az érpályán belül tökéletesen helyre tud 
ju k  állítani a physiológiás viszonyokat.

Sokat v ita to tt kérdés volt az irodalomban, hogy vájjon  traum ás shock 
esetében a friss vagy konzervált vérnek kell-e előnyt biztosítanunk. így. 
Baum an  észlelése szerint friss vér adása u tán  a  sérü lt sokkal könnyebben 
kerü lne ki a shock-állapotból, m in t k o n z e rv v é r . alkalm azásakor. Szovjet szer
zők (Aszratján, Banájtisz, Gugel-Morozova, P etrovszkij, Burdenko) ilyen 
összefüggést igen nagy anyagon végzett megfigyeléseik során sem  állapíto t
tak  meg, és vélem ényük szerint a konzervált vér használata épp oly hatású, 
m in t a friss véré. Ennek a megfigyelésnek rendkívül nagy jelentősége van, 
m ert harctéri körülm ények között a friss vér transfusiója az alkalm as dono
rok hiánya m ia tt csak ritkán  eszközölhető, sőt bizonyos körülm ények között 
keresztülvihetetlen. M agunk nagy beteganyagon győződtünk meg arról, hogy 
á konzervált vér a shockos betegek kezelésében teljesen  egyenértékű a friss 
vérrel. M int ism eretes, a konzervált vérben a fehérjék  a konzerválás ta r
tam a a la tt nem denaturálódnak. A sejtes elemek közül pedig a vörösvérsej- 
tek, melyek szervezetbe ju tta tá sán ak  shock esetében nagy jelentősége van, 
nem  károsodnak, sőt oxygén-szállító képességük sem  csökken. A  fehérvérsej
teknek  és 'throm bocytáknak, m elyek a konzervált vérben aránylag rövid idő 
a la tt  elpusztulnak, a shock theráp iá jában  nincs jelentőségük.

Ami a transíusió  m ódját illeti, szigorúan különbséget kell tennünk a 
nagy vérveszteséggel já ró  és az egyéb okok fo ly tán  lé tre jö tt shock-esetek 
között. Nagy vérveszteségek esetén, különösen, ha a vérzés m ég csillapítva 
nincs, rapid (masszív) transfusiót kell alkalmazni. Ilyen betegeknél gyorsan 
nagy m ennyiségben ad juk  a vért, szükség esetén, pl. nagy erek sérüléseinél, 
m elyeknél a vérzés m ég folyam atosan fentáll, tú lnyom ást is alkalm azhatunk. 
A túlnyom ás eszközlése legcélszerűbben steril fecskendővel olymódon tö rté
nik, hogy a szerelék levegőző csövén keresztül a fecskendő segítségével nagy 
nyom ással ju tta tu n k  levegőt a v é r t tartalm azó palackba vagy ampullába. 
Túlnyom ás alkalm azásával 500 ccm v é rt 5—fi perc a la tt a szervezetbe ju tta t
hatunk. Különös gondot kell azonban fordítanunk ilyen alkalmazás m ellett 
a lég-embólia prophylaxisára. Természetes, hogy közben a vérzés megszünte
tésére  irányuló m ű té te t el kell végeznünk, és a rap id  transfusiót addig ta r t
ju k  fenn, amíg a vérzés csillapítása u tán  az elvesztett vérm ennyiségnek leg
alább az egyharm adát nem  pótoltuk. A vérzés csillapítása u tán  ilyen esetek
ben  á ltalában  5—600 ccm m ennyiségű vért adunk rap id  transfusióval, mely
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u tán  a további vérm ennyiséget csepp-transfusió form ájában nyú jtju k , mind
addig, míg a vérnyomás nem normalizálódik. Először gyorsabb cseppszámmal 
(percenkint 30), m ajd 'lassabban  (percenkint 15) végezzük a transfusiót. Ha a 
vérnyomás m ár norm alizálódott, úgy á ttérhetünk  crystalloid oldatok infúzió
jára. A rapid transfusió indicátiós te rü le té t szigorúan ta rtsu k  be, m ert ellen
kező esetben a gyorsan b e ju tta to tt nagymennyiségű* vérrel a szívm űködést 
jelentősen m egterheljük. A dott esetben, végső kísérletképpen szám bajöhet az 
in traarteriális transfusió is, m ely a carotison keresztül eszközölve, m ind a 
szívműködés fokozásával, mind az oxygénnek közvetlenül az agyba történő 
juttatásával, életm entő lehet. Főleg rem énytelenül kivérzett eseteknél alkal
m azhatjuk eredményesen, m ég a  k linikai halál beállta u tán i 5 percen 
belül is.

Minden olyan esetben, am ikor a shock-állapot nem a nagy vérveszteség 
következményeként lép fel, csepp-transfusiót alkalmazunk. Ugyanis masszív 
transfusió alkalm azása esetén egyrészről rövid idő a la tt nagy m egterhelést 
rovunk a m ár kim erülőben lévő szívre, másrészről a vérnyomás gyors emelé
sével az exhaem iát jelentősen fokozhatjuk, és így az állapotot m ég csak 
súlyosabbá tesszük. A szívizom nagyfokú kim erülése esetén a szív képtelen 
a nagytöm egben b e ju tta to tt v é rt a kisvérkörön áthajtan i, am inek a követ
kezménye halálos kisvérköri pangás lesz. Ilyen esetekben ezért a transfusió t 
percenkinti 30-as cseppszámmal kezdjük, és kb. 4—600 ccm vér beju ttatása 
u tán  térünk  á t  a lassúbb cseppszámra, mindaddig, míg a vérnyom ás nem  nor
malizálódik.

Természetesen i t t  is érvényesül az a szabály, hogy az adandó vér meny- 
nyiségét m indig a sérü lt klinikai állapotátó l tesszük függővé. E zért az 
adandó vér mennyiségének legjobb indicátora az állandó controll: vérnyomás, 
érlökés és vörösvérsejt-szám  ism ételt, gyakori meghatározása- Szabályként 
fektethető le, hogy mindaddig, míg a sérü lt tensiója 120 Hg. mm. fölé nem 
emelkedik, a vérnyomás legalább 20 percenkint ellenőrzendő, m ég harctéri 
körülmények között is.

3. Plasma. A lkalm azásának különösen a shock egyes eseteiben van  külö
nösen nagy jelentősége, éspedig elsősorban kifejezett haem oconcentrátiónál. 
Haemoconcentrátiónál, m int ism eretes, egy olyan circulus vitiosus alakul ki, 
melynek folyam án a vérfehérjék, főleg az albuminok, successive áram lanak 
ki a környező szövetekbe. Ennek a circulus vitiosusnak a m egszakítása csak 
úgy lehetséges, ha az intravasalis colloid-osmotikus nyom ást rövid idő a la tt 
legalábbis részben helyreállítjuk. A teljes vér bevitelével, ha a haemocon- 
centrátió m ár súlyos, a vérrel b e ju tta to tt sejtes elem ek révén a haemocon- 
centrátió  tovább fokozódik, a colloid-osmotikus nyomás tovább csökken, ami 
által a fehérje-veszteség még súlyosbodik. Ezzel ellentétben, m iu tán  a plasm a 
sejtes elemeket nem ' tartalm az, teh á t alkalm azásánál a haem oconcsntrátió 
nem fokozódik, sőt a keringő vérmennyiséggel keveredve csökkenti a sejtes 
elemek re la tív  számát, és így a haem oconcentrátiót is. Em ellett, m iu tán  
fehérje-tartalm a kétszerese a teljes vérének, in travénás bevitele esetén gyor
san helyre lehet á llítan i az intravasalis colloid-osmotikus nyom ást. Ezért m in
den haemoconcentrátióval járó  esetben tanácsos a kezelést in travénás plasm a - 
infusióval megkezdeni. Ilyen esetekben a subeután vagy in tram usculáris 
plasma bevitellel nem  érünk eélt, m ert a rossz periphériás keringés m iatt 
képtelen felszívódni. Haem oconcentrátiónál, az állapot súlyosságától függően, 
3—600 ccm plasm át adunk intravénásán, és u tána térü n k  rá  a teljes vér 
transfusiójára.
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H abár a plasm a sejtes elem eket nem  tartalm az, tehát az esetek nagy 
részében a teljes v é r t nem pótolhatja, teljes vér hiánya esetén haemocon- 
centrátióval nem  já ró  traum ás shocknál is adjuk. Ilyenkor segítségével nor- 
m alizálni tudjuk a vérnyom ást mindaddig, míg teljes vér nem áll rendelke
zésünkre. Nagy előnye, hogy száríto tt állapotban éveken át tárolható, tá ro 
lása gondot nem  igényel, könnyen szállítható, és vércsoport meghatározás 
nélkül adható. A lkalm azható intravénásán, intram asculárisan és subcután. 
Az em lített esetek kivételével m indig célt érünk intram usculáris vagy subcu
tán  alkalm azásával is. Ha megfelelő mennyiségű plasm a áll rendelkezésünkre, 
úgy helyesen cselekszünk, ha traum ás shock minden esetében a teljes vér 
transfusiója m elle tt 3—400 ccm. plasm át is adunk subcután vagy intram us- 
culárisan.

I tt  akarjuk megjegyezni, hogy súlyos traum ás shock esetében, m ikor a 
vénák teljesen collabálnak, ne kísérletezzünk a venapunctióval, hanem  azon
nal praeparáljunk  vénát, és az ebbe kötö tt kanülön keresztül alkalmazzuk a 
transfusiót és infusiót.

4. Savó. A fibrinogén kivételével az összes vérfehérjét tartalm azza. M int
hogy az intravasalis colloid-osmotikus nyomás fenntartása az album in fractió- 
hoz van .kötve, hatása  m indenben megegyezik a plasmáéval. Egészen a leg
u tóbbi időkig ebből a szempontból csak az em beri savó jö h ete tt számításba, 
m íg az állati savót hetero-agglutinin tarta lm a m iatt meg sem kísérelték al
kalmazni. B jelenkij szovjet ku ta tó  érdeme, hogy sikerült aspecifikus m arha
savót előállítania, m ely  therápiás célokra kitűnő eredm énnyel felhasználható. 
E lőnye különösen háború  esetében nyilvánulna meg, amennyiben korlátlan 
m ennyiségben á llíth a tó  elő. Alkalm azási m ódja ugyanaz, m int a plasmáé.

5. Plasma-pótszerek. Ebből a szempontból elsősorban: az izolált albumin- 
fractiónak van je len tősége .. E lőállítható emberi és álla ti vérből. M inthogy az 
izohaem agglutininek a vér globulin fractiójához vannak kötve, az állati Vér
ből előállított a lbum in  is veszély nélkül alkalm azható emberen. Minthogy az 
in travasalis colloid-osm otikus nyomás az album in concentrá'tiótól függ, é r t
hető, hogy az onkotikus nyomás csökkenése esetén parenterálisan  nyújtva 
nem csak pótolja, hanem  sokszorosan felül is m úlja a plasm a hatását. Előnye, 
hogy igen kis m ennyiségben is hatásos, h á trán y a  azonban, hogy előállítása 
rendkívül költséges, és ezért a gyakorlatban m ind a mai napig nem tudo tt 
elterjedni.

A plasm a-pótszereknek háborús viszonyok között óriási jelentősége volna- 
ezért szám talan k u ta tó  foglalkozott és foglalkozik ma is ezzel a kérdéssel, 
m ert hisz nem vitás, hogy ha a vérre l egyenértékű anyagot tudnának előállí
tan i, a vérpótlás kérdése egyszerűen m eg lenne oldva. M inden pótszernek 
közös hibája ugyanaz, m int a plasm áé és a savóé is, hogy az érpályán belül 
oxygént sem m egkötni, sem szállítani nem képes. Szám talan synthetikus és 
term észetes plasm a-pótszerrel rendelkezünk, m elyek közül azonban csak né
h án y  terjedt el a gyakorlatban. A plasm a-pótszerekkel szemben a következő 
követelm ényeket á llítju k  fel: 1. Ne léphessen ki könnyen és ham ar az érpá- 
lyából; 2. osmotikus nyom ása és viscösitása a lehető legnagyobb m értékben 
közelítse meg a te ljes  vérét; 3. lehetőleg izotóniás legyen a vörösvérsejtekkel 
szemben; 4. ne legyenek antigén tulajdonságai és általában semmiféle szem
pontból se legyen árta lm as; 5. legyen könnyen előállítható és olcsó, intravé 
nás alkalmazása gyors és egyszerű legyen.

Ezeknek a követelm ényeknek csak igen kevés plasm a-pótszer felel meg. 
Az acacia antigén tulajdonságokkal rendelkezik, károsítja a májat, az ascites-
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folyadék csak kis mennyiségben nyerhető, és gyakran toxikus, alkalm azása 
után gyakran észleltek haem olytikus shockot. A pefctin károsítja a RES-t, 
alkalmazása u tán  tartós splenom egáliát is észleltek. A hal-gelatina és álla ti 
gelatina hatása még nem eléggé kivizsgált, huzamosan nem tárolható, tárolás 
alkalmával osmotikus nyomása gyorsan csökken. Az aminosavak az in tra 
vasalis colloid-osmotikus nyom ást még átm enetileg sem képesek emelni.

Az utóbbi években különösen 2 szer alkalmazása kerü lt előtérbe: a dex- 
tran é  és a polyvinylpirrolidoné (Periston, Plasmosan, Sub’tosan). A dextran  
előállítása igen költséges, és am ellett antigén tulajdonságokkal rendelkezik, 
ezért érthető egyes szerzők idegenkedése ezzel a szerrel szemben. Sokkal egy
hangúbban nyilatkoznak m eg a vélemények a Hecht és Weese által elsőnek 
használt polyvinylpirrolidon használhatósága mellett. Előnye a  szernek, hogy 
antigén tulajdonságokkal nem  rendelkezik, aránylag hosszú időn á t fenn ta rtja  
az onkotikus nyom ást az érpályán  belül, szerveket nem  károsít, és előállítása 
aránylag olcsó. Természetesen végleges vélem ényt mondani, miután; igazán 
k iterjedt vizsgálati anyag még nem állott rendelkezésre, erről a szerről sem 
lehet.

6. Anti-shockos oldatok. Ezek előállításával és alkalm azásával főleg szov
je t szerzők foglalkoztak k ite rjed ten  a Nagy Honvédő H áború folyamán, sőt 
egyesek m ár e lő tte  is. Számos ilyen anti-shockos oldatot ír tak  le: legelterjed- 

, tebbek voltak a Leningrádi Intézet oldata, az Aszratján- és a Popov-oldatok. 
Gugél— Morozova kiváló összefoglaló m unkája szerint a vezetése a la tt álló 
shock brigád számos esetben alkalm azta ezeket az oldatokat, jelentősebb ered
m ény nélkül.

A keringő vérmennyiség helyreállításában a folyadék-, illetve vérpótlás 
m ellett nagy jelentősége van  a keringést centrálisán és periphériásan tám o
gató gyógyszereknek. 'A M o-nak ilyen irányú hatásáról m ár szóltunk. Tekin
te tte l arra, hogy a szív traum ás shockban erősen tú l van terhelve, a cen trá 
lisán ható szívszerek adásával (Strophantin) óvatosan kell eljárnunk. Leg
helyesebben akkor járunk  el, ha a strophantin t az infúziós oldathoz adva al
kalmazzuk. Hasonló módon ajánlatos alkalmazni a periphériásan ható szere 
két is. Ebből a szempontból az érszűkítők jönnek szám ításba (adrenalin, (sym 
pathol, pulsoton, cormothyl, stb.). Érszűkítők adása több szempontból előnyös. 
Egyrészt ellensúlyozva a vasodilatátiót, csökkentik az érkeresztm etszetet, a 
capillárisok egy része zárul, tehát az átáram oltatási te rü le t szűkül, am inek 
következtében a szívre kisebb feladat hárul. M ásrészt csökken, illetve eny
hébb esetekben megszűnik a capilláris stasis, ezáltal nő a keringő vérm eny- 
nyiség. és elejét vesszük a további fokozott folyadék +  fehérje  +  crystal
loid kiáramlásnak.

Hivatkozással a shock pathom echanizm usánál elm ondottakra, a shock 
therápiájában az oxygén-belélegeztctés az egyik leghatásosabb fegyver. A lkal
mazása már kifejlődött hypoxaem ia esetében nélkülözhetetlen. Megkönnyíti 
használatát, hogy egy palackból elágazó csövek segítségével egy időben több- 
beteg shoicktalanííásánál alkalm azhatjuk.

A «hock pathom echanism usának tárgyalásánál részletesen em lékeztünk 
meg a histam in kérdésről. M ár o tt k ifejtettük, hogy a legújabb vizsgálatok 
bebizonyították, miszerint a histam innak a traum ás shock kiváltásában semmi 
szerepe nincsen. Éppen ezért anti-histam in hatású  szerek adásától therápiás 
eredm ényt nem  várhatunk. A legújabb kutatások eredm ényeként, mely sze
rin t traum ás shock esetében mindig megfigyelhető lenne a mellékvese kéreg 
állomány hypofunctiója, többen m egkísérelték kéreg-horm onok adását.
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Magunk több esetben  alkalm aztunk m ind an ti-h istam in  készítm ényeket, m ind 
kortigen-horm onokat, egymással com binálva is, és adásuktól semmi lényege
sebb eredm ényt nem  láttunk . Ilyen  módom sem  a shock-állapot súlyosságát, 
sem  idő tartam át befolyásolnunk nem  sikerjalt.

Á ltalában szabályként fogható fel, hogy shockos beteget, ha csak közvet
len  egyéb életveszedelem nem  fenyegeti — (pl. fulladás), nem  operálunk, ha
nem  a m űtét időpontjával m indaddig várunk, míg a beteget a shock-állapot- 
ból biztosan ki nem  hoztuk. Shock-állapoton á tese tt beteg m űtétjénél lehetőleg 
ne narcotizáljunk, a  legkisebb beavatkozást válasszuk és azt a leggyorsabban 
és legkím életesebben végezzük el, a  beteget pedig a m ű tét egész időtartam a 
a la tt  fokozottan gondos m egfigyelésben kell részesíteni (pulsus, vérnyomás). 
A  m űtét egész ideje a la tt a csepptransfusiót fenn kell ta rtan i. A beteg általá
nos állapota m ég m űtét u tán  is legalább 48 óráig fokozott figyelm et igényel. 
Különösen a kielégítő folyadékbevitelre kell nagy sú ly t helyezni.

Specifikus therápia.

1. Végtag-sérült shock-esetek ellátása. Teendők: im mobilisátió, melegítés, 
fájdalom csillapítás, transfusió, érszűkítő szerek adása, novocaín-blokád. Ha a 
sérü lte t esm archolták, úgy a leszorítás feloldásakor a beteget különös gond
dal kell m egfigyelni (tourniquet-shock!). Szovjet szerzők a ján la tá ra  célszerű 
a leszorítás alatt tokblokádot eszközölni, és ha am putatiora kerül a sor, úgy 
azt a leszorítás levétele nélkül, vagy az alatt, vagy pedig az első. leszorítás
tól proxim alisan felhelyezett ú jabb  Esm arch és ta régi leszorítás között vé
gezzük  el.

2. M ellkas-sérült shock-esetek ellátása. Különbséget kell tennünk nyílt és 
zá rt m ellkassérülések között. N yílt m ellkassérülésnél m inden m ás beavatko
zást megelőzve a m ellüreget zárni kell. Vago-sympathicus blokádot alkalm a
zunk, fájdalom csillapítókat és érszűkítőket adunk. A m ellkas zárásának m ű
té tje  a lehető legrövidebb időt vegye igénybe. V ért csak csepp-transfusió fo r
m ájában szabad adni és állandó controll m ellett (tüdőoedema veszélye!) Crys- 
talloidok ádása műhiba!

Z árt m ellkassérüléseknél, m elyeknél shock aránylag ritk án  fejlődik ki. 
különbség a n y ílt m ellkassérülések kezelésével szemben az, hogy tüdőoedéma 
veszélye kevésbbé fenyeget, teh á t a transfusió adása kevesebb óvatosságot 
igényel.

3. Hasi-sérült shock-esetek ellátása. Leglényegesebb a fájdalomcsillapí
tás. A hasi sérü lt shockos betegek reanim atió jánál nagym ennyiségű vérre van 
szükségünk (átlagban, 1200 ccm). Az ilyen sérülések kapcsán kifejlődött shock- 
állapot kezelése igényli a legnagyobb figyelmet. Különösen nagy gorid fordí
tandó a fertőzések preventiójára.

4. Aknasérülések kapcsán kife jlődö tt shock-esetek ellátása. M inthogy az 
ilyen sérülések következtében rendszerin t légnyomás okozta tüdőliaesio is ki
fejlődik, a transfusióra vonatkozólag érvényes mindaz, am it a ny ílt mellkas
sérüléseknél elm ondottunk. L együnk figyelemmel arra, hogy aknasérülések 
kapcsán gyakoriak a re jte tt hasi sérülések, és ezek következm ényeként súlyos 
hasűri vérzések, m elyeknek e llátása elsőrendű fontosságú.

5. A  B yw aters syndroma kezelése. A syndrom a második fázisában kifejlő
dött shock-állapot kezelése p lasm a in travénás bevitelével történik . Á ltalában 
a plasmából lassú cseppszám m elle tt 2—3 lite rt kell adni. Az igen nagyfokú.
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haemoconcentratio m ia tt te ljes vér adása szigorúan tilos mindaddig, am íg a 
beteg legalább 2 liter plasm át nem  kapott. Igen nagy gondot kell fordítanunk 
a localis kezelésre: a sérü lt végtagot rugalm as pólyával tekerjük  körül, és 
emeljük meg. A syndrom a a traum ás shock egyetlen olyan fa jtá ja , melynél 
a sérült végtag hűtése valóban jó eredm ényeket ad. Egyesek a ján lják  a sé
rü lt végtag több helyen történő incisióját is, a nyom ás csökkentése péljából. 
Ennek az eredm ényei azonban bizonytalanok, és emellett, különösen fenn-, 
forog ilyenkor az infectio veszélye. Am ennyiben a lágyrészsérüléshez fractura 
is társul, a repositiot ne erőltessük, hanem  folyamatos, óvatos húzással repo- 
náljunk. A V isnyevszkij-féle blokádok alkalm azásának jelentősége felbecsül
hetetlen. A blokádokat folyam atosan alkalmazzuk, esetleg nap jában  többször 
is m egismételjük.

A syndrom a későbbi szakaszában kifejlődő anuria kezelése csak annyiban 
té r el a m ás okok folytán létrejövő anuriátó l, hogy k iterjed ten  végezzük a 
blokádokat.

A  traumás shock szakaszos kezelése.

Sérülések tömegesen, és a legkülönbözőbb m egjelenési form ában  harc
téri körülm ények között fordulnak elő, és ezek ellátását a harctér sajátos kö
rülm ényei is megnehezítik. Különösen nagy feladatot ró a harctéren  működő 
orvosokra a  shockos beteg ellátása. Le kell szögeznünk tehát azokat a keze
lési elveket, m elyeket a hadszíntéren, a k iürítés egyes szakaszain követnünk 
kell. Minden egyes kiürítési szakaszon a sebesültek ellátásánál a rra  kell tö re
kednünk, hogy egyrészt m egszüntessük azokat a  feltételeket, am elyek aethio- 
lógiailag alkalm asak a shock-állapot létrehozására, m ásrészről arra , hogy a 
m ár k ialakult shockot szinte kialakulásának pillanatában kezelésbe vegyük. 
A shock elleni küzdelm et a k iürítés egyes szakaszain a következőkben 
vázoljuk. • .

1. Sebesült-fészek. S érültek  gyors felkeresése, védett helyen való ideigle
nes elhelyezése (sebesült-fészek). Gyors és szakszerű elsősegély-nyújtás, véde- 
lem nyujtás a lehűlés ellen (takarók, meleg italok). Szükség esetén  Esmarch 
felhelyezése és im provizált immobilizáció. Nyári időben a sérü lte t óvni kell 
a tűző nap hatásától. Gyors és kím életes hátraszállítás.

2. Zászlóalj-segélyhely. Legfontosabb teendő a szükségszerű ellátás és 
gyors hátraszállítás. A betegnek fájdalom csillapítót adunk (Mo.), szakszerűb
ben immobilizáljuk a sérü lt végtagot. Am ennyiben a sebesült-fészekben Es- 
m archot nem  helyeztek fel, és ennek szükségessége m utatkozik, úgy az itt 
történik  meg. Minden beavatkozás, különösen az ado tt gyógyszerek, gondo
san dokum entálandók. A zászlóalj-segélyhelyen a hátraszállítási sürgősség 
szempontjából m ár bizonyosfokú osztályozás történik. Shockos sérü ltek  azon
nal hátrairányítandók.

3. Ezred-segélyhely. Á ltalában a shock elleni küzdelem nek i t t  m ár rész
ben m egvannak az anyagi és személyi feltételei. Elvileg azonban mégis csak 
a legszükségesebb sebészi beavatkozásokat ha jtjuk  végre: pl. tracheotom ia, 
roncsolt és csak bőr- és izom -cafatokon lógó végtag eltávolítása. A vérzést 
ezen a kiürítési szakaszon véglegesen m ég nem  lá tju k  el. Ha az Esm arch- 
leszorítás 2 óránál régebben történ t, úgy itt  a  leszorítás feloldása u tá n  a  seb-
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ben magában elhelyezett érszorítókkal csillapítjuk  a vérzést. Legífontosabb 
ténykedések: szakszerű immobilizáció, küzdelem a lehűlés vagy egyéb hőha
tások' ellen, fájdalom -csillapítás, sebfertőzés elleni küzdelem (penicillin) és 
transfusió. K iürítés és gyors hátraszállítás, k ivéve a m ár shockos sérülteket, 
akiket mindaddig a segélyhelyen kell tartanunk , míg állapotukban javulás 
nem  következik be. Novocain-blokádok itt  m ár alkalm azásra kerülnek. Ha 
azonban előreláthatólag a segélyhely rövid időn belül települni kénytelen, 
úgy ne kezdjünk bele a shocktalanításba. m ert a tapasztalat szerint, ha a sé
rü lt a további szállítás közben újból shockba kerü l, vagy javuló állapota is
m ét súlyosbodik, helyzete m inden további theráp iás beavatkozás ellenére 
rendszerint rem énytelenné válik. Ilyen esetekben a shockos sérü ltet azonnal 
szállítsuk hátra  a hadosztály-segélyhelyre, vérkeringés-javító  szerek adása 
után .

yHmiímvwiMá

4
I n j e c h o H  

R ö g z í tő  k ö té s  

E rle szo rifá s

-Shock elleni küzdelem az egyes
í i  1 A c« f *»n  1/ n  c t n t / n r í  __

Vérzés ideiglenes ellátása 

Transfusió c s o p o r ta zo n o s  d é r

ShocktaJanitás hlokádok

4. H adosztály-segélyhely. A hadosztály-segélyhely külön shocktalanító 
sáto rral és reanim áló brigáddal rendelkezik, és m inden anyagi lehetősége 
m eg van adva a tökéletes shocktalanításhoz. M iután elvileg a hadosztály- 
segélyhelyen m inden m űtét elvégezhető, a h arc téri reanim álás alappillére ez 
a segélyhely típus. I t t  a shockos sérü ltek  kezelését a sebész és a reanimáló 
orvos együttesen h a jtják  végre, de a kezelésért végeredm ényben a sebész a 
felelős, m ert ő dönti el a m űtéti beavatkozás, vagy a reanim átió elsőbbségét, 
ő szabja meg a m ű té ti tak tikát és az érzéstelenítés m ódját. M iután a hadosz
tály-segélyhelyem súlyos sérülteken súlyos m űtéti beavatkozások végzendők 
el. a shock kialakulásának lehetősége különösen nagy, és így nemcsak a shock
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kezeléséről, de szakszerű preventiójáról is állandóan gondoskodni kell. A  trau- 
más shock szakszerű th eráp iá ja  és preventiója szempontjából döntő jelen tő
ségű, hogy a hadosztály-segélyhely laboratórium m al is rendelkezik, és így a 
reanim álásnál mindig a legmegfelelőbb kezelési e ljárást tudjuk megválasztani.

A hadosztály-segélyhelyen a shocktalanítás m enetét röviden a követke
zőkben vázolhatjuk: az elülső kiürítési szakaszoktól „shock“ jelzéssel érkezett 
sérülteket az irányító egyenesen a shock-sátorba szállíttatja , ugyancsak köz
vetlenül ideirányitják az osztályozóban shockosnak, vagy shockgyanusnak 
talá lt eseteket is. A shock-sátrat közvetlenül a m űtő m ellett kell elhelyezni, 
hogy így a sebész és a reanim áló állandó együttm űködése biztosítható legyen. 
A shocktalanítás itt azonnal megkezdődik, és a m űtéttő l m indaddig várunk, 
míg a sé rü lte t a shock-állapotból ki nem hoztuk, kivéve a halasztást nem  tűrő  
eseteket. Vannak azonban esetek, pl. a hasi sérülések, melyeknél bizonyos időn 
túl (4 óra) várn i nem ajánlatos. Ha azonban a reanim álást szakszerűen végez
zük, a rem énytelen eseteket leszámítva, a sérülteket rendszerint 2 órán belül 
ki tudjuk hozni a shock-állapotból. Elv az, hogy a reanim álás befejezése u tán  
legalább 18—20 óráig egy helyben kall m aradniok a sérülteknek, és csak 
azután lehet szó a továbbszállításról.

5. Szakosított kórház■ M iután ezek megközelítőleg békefeltételek között 
dolgoznak, az itt adódó shock-esetek ellátásának m inden lehetősége meg van 
adva. I t t  inkább a postoperativ shock-esetek fordulnak elő, tehát fő!eg a pre- 
v'entióra kell a súlyt fek tetn i.

Közleményeinkben elm ondottak korán sem m erítik  ki a traum ás shock 
problém áit, céljuk inkább csak az, hogy a számtalan, és nehezen á ttek in thető  
kérdést lerövidítve és átszűrve, hozzáférhetővé tegyék. Feladatunknak azt te 
kintettük, hogy egyrészt a tarum ás shock-állapottal akár elméletileg, akár 
gyakorlatilag vagy experim entálisán foglalkozni óhajtók részére tám pontokat 
adjunk, másrészt, hogy a honvédorvosok megfelelő irányelveket kapjanak 
nemcsak a traum ás shock harctéri kezeléséhez, de az egész állapot lényegének 
m egértéséhez is. Csak az, aki a traum ás shock kérdését m ár mély: ehatóbb 
tanulm ányozás tárgyává te tte , ismeri azokat a nehézségeket, m elyekkel ezen 
a téren  még jól képzett szakorvosok is szem bekerülhetnek. És hacsak megkö
zelítőleg is sikerült közelebb vinni orvosainkat ennek a kérdésnek a tisztázá
sához, úgy nehéz feladatunknak m egfeleltünk.
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A B udapesti'O rvostudom ányi Egyetem  II. sz. sebészeti k lin ikája (igazgatór 
dr. Hedri Endre e. ny. r. tanár), Röntgenosztályának (főorvos: dr. Zsebők Zoltán 
e. m. tanár) közleménye:

R ekeszbe  á tfúródott  cardiaközeli  hátsófali
gyom orfekély

írta: Dr Zsebők Zoltán.

A  háborút követő években a  statisztikai adatok szerint, a gyomorfekély 
jóval gyakoribb. Ez a körülm ény indokolja, hogy figyelm ünket az atypusos 
esőtekre is fokozottan ráirányítsuk.

Amíg M adelung  10.000 boncolási esetből 4,45%-nál ta lá lt u lcust vagy 
gyógyult ulcusra jellemző heget (1939), Eschbach 1000 boncolt esetében (1946) 
m ár 18,7%-ban észlelt hasonló elváltozásokat. Az 1938. évi adatokat standard  
értéknek  véve, kétségtelen, hogy a háborút követő esztendőkben az ulcusok 
szám a közel 50% -kai emelkedett. Ez a megfigyelés jól beleilleszkedik az ulcus- 
ró l vallo tt ú jabb  felfogásba, m ely  szerint ez a betegség távolról sem csak 
locallis jellegű, hanem  jelentős részben idegrendszeri behatásoknak m anifes- 
ta tio ja . Könnyen elképzelhető teh á t, hogy az ulcusok számának növekedése a 
legszorosabb függvénye a háborús és ezt követő esztendők izgalmainak, 
szociális viszonyainak, egyszóval a m  lieunelc.

Dem onstrálandó esetünk, az irodalm i adatok  szerint is, a gyomorfekély 
legritkább m egjelenési formája, az úgynevezett m agasan ülő, cardia közeli, 
hátsófali ulcus, m elynek ritkaságát fokozza, hogy nem  acut folyam at továbbá, 
hogy a beteg m indössze 32 éves, és anacid.

Az ú- n. .,régi“ gyomorfekély, localisatioja szerint,

magasan
ülő

hátsó
falon

ülő

typusos 
helyen a 
kisgörbü- 

leten

az angu- 
luson

praepylo-
ricusan

pyloruson duode-
numon

2.4 0 6 3',5 3,5 8,4 76,2

százalékosan.

A  táblázatból, s  az ábrákból k itűn ik , hogy esetünk ritkaság, annál inkább, 
m ert K aik  az ulcusos betegek átlagos életkorát 40 évre, míg Eschbach 48 évre 
teszi. Gyom orra localisált régi folyam atoknál pedig ugyanő 51.7 évet állapít 
meg.

Az ilyen, fia ta l korban előforduló eset figyelm ünket az ú. n. constitutio- 
nalis factorokra kell, hogy irányítsa, m iu tán  nyilvánvaló, hogy a vegetatív 
stim atizáltságnak nagyobb szerepe lehet az e fa jta  ulcusok kialakulásánál,
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mint pl. az állandójellegű, vagy megismétlődő localis izgalmi behatásoknak.
(Hyperaciditas, alkohol, stb.)

Betegünk kórrajzi adatai a következők!:
J. P. 32 éves, földműves,
Családi terheltségről nem  tud.
Alkohol: 0 ,  naponta 4—5 cigaretta, nemi betegség: 0 .
G yerm ekkori megbetegedésre nem  emlékszik.

Betegségére vonatkozóan előadja, hogy 16 éves kora óta betegnek tudja 
magát, am ikor hirtelen gyomorgörcsöt kapott és összeseit, de orvosi kezelés 
alatt nem  állott. 1946-ban ism ét görcsei voltak, és gyom ortáji fá jdalm ai azóta 
állandóan fennállnak.

1947. januárban egym ásután háromszor veit gyomorvérzése, ekkor orvosi 
vizsgálatban és kezelésben részesült. 3—4 hónapig tünetm entes volt, míg; 
1948-ban isméit volt gyomorvérzése és ism ét kórházi kivizsgáláson ese tt át.

1. sz. ábra.
Régebbi'ulcusok százalékos eloszlása a gyomron. ,

EscHbacu után.

Jelenleg étkezés u tán  rendszertelenül, hosszabb-rövidebb ideig ta rtó  fá j
dalmai vannak. Gyakran böfög, széke: normális. Többször szédül, fe je  fáj. 
Az utóbbi évben 15 kg-ot fogyott. Étvágya: jó.

Sta tus praesens: A csont és izomrendszer ép. A  lá th a tó  nyálkahártyák  
kissé halványak.

Idegrendszeri elváltozás nem  m utatható  ki.
Fogazat: hiányos, ápolatlan.
M ellkasi és hasi szervek kóros eltérést nem  m utatnak, e ltek in tve attól, 

hogy az epigastrium  alsó felében nagyfokú nyom ásérzékenység van.
Vérnyomás: 130—70 hg/mm.
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Próbareggeli: szabad HCL: 0  (!!) összacid: 10 
0 /6—0/6—0/ 6—0/6—0/6—0/ 6—0/10 »
A fractional! próbareggeli éhgyomorra: 10—20—30—45—60—90— és 120 

perc m úlva h a táro z ta to tt meg.
Tejsav: 0  Boas—Oppler: 0  
Süllyedés: 1 ó. m.: 16 mm.
Vizelet: 0
VVsejtszám: 4,380.000 
Hgb.: 45%.
Fvsejtszám : 12,600

2. sz. ábra.
1. sz. eset. Az oldalirányú felvételen jól lá tható  a hátsófalon 

a diaphragm ába bedomborodó inggombszerű ulcusfészek.

M űtét: (op. Prof. Hedri) „Felső, m edian laparatom  a. Látható, hogy a 
■cardia alatt a fornixon, a hátsó falakon kb.csecsemőtenyérnyi callusos udvar
ra l körülvett ulcus ül, mely h á tu l a rekesszel 2 F t-nyi terü le ten  összenőtt és 
oda perforált, stb .“
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Dem onstrált esetünk bár egyike a legritkább fa jtá jú  ulcusnak, de távol
ró l sem legnehezebben kim utathatók közé tartozik. Köztudomású, hogy a 
m agyar Elischer továbbá Holzknecht, Haudek, Rieder, Berg, Forsell, stb. k i
m unkálták a röntgenvizsgálat módszerét, ugyannyira, hogy K entner  joggal 
teszi 95%-ra a röntgenvizsgálattal k im u ta to tt ulcusok arányszám át.

Csak a körültekintés hiányában és nem  elég alapos szakm ai felkészült
séggel lehet magyarázni, hogy számos vizsgáló kézen átm ent betegünk ulcusa 
éveken á t felderítetlen  m aradt, annak  elleniéire, hogy kim utatása nem  volt nagy 
problém a, m ert terjedelm énél fogva is m eghaladta a norm al értékeket.

3. sz. ábra.
2. sz. eset. Teljes balra fordulásnál látható  a hátsó falon levő babnyi 

penetráló ulcus kontrasztanyaggal kitöltött fészke.

Második hátsófal ulcusos esetünk a következő:
K. J. 52 éves férfibeteg. Anamnesis: 1932-ben ,,gyom orfekély“-t á llap íto t

tak  meg. K onzervatív kezelés u tán  panaszai nem  szűntek. 1948-ban fájdalm ai 
fokozódtak, s mivel cholelithiasisos roham ai is voltak, ez évben chodecystec- 
tom iát végeztek ra jta  és galam btojásnyi követ távo líto ttak  el. U tóbbi időben 
30 kg-ot fogyott, állandó gyom orfájdalm ait gyógyszerek nem  csillapították.
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Status praesens: A has jobb felső negyedében pararectalis metszés hege.. 
A  has puha, kóros resistentia nem  tapintható.

F rac tionált próbareggeli: szabad sósav ossz. acid. 
0 perc 0 6

10 „ 0 4
20 „ 0 4
30 „ 0 4
90 „ 0 5

Tejsav negatív.
Vörösvérsejtszám: 3-680.000 

haemegh: 70% 
fvs.: 3800

W estergreen: 1 ó 15 mm 
2 ó 30 mm.

Ennek az esetnek az érdekességét nemcsak abban lá tju k , hogy az ulcus, 
m ely  hátsófalon ü lt, látszólag évtizedek óta ..állott fenn, hanem  hogy m iként 
m ásik  esetünkben is, a betegnél Szabad sósav a gyom om edvben k im utatható  
egyáltalán  nem  volt.

Irodalom:

ESCHBACH, Die R öntgenbeurteTung der U lkuskrankheit. Thiem e Verl. Leip
zig. 1949. (Részletes irodalm at lásd ott.)1

TESCHENDORF, Lehrbuch der röntgenologischen D ifferentialdiagnostik. 
Thieme Verl. S tu ttg a rt. 1950. (Részletes irodalm at lásd ott.)

Az Egészségügyi Csoportfőnökség Tudományos Tanácsa á lta l csapatorvosok 
szám ára k iírt pályázatra  beérkezett dolgozatok közül I. d íja t nyert munka.

Hasi panaszolt elkülönítő kór  je lzése  
a csapatorvosi  gyakorlatban

Irta: Dr. Erdélyi István 
orvosőrnagy

,,A hasi panaszok elkülönítő kórjelzése a csapatorvosi gyakorlatban“ című 
tanu lm ánynak  a heveny és idült betegségek akkora csoportjával kellene fog
lalkoznia, hogy ez szinte magába foglalja az egész belgyógyászatot. Gondol
ju n k  csak a vérképző szervek, vagy a keringési szervek megbetegedéseinél, 
vagy  ak á r a tbc-nél fellépő és sokszor m egtévesztő módon, először jelentkező 
hasi panaszokra. M indezeket egy tanulm ány keretében még csak felsorolni is 
lehete tlen . Fentiekhez hozzájárul m ég az is, hogy a betegségek keletkezéséről, 
kórfejlődéséről k ia laku lt új, haladó felfogásunk szerint izolált, egyes szer
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vekre lokalizált betegségek nincsenek, hanem a kóros folyam at m indig csak 
a szervezet egészére gyakorolt hatásában, a működő szervrendszerek kölcsön
hatásában és az egyes szervek részéről a központi idegrendszer felé haladó 
jelzések (enteró-receptorok), valam int a központi idegrendszer ezekre adott 
reakciójának összefüggésében értelm ezhetők és érthetők meg. Sőt, ezen tú l
menően, a szervezet nem tanulm ányozható és «nem érthető  m eg elszigetelve, 
„légüres térbe helyezve“, hanem csak környezetének, term észeti és társadalm i 
környezetének konkrét viszonyai között, hiszen ezek a konkrét környezeti 
viszonyok pillanatnyi szünet nélkül' ingerként hatva befolyásolják a szervezet 
működését. Ennek a katonaorvosi gyakorlatban különös jelentősége van, 
am int ezt látni fogjuk.

M indezeket előre kellett bocsátani annak m egm agyarázására, hogy egy 
ilyenfajta tanulm ány a dolog term észeténél fogva szükségképpen hiányos és, 
csak nagy vonalakban, a legfontosabbakat kiem elve foglalkozhat tárgyával.

Ha most m ár a csapatorvos működésének körülm ényeit vizsgáljuk, ez so k ' 
tekintetben megegyezik az általános gyakorlatot folytató orvos helyzetével, 
bár bizonyos, nem  is lényegtelen különbségek vannak. Fontos körülm ény, 
hogy a beteganyag, illetve emberanyag, amivel a csapatorvosnak dolga van, 
nagyjából azonos körülm ények között élő, azonos elhelyezési és hygiénés vi- 
szonyok között lévő, azonos módon és m értékben igénybevett emberekből áll. 
Ez a körülm ény kétségtelenül befolyásolja az egyes betegségek m egjelenési 
módját.

Hasonlít a csapatorvos helyzete az általános gyakorlato t folytató orvosé
hoz abban is, hogy bizonyos diagnosztikus eszközök (röntgen, laboratórium ) 
nem. vagy csak korlátozott m értékben állnak rendelkezésére. Ki kell azonban 
emelnem, hogy a gyengélkedőszoba, am i a betegészlelésre és megfigyelésre 
rendelkezésre áll, igen nagy segítséget jelent a pontos kórism e felállításában.

Két m egjegyzést kell m ég előrebocsátanom: áz egyik az, hogy. a haladó 
szovjet egészségtudományt tanulm ányozva és fokról-fokra megismerve, nálunk 
is az orvosi m unka súlypontja a megelőzés irányában  tolódik el. Ez kétségte
lenül a legnagyobb m értékben helyes. Viszont avval a veszéllyel járha t,' és 
jár, különösen a csapatorvosi gyakorlatban, hogy nem  foglalkozunk eléggé a 
betegségek kórismézésének és gyógyításának tudom ányával. Orvosi m unkán
kon ez kétségtelenül felism erhető. Nyilván ez vezette, —  nagyon helyesen — 
az eü. csoportfőnökség Tudományos Tanácsát, m ikor ilyen diagnosztikai p ro 
blém át tárgyaló pályam unkát írt ki. A másik, jövő m unkánk m egjavítására 
vonatkozik. Nem kétséges, hogy a csapktorvosok m eglehetősen m agukra 
hagyva dolgoznak. Sokkal szorosabbá kell tenni a kapcsolatot a honvédkór
házak és a csapatnál dolgozó baj társak  között. A diagnosztikai és terápiás 
m unka m egjavításának ez a legbiztosabb módja. E rre  vonatkozó szov
je t tapasztalatok a rendelkezésünkre állanak, csak fe l kell őket használni. 
Hogy >ez az együttm űködés m ilyen term ékeny, azt a polgári betegellátásban 
m ár nálunk is m egvalósított kezdeményezés szem léltetően m utatja. N yilván
való, hogy a csapatorvosi továbbképzésnek sú lypontja kell, hogy legyen, a 
jövőben, a csapatorvosok kórházi beosztásba való vezénylése bizonyos időre, 
valam int a kórházi, főkép sebészeti osztályok és a csapatorvosok közösen 
m egtarto tt ankétjai, ahol konkrét eseteket elemezve m utatnak  rá a diagnosz
tikai tévedésekre, azok okára és azokra a m ódokra, ahogy ezeket a jövőben el 
lehet kerülni.

Végül még egy dologra kell kitérnem  és ez a színlelés, illetve az aggra- 
váció kérdése. Nincs az orvosi működésnek még egy olyan területe, ahol m a
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gasabb felelősségérzet, az összes körülm ények leggondosabb észlelése és é r té 
kelése lenne szükséges, m in t. éppen a színlelés diagnózisának kimondásánál. 
M egnyugtató módon ezt csak alapos megfigyelés, az összes rendelkezésünkre 
álló diagnosztikus segédeszközök igénybevétele után, valam ennyi tünet és a 
betegségben beálló változások leggondosabb észlelése és értékelése u tán  m ond
juk  ki. Ez teh á t valóban inkább kórházi orvosi feladat, és a csapatorvos csak 
egészen kirívó és egyértelm ű esetekben vállalja a szim uláns súlyos diagnózi
sának kim ondását. Szerencsére ezek az esetek egyre ritkábban  fordulnak elő.

2 .

Á ttérve m ost m ár tárgyunk  érdem leges feldolgozására, a betegvizsgálat
ta l kell foglalkozni. Természetes, hogy nem  akarok és nem  is fogok itt új dol
gokat mondani, de a tapasztalat szerin t nem  felesleges ezekre a csapatorvos 
bajtársak  figyelm ét felhívni.

a) Anam nezis: Ennek gondos és részletes kikérdezése döntő lehet a he
lyes kórisme felállítása érdekében. K i kell kérdezni a panaszok kezdetének 
időpontját. V oltak-e régebben is hasi panaszok? H irtelen léptek-e fel a fájdal
mak, vagy fokozatosan erősödtek-e? Van-e a betegnek sérve? O perálták-e 
valaha? Volt-e hidegrázása? M ikor volt széklete? Nem hányt-e? Szelek távoz
nak-e? M ilyen a fájdalom  jellege? Hova lokalizálódik? M ire szűnik meg vagy 
enyhül? M ikor eve tt utoljára? stb . Ha e rre  mód van, meg kell nézni a szék
le te t és a hányadékot (szurokszék, friss vér a székletben,, esetleg nyálka. 
Epés vagy faekulens hányadék stb.). Sokszor a beteg panaszai egészen jelleg
zetesek, de ez persze nem ok arra , hogy a  legnagyobb gonddal el ne végez
zük a beteg

b) teljes fizikális vizsgálatát. Nézzük meg a beteg  torkát. Gondosan kopog
tassuk ki az alsó tüdőhatárokat, hallgassuk meg a légzést. P leu ritis  diaphrag- 
m atica sokszor m ájtá ji fá jdalm akat, alsólebeny pneum onia éles fájdalm akat 
okozhat a gyomorgödörben. Nézzük m eg a sclérákat, nappali világítás m ellett. 
A sokszor m utatkozó szubicterus ú tbaigazíthat a panaszok eredetére vonat
kozólag. Nézzük m eg a vesék tá jék á t, az itt  jelentkező érzékenység, esetleg 
elődomborodás vesekörüli fo lyam atra h ívhatja  fel a figyelm et. Tapintsuk meg 
a sérvkapukat, állóhelyzetben, köhögtetve a beteget. K eressük régi m űtétek  
hegeit. Csak a beteg  teljes vizsgálata u tá n  kezdjünk hozzá a has m egvizsgá
lásához. Ez fe lté tlenü l fekvő helyzetben, felhúzott térdek  m ellett, lehetőleg 
ellazíto tt hasfalnál történjék. Fontos szabály, hogy a spontán fájdalom  helyé
től távol kezdjük a has tap in tását, előbb felületesen fokozatosan igyekezve a 
m élybe betap in tan i. Kopogtassuk m eg a hasat. Keressük a szabad folyadékot. 
A m ellkas jobboldalán, a máj fe le tt néha sikerül kikopogtatni a rekesz kupo
lá ja  alatt m eggyűlő szabad levegőt, ami üreges szerv átfúródásának biztos jele. 
Feltétlenül d ig itális végbélvizsgálatot is végezni kell; ennek elm ulasztása 
műhiba.

c) A  hőmérőzés fontos és m egbízható adatokat szolgáltat. Ne elégedjünk 
m eg a hónalj hőm érséklet m érésével, m ert az sokszor m egtévesztő (sápadt, 
verejtékező betegen), hanem  m érjü k  a hőm érsékletet szájban vagy végbél
ben. A végbélben m ért hőm érséklet feltűnő m agas értéke végbélkörüli folya
m atra , Douglas-tályogra, nőknél esetleg m egrepedt m éhenkívüli terhességre 
h ív ja  fel a  figyelm et. Ha van rá  lehetőség, kétóránként m érjük  a hőm érsék
le te t és azt jegyezzük fel. Ugyancsak gondosan észleljük és jegyezzük fel a
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d) pulzus viselkedését, ennek a hőm érséklettel arányos szaporasága, vagy 
ellenkezőleg a láznak m eg nem  felelő gyér volta értékes diagnosztikai jel. 
Figyeljük az érverés teltségét, magasságát, szaporaságát. A pulzus gondos ész
lelése sokszor a m űtéti javalla t felállításánál döntő tényező. M érjük m eg a 
vérnyomást.

e'f A  vörösvérsejt süllyedés vizsgálata. Heveny esetben alárendelt jelen
tőségű, idü lt esetekben azonban a többi tünetekkel eg y ü tt a folyam at aktivi
tására nézve ad felvilágosítást, főként nőgyógyászati megbetegedéseknél 
esetleg a gyógyulás m értékére nézve is. Persze extra-abdom inális okok ki- 
zárandók.

f) A  vérkép vizsgálata  m űtéti jav a lla t felállítása előtt m indig elvégzendő. 
Leukocitózis, a vérkép úgynevezett b a lra  tolódása heveny gyulladások kísé
rője. Leukopénia, relatív  limfocitózis, aneozinofilia, tífuszra jellemző. K ivált
kép fontos ez az utóbbi időben, am ikor egyre gyakrabban találkozunk telje
sen atypusos, esetleg hevenyen kezdődő hasi hagym áz esetekkel. K ifejezett 
eozinofilia (5%, vagy több) bélféreg jelenlétére u talhat. Ez nem  je len ti azt, 
hogy a  szóban forgó panaszokat valóban a bélféreg okozza, hiszen a bélféreg 
m ellett bárm ely heveny vagy idült betegség fennállhat.

g) Próbareggeli vizsgálat. A csapatorvosi gyakorlatban elvégezhető és, el 
is végzendő. A szakaszos próbareggeli m ár gyakorlottabb segédszemélyzetet, 
felszerelést, több időt igénylő vizsgálat, ennek elvégzésére a csapatorvosi ren 
delőben ritk án  lesz lehetőség. Ne értékeljük  tú l a gyom orbennék titrálásával 
nyert adatokat. Lehet valakinek gyom or vagy nyom bél fekélye hypacid gyo
m ortartalom  m ellett és látunk hyperacid gyom ortartalm at rákos betegnél. 
A szabad sósav teljes hiánya a szervezet egyéb betegségére is fel kell, hogy 
hívja a  figyelmet. Azt se tévesszük szem elől, hogy a sav-elválasztás nem 
állandó érték; a két-három  nap m úlva m egism ételt vizsgálat esetleg lénye
gesen eltérő eredm ényt adhat.

h) A  széklet m egtekintése u tán  (mennyiség, összeállás, nyák, vér) vizs
gáljuk azt meg féregpetékre. Idü lt gyomorpanaszok esetén, ha  m ódunk van 
a megfelelő étrendi előkészítésre (hús és friss főzelékmentes é trend  3 napig) 
és a tápcsatorna m ás helyéről (foghús, aranyeres csomók) eredő vérzés kizár
ható, a re jte tt vérzés kim utatása döntő fontosságú lehet.

i) M ájfunkciós p róbákat a csapatorvos jelenlegi laboratórium i felszere
lése m elle tt végezni nem  tud. D iagnosztikai értékük  különösen a járványos 
m ájgyulladás gyógyulásának m egítélésében lehet fontos.

j) A  beteg teljes vizsgálatához hozzátartozik a vizelet vizsgálata. Itt ne 
elégedjünk meg a  fehérje  vagy genny kim utatásával, hanem  Vizsgáljuk meg 
mindig a lecentrifugált üledéket is. Az ilyenkor k im uta to tt mikroszkópos v ér
vizelés esetleg a vesemedencében lévő kőre, vagy konkrem entum ra tereli a 
figyelmet.

k) A  röntgen-vizsgálat, m int a  hasi betegségek jórészénél legfontosabb 
vizsgálati módszerünk, ami az esetek nagyrészében perdöntő, a csapatorvosi 
gyakorlatban npm végezhető. A csapatorvos azonban kézbe kapja a rendelő- 
intézet vagy a kórház röntgenleletét és ezt a leletet neki értékelnie kell. Ezen 
a téren  sok hiba tö rtén ik . A röntgenlelet egym agában nem  lehet döntő. K ülö
nösképpen nem lehet az, ha negatív. Tudni kell, hogy a gyom orfekélyek egy- 
része például röntgennel nem látható . Igaz, ilyenkor az úgynevezett indirekt 
jelek felh ívhatják  rá  a figyelmet. A negatív röntgenlelet tehá t nem  jogosít 
fel a  fekély kizárására, ha em ellett a többi tünetek  határozottan  és állandó
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módon fekély m ellett szólnak. K étes esetben a röntgenvizsgálatot meg lehet 
és m eg is kell ismételni, sőt felvétel (célzott felvétel) készítését is kérni kell.

1) A gasztroszkópia csak in tézetben  végezhető. Tudni kell azt,, hogy a gyo
m or egyes részei a gasztroszkópia számára sem  hozzáférhetők.

M ielőtt az egyes kórform ák részletes tárgyalására rátérnénk, m ég egy 
dologra szeretnénk felhívni a csapatorvos b a jtá rsak  figyelm ét: Észleleteiket 
jegyezzék fel, és ha, m int erre  olyan sokszor sor kerül, kórházba küldik a 
beteget, akár sürgős m űtét elvégzése céljából, akár -a pontosabb kórisme m eg
állapítása végett, közöljék egész röviden észlelésük adatait. Nagyon m eg
könnyítik  ezzel a kórháziak m u n k ájá t és elsősorban a beteg érdekében járnak  
el. Feltétlenül közöljék írásban, hogy milyen gyógyszert (Mo., A tropin, P apa
verin, stb.) m ennyit és m ikor kapott a beteg. Sok elkésett m űtéti beavatkozást 
lehete tt volna elkerülni, illetve idejében elvégezni, ha a csapatorvosok ezt az 
elem i szabályt m indig betartanák.

3.

A hasi panaszok, illetve betegségek nagy csoportját képezik a has sérülései. 
Ezekkel csak igen röviden akarok foglalkozni, részben, mivel békeviszonyok 
között aránylag ritk án  fordulnak elő, részben pedig azért, m ert háborús v i
szonyok között óriási jelentőségüknek megfelelően, a tábori sebészet hatalm as 
fejezetét alkotva, az egységes táborisebészi dok trína  elvei szerin t elkülönítő 
kór jelzésük, valam int a gyógyítás elvei egységesen ki vannak dolgozva.

Csapatorvosi szempontból elsőrangú fontosságú azonban, hogy az úgyne
vezett fed e tt hasi sérülés esetén is (balesetek stb.) biztonsággal felism erjük a 
hasi szervek repedésének, vérzésének a tüneteit. Fontos a sérülés körülm é
nyeinek a beható erő nagyságának a mérlegelése. Viszonylag súlyos sérülé
sekről van  m indig szó. Ilyenkor a sé rü lt állapota fokozatosan rom lik, sápadttá 
válik, nyugtalan  lesz, pulzusa egyre szaporább és üresebb, hideg verejték  lepi 
el testét, légzése m ellkasi jellegű és szapora, felületes, tehát a szemünk előtt 
fejlődik ki a hasüregi vérzésnek a képe, am ikor a legkím életesebb szállítási 
m ódon a  lehető leggyorsabban kórházba kell ju tta tn i a beteget az életmentő 
m ű té t elvégzése céljából. Csak jóval később fejlődik ki a has alsó részén ki
m u ta th a tó  tom pulat (vér), az egész has puffadása és az izomvédekezés. M áj
repedésnél és az epeutak fedett sérülésénél fejlődik ki az ú. n. epés hashár- 
tyagyulladás, bradicardiával és ham ar jelentkező szubicterussal.

Lépsérülés többnyire m ár előzőleg beteg, m egnagyobbodott lép esetén 
következik be, és a  belső vérzés tüne te in  kívül néha a  bal vállba kisugárzó 
fájdalom  jellemzi.

Gyomorsérülésnél korán jelentkezik a véres hányas, egyébként a has
üregi vérzés, a  kifejlődő hashártyagyulladásra jellemző. Meg kell említeni, 
a húgyhólyag  fedett sérülését, ahol a ham ar kifejlődő shok m ellett a fájdalm as 
vizelési inger, a  nehezen ü ríte tt véres vizelet, a  hólyagtáji izomvédekezés 
igen jellemző.

N yílt sérülésnél vagy csak a hasfa l sérül (penetráló sérülés) vagy emel
lett hasüreg i szervek is sérülnek: perforáló  sérülés. Ilyenkor az előesett has
fali szervek, a has-seben á t ürülő gyom orváladék, • bélsár, vagy epe, semmi 
kétséget nem  hagynak a kórism e tekintetében.

Csak egészen: röviden, a teljesség kedvéért kell m egemlékezni az ú. n. 
thcrako-abdom inális sérülések bonyolult diagnosztikai, de főkép therápiás 
problém át képező csoportjáról.
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Ugyancsak röviden fogom tárgyalni a heveny fertőző betegségek közül 
.azokat, ahol többé-kevésbbé hasi tünetek állnak a kórkép előterében. Ilyen
kor a fertőzéses megbetegedés egyéb jelei, a járványszerű  fellépés, a láz, pu l
zus, a vérkép, a hasmenés, a nyelv elváltozásai elsősorban azonban a kór
okozók kim utatása vagy a jellegzetes immunbiológiai reakciók útbaigazítanak. 
Csapatorvosi szempontból term észetesen óriási fontossága van pl. a vérhas 
vagy a tífusz korai felismerésének, mégis, ezek a betegségek nem  annyira 
diagnosztikai, m int inkább közegészségügyi és megelőző problémát képeznek. 
Gondolni állandóan kell rá ju k  és ismét fel kell h ívni a csapatorvosok figyel
mét a tankönyvek leírásaitól merőben eltérő hastífusz esetek gyakori előfor
dulására, valam int az enyhe, árta lm atlan  hasmenés képében jelentkező vérhas 
és paratífusz megbetegedésekre.

5.

Csapatorvosi szempontból igen nagy jelentőségük van a sérveknek. A 
kérdés i t t  sem  az elkülönítő kórjelzés felállításán van, ez többnyire igen egy
szerű, hanem  annak eldöntésében, hogy ad o tt esetben a sérv á lta l okozott és 
fenntarto tt hasi panaszok, m int bizonytalan jellegű feszítő, húzó érzések a 
hasban, puffadás, székrekedés, diszpepszia stb. m ennyiben befolyásolják a 
szolgálatképességet, ille tve a katonai szolgálatra való alkalmasságot.

Kis szabad sérvek, különösen tág sérvkapu m ellett, általában kevés pana-zt 
okoznak. Kicsiny sérvek is azonban, ha a sérvkúp szűk, vagy a sérvtartalom  
lenőtt, komoly fájdalm akkal járnak  és. a szolgálat képességet időnként felfüg
gesztik. K izárt sérvet, am ikor a sérvkapú tá ján  heves fájdalom jelentkezik, 
a sérv feszessé, érzékennyé válik é!s vissza nem  helyezhető, azonnal fel kell 
ismerni, m ert ez sürgős m űtéte t igényel. A visszahelyezést m egkísérelhetjük. 
de~ erő lte tn i semmiesetre sem szabad.

Az egyes sérvfélékre jellemző:
1. Lágyéksérv: A hasüreg tartalm a a lágyékcsatornán nyomul elő. Ha 

nem halad ja  meg a lágyékcsatornát: hernia intersticiális, ha tú lhalad  azon, 
hernia kompleta, ha igen nagy, eventeráció a neve.

A lágyéksérv lehet külső vagy ferde, és belső vagy egyenes. M indkettő a 
Poupart-szalag fe lett, de a külső laterálisán, a belső a középvonalhoz inkább 
közel fekszik.

2. Combsérv: A canalis. femorálison, a Poupart-szalag alatt domborodik 
elő, annak m ediális részén. Férfiaknál ritka.

3. Köldöksérvek: Diagnosztikai nehézséget r itk án  jelentenek.
4. Hernia epigasztrika: a köldök körül, vagy attó l feljebb a has közép

vonalában helyezkednek el, aprók, sokszor csak zsírszövet, néha cseplesz szo
rul beléjük. Tudni kell, hogy kicsiny voltuk ellenére, sokszor súlyos gyom or- 
bél panaszokat okozhatnak.

5. A  hasfali sérvek  csaknem kizárólag m űtéti hegekben fejlődnek, néha 
súlyos kellem etlenségeket okoznak.

6- Az igen ritka hernia ozturatóriát és a hernia ischiadicát csak meg
említem. Ezek nehezen ism erhetők fel, m ég leginkább akkor, ha kizáródnak.

Nagyon fontos a sérvkizáródás tüneteinek korai felismerése. M int m ár 
em lítettem , jellemző: a sérvkapú tá ján  jelentkező, h irtelen  fellépő, erős, éles 
fájdalom, a sérv feszessé válása, a sérv  többé vissza nem  helyezhető. H am ar 
jelentkezik az émelygés, a rossz közérzet, csuklás, a hányás. A hányadék előbb 
epés, m ajd fekulens. Perisztaltika eleinte fokozott, ennek ellenére széklet nem  
ürül., szelek nem távoznak. A fokozott perisztaltika, az evvel járó  görcsös fá j-



dalinak lassanként csökkenhetnek. A has puffad ttá  válik, beáll a  bélbénulás, 
m ajd  elő ttünk á ll a heveny általános hashártyagyulladás drám ai kórképe.

Jellemző ilyenkor az arc, a  beesett szemek, m egnyúlt orr, sáppadt, hideg 
verejtékkel b o ríto tt bőr (facies hyppokratika;. Az öntudat tiszta, a beteg 
rendkívül szenvedő benyomást kelt, szomjúság kínozza, nyugtalan, hasa puf- 
fad t, az izomvédekezés maxim ális fokú; az egész has olyan m értékben  érzé- 
Kény, hogy a legfelületesebb tap in tá s t sem viseli el, A  puffadt belek  felnyom 
ják  a rekeszt, am i a mellkasi típusú, szapora, felületes légzést m ég külön is 
nehezíti. A pulzus szapora, üres, filiform is; a keringés rom lását jelzi az ajak, 
az o rr és a körm ök cyanozisa. Sokszor reflektórikus vizeletrekedés van. Láz
görbe szabálytalan, eleinte többnyire magas, m ajd leesik (az állandóan gyor
suló pulzus görbéje keresztezi a lázgörbét) a vérkép a fehérvérsejtek  megsza
porodását m utatja , balratolódással. A k ifejlődött hashártyagyulladás képe 
igen  jellemző és könnyen felism erhető. De nekünk arra  kell törekednünk, hogy 
a kezdeti tüneteket, illetve a későbbi hashártyagyulladáshoz vezető elváltozá
sokat idejében felism erve, megelőzzük a hashártyagyulladás kifejlődését,

A fentvázolt kórkép a heveny, általános hashártyagyulladás képe. A  körül
írt hashártyagyulladásnál a tünetek  álta lában  ehhez hasonlók, de enyhébbek. 
Főkép a hasi fájdalom  nem  olyan heves, a légzés nyugodtabb, az érverés las
súbb, a láz nem olyan magas. T apin tással rendszerint a kórfolyam at kiindulási 
helyének m egfelelően körülírt, néha fluk tuáló  rezisztenciát lehet tapintani. Az 
ilyenkor kifejlődő tályogot az in 'term ittáló  lázmenet, a k ifejezett fehérvérsejt- 
szaporulat jelzi. E nnek  helye leggyakrabban  a vakbél környéke, a rekesz 
a la tti  tályog, ille tve  Douglas tályog. Próbacsapolást csapatorvos n e  végezzen, 
ezt csak közvetlenül a m űtét e lő tt szabad.

Különleges m egjelenési form ája a hashártyagyulladásnak az ú- n. perito
n itis  biliáris és a többszörös, le torkolt tályogképződéssel járó u. n. tovakúszó  
vagy M ikulitz-féle hashártyagyulladás.

A  pneumococcus peritonitis felism erését megkönnyíti az esetleg előzőleg 
lezajlo tt, vagy éppen lezajló tüdőgyulladás, a herpes labiális, á lta lában  az eny
hébb lefolyás és az a körülmény, hogy ez többnyire fiatal lányokon fordul 
elő.

A  gümős hashártyagyulladás lassan, lappangva fejlődik, alacsony lázak
kal. A  fájdalom  többnyire csekély. Feltűnő a has puffadtsága. H am ar kim u
ta th a tó  a folyadékgyülem, az erősen fokozott vérsej tsüllyed és. K ét alakja: 
az exudativ  és a plasztikus, könnyen elkülöníthető.

6.

Á ttérek  m ost m ár a heveny hasi panaszokat okozó m egbetegedések tá r 
gyalására, előfordulásuk gyakorisága és súlyosságuknak megfelelő sorrendben

1. H eveny féregnyúlványgyulladás: Tünetei általánosságban ism ertek 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy az érzékenység, illetve fájdalom  helyének 
pontos m eghatározása, a különféleképen, szerkesztés ú tján  nyert nyom áspon
toknak  korán t sincs akkora diagnosztikai jelentősége, m int régebben hitték . 
E lsőrendűen fontos a vérkép vizsgálata: a  leukocitózis balratolódással ritk án  
hiányzik. Amilyen könnyű a típuscs appendicitiszes roham  felismerése, olyan 
nehéz lehet néha a rendellenesen fekvő, fölcsapódott, vagy a colon m ögö tt el
helyezkedő féregnyúlvány gyulladásának a diagnózisa. I t t  valam ennyi tü n e t 
gondos észlelése és m érlegelése segít. Sohase m ulasszuk el a végbél vizsgálatát. 
Tévedések mindig lesznek és vélem ényem  szerin t inkább vállaljuk annak 
kockázatát, hogy egy-egy esetben az ép  féregnyúlványt távolítja  el a »ebész,



V

mint annak a felelősségét, hogy elkésve, m ár kifejlődött hashártyagyulladás- 
sal kü ldjük a beteget kórházba.

A heveny vakbélgyulladásos roham  elkülönítendő az epekőkólikától. Ez 
utóbbi többnyire éjjel jelentkezik, fia ta l férfiakon ritk a , a  fájdalom  helye a 
jobb bordaív közepe, inkább a jobb vállba sugárzik ki. Sokszor a gerincoszlop 
jobboldalán az utolsó bordáknak megfelelően találunk kifejezett nyom ásérzé
kenységet. El kell különíteni a jobboldali vesekőkólikától (láz, leukocitózis 
többnyire nincs, a  fájdalom  a herékbe, a comb felé sugárzik ki, a jobb vese 
tája érzékeny, vérvizelés kim utatható), pyelitistől (láz, hidegrázás, hasonló 
fájdalom, m int vesekőnél, a vizeletben genny), a női genitáliák betegségei 
közül, a  jobboldali heveny petefészekgyulladástól, petefészektöm lő ‘kocsány- 
csavarodásától, jobboldali tűbáris terhesség megszakadásától, jobboldali pyosal- 
pingsztól stb.

Az appendicitiszes roham  lezajlása u tán  in filtrá tum  periappendikuláre, 
illetőleg vakbél körül tályog  .fejlődhet-

A  gangrénás féregnyúlvány  gyulladás sokszor a súlyos szövettani képpel 
arányban nem  állóan, enyhe tünetek m ellett zajlik le, láz alig van, a fájdalom  
csekély és csak a rohamos gyorsasággal kifejlődő általános hashártyagyulladás 
.jelzi a súlyos roncsoló körfolyam atot. A heveny epekőkólika, valam int a he
venyen lezajló epehólyaggyulladás legtöbbször nem  okoz diagnosztikai nehéz
séget, annál több gondunk van  a félheveny, vagy idü lten  lezajló epekő és epe
hólyag betegségek helyes értelmezésével. Ezekről később még lesz szó.

A vesekőkólika, az uréter görcs jellegzetes esetei könnyen felism erhetők 
a fájdalom  helyéről, m éginkább a fájdalom  kisugárzásának az irányáról, a 
sokszor társuló vizelési panaszokról és a vizelet mikroszkópos vizsgálatával \_ 
k im utatható  vérvizelésről. A diagnózis finomabb részleteinek m egállapítása az 
urológus szakorvos és a röntgenes közös feladata.

I tt  kell megbeszélni az elkülönítő kórisme szempontjából néha szóbakerülő 
pankreatitisz akuta nekrótika  kórképét. Igen heves hasi tünetekkel, gyorsan 
kifejlődő kollapsussal kezdődik. Izomvédekezés elein te alig van, a fájdalom  
m aximuma a gyomorgödörben, harántirányban, inkább balra  húzódik. H am ar 
alakul ki a hányással, puffadással járó  ileuszos, peritonitiszes kép. Rendszerint 
lázas a beteg, fehérvérsejt szaporulat kim utatható.

Meg kell e helyen m ég em líteni a mezenteriális erek elzáródásának a kór
képét, am ire fennálló keringési elégtelenség esetén gondoljunk, h irte len  fel
lépő heves hasi panaszokkal kezdődő betegségi kép esetén.

Jellemző a sokszor nagytöm egben ü r íte tt  véres széklet.
A heveny hasi panaszokkal járó  m egbetegedések közt ú jabban  csapat- 

orvosi vonatkozásban egy sor nőgyógyászati betegség is szerephez ju t. Azok
nak a csapatorvosoknak, akiknek alakulatánál bajtársnők is teljesítenek 
szolgálatot, ezeket ism erniök kell és éppen az elkülönítő kórism e szempont
jából helyesen kell tudn i értékelni.

Legfontosabbak a m éhenkívü li terhesség, k iváltképp  ennek ruptúrája. 
Igen heves hasi fájdalom  a has alsó részén, a gyorsan kifejlődő belső vérzés 
tünetei, a fennálló terhesség egyéb jelei m ellett, tere lik  rá  a gyanút. A nő- 
gyógyászati vizsgálat többnyire tisztázza a kérdést. A  hátsó hüvelyboltozat, 
próbacsapolást csapatorvos ne végezze.

A  heveny petefészekgyulladás, a m éhkürtök heveny gyulladása, pete
fészektömlő kocsánycsavarodása még azok a kórképek, amik az elkülönítő 
kórisme szempontjából szóbajöhetnek.

903



I t t  kell tá rg y a ln i a bélelzáródások csoportját. Felosztásuk ismeretes. 
Mechanikus ileus és dinam ikus ileus. A m echanikus ism ét kétféle: külső vagy 
belső, a dinam ikus pedig spasztikus és paralitikus lehet. Vezető tünetük  a 
fájdalom. Ez elein te nem  lokalizált. A  köldök körül jelen tkezik  és az egész 
hasra kiterjed. C sakham ar fellép a hányás, a has puffadása, a széT és szék
rekedés- A bélelzáródás helyének m egállapítása igen nagyjelentőségű. A kór
előzmény gondos kikérdezése (m űtétek, epeköves roham, fekélyes bélbeteg- 
ségek stb.), a sérvkapúk  vizsgálata, a végbél vizsgálata esetleg útbaigazíthat. 
A  csapatorvos ne vesztegesse az időt a beteg hosszas megfigyelésével, hogy 
esetleg ennek segítségével próbálja  az ileusz helyét m egállapítani, hanem  
lehetőleg ham ar kü ld je  a beteget kórházba.

Az ileusz súlyos diagnózis; a tennivaló sürgős. Gyors, de m egfontolt elha
tározás és az észlelések írásbeli közlése legyenek a tennivalók.

7.

E lérkeztünk m ost m ár diagnosztikus fejtegetéseink során ahhoz a  beteg
ségcsoporthoz, az id ü lt hasi panaszokat okozó betegségek óriási csoportjához, 
am elyeknek általános orvosi, de csapatorvosi szempontból is a legnagyobb 
jelentőségük van, részben azért, m ert igen gyakran előforduló kórképekről 
van  szó, részben pedig azért, m ert ezek a megbetegedések, b á r az életet több
ny ire  közvetlenül nem  veszélyeztetik, a m unkaképességet, ille tve a szolgálat
képességet a legnagyobb m értékben befolyásolják.

Ha gyakoriságuk sorrendjében soroljuk fel ezeket a betegségeket, a követ 
kező rangsort kapjuk:

1. idü lt gyom orhurut és a gyom orelválasztás zavarai,
2. a gyomor süllyedése és tónusának változásai,
3. a gyomor és nyombélfekély,
'1. idült féregnyúlvány-gyulladás,
5. idü lt cholecystopathiák,
6- idü lt bélhurutok.
Nézzük most m ár ezeket a kórform ákat egyenként és keressük az elkülö

n ítő  kórism ét b iztosító  jeleket.
A  régebbi tankönyvekben ta lá lható  felosztás hypacid-, norm acyd-, hyper

acid gyom orhurutra  nem  visz közelebb a kérdés megoldásához.
K iderült, hogy a nem rég hyperacidnak ta lá lt  gyomorbennék, újabb vizs

gála t alkalm ával norm ális savelválasztást m u ta th a t és viszont. A panaszok 
nagyon kevéssé jellegzetesek. Többnyire étvágytalanság, étkezéskor, vagy 
közvetlenül étkezés u tá n  jelentkező enyhe fájdalm ak, nyomás érzés a gyomor 
tájékán, m érsékelt puffadás, bevont nyelv, rossz szájíz, székrekedés, néha 
azonban hasmenés azok a panaszok, am iket legsűrűbben hallunk a betegektől. 
Sokszor makacs fe jfá jás jelentkezik. Az objektív vizsgálat adatai igen szegé
nyesek: kisfokú nyom ásérzékenység a gyomorgödör tájékán, esetleg enyhe 
puffadtság- A próbareggeli rendszerin t nyákot tartalm az. Döntő a röntgen- 
vizsgálat eredm énye, amely a  nyálkahártya  durvább ra jzo la tá t m u tatja  
igen sokszor a gyom or tágulásával és süllyedésével együtt. Az objektív  elvál
tozások teh á t nem  valam i m élyrehatók. A betegek azonban napon ta jelent
keznek a gyengélkedőn, m ert közérzetük nem  jó, fájdalm aik  vannak „nem 
esik jól az étkezés“, betegnek érzik m agukat. Azt hiszem, nem  tévedek, ha 
azt állítom , hogy ez a  betegségcsoport okozza a  csapatorvosnak a  legtöbb 
gondot. Tudnunk kell azt, hogy az idült féregnyúlványgyulladás, az idült
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epehólyaghurut, a félheveny m ájgyulladás teljesen hasonló panaszokat okoz
hat. Az elkülönítő kórjelzés érdekében teh á t pontos és alapos vizsgálattal 
ezeket a betegségeket kell kizárnunk, hogy az idü lt gyom crhurut kórjelzésébe 
megnyugodhassunk. Csapatorvosi körülm ények között ezen vizsgálatok elvég
zésére nem  igen van lehetőség. Ilyenkor, de csakis ilyenkor indokolt a beteg 
..kivizsgálása“, hogy evvel biztosítsuk a kórjelzést.

A  gyomor és nyom bélfekély  a csapatorvos gyakorlatában is igen sűrűn 
előforduló kórkép. Legutóbb a M agyar Belorvosok Társaságának „Ulcus- 
ankétján“ m ár fe lm erült az a kérdés, hogy a gyomorfekély: népbetegség. I t t  
nem  térhe tek  ki ezen betegség pathológiájának számos tisztázatlan elm életi 
kérdésére és, az ezzel kapcsolatos egyéb vitás kérdésekre. Mi csak a diagnózis 
felállításának kérdésével foglalkozunk. Jellegzetes esetben ez nem  nehéz. 
Legfontosabb jel a fájdalom. Néha a gyom orfekély h irtelen  kezdődik: három 
négynapos gyomorpanaszok esetén is előfordulhat, hogy a rön tgen  fekélyt 
m u ta t ki. Többnyire azonban az előzmények hónapokra, vagy évekre nyúlnak 
vissza. A fájdalom jelentkezése előtt is voltak m ár gyomorpanaszok: égés, fe l
böfögés, stb. Jellemző a fájdalm aknak az étkezéssel való kapcsolata. Az üres 
gyom or fáj; ha eszik valam it a beteg, a fájdalom  átm enetileg csökken, meg 
is szűnhet, m ajd fél — egy óra m úlva ism ét fokozódik. Néha csak bizonyos 
ételek  u tán  jelentkezik, m áskor fekvésre, m elegre enyhül- Jellem ző a fá jda l
m ak időszakos volta. Hónapokig jól van a gyomorfekélyes beteg, m ajd látszó
lag m inden ok nélkül, ism ét elkezdődnek a fájdalmak.

Sokszor hánynak a fekélyes betegek, néha nagytöm egű savanyú gyomor- 
ta ita lm at, máskor, ak ár előző napi ételekből m aradó em észtetlen részleteket. 
E lőfordul székrekedés, de hasmenés is.

A fentvázolt betegségi kép, kiegészítve a betegvizsgálat adataival: nyom ás- 
érzékenység a gyomorgödörben, a próbareggeli értékelésével, nagy valószínű
séggel megengedi a gyomorfekély kórism éjének felállítását. Biztossá a diag
nózis csak akkor válik, ha ezt a röntgenvizsgálat megerősíti. A röntgenvizsgá
la t negatív eredm énye nem p írja  ki a fekély jelenlétét. Ha szükséges, a vizs
gála to t meg kell ismételni. Á fekély röntgenvizsgálatának finom abb részletei 
túlm énnek ennek a tanulm ánynak a keretein.

A fekélybetegségnek két nagy veszedelme van: a vérzés és az átfúródás. 
A  gyomorba kerülő vér vérhányás ú tján  ü rü l ki, néha igen nagytöm egű, más, 
kor csak „kávéaljszerű“ hányást okoz. A  bélrendszeren át ürülő  vér, h a  tö
meges, méléna, szurokszék képében jelentkezik. Gyakoribb ennél az u. n. re j
te t t  vérzés, m ikor szem m ellátható vér a székletben nincsen, de a  kellőképpen 

-előkészített betegnél elvégzett vizsgálat a vérzést kim utatja.
A gyomor, vagy nyombélfekély átfúródása  drám ai esemény. A h irte len  

fellépő óriási fájdalom, melynek jellege teljesen más, m int am it eddig a beteg  
megszokott, a csuklás, a hányás, a deszkakem ény has, a nagyon rövid idő 
a la tt kifejlődő súlyos kollapsus, a szapora üres pulzus, felületes légzés., feké
lyes anamnézis m ellett tisztázza a kórjelzést. Fekélyes anamnézis nélkül (és 
ez nem  is ritkaság) a kórjelzés csak valószínűségi.

Az elkülönítő kórism e szem pontjából gyomorfekélynél szóbajöhet az idült 
gyom orhurut, az idü lt epehólyag gyulladás, az idü lt féregnyúlványlob, a hernia  
epígasztrika és legfőképp a gyomor daganatai, am i gyakorlatilag a gyom or 
rák já t jelenti. Néha tábeszes betegnél jelentkező gyom orkrízisre is gondolni 
kell. Ezekről a m aguk helyén részben m ár volt szó, részben miég foglalkozunk 

-velük.
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Az id ü lt féregnyúlványgyulladás  kórjelzésének felállítása igen nehéz: 
feladat, ha meggondoljuk, hogy francia szerzők pld. nyolcféle megjelenési for
m áját ism ertetik  m in t többé-kevésbbé jó l e lhatárolható  tünetcsoportot. így  
beszélnek 1. gasztrikus, 2. intesztinális, 3.-hepatikus, 4. kolecisztás, 5. ideges,
6. renális, 7. u rinális, és 8. adnexiális syndróm áról. Gondosan kell k u ta tn i az 
anamnézisbeni heveny roham  u tán . E nnek  m egléte m egkönnyíti a diagnózis 
felállítását. H iánya esetén az objek tív  vizsgálat adatai, a vérkép és a finom abb 
részleteiben nem  tárgyalható  röntgenvizsgálat igazíthat útba.

Hasonló a helyzet az epehólyag és a nagy epeutak  idü lt lobos elváltozá
sainál is.

Szándékosan nem  tértem  ki a gyom orrák  elkülönítő kórjelzésére, m ert 
bár ez sorsdöntő fontosságú, a csapatorvosi gyakorla tban  ritk án  fordul elő. 
Igaz, hogy fia ta l em beren is fejlődhet rák , és tiszti állom ányunk egyrésze m ár 
a „rákos“ kórban  van, mégsem látom  célszerűnek, hagy evvel it t  foglalkozzam, 
m ert sajnos a gyom orrák korai diagnózisának problém ája még teljes egészé
ben megoldatlan- M ire a rákot felism erjük, többnyire m ár késő: Ezen a téren 
is a  szovjet példa m u ta tja  a követendő u ta t, ahol rendszeres szűrővizsgálatok
kal próbálják ezt a  fontos kérdést megoldani.

Az idült bélhurutok  néha heveny h u ru tbó l fejlődnek, m áskor enélkül. 
Főtünetük a hasm enés, mely olykor székrekedéssel váltakozik, és a székletben 
található  nyák. Az emésztési folyam atok zavara következtében lesoványodás 
következik be. Fontosabb analízisünk csak a széklet és az emésztési ferm en- 
tum ok vizsgálatával lehetséges, am i m ár kórházi feladat.

Itt kell beszélni arról, hogy az id ü lt hasi panaszokat okozó kórképek meg
ítélésénél a testsú ly  mérésének  m ilyen nagy jelentősége van. A csapatorvos 
jól teszi, ha k rón ikus betegeit külön előjegyzésben ny ilván tartja , időnként 
lem éri testsú lyukat, m ert ennek változása m indenképpen a beteg állapotának 
tárgyilagosabb m egítélését teszi lehetővé, m int a beteg  á lta l előadott panaszok.

Nem tárg y a ltu k  m ég a máj idült megbetegedéseit,, a különféle cirrhoziso- 
kat, a hepato-lienális rendszerbetegségeket, a banti-kórt, a lymphogranulo- 
matozis hasi alak já t, a  bél gümőkóros megbetegedéseit, a bélrendszer gurdély- 
jaii, ezeknek gyulladását és egy egész sor ritkábban ' előforduló kórképet, de 
ezeknek részletes megbeszélése valóban messze vezetne és meg kell ism étel
nem a bevezetésben m ondottakat, hogy ez csaknem a teljes belgyógyászati 
diagnosztikát jelentené.

Befejezéskép röviden még csak anny it, hogy b á r  a tanulm ány a  hasi 
panaszok elkülönítő kór jelzésével foglalkozik, a legfontosabb gyomorbetegség 
a gyom orfekély tárgyalásánál a gyógyítás két alapvető kérdését is érin ten i 
kell. Ezek közül első a hospitalizáció, m ásodik a diéta. Szovjet szerzők határo 
zo ttan  hangsúlyozzák, friss esetben a  hosszú, legalább 3 hónapig ta rtó  kórházi 
kezelés szükségességét, m ert ennyi idő kell ahhoz, hogy, ha nem  is a  fékéiy- 
betegség, de legalább a fekély m eggyógyuljon. E rre  sajnos nálunk lehetőség 
még jelenleg nincsen. A  másik sarkalatos pont a d iéta  kérdése. T udjuk jól, 
hogy a csapatok élelmezése kalorikusán, kom plett fehérje, vitaminok, ásványi 
anyagok szem pontjából teljes m értékben megfelelő, de fekélybetegek, idült 
gyom orhurutban, vagy epehólyaggyulladásban szenvedők részére nem  az. 
M egoldatlan kérdésünk  a  csapatoknál a diétás étkezés megszervezése és, ennek 
megvalósítása egy belgyógyászokból, d iaete tikus szakem berekből és csapat
orvosokból álló  munkaközösség feladata  kell, hogy legyen. Nem fe le jthe tjük  
el, hogy a  helyes kórjelzés felállítása orvosi tevékenységünknek csak első
lépése.
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„ C “  V i t a m i n  szükséglet és hiány vizsgálata
a hadseregben

III. rész.
További vizsgálatok a szükséglet megállapítására.

írták: Dr. Resofszki Pál, Dr. Molnár Margit, Dr. Wessely János 
orvosőm agy vegyész őrnagy orvos főhadnagy

Közleményünk II. részében m egállapítottuk, hogy 90 mgr. napi „C“ v ita 
min mennyiség fogyasztása bőven elegendőnek látszik a te líte ttség  fen n ta rtá 
sá ra . Abból azonban, hogy a napi 50 mgr-os fogyasztás- m ellett még komoly 
hiány m utatkozott, nem  tud tunk  a szükségletre távolabbi következtetést le
vonni, m ivel a megelőző időszakban ez a csoport a szükséges mennyiségnek 
csak kis töredékét fogyasztotta. Egyetlen tám aszpontunk arra, hogy a 90 
mgr-os m ennyiséget a szükségletet jelentő mennyiségnek m ondjuk, az volt, 
hogy ez a m ennyiség kielégítő telítettséget biztosított, de a hypervitam inózis 
jele nélkül.

Szükségesnek látszott további vizsgálatokat végezni annak közelebbi meg 
állapítására, melyik az a legkisebb mennyiség, m ely honvédeink. esetében 
még biztosan te líti a szervezetet. Ebből a célból ism ét az előzőhöz hasonló 
m unkát végző alakulatot választo ttunk  ki, m elynek a vizsgálatot megelőző 
5 h é ten  á t  átlagos „C“ vitam in fogyasztása napi 70 mgr. volt. Az alakulatból 
150 honvéd vérének „C“ vitam in ta rta lm át vizsgáltuk meg, ezek közül 100 
főnél m unka közben, 50 főnél 2 napos pihenőben vettünk  v ért a vizsgálathoz.

Meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgáltak elkülönítése pihenő és dolgozó 
csoportra nem a „C“ vitam in vizsgálatok m iatt tö rtén t, hanem  más, egyide
jűleg beállíto tt m unkaélettani vizsgálatok céljából- Azonban a Jpét csoport 
vér „C“ vitam in szin tjeit külön vizsgáltuk és ez a vizsgálat m u ta to tt is bizo
nyos eltérést (lásd alább). Egyelőre csak a m unkát végző csoport vérleleteinek 
értékelésével foglalkozunk, mivel ez a csoport hasonlítható össze közlemé
nyünk II. részében le írt vizsgálatok csoportjaival.

A dolgozó csoport vérének átlagos „C“ v itam in szintje a norm ális érték  
alsó h a tá rán  volt (7. sz. táblázat). Még kifejezettebben m u ta tja  ezt a vérleletek

7. sz. táblázat.

Csoport Max. . Min. Átlag Medián
/

Pihenő 1.03
*

0.41 0.83 0.72

Dolgozó 0.82 0.28 0.52 0.55

gyakorisági görbéje, melyen a vizsgált esetek zöme 0.40—0.65 mgr. % közt 
foglal helyet, 0-45 mgr. %-os leggyakoribb értékkel, m íg ezen értékek a la tt 
és fölött csak elenyészően kevés esetet találtunk  (4. ábra).

9 0 7



Ez az eredm ény, egybevetve az előzőkkel, k ifejezetten  arra  einged követ
keztetni, hogy 70 mgr. napi ,,C “ vitam in  m ennyiség a vizsgált m unka m inim á
lis szükséglete, azonban 80—90 m gr. a reálisan m érlegelt legelőnyösebb m eny- 
nyiség.

Ha összehasonlítjuk a pihenő csoport vér „C“ v itam in  eredm ényeit a dol
gozó csoportéval, a  két csoport között határozott különbséget észlelhetünk 
(7. sz. táblázat). A  pihenő csoport végértékei az azonos étrend és egyéb körül
m ények ellenére lényegesen m agasabbak, jó  te líte ttségre utalnak. A  gyakori
sági görbe azt m u ta tja , hogy az eseteknek csak kis része volt 0.50 mgr. % 
alatt, többsége 0.55—0.75 mgr. % közt volt (4. ábra).

Ennek a jelenségnek értékelésében term észetesen igen óvatosan kell e ljár
nunk. Egyetlen vizsgálat nem  elég ahhoz, hogy belőle konkrét következtetést 
vonjunk le. Az észlelt különbség azonban annyira kifejezett, hogy legalább is  
fel kell h ív ja a figyelm et egyes kérdésekre.

Az a tény, hogy a napi 70 m gr-os fogyasztás m unka közben m inim álisnak 
bizonyult, m íg pihenőben bőségesen elég a te líte ttség  fenntartására, előző meg
állapításainkat látszik igazolni a szükségletet illetően. Feltűnő azonban, hogy 
ez a különbség m ár 2 napos pihenő u tán  is ilyen élesen m egm utatkozott. 
Amennyiben ism ételt vizsgálatok azonos eredm ényre fognak vezetni, úgy azt 
a következtetést kell m ajd levonnunk, hogy igen szigorúan és pontosan kell 
a ,,C“ v itam in  szükségletet napró l-napra biztosítani és még néhány napos 
átlagosan elégséges fogyasztással sem  elégedhetünk meg.

Összejoglalás:
1. Napi 70 m gr. „C“ vitam in látszik a szükséglet minim um ának, ez a m ennyi

ség biztosítja a te líte ttség  alsó ha tárá t.
2. Ez az eredm ény egyezik előző m egállapításunkkal, mely szerint napi 

90 mgr. biztosítja az optim ális te líte ttséget.
3- Napi 70 mgr. „C“ v itam in elegendőnek látszik arra, hogy pihenőben opti

m ális telíte ttséget biztosítson.
(Irodalom a II. rész végén.)
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Mozgó hadsereg  .«#>* vitamin ellátása
I. Közlemény.

írták : Dr. M olnár M argit 
• vegyészőrnagy

Dr. Resofszki Pál 
orvosőrnagy

Mint előző vizsgálatainkban rám utattunk, honvédeink napi ,,C“ vitamin, 
szükséglete eléggé magas, 70—90 mgr. közt van. Ugyancsak felh ív tuk  a figyel
met arra, hogy ez a szükséglet a napi munkavégzéssel ak tuálisan  változik és: 
igen fontos a szükségletnek megfelelő mennyiség valóban naponta való elfő-* 
gyasztása.

Ez a körülm ény különös fontosságot nyer mozgásban lévő alakulatok ese
tében, ak ár gyakorlatról, akár hadrakelt seregről van szó. A mozgó alakulatok 
honvédéi fokozott m unkát végeznek, 'tehát fokozottan nagym ennyiségű 
főzelék és gyümölcs fogyasztása volna kívánatos. Ugyanakkor azonban az 
állandó mozgás igen megnehezíti, sokszor lehetetlenné teszi, hogy a főzelék 
étkezéseket menetközben, naponta eljuttassuk az alakulathoz.

Függetlenül teh á t az évszaktól és főzelék-idényektől, m eg kell találnunk a 
módját olyan „C“ vitam in források biztosításának, m elyeket az alakulat moz
gása közben, a helyszínen m indenütt m egtalálhat és felhasználhat. Ilyen célt 
szolgál a Vörös Hadseregben használt fenyőtű-főzet, mely azonban nálunk, 
fenyőerdők h íján  nem  alkalmazható. Nem tö rtén tek  azonban eddig vizsgála
tok, kevés kivételtől eltekintve, arra  vonatkozóan, hogy hazai növényeink közül 
melyek használhatók fel „C“ vitam in forrásként.

Az idénynek megfelelően először a nyáron és ősszel rendelkezésre álló 
falombokat vizsgáltuk meg. A vizsgálatot a levelek főzetéből és m acerátum á- 
ból végeztük. Pontosan lem ért levélmennyiséget ugyancsak lem ért hideg víz
ben, néhány csepp ecettel savanyítva lassú lángon, a lobogva forrás kezdeté
től szám ított 3 percig forraltuk, m ajd leszűrtük. ,,C“ vitam in tarta lm át dichlor- 
phenol- indophenol titrálással határoztuk meg. A m acerátum  hideg, savanyí
to tt vízben való eldörzsöléssel készült, centrifugálás u tán  frissen titrá ltu k . 
Vizsgálataink eredm ényét az 1- táblázat foglalja össze.

Mint a táblázatból kitűnik, a vizsgált levelek egy része a  célra nem, alkal
mas, m ivel ,,C“ vitam in tartalm a alacsony, (pl. orgona, kőris, berkenye) vagy 
íze undorító, vagy keserű (őszibarack, 'ecetfa). Szerencsére leggyakoribb, m in
denütt fellelhető fáink levelei többé-kevésbbé alkalm asaknak bizonyultak.

Különösen jónak bizonyult az akác- éls eperfa lom bjából készült főzet. Elég 
jól használható fel az almafa és meggyfa levelének főzete is. Ezekből a leve
lekből 1 dl. vízbe 1—1.5 dgr. friss, kocsánynélküli fe lap ríto tt levelet főzhetünk 
be. Ilyen módon készült akácteából vagy eperlevél teából 0.7—1 liter, m eggy
levél teából 0-5—0-7 liter, almalevél teából 0.4—0.5 lite r  elegendő a teljes napi 
szükséglet fedezésére.

A főzetek ízére vonatkozó megjegyzések az ízesítés nélküli főzetekre 
értendők. A gyengén vagy alig keserű megjelölés keserűsége nem  haladja m eg 
a rendes tea kesernyés ízét. Valamennyi főzetnek van egy keviés fűíze is, ha 
nem ízesítjük. Kevés cukorral és citrom sav kristállyal ízesítve azonban ez a  
mellékíz a keserű ízzel együtt teljesen eltűnik, a főzet kellemes, üdítő, aromás 
italt biztosít. A  többi levelek főzetének egyrészénél a mellékíz nem  volt te lje 
sen elfedhető. A fenti felsorolt teák főleg k ihűtve kellem esen üdítőek, jóízűek. 
Savanyítva és cukrozva néhány órán át számottevő ,.C“ vitam in veszteség nél
kül eltarthatok .
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1. táblázat.

N Növény neve
„C“ vitamin átlag 
a levél 100 g-jában 

frissen

„C“ vitamin átlag 
a levél 100 g-jában 

3—5 nap után Megjegyzés
uí főzetből| m ceratumból főzetből | maceratumbúj

i Birsalmafalevél 79 mg. 15 mg. 16 mg. S5  m g. Enyhén kesernyés, fűízű
2 Almafalevél 256 „ 45 - 104 •> 13 „ Gyenge fűízű, nem kelletne 

len
3 Körtefalevél 68 „ 23 12 ” 10 „ Gyengén keserű, némi fűsz 

rű ízzel
4 Cseresznyefalevél 74 „ 28 25 ” 21 „ Kissé kesernyés, kellemetli 

utóíz
5 Meggyfalevél 120 „ 136 »* 93 ” 107 „ Gyengén kesernyés, alig 

érezhető' mellékízzel
6 Sárgabarackfalevél 22 „ 84 tt 6 u 10 Gyenge fűízű
7 Oszibarackfalevél 98 „ 101 44 24 Kellemetlenül keserű, erős
8 Szilvafalevél 50 „ 92 — — utóízzel

Alig érezhető gyenge fűízí
9 Diófalevél 102 „ 46 >» 23 ” 16 ,. Nagyon keserű, erősen ai 

más ízű
10 Mandulafalevél 43 „ 75 23 - — Enyhén kesernyés, némi ul 

ízzel
11 Szőlőlevél 36 „ 38 ti 28 29 „ Alig érezhető kesernyés m 

lékízű
12 Akácfalevél 03 „

m

57 tt 27 ft 17 „ Igen gyengén kesernyés, 
kellemes teaszerű mellék 
ízzel

13 Berkenyelevél 14 „ 12 »» — — Gyengén savanykás ízű
14 Bükkfalevél 57 „ 85 6 " 9 Kissé kesernyés, keserű ul 

ízzel
15 Ecetfalevél 186 „ 141 86 ti 42 „ Undorító keserű, nagyon 

rossz ízű
16 Eperfalevél 00 „ 07 »» 60 ” 91 „ Alig kesernyés, kissé illat 

mellékízzel
17 Gyertyánfalevél 75 „ 95 tt 33 » , 23 „ Közepesen keserű, némi 

utóízzel
18 Hársfalevél 68 „ 10 »» 14 ti 12 „ Gyengén kesernyés, kellem 

aromájú mellékízzel
19 Hólyagos mogyoró 

levele
60 „ 130 >) 15 ti 51 „ Gyenge fűízű, némi keser

nyés utóízzel
20 Juharfalevél 117 „ 160 tt 48 ” 90 „ Gyengén keserű, orvosság 

szerű utóíz
21 Kőrisfalevél 4 „ 3 „ ---■*

9 „
Majdnem íztelen, vízszerű

22 Labdarózsalevél 49 „ 26 ” 6 ” Erősen fűízű, mellékíz ni
kül

23 Orgonalevél 6 „ 8 6 ” 8 „ Kesernyés fűízű, kellemeth 
utóíz

24 Somfalevél 37 „ 56 18 ' 11 18 „ Fanyar, keserű ízű
25 Szilfalevél 107 „ 68 >» 10 > ” 10 „ Savanykás fűízű'- némi tűr 

hető utóíz
26 Tölgyfalevél 51 „ 118 tt 14 23 „ Savanykás, fűszerű, kelle

metlen utóíz
27 Kadgesztenyefaievél 6 0  „ 20 11 24 ,, 23 „ Kesernyés, kellemetlen ízű
28 Vadrózsalevél 51 „ 74 it 47 » 28 „ Savanykás, nagyon kellem 

ízű
Gyenge fűízű, némi mellé 

ízzel
j 28 Vörösbürülevél : 37 „ 43 13 11 14 „
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M egkíséreltük a leszedett lombok több napig való tárolás u tán  való fel- 
használását is. Egyes lombok felhasználhatóknak bizonyultak (pl. eperfa, 
alma) azonban 3—5 napi tárolás u tán  kb. másfélszeres mennyiség fogyasztása 
szükséges belőlük. Más levelek, pl. az akáclevél, csak frissen szedve alkalm az
hatók.

A keserűízű levelek egyrészének igen m agas a „C“ vitam in  tarta lm a. 
Kézenfekvő le tt volna ezeknél kipróbálni azt az ízjavító eljárást, m elyet 
K rotkov a fenyőtű ízjavítására ajánl. Azonban éppen ezek a fák  (pl. ecetfa) 
aránylag ritk án  fordulnak elő, ugyanakkor olyan gyakori lombokból, m in t az 
akác- és eperfa, m inden bonyolult eljárás nélkül kellemes tea  főzhető, így 
ilyen eljárások bevezetésének nem  volna célja.

Összefoglalás:
1. Gyakori hazai lombos fák leveleinek „C“ vitam in tarta lm a elég magas.
2. Ezek főzete mozgó hadsereg „C“ v itam in ellátására alkalmas.
3- Különösen jó az akác, eper, meggy és alm a levele, a le írt m ódon és íze

sítéssel.

Adatok a vegetatív  idegrendszer  
egyensúlgi állapotának vizsgálatára

D r. Szák Ján o s D r. N ikodem usz József
orvosőmagy. orvosszázados.

A vegetatív idegrendszer egyensúlyi állapotának elb írálására nem  rendel
kezünk megbízható klinikai vizsgáló módszerrel. Bár többféle olyan eljárás 
ism eretes, m elyek különböző próbákkal, vagy pharmacodynam iás vizsgálatok 
a lap ján  végeznek. A .próbák, m int vegetatív  reflexek ism eretesek, b á r újabb 
nézet szerint, m int arra, I. A. Arsavszkij utal, pl. az Aschner reflex  nem  reflex, 

hanem  központi reactio. Az egyes próbák önm agukban nem  m egbízható eljá
rások, a pharmacodynam iás vizsgálatok pedig nem  alkalmasak arra, hogy lehe
tőleg gyorsan tudjunk tájékozódni, a vegetatív  idegrendszer aktuális tónusáról. 
Vannak olyan körülmények ugyanis, am ikor nagyobb anyag átvizsgálásánál 

szükséges, hogy kom plikált és hosszadalmas eljárások nélkül nyerjünk  tájéko
zódást a vegetatív  idegrendszer egyensúlyi állapotáról.

Az em lített eljárások hibája, hogy az egyes vizsgálatok alkalm azása m el
le tt nem  vettek  kellően figyelembe olyan körülm ényeket, m elyeket az á lta lá 
nos és klinikai gyakorlat is felhasznál. G yakran háttérbe  szorult az egységes 
szervezetre irányuló vizsgálat, am ikor a vegetatív  idegrendszert vizsgálták. 
A  vegetatív és animális idegrendszer egységes szemlélete nem  választható  el 
egymástól, abban az esetben sem, ha  speciálisan a vegetatív funkciók vizsgá
la tá ra  helyezzük a fősúlyt. A m ennyire helytelen  az, hogy a sym pathicus és 
parasym pathicus idegrendszer szemléletében az ellentétes, teh á t nem a fizio
lógiás antagon'zm us elvét vallják, éppen annyira helytelen  a vegeta tív  és 
anim ális idegrendszer kettéválasztása és így a szervezet egységének megbontása. 
Am ikor teh á t a vegetatív idegrendszer irányíto tta  m űködéseket vizsgáljuk, 
m indig az idegrendszer egységének szem elő tt tartásával kell a vizsgálatot 
végeznünk.

Vizsgálatainkban tehát az első szempont az volt, hogy könnyen alkalm az
h a tó  módszert kíséreljünk m eg nagyobb vizsgálati anyagon alkalmazni. A  má-
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sodik szempontot az képezte, hogy az eddigi vizsgálati módszerek figyelembe
vétele m ellett, o lyan kisegítő eljárásról szerezzünk tapasztalatot, m ely ponto
sabbá teszi a vegeta tív  idegrendszer általános állapotának értékelését.

Az általunk  m egfigyelés tárgyává te tt  módszer két vizsgálati részből áll. 
Az első részben, bizonyos helyzetekben bekövetkező pulzusváitozásokat érté
keljük, a vizsgálatok második részében pedig, egyéb vegetatív idegrendszeri 
jelek  előfordulását k ísérjük figyelemmel. A két vizsgálati rész összevetése 
á lta l következtettünk a vegetatív idegrendszer stabilitására, illetve labilitására.

Am int fentebb em lítettük, a vizsgálat első részében bizonyos helyzetekben 
bekövekező pulzusváltozásokat értékeltük . Az ezekre vonatkozó vizsgalato
kat, részben m ár régebb idő óta ism ert próbák alkalm azásával végeztük, m int 
az Aschner-, E rben - és orthosztatikai próbák. Negyedik próbaként P-dig egy 
általunk bevezetett próbát, az L (=  lab ilitásij-próbát használtuk. A prób_kat a 
következőképpen végeztük és értékeltük:

Aschner-próba: A  vizsgált ülőhelyzetben tartózkodik és ism ételt pulzus
számolással ellenőrizzük, hogy pulzusa 10 m p-es idő tartam ra vonatkozólag ál
landóvá válik. E kkor megszámoljuk a 10 m p-re eső pulzust. Ezután m indkét 
buibusra egyenletes nyom ást gyakorolunk, vigyázva arra, hogy fájdalm at ne 
okozzunk A bu ibusra  gyakorolt nyomás kezdésétől szám ított 5 mp-en belül 
megszámoljuk, 10 m p-en keresztül a pulzust. így két pulzusértéket kapunk, 
a nyugalmi pu lzusértéket és a buibusra gyakorolt nyomás alatti pulzusérté1- 
ket, melyet egy percre  vonatkoztatunk. A  két szám pl.: 12—11, ahol teh á t a 
12 jelenti, a nyugalm i és 11 a /bulbusnyomás eredm ényeképen bekövetkezett 
alacsonyabb pulzusszám ot. Positivnek értékeltük  a próbát akkor, ha pulzus
szám  percre vonatkoztatva 12 vagy annál nagyobb különbséget m utato tt. 
Em ellett figyelembe vettük  a pulzus am plitúdó csökkenését is. Invertá lt ese
tek  oly kevés számiban fordultak  elő (2—3), hogy ezektől eltekintettünk.

Erben próba: A vizsgált állóhelyzetben tartózkodik, m indaddg, míg is
m ételt ellenőrzéssel m eggyőződtünk arról, hogy pulzusa állandósult és ek
kor megszámoljuk a nyugalm i álló pulzust 10 mp-en keresztül. Azután, a 
vizsgálatnál m ély térdhajlításban , a helyzet elfoglalásától szám ított 5 m p-en 
belül ismét m egszám oljuk a. 10 m p-re eső pulzust. így  ismét két pulzusérté- 
k e t kapunk, pl.: 12— 10, ahol az első szám je len ti a nyugalm i ál'ó, a máso
dik pedig a m ély térdhajlítás u tán  lecsökkent pulzusszámot. Positivnek v e t
tük  a próbát, ha a pulzusszám  egy percre svonatkoztatva 18 vagy ennél n a 
gyobb eltérést m u ta tó t.

Orthosztatikai-próba: Fekvő helyzetben m egvárjuk, míg a pulzus á llan 
dósul és m egszám oljuk a pulzust 10 mp-en keresztül. Ezután gyors felállás 
u tá n  5 mp-en. belül, ism ét megszámoljuk a 10 m p-re eső pulzust. A fekvő és 
álló pulzus pl. 12— 1G lesz, ahol a 12 a nyugalm i, 16 a próba eredm ényekép
pen  megszaporodott 10 mp-re eső pulzusszám. Positivnek vettük a próbát ab 
b an  az esetben, ha a percre átszám ított két pulzus közti különbség 30, vagy 
ennél nagyobb.

L-próba: A  vizsgált állóhelyzetben tartózkodik, m íg pulzusa állandósul. 
N yito tt szemmel öt nyugodt lépést megy előre, m egfordul, visszajön és öt 
m p-en belül m egszám oljuk a 10 m p-re eső pulzust. Ezután, ugyanezt azonnal 
elvégeztetjük behúnyt szemmel, ö t  m p-en belül ism ét megszámoljuk a 10 
m p -re  eső pulzusszámot. Positivnek vettük  a próbát, ha a percre vonatkoz
ta to tt  különbség 12 vagy ennél nagyobb’. Azt kapjuk pl., hogy 12—13, ahol 12 
je len ti a nyito tt szemmel járás u táni és 13 a csukott szemmel járás u tán i pu l
zusszámot. Az L-próba értékelésével külön dolgozatban foglalkoztunk.
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Az ism ertetett módokon tehát, a próbáknak megfelelően, nyolc pulzus
értéket fogunk kapni, m elyek fenti példák alapján a következők lesznek:

1. O rthosztatikai-próba: 12—16
2. Aschner-próba: 12—11
3. Erben-próba: 12—10
4. L-próba: 12—13

A percre átszám ított pulzusértékek tehát: 72—96, 72—66, 72—60, 72—78.
L átjuk  tehát, hogy a 10 mp. alatt! pulzus 1 számmal való növekedése' 

vagy csökkenése, 6-nak felel meg, a percre átszám ított pulzusszám esetében, 
így  a percre való tényleges átszám ítást el !s hagyhatjuk  és a 10 mp-es pu l
zusok közti különbséget 6-tal szorozva, m egkapjuk a kiszám ítandó m utató 
szám összetevőit. Ez az elm ondottak alapján a következő lesz: 24, 6, 12, 6. 
Ezeket a számokat összeadjuk és elosztjuk a próbák számával 4-el és m eg
kapjuk m utatószám únkat, m ely 12-vel egyenlő. Ez lesz teh á t az a szám, mely- 
lycl jellemezzük a vegetatív  idegrendszer pillanatnyi állapotát. A haszná t 
próbák közül az elsőnél és a negyediknél pulzusszaporulat, a másodiknál és 
harm adiknál pedig 'pulzuscsökkenés várható, «illetve változatlan  értékeket 
kaphatunk.

A vegetatív  idegrendszer állapotának jellem zésére vonatkozó vizsgála
tok második részét az általános klinikai vizsgálat folyam án te tt  tünetek  m eg
figyelésének értékelése képezi. Ezen tünetek megfigyelése éppen olyan fon
tos, ha nem fontosabb, a vegetatív  idegrendszer állapotának m egítélésében, 
m ert az első részt csak m in t kisegítő módszert alkalm aztuk. A következő tü 
neteket kísértük figyelemmel: Dermographismus, különféle trem orok, v ere j
tékelválasztás, piloarrectio, resp. arythm ia, akrocyanosis, tenyérnyírkosság, 
idiomusc. ingerlékenység, reflex-élénkség, pirulás, tachycardia, m agas vér
nyomás, vestibularis vegetatív  reactio és védekező mozgás, bradycardia, stb. 
és m indenkor tekintettel vo ltunk az esetleges endokrin tulaj donásgokra.

Az elvégzett vizsgálat alapján kapott m utatószám , az egyes próbák kö
vetkeztében beállott pulzusváltozásoknak fog megfelelni. Ez a m utatószám  0 
értéktől (amennyiben a próbák hatására pulzusváltozás nem következik be, 
azonban ilyen értéket nem  figyeltünk meg) 1.5-del növekedhet. Vizsgála
tainkban a legnagyobb érték  19.5 volt. Több m int ezer vizsgálat a lap ján  (a 
vizsgálatokat egészséges egyéneken végeztük) az egyéb tünetekkel való ösz- 
szevetés és a vizsgált általános klinikai vizsgálata alapján tapasztalatunk 
szerint kb. 12-es m utatószám  az a határ, ahol még vegetatív  idegrendszeri 
egyensúlyról beszélhetünk. 13.5 értéktől kezdve általában a vegetatív  ideg- 
rendszer aktuális tónusának csökkenésével szám olhatunk. Az egyes m utató- 
számok százalékos előfordulását a következő táblázatban  közöljük:

1. sz. táblázat.

Vizsgrált 
esetek :

A mutatószámok %-os előfordulása

1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 Ki! 18
19.5

több
100 0.23 1.97 4.64 10.21 17.87 18.33 18.57 14.38 9.62 2.09 1.39 0.70

e-érnél 
több 0.21 2.23 4.23 8.46 16.54 17.38 18.62 15.84 10.0 4.15 1.62 0.69

i
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A táblázatból kitűnik, hogy az első vizsgálati csoport több száz, a máso
dik csoport, ezernél t.öbb egyénen végzett vizsgálatok eredm ényét ta rta l
mazza. A százalékos előfordulások általában egyező vagy egymáshoz közelálló 
volta, eltekintve a 15-ös m utatószám tól, a rra  u tal, hogy vizsgálati technikánk 
azonos módon végezhető. Leggyakoribb a 7-5— 12-es m utatószám ok előfordu
lása ezernél több esetre vonatkozóan 16.54%.

M egvizsgáltuk a m agas m utatószám ok .előfordulásiát. életkorok szerint. 
E rrő l a  m egoszlásról a 2. sz. táb lázat ad  felvilágosítást.

2. számú táblázat.

Mutató szám -
Életkor szerinti megoszlás %-ban

16—18 19 20 21 22 23 24 I 25 25—50
13.5
és magasabb 13.92 26.28 16.50 17.72 16.02 18.94 17.14 18.31 3.75

15
és magasabb 6.32 13.14 6.97 5.94 4.42 6.84 7.14 5.4 1.25

A táblázatból kitűnik, hogy a 25 éves és fiatalabb életkoroknál a magas 
m utatószám  százalékos előfordulása lényegesen magasabb, m in t az ennél idő
sebbeknél. Ez megegyezik azzal az ism ert ténnyel, hogy labilis vegeta tív  ideg
rendszer, fia ta labb  korban, nagyobb százalékban fordul elő, m int idősebb kor
ban . Az összes vizsgálatok közül (ezernél több egyénre vonatkozóan) az összes 
m agas m utatószám ok százalékos előfordulása — m int m ár em líte ttük  — 16-54 
százalék, amelyből 16—25 éves korra esik 18.24%, 35 évnél idősebbre 3.75%.

A vizsgálatok 87.7%-a 25 évnél fiatalabb, ezekre esik a m ag as. m utatószá
m ok 97.9%-a, 13.3%-a 25 évnél idősebb, akikre a m agas m utatószám ok
2.81%-a esik, ha  a magas m utatószám ok előfordulását a 16.54 %-ra, m int 
100% -ra vonatkoztatjuk.

Az általunk m eghatározott m utatószám  tehát, az eddigi vizsgálatok alap
já n  azt az eredm ényt adta, hogy magas értékeket általában fia ta l egyéneknél 
ta lá lunk  és lényegesen kisebb százalékban figyelhetők ímeg a 25 évnél időseb
beken. Levon az ism erte te tt eredm ények értékéből az, hogy a  fiatalok és 
idősebbek szám aránya egymástól lényegesen eltér, m ert a több m int ezerre 
k iterjedő  vizsgálatokból, az idősebb egyének mindössze 13.3%-ban voltak 
képviselve.

A positiv és negativ  m utatószám okon belül m egvizsgáltuk azon próbák 
positiv előfordulását, m elynek alap ján  m utatószám únkat m eghatároztuk. Az 
e r re  vonatkozó eredm ényeket a 3. sz. táb lázatban  közöljük.

A táblázatból k itűnik, hogy az egyes próbák mi n tegy  30%-ban  positiv  elő
fo rdu lást m utatnak. K ivétel az orthosztatikai próba, ahol a nagy kiugrás, való- 
szinüleg a próba alacsonyabban megszabott positiv értékeléséből adódik- 
K itű n ik  az is, hogy a  próbák positiv  előfordulása a negativ  m utatószám oknál 
lényegesen alacsonyabb (a továbbiakban positiv m utatószám  a la tt é rtjü k  a
13.5 vagy m agasabb, negatív a la tt a 13.5-nél alacsonyabb mutatószámot).

Am int m ár az eddigiekből is k itűnik, a m utatószám  kiszám ításánál a próbák 
positivitásának, vagy  nem  positivitásának nincs jelentősége, hanem  csak annak 
a pulzusszámnak, m elyet a próbák elvégzése alkalm ával az ism ert módon m eg
kapunk . Azért közöltük a fenti táblázatot, hogy ezzel is szemléltessük, hogy

9 1 4



3. sz. táblázat.

Végzett 
próbák :

Pozitív mutatószámoknál a próbák 
pozitív előfordulása :

Negatív mutatószámoknál a pró
bák pozitív előfordulása :

több 100 
esetből:

ezernél több 
esetből:

több 100 
esetből:

ezernél több 
esetből:

Aschner 28.57% 25.7% 9.8% 8.4%

Erben cr-
ooco 35.05% 4.7% 5.5%

Orthosztatika T-. ' 77.1% — 17.5%

Latilitási 30.26% 31.31 % 5.6% 6.1%

(A % vonatkoztatva a pozitív illetve negatív mutatószámok abszolút számára.)

egy próba elvégzése, m ely a vegetatív idegrendszer klinikai v izsgálatát kiegé
szítené, nem ad lehetőséget értékelésre. Az egyes próbák egym ásm elleit! 
positiv előfordulásának szám szerinti m eghatározásától e ltek in te ttünk  az összes 
vizsgálatra vonatkozóan. Positiv m utatószám nál is csak azt néfcslük meg, hogy 
hány esetben positiv egy vagy több próba.

Ezek positiv előfordulása a következő:
1 próba positiv
2
3 „
4 íj Ji
0 ,, ,»

34.06%
55.14%
10.28%
0 % 
0.52%

Fenti százalékos megoszlás is azt m utatja , hogyha 4 próbát végezünk el, 
akkor is az esetek nagy százalékában csak egy m utat positiv eredm ényt, ami 
ism ét a rra  hívja' fel a figyelmet, hogy ilyenirányú kiegészítő vizsgálatnál, 
ajánlatos a lehetőség szerint több p róbát elvégezni. Ezért k ísére ltük  meg elég 
nagy anyagon nem a próbák positiv előfordulása alap ján  következtetni a vege
ta tiv  idegrendszer egyensúlyára, hanem  az általunk ism erte te tt m utató- 
számmal.

A mutatószámok positiv előfordulását tanulm ányoztuk különböző vér
nyomás és pulzusértékeknél. Hypertoniás csoportba soroltuk azokat, kiknél a 
systolés nyomás elérte a 140 H g/m m -t és hypotoniások közé azokat, akiknél 
a systolés nyomás 105 Hg/mm-t, vagy alacsonyabb értéket m u tato tt. Hyper- 
toniát ta láltunk  11.48%-ban, ebből magas m utatószámot figyeltünk  meg az 
esetek 25%-ánál. Hypotoniásoknál, m elyek 5.34%-ban fordultak  elő 5 97%-ban 
ta lá ltu n k  positiv mutatószám ot. A fennm aradó 83.18% norm otoniás csoport 
ban 16% ban figyeltünk m eg positiv mutatószámot. Figyelemmel k ísértük  azo 
kát az eseteket is, am elyekben csak a  diastolés nyomás volt em elkedett, tehát 
90 Hg/mm, vagy ennél alacsonyabb. A magas diastolés nyom ással járó  esetek
ben m agas mutatószámot 15.2%-ban figyeltünk meg.

A vérnyomás és a m utatószám ok egym ásm elletti megfigyelése azt m utatja, 
hogy hypertoniánál magasabb a m utatószámok positiv előfordulása, m int nor



m otoniánál. Ezzel szemben feltűnő az, hogy hypotoniáhál ritkán  találtunk  
positiv  mutatószámot. Ebből term észetszerűleg nem  lehet azt a következtetést 
levonni, hogy hypotoniánál ilyen arányban kevesebb a vegetatív  egyensúly 
zavar, 'hanem ezt m in t á m utatószám  egyik hiányosságát kell számításba 
vennünk.

Megvizsgáltuk a m utatószám únk viselkedését bradykardinánál, tachycar- 
diánál, norm okardiánál. Tachykardiának vettük azokat az eseteket, ahol a 
pulzusszám 90-et elérte, bradykardiának pedig, ahol a pulzusszám 66 a la tt 
volt. N orm okardiának, mely az esetek 64.09%-á t te tte  ki, posiüv mutatószám 
10-32%-ban fordult elő. T achykardiát az esetek 22.84 %-ában találtunk, am e
lyeknél positiv m uta'tószám ot 42 08%-ban figyeltünk meg. A fentiekből 
kitűnik, hogy a positiv  m utatószám ok jelentékeny százalékban tachykardiánál 
fordulnak elő, szem ben a bradykardiával, mely esetekben a magas m utatószi- 
m ok előfordulása 2% a la tt van. A tachykardiával járó  esetek kb. 40%-ánál 
ta lá lunk  positiv m utatószám ot, ami azt jelenti, hogy a tachykardia úgy ju t 
kifejezésre a m utatószám ban, hogy azt a vegeta tiv  idegrendszer labilitást 
jelző irányban to lja  el. Még inkább kifejeződik ez akkor, ha azt nézzük meg, 
hogy a positiv m utatószám okból hány  százalék található  az egyes csoportoknál. 
E kkor azt látjuk, hogy a positiv m utatószámokból ( =  100%) a tachvkardiá- 
sokra 58.41%, a norm akardiásokra 40.19%, a bradykardiásokra 1.40% esik. 
E zt fis éppen úgy, m in t a magas vftrnyomásnál nagyobb számban m egm utat
kozó positiv m utatószám ek előfordulását, a m utatószám  hibájaként számí
tásb a  kell vennünk. Az azonban kétségtelen, hogy sokkal több a’apot szol
g á lta t vegetativ egyensúly zavar fe lté telére a tachykard ia (organikus esetek
től eltekintve!, m ;n t ak á r a norm o- vagy b radyeardn . Tekintve, hogy a tachy- 
k ard iás  esetek 60% -ában m utatószám únk negatív, úgy látsz k, hogv lehetőség 
áll rendelkezésünkre olyan tachvkardiások kiválogatására, akiknél a taohy- 
k ard ia  mint vegetatív  labilitási jel jöhet számításba, szemben azokkal, akiknél 
a vegetatív  idegrendszer általános tónusának a csökkenése áll fenn.

Megbeszélésünk elején m ár em lítettük, hogy a vegetatív  idegrendszer 
állapotának  tanulm ányozására irányuló  vizsgálatunk második részét a külön
böző klinikai tünetek , mutatószám ok m elletti, előfordulásának é 'té k s ’ései 
alko tják . Ezeket a m egf gyeléseket összegeztük úgy a positiy, m int a negativ 
m utatószám oknál. Az e rre  vonatkozó adatokat a 4. sz, táblázatban közöljük.

4. sz. táblázat.

Egyéb vegetatív tünetek 
(tremor, tachycardia, 

izzadás, stb.)

Positiv mutatószámok Negatív mutatószámok

Brady
cardia

Tachy
cardia

Normo-
cardia

Brady
cardia

Tachy
cardia

Normo-
cardia

0 tünet — 16.0% 38.9% 38.9% 36.1% 32.8%

1 tünet — 22.4% 43.1% 43.1% 25.5% 35.8%

2 tünet — 16.8% 13.7% 13.7% 23.8% 21.5%

Több tünet — 44.8% 4.3% 4.3% 14.6% 10.0°/(
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A táblázatból kitűnik, hogy a positiv m utatószám oknál 0  tünet a negativ  
mutatószámokhoz viszonyítva lényegesen kisebb százalékban fordul elő. 
ugyanakkor két vagy több tünet positiv m utatószámoknál, pl. tachycardiánál 
több m int 60%-ban. norm okardiánál közel 70%-ban fordul elő. N egativ m utató 
számoknál ugyanezen adatok 20—30% között mozognak bradykardiánál, illetve 
norm okardiánál. K iugrás figyelhető meg tachykardiánál. Azokban az esetek
ben, ahol az egyéb vegetativ jelek kettőnél nagyobb számban fordulnak elő, 
a százalékos eredm ények lényeges növekedést m utatnak positiv m utatószá

mok, és csökkenést negativ mutatószám ok m ellett. Positiv m utatószám oknál 
tehát kettőnél több vegetatív tünet kifejezetten gyakoribb, m int negativ 
mutatószám ok esetén. B radycardiára vonatkozóan positiv m utatószám oknál 
eltek in tettünk  a százalékos kiszámítástól, m ert az ilyen esetekben ta lá lható  
positiv m utatószám ok m ellett egy-kát és több tünete t igen kevés esetben ész
leltünk és így téves következtetésre adhatna alapot. Az a megfigyelés, hogy 
b radycard’ánál több vegetativ jel alacsonyabb számban fordul elő, megfelel 
a m ár em lített tapasztalatunknak, hogy általában  bradycard ánál kevés a 
positiv mutatószám. A vizsgált egyéb vegetativ  jeleket nagy számban ve ttük  
figyelembe mutatószám únk értékelésének elbírálásánál, am ely között nemcsak 
sym phatikus idegrendszeri folyamatokon alapulók voltak. Messzemenő követ
keztetés levonása nélkül is azt m ondhatjuk, hogy bm dycardiások és hypo- 
toniások között kevesebb a labilis vegetatív idegrendszerű egyén. Természe
tesen felm erül az a kérdés, hogy maga a bradycardia, illetőleg a hypo+ónia 
önm agában is elegendő-e, hogy vegetatív tónusosökkenés jeleként vegyük 
figyelembe. Ez azonban némileg ellentétesnek látszik azzal a tapasztalattal, 

hogy a tachycardiás és hypertoniás egyének nem mindegyike b irá 'h a tó  el 
vegeta tív  labilisnak klinikai értelemben, egyéb tünetek hiánya es°tán. Emh'- 
te ttü k  megbeszélésünk elején, hogy könnyen alkalm azható vizsgálati eliárás 
kidolgozása volt a célunk. Az a tény, hogy számos vegeta tív  jelet vettünk  
figyelembe, köztük olyanokat m int a vest;bu láris vegetativ reactio  és véde
kező mozgás, U-cső vzsgálat, stb., ennek ellene szól.

Ezeket a vizsgálatokat azonban mi főleg azért végeztük el. hogy m utató 
szám únk használhatóságának vagy nem használhatóságának értékelését, helye
sebben állapíthassuk meg.

Ugyanezen okból kifolyólag tettük  vizsgálat tárgyává néhány, a vegeta
tiv  idegrendszert érintő állapotnál is, m utatószám únk viselkedését. így  stru - 
mák, neurózisok és fizikai-szellemi kim erülés esetében.

Strum ás egyéneknél — több mint 50 válogatás nélküli esetben 46.4%-ban 
ta lá ltu n k  positiv m utatószám ot. A párhuzam os alapanyagcsere m eghatározást 
speciális okok m ia tt nem végeztük el, ami sokat levon a vizsgálat értékelhe
tőségéből-

A strum ás eseteket csak abból a szempontból em lítjük meg. hogy mivel 
egy részüknél feltételezhető volt a vegetatív idegrendszer érin tettsége, bizo
nyos m értékig várható volt az is, hogy positiv m utatószám okat ezen esetek
ben, nagyobb számban észleljünk.

Tizenhárom  esetben vizsgáltunk neurózisban szenvedő egyéneket, akiknél 
panaszaik fennállása idején két eset kivételével, positiv m utatószám ot ta lá l
tunk. Négy esetben fordult elő ezek közül ismételt vizsgálat, és első alkalom 
m al panaszmentességük idején, negatív m utatószám ot találtunk. Három -négy 
hónap után, midőn panaszukkal jelentkeztek, a m utatószám  positiv értékét 
m utato tt. Mind a strum ás, m ind a neurózis esetek száma kevés annak a meg-
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állapításnak a m egtételére, hogy ezen esetekben a mutatószám jelzője, az 
egyidejűleg fennálló  vegetatív  idegrendszeri egyensúly zavarnak.

Vizsgálat tárgyává te ttü k  a . m utatószám  viselkedéisét 360 azonos körül
m ények között élő olyan egyénen is, akik hónapokon keresztül fokozott kikép 
zésben voltak  és vizsgák előtt állottak. Ezeknél 22.77%-ban találtunk  magas 
m utatószám ot, szemben az átlagos 16.5%-kai. Ezen a csoporton belül 31 vizs
gált előző é jje l mindössze 2—3 órát alud t. Ennél a csoportnál m agas mutató- 
számot 41.9%-b an  figyeltünk meg és az egyéb vegetatív  jelek is nagyobb 
száínban fo rdu ltak  elő.

A rendelkezésünkre álló 105 ism ételt vizsgálat alapján ellenőriztük a 
m utatószám ok változásait. A m egfigyelések általában  két egymástól legalább 
1 hónapos időközben történő vizsgálati adatra vonatkoznak. Több esetben, 
3 alkalom m al is tö rtén t vizsgálat egym ásután, néhányszor, hónapok múlva. Azt 
tapasztaltuk, hogy a 105 esetből, a ta lá lt m utatószám  változatlan m aradt 
81 esetben, 77-2 % -ban. Változást 24 esetben figyeltünk  meg; azaz 22.8%-ban. 
Változásnak szám ítottuk azokat a m utatószám  értékeket, ahol egyrészt a 
negatív mu'tatószám positiv irányban változott, illetőleg fordítva, Ide sorol
tuk  azt a változást is, ahol a  negatív  m utatószám on belül tö rtén t nagyobb 
változás. Pl.: 7.5, mutatószám ból 12-es le tt, vagy 3-ból 10 5, stb. Változásnak 
vettük tehát azokat az eltolódásokat is. am elyek nem  befolyásolhatták a 
mutatószám ok ellen tétes irán y ú  értékelését, teh á t a m utatószám  negativ 
m aradt. A positiv m utatószám on belül az értéknövekedést nem tek in te ttü k  
változásnak. Azokban az esetekben, ahol a  m utatószám  m egváltozott, ö t eset
ben a változás okaként közbejövő megbetegedéseket figyeltünk meg, am elyek 
minden esetben neurosisok voltak. Egy m ásik esetben a változást az okozta 
(kezdeti m utatószám  9), hogy időközben elég súlyos commotion esett át. Három  
héttel ezután vizsgálva, a m utatószám ot 15-nek találtuk . A  betegnél ekkor még 
gyengeségérzés, izzadás, stb. is m egfigyelhető volt. K ét hét üdülés u tán  sub- 
jectiv panaszai, fáradékonysága elm últ, a vegeta tív  jelek  csökkentek és a 
m utatószám  12-es értéket m utato tt. Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes pró
bákon belül a pulzuskülönbségek általában  változtak, a m utatószám  azonban 
sok esetben te ljesen  változatlan értéket adott. A neurózisokra és postcom- 
m otionális esetekre vonatkozólag a vizsgálatokat tpvább folytatjuk.

Az eddigi adatok alapján, ha a  m utatószám okat értékeljük, levonható az 
a következtetés, hogy hasznosan használható fel a vegetatív idegrendszer 
egyensúlyi állapotának értékelésében. M int m inden mutatószám, az egyén 

klinikai vizsgálata nélkül helytelen következtetésekre szolgálhat alapot. M in
den esetben figyelem be kell vennünk az esetleg meglévő klinikai tüneteket is 
és a kettő összevetéséből kell m eghoznunk m egállapításunkat. Helytelen lenne 
tehá t az az álláspont, hogy a 12-es m utatószám nál, m int határértéknél vege
ta tív  idegrendszeri egyensúlyt állapítanánk m eg abban az esetben, ha több 
egyéb vegetativ jel kifejezetten előfordul. Ugyanezt eredményezné az is. ha
13.5 mutatószám esetén — am ely m ár positiv m utatószám ot jelent — klinikai 

tünetek teljes h iánya esetén is vegetativ  idegrendszeri egyensúlyzavart á lla
pítanánk meg. Eddigi megfigyeléseink alap ján  az a tapasztalatunk, hogy minél 
m agasabb m utatószám ot találunk, annál nagyobb biztonsággal m ondhatjuk ki, 
esetleg csak 1 vagy 2 egyéb vegetativ  jel előfordulása esetén is az egyensúly- 
zavart. Az a körülm ény, hogy több különböző, egyidejűleg meglévő vegetativ  
jelenség m ellett a m utatószám  positiv é rték e t ad és egyéb, a megbeszélésünk
ben megfigyelt adat, m utatószám únk használhatóságát tám asztja alá.
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Összefoglalás:

1. Újabb módszert ism ertetünk a vegetativ  idegrendszer egyensúlyi á lla 
potának értékelésére.

2. Az eljárás lényege mutatószám  m eghatározásán és ennek, az esetleg 
meglévő vegetativ jelekkel történő összevetésén alapszik.

.3. Vizsgálata ink eredményei azt m utatják , hogy eljárásunk pontosabbá 
teszi a vegetatív idegrendszer stabilitásának vagy labilitásának értékelését.

4. Vizsgálati eredm ényeink szerin t m egkönnyíti a kifáradásos, ill. kim erü- 
léses állapotok elbírálását.

5. E ljárásunk értékelhetőségét ron tja , hogy beteganyagon nem  te ttü k  
kellő számban megfigyelés tárgyává. Hiányossága, hogy a rövid időre v o n a t
kozó pulziusszámolás hibaforrásul szolgálhat.

A labyr in th  érzéhenységéneh  
újabb vizsgálati  lehetőségei

Irta : Dr. Halm  Tibor
orvosalezredes.

A mozgással kapcsolatos betegségeket mozgás-betegség (kinetosis) néven 
foglaljuk össze (pl. tengeribetegség, légibetegség). Jelentkezésükért elsősorban 
a labyrin th  felelős, m elynek ily irányú  vizsgálata több szempont m iatt fontos 
a repülő-élettanban.

A repülés sajátos élettani körülm ényei közül egyike a legjellem zőbbek
nek a térben m inden irányban való szabad mozgás lehetősége. A repüléskor 
jelentkező élettan i hatások legtöbbje éppen a mozgás következtében jön létre- 
A  mozgással kapcsolatban — am ikor az erő hatására a sebességnek nagysága 
vagy iránya megváltozik — gyorsulás tám ad, a gyorsulások érzékszerve pedig 
a labyrinth. Az egyenesvonalú gyorsulásokat az otolith-apparátussal, a szög
gyorsulásokat (körmozgás) pedig az ív jára tok  révén érzékeljük. A gyor
sulásoknak a szervezetre gyakorolt erőm űvi hatását it t  nem  tárgyaljuk, hanem  
kizárólag a gyorsulásoknak a lajoyrinthra vonátkozó érzékszervi részét.

A következőkben foglalkozunk az ív já r at oknak forgatószékkel való  vizs
gálatakor jelentkező, ú. n. forgatás u tán i dőlési reakcióval, m ajd  a corioUs erő
nek  hatására jelentkező endolympha áram lásokkal és az általuk létesíte tt lá t
szatmozgásokkal, m ajd m érhető és pontosan reprodukálható kis szöggyorsu
lások há 'ására  bekövetkező endolym pha áram lásokkal cupulometria  néven és 
végül az o tolith-apparátusnak Chilov-hintával tö rténő  vizsgálatával- Ezen 
vizsgálatok célja az, hogy a labyrin th  szem pontjából a  tú lérzékenyeket kivá
lasszuk, ment ezek hajlam osak a szokatlan irányú és nagyságú gyorsulások 
hatására különböző előnytelen vegetatív  reakciókkal válaszolni, valam int érzé
keny ívjárat-m űködés esetén nehezen tud ják  m agukat a látszatm ozgásoktól 
függetleníteni.
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Az ív jára tok  m űködését forgatási próbákkal vizsgáljuk. Forgás érzetünk  
akkor van, ha a cristae am pullar es szőrsejtjei (a cupu.a am puilaris a crjsták 
szőrsejtjeinek ecsetszerű végződése) elhajolnak. Forgás kezdetekor az endo- 
lym pha tehetetlenségénél fogva az ív já ra t falához képest elm arad és ezáltal 
a szőrsejtek elhajlása következtében (cupula elmozdulás) az idegelemek ingerü
letbe jönnek (1. ábra). Egy bizonyos idő után, am ikor a forgás egyenletes, az 
endolympha eg y ü tt forog az ív já ra t falával, így forgási érzet nem jön létre. 
Ha pl. valakit balra  forgatunk és bizonyos forgatás u tán  a forgatást hirtelen  
leállítjuk, az endolym pha tehetetlenségénél fogva tovább áram lik s így ellen
kező forgás-érzet keletkezik, a v izsgáltnak jobbra forgási ulóérzete lesz 
(1. ábra).

Fizikai meggondolások alapján nyilvánvaló, hogy az endolym phának tehete t
lenségi áram lása főképpen abban az ív jára t-párban  fog bekövetkezni, amely 
a forgási síkban fekszik. Ezért, h a  a vizsgálandót 90°-ra előrehajto tt törzzsel

forgatjuk, úgy elsősorban a  frontális ív já ra t-p ár kerül a forgatás síkjába- 
A  m ásik két p á r ív jára tban  — mivel sík juk nagyjában merőleges a forgási 
s ík ra  — tehetetlenségi áram lások nem  következnek be.

A  forgatási vizsgálatokat célszerűen elektromos forgatószékkel kell végez
n ünk . A  berendezés forgatószékből és kapcsolószekrényből á ll (2. ábra).
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A szék 'hegesztett és nikkelezett acélvázra erősített bőrpárna-ülésből, h á t
tám lából és karfából áll, lábtámasszal és nyitható asztalkával. A szék 800 
mm átm érőjű, 10 mm vastag kerek vaslemez talpon áll. A talpon három  csavar 
egy második alaplemez.t ta rt, m ely ilymódon pontosan vízszintesbe — és ezáltal 
a szék tengelye függőlegesbe hozható. Ez a körülfordulás egyenletessé tétele 
céljából szükséges és a szók esetleges elmozdítása ,után gondosan elvégezendő. 
A belső alaplemezen nyer elhelyezést a hajtóm otor, mely szíjhajtás, csiga 
á tté te l, H ardy-tárcsák és egy súrlódásos tengely-kapcsolón keresztül forgatja 
a  széket. Közvetlenül az ülés a la tt a kapcsolószekrényből m űköd1 ethető olaj- 
nyomású fékberendezés szolgál a szék hirtelen  m egállítására. A  m otor m ellett 
nyer elhelyezést a fordulatszám m érő dinamó, a szék oldalán pedig a megállás 
gyorsulását m utató m echanikus gyorsulás-mé ő- A kapcsolószekrényen van 
a sebességet és gyorsulást m utató  műszer, m elyek fok/mp. beosztásúak.

Vizsgálatainkat kizárólag fiatal, egészséges, 20 év körüli egyéneken foly
tattuk . A forgatást 90°-kal előrehajtott törzzsel 180°/mp. szögsebességgel 
— Bárány szerint tízszer 20 mp. a la tt — végeztük és a forgatást a másodperc 
törtrészei alatt h irte lenül szüntettük  meg. A forgás befejezése u tán  5 m p-t vár
tu n k  és ezután felszólítottuk a vizsgáltat a f elegy on esedésre. Ilyenkor a vizs
gáltak nagy részénél bekövetkezik egy dőlési vagy esési reakció , mely egyénen
kén t különböző nagyságú. A dőlés mindig a forgatás irányába következik be 
(jobbra forgatva jobbra dől, balra forgatva balra dől). Természetesén az esési 
reakció nagym értékben függ a ttó l az időtől, am ely a forgatás megszűnte és a 
felegyenesedés között eltelt. Ha a forgatás megszűnte ujtán nyomban felszó
lítjuk  a vizsgáltat a felegyenesedésre, úgy jóval gyakrabban kapjuk  a nagyobb 
esési reakciókat. A vizsgált esetek felénél a dőlési reakció csak éppen jelzett, 
alig  deviál valam it a függőlegestől, a másik felénél azonban az enyhe dőléstől 
(20°-nál kisebb, kb. a pozitív esetek 3/4 részében) a feltűnő erős esésig (45°-nál 
nagyobb, kb. a pozitív esetek 1/4 részében) kapjuk a reakciót. A nagyobb esési

3. ábra.

rakció seetében (3. ábra) a vizsgáltak egy részénél (a nagy  esési reakciók kb. 
3—5%-ánál) komolyabb vegetatív  jelenségek (verítékezés, sápadtság, émelygés, 
hányás) is a velejárói a forgatásnak.

A dőlési reakció vizsgálatával kepcsolatban két lehetőség is kínál* 
kozott szám unkra a kvan tita tív  vizsgálatokra. Az egyik lehetőség az, hogy 
megm érjük másodpercben azt az időt, amely a la tt a vizsgált felveszi spontán
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a függőleges helyezetet. A nagyobb eséseknél 10—15 mp is elte lt m íg ez 
bekövetkezett, kisebb dőlési reakció esetében néhány mp. a la tt korrigálja a 
vizsgált ferde helyzetét- A  m ásik  m ódja a kvan tita tív  vizsgálatnak az, hogy 
ugyanazon fok/m p. sebességgel forgatva, ugyanazon gyors megállás u tán  külön
böző idő elteltével szólítjuk fel a vizsgáltat a felegyenesedésre. Ezen eljárások
kal valójában a dőlés fokát m érjü k  az idő függvényében, vagyis ugyanúgy, minit 
a cupulom etriánál, tulajdonképpen a cupula deviatiojának a tartam át. Utóbbi 
eljárás esetében az első forgatás u tán  addig várunk, m íg biztosan nincs esési 
reakció, ez az idő általában 10— 15 mp. Ezután a  várakozási időt folyton rövi
dítve ily módon m egszerkeszthetjük a m ellékelt diagram m  szerint az esési 
diagrammot (4. ábra). Á ltalánosságban azt kell m ondanunk, hogy 4 mp, u tán  
az esési reakció  elég h irte lenü l csökken. Ha a vizsgált szemét behúnyjuk, úgy 
az esési reakció nagyobb és a dőltség állapota is tovább áll fenn. Több esetben 
ha ny ito tt szemmel egyenesedik fel a vizsgált és a dőlési reakció közben szólít
juk  fel szem ének behúnyására, úgy a deviatio még fokozódik. Az egyes fo r
gatások között célszerű 10 perc szünetét közbeiktatni, valam int helyes, ha 
a forgatásokat lassan szinte küszöb ala tti szöggyorsulásokkal kezdjük.

fok

Az esési reakció m agyarázatát a következőkben látjuk . Ha 90°-ra előre
h a jto tt testtel forgatunk, úgy a fron tá lis  ívjáratokban következik be a teh e te t
lenségi áram lás, m ert a fron tá lis ív jára tok  kerülnek ilyenkor horizontális hely
zetbe — a forgatás síkjába — és így a. tehetetlenségi áram lás a frontális ív já ra 
tokban  téríti k i a cupulát. A fo rgatás m egszűnte után az endolym pha teh e te t
lenségénél fogva tovább áram lik, pl. jobbra forgatásnál megállás u tán  az 
endolym pha jobbra áram lik tovább. Ez megfelel élettanilag  egy kezdő balra- 
fordulásnak. Míg tehát forgatás a la tt  a frontális iv já ra t k erü lt horizontális 
helyzetbe, felegyenesedés u tán  eredeti vertikális helyzetbe ju tv án  vissza, olyan 
érzésünk tám ad, m intha fron tá lis-vertikális síkban ellentétes forgás tám adna.



így olyan a benyomásunk, m intha a  test súlypontja az alátám asztáshoz képest 
m egváltozott volna és az esési reakció m integy megfelelő ellenrekacióként 
következik be. Természetesen megfelelő fej ta rtá s  esetében m ás-m ás ív já ra tpár 
is helyezhető a forgás síkjába. Ha a fejet pl. a bal vállra hajtjuk , úgy  a forgás 
síkjába a bal frontális és a jobb sagittalis ív já ra t kerül, ha  viszont jobb vállra 
hajtjuk  a fejet, úgy a jobb elülső és a bal hátsó vertikális ív já ra t kerül a fo r
gás sikjába. Nagyobb szám ú vizsgálatok azt bizonyítják, hogyha pl. b a lra  for
gatunk, bal vállra ha jto tt fe jta rtás m ellett, úgy a forgatás után néhány  m ásod
perccel a fejet függőleges helyzei.be hozva a forgás utóérzése olyan, hogy a vizs- 
gáltnak az lesz az érzése, m intha kissé ferdén előre lefelé forogna és ezért 
önként hátradől. Az endolympha áram lása olyan, m in t előrehajoláskor és így 
megfelelő kompenzálásként a vizsgált m agát h á tra ta rtja  nehogy ©lőre essék. 
Ha a fej a bal vállon van és jobbra forgatunk, úgy megállás u tán  az endo
lym pha előrefelé áram lik, vagyis olyan az érzése, m intha h á tra  esne, m iért is 
a dőlési reakció kompenzációként előrefelé következik be. Ugyanilyen értelm ű 
esési reakciók és utóforgás érzések következnek be, ha a fe je t a jobb vállra 
ha jtjuk  és jobbra forgatunk (hátradől, m ert a tárgyak  előre lefelé mozdulnak 
el), yagy ha jobb vállra ha jto tt fej m ellett b a lra  forgatunk (előre dűl, forgás 
utóérzet fölfelé). Természetesen igyekeznünk kell a helyes fe jta rtá s t elérni, 
m ert egyébként kevert jelenségek m utatkoznak. Tapasztalataink az t bizonyít
ják, hogyha valakin többször ism ételjük a vizsgálatokat, úgy bizonyos fokban 
tudatosan  képes a vizsgált a dőlési reakció ellen dolgozni, m iálta l az esési 
reakció gyengül, vagy teljesen kioltódik. B ár a nagy általánosságban azt m ond
hatjuk, hogy a nagyobb dőlési reakció a labyrin th  fokozott érzékenységének 
a jele, mégis néhány olyan egyénnel is találkoztunk, akik a m ozgás-betegségre 
nem  voltak  érzékenyek, annak ellenére, hogy dőlési reakciójuk nagy volt.

Érdekes és a labyrin th  számára komoly m egterhelést je len t az, ha forgatás 
közben fejmozgásokat végzünk, akár harán ttengely  körül (bólintás), akár 
sagittális' tengely körül (fejcsóválás).

Ha a forgáshoz egy olyan mozgás csatlakozik, amely a forgási tengelyhez 
közeledik, vagy attó l távolodik, úgy egy új tehetetlenségi erő tám ad, a coriolis 
erő, m ely az ú. n. járulékos áram lásokat idéz elő a labyrinlhban. Ezt az erőt 
legegyszerűbben úgy dem onstrálhatjuk, ha a forgószékben ülő vizsgálandó 
kezébe egy súlyt adunk, s felszólítjuk, hogy azt kitolja, m ajd behúzza forgás 
közben. Ha a sú ly t kitolja, akkor azonos szögsebesség m ellett a test nagyobb 
kerü le tű  pályára megy át. Mivel a kisebb kerü le tű  pályán a sebesség adva 
volt, nagyobb kerü le tű  pályán pedig azonos szögsebesség m elle tt nagyobb 
kerületi sebességgel kellene rendelkeznie, így tehetetlenségénél fogva vissza 
fog m aradni. Ha viszont a sugár csökken, a te s t mozgásában előrerelemdül 
ellenkező oknál fogva. Ha forgás közben fejbólin tást végzünk, az egész fe jre  
hatn i fog a coriolis erő, így a laby rin th ra  is és benne járulékos endolympha 
áram lásokat fog előidézni. Ezek különféle látszatmozgások benyom ását keltik, 
pl. bólintás esetében olyan érzésünk lesz, m intha himbálódzmánk, a fej oldalra 
való hajtogatása pedig a hintázáshoz hasonló látszatm ozgás érzetét kelti. Fizikai 
m agyarázata az, hogy a coriolis erőnek az ív jára tok  síkjába eső komponense 
áram lást idéz elő. ,

Elemezzünk egy ilyen helyzetet, pl. jobbra irányuló egyenletes forgás köz
ben hajtsuk fejünket előre. A fej előrehajtásakor m indkét pár vertikális ív já ra t
ban az endolympha hátrafelé fog áram lani (5. ábra. a), de ugyanakkor a coriolis 
erő is áram lásokat idéz elő (5. ábra, b). Az áram lási folyamaitok sum m atioja
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révén különösen erős lesz az áram lás a jobb fron tá lis és a bal sagittális ív já ra t
ban (5. ábra, c)- Egyedül csak a coriolis erő hatására, mivel a forgástengelytől 
távolodnak az ívj ára tok, lassúbb lesz az áram lás (a coriolis erő a forgással 
ellenkező irányba hat), ez pedig sum m álódik a jobb elülső és bal hátsó függő
leges ív jára tban  a hátrafelé  irányuló  áram lással. Ez végeredm ényben megfelel 
olyan síkban történő forgásnak, am ely átlószerűen húzódik jobbra és lefelé.

A coriolis erő m űrepülések alkalm ából tám adhat, ha m űrepülés a la tt fej
mozgásokat végzünk, ami az érzékcsalódások m ia tt teljes tájékozatlansághoz, 
sőt tú lérzékeny labyrin th  esetében általános rosszulléthez vezethet. Ez igen 
erős és a szervezetre nézve szokatlan ingernek felel meg. T úlérzékery  labyrin th - 
tal rendelkezőkön ham arosan, esetleg néhány fo rdu lat után m ár vegetatív 
jelenségek tám adnak, éppen ezért betegek vizsgálata esetén ezt a vizsgálatot 
csak óvatosan kíséreljük meg.

Egy m ásik újabb módja a labyrin th  vizsgálatnak az Egmond-féle cupulo- 
metria. Az elektromos forgalószék kapcsolószekrényén leolvasható a forgási se
besség fok/m p.-ben, valam int a gyorsulások értéke is. Ha a különböző szög- 
sebességgel történő forgatást és az á lta la  előidézett u'tónystagmust, valam int 
utóíorgás-érzést derékszögű rendszerben ábrázoljuk, úgy m egkapjuk az ú. n.
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cupulogrammct, melynek vízszintes tengelyén a fok/m p-et, függőleges tenge
lyén pedig az időt másodpercekben tün te tjük  fel. Mivel a cupula deviatiojá- 
nak tartam a az inger logaritm usával arányos, célszerű logaritbm ikusan beosz
to tt papirt használni (fi- ábra). E módszernek előnye az, hogy kicsiny, szabá
lyozható és reprodukálható ingereket alkalm azhatunk.

E vizsgálatokkor néhány fontos körülm ényt nem szabad figyelm en kívül 
hagyni. Fontos ügyelnünk pl- a helyes fe jtartásra. Mi vizsgálatainkat a hori
zontális ív jára t vizsgálatával végeztük és igy a fe je t kissé előre hajta ttuk , hogy 
az ív jára t optimálisan a forgás síkjában legyen. Á ltalában hétszer forgattunk

Cupulogram

3 4 s e 7 e 9 « 20 30 m  so eo io a  go zoo
° lt

6. ábra.

(a mérési pontok a diagrammon 5°, 10°, 20°, 40°, 50°, 80°, lOO’/mp), m ind 'g  
küszöb ala tti lassú forgatással indulva ki és 2—3 percig fo lytattuk az egyen
letes forgatást, úgyhogy a forgás kezdetekor keletkező gyorsulás ne befolyá
solja m ár a forgás utáni képet. A forgásokat nem vettük  szigorúan számba, 
m ert hiszen az egyenletes forgás úgy sem jelen t ingert az ívj áratok számára, 
s a forgatások megadott ideje elegendő ahhoz, hogy az endolympha és az ív já ra t 
m ár együttesen forogjanak. A forgatás utáni m egállás a mi forgatószékünkön 
néhány tized mp. alatt következik be. Fontosnak ta rtju k  továbbá, hogy a for
gatás alkalm ából minden külső ingert kikapcsoljunk. A forgás lehetőség 
szerint csendben történjék, elsötétített szobában- Még a forgáskor keletkező 
levegősurlódást se érezze a vizsgálandó, m iért is a megfelelő fekete cloth-kám - 
zsában történik  a forgatás (7- ábra), így sehol levegőáram lás sem éri a vizsgáltat. 
A szem 'elé egy oldalról megvilágított 10 dioptriás Frenzel-féle szemüveget 
teszünk, m elyet a vizsgálandó zsebében elhelyezett telep fű t. A  vizsgálandó
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m aga m éri stopperrel azt, hogy a  forgás megszűnte u tán  m ikor szűnik meg 
a szédülése, az orvos pedig m éri az utonystagm ust. M indég az elsőfokú 
nyslagm ust m értünk, vagyis a forgatással ellenkező irányba nézettük a vizs
gá lta t. Cupulome'triás vizsgálatainknál a nystagm us csaknem m indig tovább 
ta rto tt, m int a subjectív  szédülés. Ü gyelnünk kell, m ert a Frenzel-féle szemüveg 
á lta l is keletkezhet optikai eredetű  szédülés.

Általános tapasztalatunk  az, hogy a vestdbularisan érzékenyebb egyének 
(kik B árány-forgatás u tán  vegeta tív  jelenségeket m utattak) azoknak az 
Utonystagmus cupulogram m ja m eredekebb és m agasabbra em elkedik a nagyobb 
szögsebességeknél (6. ábra), m in t a csökkentebb érzékenységű egyéneké, akik 
a fo rgatást jó l tű rik . Az esetek egyrészében csak egyirányban forgattunk.

7. ábra.

A  nystagm us m egbízható m érése csak 10°/imp. fe le tt lehetséges. A forgatást 
rendesen  5°/mp-el kezdtük, de m egbízható értékeket sem a nystagm usra, sem 
az utóforgás-érzésre vonatkozóan ilyenkor m érni nem  tudtunk.

Ha a két lab y rin th  ingerelhe'tősége közt' bizonyos asym m etria van, az 
cupulom etriával szépen kim utatható, m int az t a 8. sz. ábrán lá th a tju k . E vizs
gá lt betegen spontán vestibuláris tünetek  voltak nagyfokú hallásrom lással, mely 
tü n e tek  hirtelen  állo ttak  be, s a beteg  úgy érezte, hogy valam i m indig jobbra 
húzza (a klinikai diagnózis jobboldali labyrin th  hydropsot té telezett fel). 
Kalorizálással a két oldal között különbség nem  volt kim utatható. A m ellékelt 
cupulogram m on lá th a tó  a kétirányú  forgatás között észlelt határozott különb
ség. E ltérést a két vestibularis apparáltus közt akkor vehetünk fel, ha  a  két
irán y ú  forgatás közt különbséget kapunk.

Végül á ttérünk  az otolith ap arrá tu s vizsgálatára. E vizsgálatoknál főszem
pon tunk  az volt, hogy az érzékenységeket kiválogassuk., m ert az otolith appará
tus felelős elsősorban a repülések alkalm ából keletkezett lég.be'tegségérí. Az 
egyenesvonalú gyorsulásokat az otolithek révén érzékeljük és tájékozódunk 
a té rb en  elfoglalt helyzetünkről és tudom ást szerzünk arról, ha  fe jünk  hely
zete m egváltozik a gravitációs mezőben. Repülések alkalm ából főképen utas- 
szállító  gépeken egyedül a vertiká lis mozgások okozhatják a  rosszulléteket, 
m ert a fordulóknál fellépő szöggyorsulások mind küszöb alattiak.

A  n. vestibuláris a hártyás lab y rin th  utriculusában és sacculusában két 
helyen  végződik. M indkét macula 2— 3 m m  átm érőjű  ovális a lakú vastagabb
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te rü le te  a hártyás labyrin th  belső részének s tám asztósejtek közé ik ta to tt 
szőrsejtekből áll, m elyeknek felszínét kis m észkristályokat tartalm azó kocso
nyás otolith m em brán fed. A macula utriculi felszíne az idegvégződések 
a horizontális ív jára t síkjában fekszik, míg a sacculusban az idegvégződések 
síkja inkább függőlegesen áll (egymásra csaknem merőlegesen helyezked
nek el).

X---
o---- .

8. ábra.

Az otolith-apparátus érzékenységének vizsgálatát az ú. n. négyköteles h in 
táva l (Chilov-ihinta) végezzük. A h in ta  rúd jainak  (köteleinek) hossza négy 
m éter s hintázáskor a földtől való legnagyobb távolsága a szélső helyzetben 
két m éter. A h in tának  jellegzetessége az, hogy a h inta ülése a földhöz képest 
m indig vízszintes helyzetben m arad (9. ábra).

A mellékelt ábrák jól érzékeltetik a  közönséges hii\ta (10. ábra, a) és a 
Chiiov-hinta (10. ábra, b) közti élettani ingerkülönbséget. Ez ábrákon két 
szélső és két közbülső, valam int a h in ta  középső helyzetét vázoltuk. A h in ta  
ülőkéje a csíkozott rész, felette egy jelképes szőrsejt. Ezenkívül fe ltün te ttük  
a h in ta  mozgásából azt az erőhatást, am it a h in ta mozgása következtében fe jt 
ki az otolith-apparátusra. Ezt az utóbbi erőt két komponensével tün te ttük  fel. 
Az egyik komponens a centrifugálisnak m ondott erő (kihúzott vastag vonal), 
m ert á hinta s így az otolith-apparátus is körpályán mozog, a m ásik a kör
pályához érintőleges (szaggatott vonal, pályam enti gyorsulás, tehetetlenségi 
erő'. A súlyerő mindig függőleges (pontozott vonal). M indkét h in ta  szélső-hely-
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zetben egy p illanatra  megáll, tehát ekkor centrifugális erő nincs, viszont a 
pályam enti komponens a legnagyobb (szaggatott vonal). A centrifugális erő 
nagysága a sebességgel nő s így középső helyzetben a lenagyobb. A m echa
nika törvényei értelm ében a súlyerőnek és a pályam enti erőnek eredője m in
dig pontosan kötélirányú (a kötél egyenes m eghosszabbításának az iránya). 
Ha van centrifugális erő, az is m indig ebben az irányban  hat. Az otolith appa
rá tusra  k ife jte tt erő m indig egyrészt a súlyerő és tehetetlenségi erő, m ásrészt 
a centrifugális erőből szárm azó erőhatás — a paralellogram m a törvényei sze
rin t összegezve (pont-vonal) — mely m indig csak nyom ásban érvényesülhet 
fkevésbbé vagy erősebben nyom).

Ha a két h in tánál tám adó eredő erő hatásokat elemezzük, úgy látható, 
hogy a két h in ta  esetében az erő helyzete.egészen más. Az erők játéka ugyanaz 
m arad, az eredő erő iránya m indig kötélirányú m indkét esetben, csak az 
em ber testhelyzete változik. A különbség a két h in ta között abból adódik, 
hogy a Chilov-hinta ülőkéje m indig vízszintes m arad a földhöz képest. Rendes 
h intánál az em ber helyzete a kötél-erő irányához képest állandóan ugyanaz, 
de a földhöz viszonyított helyzete folyton változik. A Chilov-hintánál az em ber 
helyzete a földhöz képest változatlan (mindig függőleges), a kötél-erőhöz 
viszonyított helyzete folyton változik. A  közönséges h in tánál a. hatóerő e re 
dője a test hosszanti tengelyében hat, az ülődeszkára merőleges, így a m acula 
u tricu lira  is m indig merőleges. Olyan az erőhatás, m int a folyton gyorsuló 
liftben. Ezzel szem ben a Chilov-hintánál, m ivel a te s t helyzete m indig függő
leges m arad, csak a legm élyebb ponton (középső helyzetben) esik egybe a 
test hossztengelye a kötél irányával, m inden más helyzetben a test hosszanti 
tengelye a kötél irányával szöget zár be (<p). így  az otolith apparátus cupulája 
nemcsak nyom ást, hanem  hajlítá st is kap a tehetetlenségi erő irányában 
(szaggatott vonal). így  az erők hol előre, hol hátra  hajlítják  a nyomáson kívül 
a szőrsejteket, m ert a nyomóerőkön kívül hajlító  erők is érvényesülnek. Olyan 
ez a hatás m intha gyorsuló liftben fe jhajlításokat végeznénk.

Általában 15 perces h intáztatásokat végzünk s a szerint, hogy a vegetatív 
jelenségek m ikor és m ilyen fokban jelentkeznek, bizonyos osztályozást is vé-
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gezhetünk. V izsgálataink azt bizonyítják, hogy nagy általánosságban azok, 
ak ik  forgatószékben vegetatív  tüneteket m utatnak, rendesen a hintázás

sal szemben is érzékenyek. De voltak kivételesen olyan vizsgálandóink is, 
ak ik  a forgató széket nem  jól tűrték, viszont a hintázást k itűnően b írták  15 
percen keresztül. Néhány esetben hintázáskor jelentkeztek kellemetlenségek, 
m íg a forgatással szemben nem  állott fenn érzékenység. L átjuk  tehát, hogy a 
k é t vizsgálat jól kiegészíti egymást, m ert vannak, akik a szöggyorsulásokra f 
érzékenyek, mások viszont az egyenesvonalú gyorsulásokat nem  bírják. Egye
dü l a forgatószékkel való vizsgálat nem  teljes értékű, m ert az otolith-appará- 
tu sra  vonatkozóan nem  mond semmit, amely pedig egyedül felelős a repülő
gépen vagy a hajón  bekövetkezett rosszullétekért. Ezért célszerű kinetosisokra 
való hajlam  vizsgálata esetében a vizsgálatok kiegészítése Chilov-hintával tö r
ténő vizsgálattal, m ert a h in ta  igen jól utánozza a repülőgép vagy a hajó liftelő 
mozgásait, am elyek főképen felelősek a tünetekért. A ránylag gyakori, hogy 
közvetlenül a hin tázás befejezésekor (15-ik perc után), a hinta lengéseinek 
spontán  való megszűnésekor a súlyosabb vegetatív reakciók m anifestálódása', 
am inek az a m agyarázata, hogy a hintázás a la tt bizonyos gyorsuláshoz m ár 
hozzászokott a szervezet s a hintam ozgás lecsengésekor, am ikor mindegyik 
gyorsulás m egváltozik — kisebb lesz — váltódnak ki a tünetek. A Chilov- 
h in ta  egyben alkalm as eszköze a vestibularis train ingnek is. Némely esetben 
a vestibularis train ingnek a következtében az érzékenység idővel csökken, s 
bizonyos alkalm azkodás következik be. Ez inkább csak a kisebb m érvű érzé
kenységnél várható . V egetatív neurosisok vagy nagyfokú túlérzékenység ese
tében  a train ingtől eredm ény nem  várható, sőt egy esetünkben állandó rosz- 
szabbadás következett be, am ennyiben az ellenőrző vizsgálatok alkalm ával a 
vegeta tív  tünetek  m indig rövidebb idő a la tt következtek be. Vizsgálataink 
azt is bizonyítják, hogy a legkisebb vegetatív  indiszpozició (gyomorrontás, 
hűlés) nagy m értékben elősegíti a vegetatív tünetek  fellépését. Ilyenkor a fo r
gatás vagy hintázás első percében is súlyos tünetek  m utatkozhatnak, egyéb
k én t vestibulárisan nem tú lérzékeny egyéneken is. Ha a vizsgálatokat néhány 
nappal a gyom orrontás vagy m eghűlésből való felépülés u tán  végezzük, úgy 
a túlérzékenységet m utató  vizsgálatok m ég a vizsgálatok előírt időtartam ának 
m eghosszabbítását is jól b írták .

Az elm ondott vizsgálati m ódszerekkel igyekszünk bizonyos esetekben ki
egészíteni a labyrinth-érzékenyság vizsgálatát, hogy kiválaszthassuk azokat, 
ak ik  a mozgás-betegségre kevésbbé érzékenyek, de a vizsgálati methodusok 
végső kiértékelését, valam int azok bővebb klinikai beteganyagon való értéke
lését még nyitva hagyjuk.

A debreceni Tudom ányegyetem  Sebészeti K linikájának közleménye. 
Igazgató: Dr. Loessl János egyet. ny. r. tanár.

Végtagfertőzések kezelése  
in traarteria lisan  adott  ggógyszerehtiel

Írták: Dr. Gombkötő Béla és Dr. Korompay Tihamér.

A  gyógyszerek in traa rte ria lis  fia.) adagolása nem  új gondolat. Parlavecckio 
m á r  1889-ben aján lo tta  antisepticus anyagoknak ia. bevitelét, azok magasabb 
szöveti concentratiójának elérésére. Heddaus 1914-ben több tetanusos beteget
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kezelt sikeresen carotisba adott antitoxinnal. Kolmer 1929-ben kísérletes 
meningitis esetekben serum ot és különböző gyógyszereket ado tt carotisba, 
m ajd később ezt klinikai anyagon is alkalm azta jó eredm énnyel. Lamas sub- 
phrenias tályogok eseteiben vizsgálta az aortába fecskendezett antisepticus 
anyagok hatását (1933). Az ia. therapia kiterjedtebb alkalm azása Dos Santos- 
tó i származik. Dos Santos, Leriche, Margues, Lima, Cocora és mások festék
anyagokat (mercurochrom, gentiana viola, trypaflavin) használtak fel végtag
fertőzések, osteomyelitis, ső t még általános sepsis kezelésében is. M egállapítá
suk szerint az ia. injectiók hatására a fájdalom, láz legtöbbször azonnal m eg
szűnik és a beteg állapota roham osan javul. Sepsis esetében adott in tracardia- 
lis injectiókkal azonban csak a láz esését érték  el, gyógyulás nem  következett 
be. Jó hatás tapasztalható ia. adott novocain esetében is, ami az értágulato t 
követő jobb vérellátásnak, szövettáplálásnak tudható  be (Leriche). A sulfam i- 
dok, antibioticumok használatának bevezetésével mind nagyobb sikerrel a lk a l
mazzák az ia. kezelést. A másod k világháború u tán  m egnövekedett ilyen 
tárgyú  közlemények száma az ia. therap ia jogosultságát bizonyítja.

A gyógyszereknek ia. adásával a szövetekben azoknak m agasabb con- 
centratióját érhetjük  el. E zt számos állatk ísérlet eredm énye bizonyítja. Oppel 
m egállapítja, hogy a v. cavaba adott cocain 8—10-szer toxicusabb, m in tha 
ugyanezt a m ennyiséget az aortába adja. Ebből következik, hogy az ia. ado tt 
gyógyszer az illető arté ria  terü le tén  — a capillaris hálózat kiterjedésétől 
függően — a szövetekben jobban oszlik el. Pezzuoli k im utatja , hogy a szö
vetek jobban rögzítik a sulfam idokat, ha azokat magas concentratióban ia. 
adagoljuk. Más szerzők k im uta tták  ugyanezt a penicillinre vonatkozóan is. 
Schaf jer  vivőszerként használt radioactiv phosphor igénybevételével igazolja, 
hogy a penicillin ia. adva a szövetekben tökéletesen oszlik el és általa m aga
sabb szint nyerhető, m int a vénás vagy muscularis adagolással.

A bevitt gyógyszermennyiséget esetenként a szükség szabja meg. A kü lön
féle sulfam id-készítm ényeket 0.5—1—2 gr mennyiségben adagolják 2 — 3 
esetleg több napon át, egészen a tünetek  visszafejlődéséig. K onstantinova  pen i
cillinből végtagok lövési sérülésé nél 30—40.000 E.-t adott 3—4 alkalom m al és 
a seb u tána rendszerint bacterium m entessé vált. Mások 200—300.000 E. peni
cillint adnak egyszerre és nem  egy esetben egyetlen injectio elegendőnek bizo
nyu lt (Scheiber). Fokozhatjuk a gyógyszerhatást azzal, hogy az injectio b e
adása u tán  a végtagon kb. 10 percig ta rtó  enyhe pangást hozunk lé tre  60—80 
Hg. mm-es m anzsettanyomással, m ert a gyógyszer eltűnését így a vénákon 
keresztül megakadályozzuk, illetve m eglassítjuk.

Az injectio beadása kellem etlen tüneteke t nem okoz, csupán meleg érzést 
vált k:. A carotisba adott sulfam id-készítm ények is csak égő érzést okoznak 
az artéria m entén és egészen ritk án  hányingert (Wlasow Dejanow). H uet és 
Bargeton isotonias oldatok alkalm azását ajánlják  azért, hogy az injectio  az 
érfalat ne károsítsa. Szerintük spasmus sem lép fel, ha az o ldat pH-ja 7. és 8.3 
között van. Az irodalmi adatok azt m utatják , hogy az ia. injectio késői szövőd
m ényeket sem okoz. Egyedül Dejou ír  le egy aneurysm a képződést az injectio  
helyén sulfam id adása u tán . Szerinte ez a gyógyszernek — biztosan m egállapí
to tt — paraarterialis  adásával m agyarázható, vagyis az a rte ria fa l következ
ményes gyulladásos elváltozásának volt az az eredménye.

K linikánkon az ia. kezelés alkalm azásának bevezetésekor több szem pont 
vezetett bennünket. A dtuk  roncsolt, szennyezett végtagsérülések eseteiben 
megelőzésül, fe ltárt, vagy még be nem  olvadt fertőzések esetében a folyam at 
gyorsabb lezajlásának elősegítésére és végül kíváncsiak voltunk arra, hogy a
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kézszár-, mély ten y éri phlegmonek közism erten rossz gyógyeredményei ezúton 
javíthatók-e? Az in jectio  beadását m inden esetben percu tan  végeztük, az alsó 
végtagon a fem oralisba, a felső végtagon pedig az ad o tt helyzettől függően 
a subclaviaba, axillarisba, brachialisba, esetlegesen a cubitalisba. Egyes ese
tekben  csak u ltra sep ty lt adtunk, egyszerre 0.5—1 gr-os mennyiségben, m áskor 
az u ltraseptyl m elle tt m ég 50.000 E. penicillint is kapott a beteg naponta, vagy 
két-három  napos időközökben. Első eseteinkben az u ltrasep ty lt töményen, 
hígítás nélkül adtuk, a betegek ekkor erős égető, görcsös fájdalom ról panasz
kodtak. Az u ltrasep ty l-o ldat physiologiás konyhasóoldattal tö rtén t felhígítása 
u tá n  ezek a kellem etlen  panaszok elm aradtak. Ezen tapasztalatokat értéke
sítve, a későbbiekben általában úgy já r tu n k  el, hogy az ultraseptyl-ol dalhoz 
hozzászívtuk a penicillin-oldatot s  e gyógyszermennyiséget physiologiás 
konyhasóoldattal 20 cm 3-re  egészítettük ki. Súlyosabb fertőzések esetén az ia. 
therap ia m ellett a penicillint még általánosan  is adagoltuk. Az ia. kezeléssel 
kapcsolatban szövődm ényt soha nem  észleltünk.

Tapasztalatainkról röviden a következőkben szám olunk be.
I. Sérülések ellátása után prophylaxis. A fertőzés megelőzése céljából 

csakis súlyosan roncsolt, szennyezett, valam in t ízületbe hatoló sérülések esetei
ben  alkalm aztunk ia- therapiá't. Az in jectiókat term észetesen az elsődleges 
sebellátás eddig is alkalm azott módszerei m ellett s nem  azok helyett adtuk. 
Elsődleges gyógyulást értü n k  el 'többek között az ízületbe hatoló 12 óránál 
régibb sérüléseknél, valam int az oly kényes, elsődlegesen végzett bőrátültetések 
eseteiben is. (1. a —b, 2. ábrák.)
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II. Panaritiumok. Számos, még be nem  olvadt panaritium  gyógyulását 
értük  el ia. injectiok segítségével anélkül, hogy incisiot kellett volna végez
nünk. Némelykor egyetlen, m áskor m egism ételt injectio u tán  következett be 
gyógyulás. A m ár fe ltárt, nehezen gyógyuló panaritium  osseum két esetében 
adtunk 3 napon á t ia. injectiokat. A gyógyulás egyik esetben 13. a  m ásikban 
18 nap m úlva következett be. Az ia. therapia nélkül kezelt ilyen betegek á tla
gos gyógyulási ideje klinikánkon 32 nap.

III. Végtag-phlegmone, erysipelas m iatt kezelt 'betegeink:
1. 18 é. nő. K ét hét előtt szögbe lépett. A kifejlődött talp i phlegmonát 

orvosa elégtelenül incindálta. A beteg septicus állapotban kerü lt a klinikára, 
lábszár-, de különösen kifejezett boka-, lábduzzanattal. Egyízben adott ia. 
penicillin és u ltrasep ty l hatására az alsó végtag duzzanat megszűnik, a  sep
ticus 'tünetek elmúlnak. 3 héten belül a talp i seb is gyógyul és panaszm entesen 
hagyja el a  klinikát.

2. 45 é. fi. Egy h é tte l azelőtt cipőtörés. A  jobb lábháton gyerm ektenyér
nyi, széles, gyulladásos udvarral körülvett necroticus terület. K ifejezett nyirok- 
érgyulladás. T: 39°. la. penicillin éé ultraseptyl. M ásnapra láztalan, gyulladá
sos elváltozások teljesen visszafejlődnek. Egy hét m úlva forin tnyi sarjadó 
sebbel távozik.

3. 14 é. fi. Másfél hét előtt cipőtörés. A  jobb láb, bokatájék  erősen duzr 
zadt. Septicus állapot. K ét ízben adott 0.5 gr. ia. u ltrasep ty l u tán  a  fájdalom  
megszűnik, a láz m eredeken leesik és a fvs. szám norm ális lesz. A 6. napon 
a duzzanat teljesen eltűn t, gyógyultan hagyja el a klinikát.

4. 19 é. nő. H árom  nap előtt elesett. A jobb lábszár duzzadt, a tibiaél 
közepe fe le tt ujjhegynyi pörkkel fedett seb. Erysipelas. T: 38.4°. Fvs. szám 
13.200. Három napon á t  ia. 1 gr. ultraseptyl, 50.000 E. penicillin. Az első in jec
tio u tá n  a  láz, fájdalom  teljesén megszűnik. Az alszár térfogatbeli különbsége 
a 3. napon tűnik el, ugyanekkor az előzőkben vörös színeződés lividbe megy 
át, az fvs. szám m ár normális. A klinikát gyógyultan a 8. napon hagyja el. 
(3 a—b. ábra.)

5. 65 é. fi. Négy nappal bejövetele elő tt jobb kezének háti felszínét meg
sérte tte . A jobb kéz és kézszár duzzadt, a duzzanat a könyök fölé is terjed t. 
A kéz h á ti oldalán s a  kézszár felső harm adában erysipelas. T: 39.8°. Fvs:
12.000. Süllyedés 11/28. Súlyos, decompensalt szívizom elfajulás, alsóvégtag 
oedemával. Felvételkor 50.000 E. penicillin, 0.5 gr. u ltrasep ty l ia. M ásnap a 
láz m eredeken leesik, folyam at a kézen megnyugszik, de a kézszáron fölfelé 
m igratiot m utat. Fvs. szám emelkedik (14.800), süllyedés fokozódik. (12/33). 
E stére a láz ismét 39° fölé emelkedik. Ia. injectiót m egism ételjük. A 3. napon 
újabb ia. injectio. A láz lyticusan esik, a végtagduzzanat eltűnik, a m igratio 
is megáll. A 4. napon a beteg m ár láztalan, süllyedés, fvs. szám normális, 
erysipelas gyógyult. (4 a—b. ábrák). A beteg súlyos m yodegeneratioja m iatt 
néhány napig m ég klinikai kezelés a la tt m arad.
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IV. ínhüvelygyulladás, kéz-, kézszár-phlegmone.
1. 50 év. fi. Három  hét elő tt m egsérte tte  jobb kéz V. u jját. A  jobb kéz 

és kézszár erősen, duzzadt, a kéz u lnaris flexióban, az u jjak  sem iflectalt hely
zetben. U jjak m ozgatása a nagy fájdalom  m iatt passive sem  vihető ki. T: 37.2°. 
Fvs. 9.400. Sülly. 80/124. Rtg. felv. meg. (5. ábra.) Az első penicillin, u ltrasep ty l 
ia. injectióra a fájdalom  teljesen megszűnt. Az injectiókat 2 naponkint még 
három  esetben m egism ételjük, ugyanakkor még Priscolt is adunk ia. K ét hét 
m úlva a süly. norm ális, a kéz m ég kissé duzzadt. Ganglion stellatum  blokád. 
P árnázatlan  gipszkötéssel a 20. napon bocsátjuk haza. 3 hét m úlva gipszlevé'tel. 
Az ujjmozgások kifogástalanok az V. kivételével, ahol teljes flexios con- 
trac tu ra . (5 b. ábra). Az u jja t a beteg  kérésére eltávolítjuk.

934



2. 57 é. fi. Egy héttel jelentkezése elő tt lapátolás közben fe ltö rt a bal 
tenyere. A tenyér, kifejezetten á thenam ak  megfelelően duzzadt, nyomási 
érzékenység az inhüvely m entén egészen a csuklóig. Enyhe csukló- és követ
kezményes kézhát duzzanat. Seb a tenyéren nem  látható. T: 38.5°. 50.000 E. 
penicill.n és 0.5 gr. u ltraseptyl ia. Következő nap láztalan, fájdalm a megszűnt. 
2 nap m úlva a duzzanat eltűnt, 5. napon teljes gyógyulás (6. ábra)

3. 36 é. fi. Egy hét elő tt orvosa bal kéz V. u jjá t roncsolás m iatt csonkolta. 
A bal kéz V. u jja  alapizületében kiízesített, a csonkolás helyén bűzös, gennyes 
seb. Az egész kézszár és kéz erősen duzzadt. Septicus állapot, la. penicillin 
és ultraseptyl. Fájdalom  azonnal csökken, m ásnap láztalan. 2 nap m úlva az 
injectiót m egism ételjük. Ezt követően a beteg teljesen panaszmentes, a duz
zanat teljesen visszafejlődik. 10. napon gyógyultan hagyja el a klinikát. 
(7 a—b. ábrák.)

4. 40 é- nő. K ét napja lázas, fáj a bal alkarja. A kézszár erősen duzzadt, a 
bőr fölötte élénk vörös. T: 39°. Másodnaponkint 4 ízben adunk penicillint és 
u ltrasep ty lt ia. a szokásos adagban. A 3. naptól láztalan. A klinikát 3 hét 
m úlva hagyja el, am ikor az u jjak  mozgása még korlátozott. Két hét m úlva az 
u jjak  mozgásai szabadabbak, de teljes behajlításuk még nem  vihető keresztül.

5. 42 é. nő. 6 napja fáj és duzzadt a bal kéz I. ujja. Orvosa inicindálta, de 
gennyet nem talált. Azóta az egész karja duzzadt, fáj. T: 38°. Fvs. 10.000. Az 
egész bal felsővégtag erősen duzzadt, az u jjak  b eh a jlíto tt helyzetben rögzí
tettek , mozgatásuk igen fájdalmas, kivihetetlen. Négy napon át penicillin és 
u ltraseptyl ia., valam int általánosan is penicillin. A harm adik  napon m ár láz
talan. Az ötödik napon a duzzanat jórészt m ár visszafejlődött. Stellatum  blokád, 
kézszárgipsz. A duzzanat néhány nap a la tt eltűnik. A k lin ikát 3 hét m úlva 
hagyja el, am ikor az u jjak  mozgása máig erősen korlátozott. Űjabb három  hét 
u tán  gipszlevétel. Az u jjak  mozgása valam it javult. K ét hónap m úlva újabb 
ellenőrzés: az u jjak  állapota változatlan. 10 napi klinikai kezelés u tán  az u jjak  
passive tökéletesen, active csakném teljesen behajlíthatók, a kéz szorítóereje 
aLg csökkent.

Megbeszélés.
A még aránylag kevésszámú esetünk is alkalm as kielégítő következte

tések levonására. Nyilvánvaló, hogy zúzott, erősen szennyezett végtagsérülé-
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seknél az ia. injectio prophylacíicus adása előnyös. Jól kiegészíti az a fertőzés 
megelőzését célzó localisan alkalm azott eljárásokat.

Tagadhatatlan  az ia. kezelés előnyös hatása phlegmonek, fertőzött’ sebek, 
erysipelas eseteiben is. Sok esetben el lehet kerülni ezáltal a fe ltá rást és a 
fo lyam at lezajlásának ideje is m egrövidül. Az elsődleges góc előnyös befolyá
solása révén még a septicus esetek javulása is remélhető. Az ia. adott gyógy
szer erőteljes antiphlogisticus h a tásá t a  fvs. szám és vörösvértest süllyedés 
gyors csökkenése, a láz esése, a duzzanat visszafejlődése jelzi. A  fvs. szám és 
a  süllyedés m ár 1—2 injectio u tán  norm ális lesz. A láz m eredeken esik  és nem  
egy  esetben m ár az első injectio u tán  ta rtó san  láztalan m arad  a beteg. A  duz
zan a t csökkenése néha kifejezett, m áskor elhúzódó. Ha a duzzanat visszafejlő
dése lassú, a vérellátás jav ítása révén előnyösen fog h a tn i a sym pathicus 
blokád, értágító gyógyszerek ia. adása is, am it nem  egy esetben s kerrel alkal
m aztunk. Igen előnyös m ár az első injectio u tán  észlelt fájdalomcsillapító 
h a tás . Ezt k ivétel nélkül m inden esetben észleltük. A fájdalom csillapító ha tást 
élénken  szemlélteti egy esetünk, amikor» kétoldali alsóvégtag osteom yelitis- 
nél csak az egyik oldalra ad tunk  ia. 50.000 E. penicillint. Az adag tű rhe te t
le n  fájdalm akról panaszkodó gyerm ek az injectio oldalán többé nem  érzett 
fá jdalm at. Az ia. injectiókkal kezelt acut osteomyelitis eseteinket — ahol 
m inden  esetben jó eredmiényt lá ttu n k  — azért nem  ism ertetjük, m ert azok 
a  korai stádium okban Rtg. vizsgálattal nem  igazolhatók.



Öt esetben, kíséreltük m eg az ia. kezelést ínhüvelygyulladás, kézszár-, 
mély tenyéri phlegmone m iatt. Az incisio elkerülésének lehetőségére külö
nösein ezekben az esetekben célszerű törekedni. Az it't k ialakuló  tályogok 
beolvadása következtében szükségessé váló k ite rjed t feltárás gyógyulási ered
ményei, különösen a kéz későbbi functiója szem pontjából igen rosszak. A  m ű
téti technika fejlődése, az incisio helyének és kiterjedésének esetenként tö r
ténő gondos m egválogatása ellenére a gennyes ínhüvelygyulladások az irodalm i 
adatok szerint általában  40 százalékban gyógyulnak m eg az ujjak, jó  functió- 
jával. Az ínhüvelyek gennyedése következtében a hajlító  inak gyakran elhal
nak, kilökődnek, functionálisan jó eredm ény így nem  is várható. Az ilyen 
m erev helyzetben gyógyuló u jjak  sorsa az am putatio, m ert je lenlétükkel a 
többi u jj használhatóságát is korlátozzák. Még nagyobb veszélyt jelen t term é
szetesen az ínhüvelyek tenyéri szakaszának gennyes gyulladása, m ert i t t  az 
ínhüvelyek összeköttetései m iatt ^veszélyeztetve van az egész kéz functioná
lisan jó gyógyulása. A gyógyulás — függetlenül a functionális eredm ényektől 
— hosszú időt vesz igénybe. Brofeldt s ta tisztiká jában  átlagosan 50, Deicke 
113, Krómét— Böhler 31.4 napot említenek.

Kevés esetünk nem  alkalm as arra, hogy eredm ényeinket százalékosan 
boncolgassuk. M indenesetre az a körülmény, hogy m ind az öt betegünknél 
s k e rü lt  ia. injectiókkal — m űtétet elkerülve — a gyulladásos folyam atot 
jóform án azonnal leállítani s egy eset kivételével 10—40 nap a la tt kielégítő 
functióval járó  gyógyulást elérni, annak m egállapítására jogosít fel bennünket, 
hogy ez a kezelési eljárás ínhüvelygyulladások, m ély tenyéri és kézszár phleg- 
monék m ég be nem  olvadt stádium aiban jó  eredm énnyel alkalm azható. Az 
injectiók alkalm azásával nemcsak a jobb functióval való gyógyulást rem él
hetjük, hanem  a gyógyulás időtartam át is m egrövidíthetjük s a  beteget igen 
fájdalm as kezelések sorozatától szabadítjuk meg.

A bban az esetünkben, ahol a functionálisan is kielégítő gyógyulás a fent 
em líte tt átlagos időtartam ot messze m eghaladott idő u tán  következett csak 
be, a gyógyulás elhúzódásának oka elsősorban a beteg közömbösségében, 
illetve hanyagságában keresendő. U tókezelésre vonatkozó u tasításainkat nem  
ta rto tta  be, ellenőrzésre csak többszöri felszólítás u tán  jelentkezett. Ez az eset 
is bizonyítja, hogy minden, a végtagok huzamosabb nyugalom ba helyezésének 
szükségét megkövetelő megbetegedés gyógyításában milyen nagyfontosságú az 
utókezelés, vagyis a B. Petrovszkij h ird e tte  komplex-kezelés.

Összefoglalva, m egállapíthatjuk, hogy az ia. therap ia igen hasznos eljárás 
a végtagok fertőzéses megbetegedéseinek gyógyításában. Alkalm azása k ite r 
jesztésének fontosságát leginkább az erysipelas, a  kezek még be nem  olvadt 
mély phlegmonéinak, ínhüvelygyulladásainak gyógyításában látjuk . Ezekben 
az esetekben az ia. therap iá t klinikánkon m ár rendszeresen alkalmazzuk.

A Budapesti Orvostudom ányi E gyetem i, számú Sebészeti k lin ikájának 
orthopäd-traumatologiai osztálya. Igazgató: Dr. Sebestény Gyula egy.

ny. r. tanár.

U j  m ű t é t i  e l j á r á s  a  s z o h v á n y o s  r á l S í i e u m
g y ó g y í t á s á r a

I r ta :  L iszau e r Dezső.
A szokványos vállficam nem  gyakori megbetegedés, mégis nagy az é r 

deklődés a sebészek körében e betegség iránt, am it az is bizonyít, hogy igen

93 7



sok a m ű tétek  száma, am elyekkel a szokványos vállficam ot gyógyítani igye
keznek. De a nagy szám azt is bizonyítja, hogy a m űtétek, részben a kiviteli 
nehézségek, részben a nem  kielégítő gyógyeredm ények m iatt nem  v álto tták  
be a hozzáfűzött rem ényeket.

A szokványos vállficam  a betegnek sok kellem etlenséget okoz, k it a 
gyakran legkisebb m ozdulatra is bekövetkező luxatív , lelkileg is nagyon be
folyásolja, úgyhogy a ficam tól való félelem  a m unkaképességét nagymérték-? 
ben csökkenti. T ehát a  betegség gyógyítása szociális jelentőségű is, m ert a 
beteg m unkaképességének mielőbbi helyreállítása döntő fontosságú.

A ficam  okát az előzetesen lezajlo tt traum ás ficamok következtében 
m egváltozott bonctani .viszonyokban kell keresni. Dzsanalidze, Bőhler a szok
ványos ficam ok lé tre jö tté t a traum ás ficam  repositiója u tán i elégtelen rögzí
tésnek tu lajdonítják . T agadhatatlan  azonban, hogy ízületi dysplasia is szerepet 
játszik a keletkezésben, m ert a gyakori vállficam ok dacára a szokványos for
m ák száma aránylag  kevés. Á ltalában a 20 és 40 év közötti időben szokott 
előfordulni, férfiaknál gyakrabban, m in t nőknél, érdekes, hogy erős izomzatú 
férfiaknál gyakoribb.

A gyógyítás szem pontjából fontos a bonctani elváltozásoknak ism erete. 
Tudjuk, hogy a vállizület nem  túlságosan b iztosíto tt Ízület: kis, lapos, kes
keny porcszegélyű ízvápa, nag y  gömbölyű ízfej m ellett, tág, aránylag vékony 
izületi tokot ta lálunk, m elyet csak ném ileg erősít m eg a ligam entum  coraco 
humoraié, továbbá felül a rotatorok: m usculus supra- ás infra-spinatus, inai
ból álló discus articularis. A  váll Ízületet borító  m usculus deltoideus h ivatása 
az, hogy a  fe je t a vápában tartsa . De tú lzo tt összehúzódásával ficamot is 
válthat ki, ism eretesek például a m inden külső beavatkozás nélkül létrejövő  
akaratlagos vállficamok. A musculus biceps hosszú inának pedig direct fica
m ot elősegítő hatása  van. Rupp, m ajd Liszauer és Hídvégi á lta l végzett ana
tómiai kísérletek kiderítették, hogy a biceps összehúzódásainál az ín hosszú 
fejének in tra  articularis része erős nyom ást gyakorol a hum erusfejre. A nyo
más, különösen abductiókor fokozódik, és a luxatió  veszélye különösen ak
kor fenyeget, ha  m ár előző luxatio  m ia tt a szükséges ellenállás hiányzik. Rupp  
m űtéti eljárásánál úgy ik ta tja  ki a biceps nyom ását, hogy az inat a perios- 
teum m al és a tokkal összevarrja. Ezen felsorolt anatóm iai viszonyok követ
keztében a vállizület mozgásai, a m ozgásokat korlátozó berendezések gyen
gesége folytán, igen nagy terjedelm űek.

Az izületi tok  m inden traum ás ficam nál beszakad, a tokszakadás gyó
gyulásának elm aradása a tokszalag kitágulását vonja maga után, de ficam 
kor rendesen a musculus supra és in trasp inatus inai is megsérülnek, sérülést 
szenvedhet az izvápának elülső m edial's széle is, m indezek a sérülések a váll
izület bonctani egységéit m egbonthatják és ezáltal az eredetileg is gyenge 
mozgáskorlátozó berendezéseknek súlyos zavara következik be. É rthető tehát, 
hogy ilyen zavarok m ellett a vállizület ficam a m indgyakrabban megismétlő
dik és szokványossá válik.

A szokványos vállficam  gyógyítása kevés kivétellel csak m űtéti ú to n  old
ható  meg. A m űtéti megoldás a helyreállító  sebészetnek hálás területe. Idő
sebb egyéneknél lehet ugyan konzervatív  eljárással kísérletezni, vagyis vala
m ilyen készüléket alkalm azni, am ely a ficam odást megakadályozza, de ezzel a 
betegséget nem  gyógyítjuk meg, viszont a készülékkel a  betegnek sok kelle
m etlenséget okozunk. Az alkalm azott m ű tétek  száma, am int m ár a beveze
tésben is m elítetteem , igen nagy. Nem kevesebb, m int 25-féle m űtétet írtak  le. 
A  m űtétek  értékelése azoknak eredm ényei alap ján  történik.
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A m ű té t sikerének három  fő feltétele a következő: 1. hogy a  beteg  m eg
gyógyuljon, vagyis recidiva ne következzék be, 2. a  m űtétnek ne legyen na- 
gyobbfokú mozgási korlátozottság a következménye, 3. a m űtét legyen egy
szerű, könnyen elvégezhető és az Ízületet lehetőleg ne sértse.

Ha ezeket a fe lté te leket* teljesíte ttük  és ezáltal a vállizület biztonságát 
visszaállítottuk, akkor a m űtét eredményessége biztosított.

M inthogy ritka megbetegedéssel állunk szemben, az irodalomban, egy-két 
szerző kivételével, egyes szerzőktől csak kevés anyag áll rendelkezésünkre. A 
m űtét eredm ényeinek időbeni megítélése egyes szerzők vélem énye szerint k ü 
lönböző. Vannak szerzők, akik csak három  év eltelte  u tán tek in tik  a m ű té te t 
eredményesnek, m egnyugtatónak. Hedri 2—3 évben állapítja meg a megfigye
lés idejét. A kiújulás veszélye legfenyegetőbb a m űtét u tán i első évben, két 
év e lte lte  u tán  m ár igen ritka, a harm adik évben, ha nincs kiújulás, az ered
m ényt jónak kell ta rtanunk .

A m űtéteket felosztjuk tok, izom, felfüggesztő, gátképző és csontm űté
tekre.

A tokm űtéteket ma m ár nem  igen végezzük, m ert eredm ényük egyáltalá
ban nem  kielégítő. Lényegük a tok szűkítése, kivágás vagy ráncolás után.

Az izom m űtétek sem válto tták  be a hozzájuk fűzött rem ényeket, lényegük 
bizonyos izmok m űködésének m egváltoztatásával m egakadályozni a ficamot. 
A m űtétek  közül a legism ertebb a Clairmont Ehrlich-féle m űtét, m elyet a Szov
jetunióban is egyidőben gyakran alkalm aztak. Lényege: a deltaizom  hátsó 
rostjaiból leválasztott izomrészt áthúzzuk a külső hónalj hasadékon á t és 
ezt a részt a  deltaizcm  elülső részéhez rögzítjük.

A felfüggesztő m űtétek  száma a legnagyobb, lényegük, hogy valam ely 
anyaggal, selyem-, drót-, fascia- vagy ínnal a felkarcsontot körülöleléssel 
vagy a felkarcsonton fú r t csatornán keresztül az arcromionhoz, vagy a hollóorr 
nyúlványhoz rögzítjük. Ide tartoznak a K irschner,, Löffler és O rth-féle m ű té 
tek, valam int a Rupp és Heymanovits m űtétje . E két' utóbbi a biceps hosszú 
inát használja fel a felfüggesztéshez.

Az eredmények szempontjából a gátképző és csontm űtétek a legtökélete
sebbek. Idetartoznak a  vápaképző m űtétek, am elyek a vápaszélbe ü lte te tt 
csontléc segítségével igyekeznek a fiicamodást megakadályozni, pl. az Éden— 
H ybinette műtét. Ide sorolható Oudard és Noeske m űtéti eljárása, k ik  a ket
téhasíto tt hollóorr nyúlvány egy részét lenyom va, igyekeznek a ficamodás elé 
akadályt állítani.

A szovjet irodalm at tanulm ányozva Kuzm in közlése szerint a Szovjetunió
ban a Clairmont—Ehrlich-féle izom m űtétet alkalm azták sokáig. 1943-ban 
W ajnstein egy új m ű té ti eljárást1 közölt, am elyet 1946-ban ném ileg m ódosított. 
A m ű té t lényege az, hogy a musculus biceps hosszú inát kiem eli a barázdából 
és a fe lkar elülső felszínéhez U-alakú v a rra tta l hozzárögzíti és egyben a m us
culus subscapularissal is összevarrja az inat. Beszpalova közlése szerint a Köz
ponti állam i baleseti kózházban 120 esetet operáltak  e módszer szerint. Az utó- 
vizsgálatok szerint, egyes m űtét u tán  12 év  is e lte lt recidiva nélkül és csak 
öt volt, amely recidivált. A késői eredm ény a W ajnstein-féle m űtéti eljárás 
értékes voltát bizonyítja.

Az általam  végzett m űtét lényege azon alapszik, hogy a biceps hosszú iná
nak ficamodást előidéző hatását kikapcsoljuk azáltal, hogy eredeti lefutási 
helyétől a sulcus intertubercularisból kiem elve az inat a tuberculum  minuson 
átem eljük  s a tuberculum  minustól m edialisan a felkarcsonton készíte tt új, 
hosszanti csontvályúba helyezzük. A m usculus subscapularis inát részben
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behasítjuk  és a biceps ina felett újiból összevarrjuk. Az így újonnan készített 
barázdába helyezett biceps in  m integy gátként szerepel és m egakadályozza a 
ficam  létre jö ttét. Tehát kettős hatást érünk  el a  m űtéttel. Ezen eljárással eddig 
8 m ű té te t végeztünk' 1947 decem ber óta, a legkésőbb végzett m űtét óta is m ár 
12 hónap  te lt el, de recidiva egynél sem  történ t. “A m űtéti e ljárás a következő:

a) Musc. coracobrachialis
b) Muse. pect. major
c) Vág. syn. intertuberc.
d) lig. coraacromiale
e) Muse, biceps hosszú ina
f) Tuberc. minus
g) Vena cephalica
h) Musc. deltoid.

a) Musc. coracobrachialis
b) Musc. pect. major
c) Vág. syn. intertuberc.'
d) lig. coraacromiale
e) Musc. biceps hosszú ina
f) Tuberc. minus
g) Vena cephalica
h) Musc. deltoid.

A  sulcus deltoideo pec'toralis m entén  e jte tt  bőrmetszéssel hato lunk  be. 
A  m ű té t résben m utatkozó vena cephalicát vagy oldalra húzzuk, vagy lekö t
jük. A  deltaizm ot és a nagy m ellizm ot egym ástól tom pán szétválasztva, köz
ben a  fe lk art befelé rotálva, m egkeressük a biceps hosszú inát és azt óva
tosan kihámozzuk a sulcus in tertubercularisból. Az inat csak addig p raeparál- 
juk  felfelé, míg azt a tuberculum  m inuson á t nem  em elhetjük. Ezután a fe l
k a r t  kissé felfelé fo rgatjuk  és a tubercu lum  m inustól m ediaüsan a fe lkar
csont fe jén  egy kb. 3 cm hosszú, a cris ta  tubercu lin  m inor'ssal párhuzam osan 
kb. 1 cm mélységű barázdát vésünk, m elybe a  biceps hosszú inát helyezzük. 
Ezután, a m ár behasíto tt subscapularis in a t fe le tte  összevarrjuk. Izom és bőr- 
v arra t. A m űtét u tán  a kart négy h é tre  abductios sinreo helyezzük, két hét 
u tán  az a lk art felszabadítjuk és m ozgatni kezdjük. Az abductios sin  eltávolí
tása u tán  a vállizületben csak ak tív  m ozgásokat végeztetünk, abductio és 
flexió irányában. K ifelé ro ta tio t végezni nem  szabad. Az ízület teljes func 
tiója kb. nyolc hét m úlva té r vissza.

A  következőkben néhány k ó rtö rtén e ti kivonatot közlünk, azon esetekről, 
am elyeknél a m űtét óta m ár több év  te lt  el a ficam  kiújulása nélkül és így 
az eredm ényt jónak tekinthetjük.

1. Csorba János 20 éves bányász. 1945. te lén  két évvel a m űtét elő tt bal
eset következtében kifocam odott a bal válla, akkor altatásban helyretették , 
helyi etevés u tán  nem  rögzítették. Egy év  óta veszi észre, hogy a bal válla 
gyakran  kiugrik a helyéről, m indig s ik erü lt azonban visszahelyezni. Egy fél
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év óta a kificamodás sűrűbben történik, hetenként többször, sőt m egtörtén t, 
hogy egy nap  kétszer is kificam odott a válla

A bal váll alaki eltérést m utat, a fejecs m eglehetősen szabadon m ozgat
ható, könnyen kiugratható, de ugyanolyan könnyen, csekély fájdalomm al 
visszahelyezhető. M űtét 1947. decem ber 15-én. Biceps-ín áthelyezés a tuber - 
culum m inustól m edialisan képzett csontbarázdába. A m űtétnél lá tjuk , hogy 
a m usculus subscapularis igen laza. A  m űtét u tán  abductios sínt helyezünk 
fel. 1948. jan u ár 6-án a sín t eltávolítjuk, a mozgások elég jók, a beteg teljesen 
panaszmentes, január 12-én elbocsájtjuk és két hónap u tán  berendeljük. A 
beteg azonban nem  jelentkezett. 1950. június 29-én levelem re válaszolva közli, 
hogy azóta m unkáját jól végzi, egyszer sem ficam odott ki a  válla. 1950. szep
tem ber 16-án m egjelent a beteg. A  vizsgálat alkalm ával a vállízület mozgásait 
teljesen szabadnak találtam . Fénykép 1. ábra.

K. F., 39 éves cipész. 1935-ben ficam odott ki először a bal válla. A lta
tással helyretettük . Egy évvel később újból kificam odott, azóta gyakori a 
ficamodás néha havonként is. Az utóbbi évben sűrűbben ism étlődött, heten 
ként, sőt volt m ár úgy, hogy három  nap egym ásután. Legutóbb kétszer f.ca- 
modott ki egy nap, ekkor fordult orvoshoz, különösebb kezelés a la tt nem  állott. 
A bal vá ll kissé atrophiás egyébként külső alakeltérés nem  észlelhető, a váll 
mozgásai szabadok, szabadkézzel nem  ficam ítható ki. M űtét 1948. jú lius 22. 
Biceps-ín áthelyezés. M űtét u tá r  abductios sínre helyezzük a k art. Augusztus 
18-án a s ín t eltávolítjuk, a vállízület mozgásai elég jók, a beteg panaszmentes. 
Két hónap u tánra berendeljük. O któber 20-án ellenőrzéskor: a vállízületben 
a mozgások csaknem teljesen jók. 1949. januárban  újabb ellenőrzés, a  beteg 
panaszmentes, k iú julás nincs. 1949. szeptem berben a beteget a Sebész Szak
csoportban bem utatjuk. Legutolsó vizsgálat 1951. m árcius 20, a beteg  teljesen 
jól van, mozgások teljesen szabadok, kiújulás nem  volt. Fénykép 2—3. ábra.

C. J . 30 éves tisztviselő, 1943-ban a fronton síelés közben elesett és k ifi
camodott a jobb válla. P á r napig rögzítették. K ét hónap m úlva újabb  ficamo
dás, azóta több m in t hatvanszor ismétlődött. Pin-pongozás közben, cipőtisz
títás közben, sőt alvás közben is kificam odott m ár Kis segítséggel ö maga 
is reponálni tudja lu x á lt ízületét.

1. ábra. 2. ábra.
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A  jobb váll kissé atrophias, a  vállízület m ozgatásakor megfigyelhető, hogy 
a hum erusfej előre könnyen kimozdul a vápából. Erősebb m ozgatáskor teljes 
luxatio. M űtét 1949. m ájus 13. A szokásos m űtétet végezzük el. M űtét után 
négy h é tre  abductios sín, azu tán  physicalis kezelés. 1949. december 16. ellen
őrzés; a beteg jól van, a vállizület mozgásai jók, k iú ju lás nincs. 1950. március 
18-án újabb ellenőrzés, fénykép 4—5. ábra. 1950. augusztusban újabb vizs
gálat, decidiia nincs. 1951. július. Levélbeli értesítés. K iújulás nincs.

L. M., 23. évies tisztviselőnő 1941-ben először és azóta m integy húsz 
alkalom m al ficam odott ki a válla. M űtét 1950. augusztus 9. Biceps-ín áthelye
zés. M űtét u tán  abductios sín, m elyet 24 nap u tán  távolítunk el. P er prímám 
gyógyulás, a vállízület mozgásai elég jók. A beteget 1950. decem berében ellen
őriztetjük,- eddig k iújulás nem  volt. Utolsó ellenőrzés 1951. júliusában, ami- 

koris a beteg előadja, hogy semmi panasza nincs, a ficam odott karjával úszni 
is jól tud. A vállízület mozgásai teljesen norm álisak.

P. L., 31 éves, vasm unkás. 1940-ben játék  közben kificam odott a bal válla. 
A zóta négyszer volt ficama, amelyek könnyen voltak  reponálhatók. M űtét 
1950. augusztus 14-én, a szokásos módszer szerint. M űtét u tán  abductios sín, 
am elyet három  hét m úlva távolítunk el. P er prím ám  gyógyulás, a vállízület 
mozgásai elég jók. K ét h é t m úlva co-ntrollra berendelve. A  beteget 1951. ápri
lisában ellenőriztük, addig k iújulás nem  volt, azóta a beteg felhívásunkra 
nem  jelentkezett.

A m űtéteket egy kivételéivel m agam  végeztem. Véleményem szerint a 
m ű tétben  való gyakorlottság is hozzájárul a m ű tét sikerességéhez. Az első 
m ű té t elvégzése óta három  és fél év te lt  el, akinél a m ű té te t végeztem, jelen
leg is fo ly tatja bányász szakm áját, ez év július 10-én hozzám intézett levelé
ben közli, hogy jól van, m unkáját rendesen végzi. Az eddig végzett m űtéti 
eredm ények alapján teh á t bátran  ajánlhatom  e m ű té t kipróbálására, annál 
is inkább, m ert a többi betegeimtől nyert értesülésem  szerint is m indannyian 
te ljesen  recidiva m entesek.

IRODALOM:
A n s c h ü tz : -  A rchiv, K iin. Chirurgie. 1936. 186 kt
Bankart: BRit. Ju rn . Surg. 1938. 26., 23. Ju. G. Beszpalova. Veszt. Chir. 

1949. 69.5: 57—58. Hohm ann, Hand u. A rm  1949. M. Lage Unfallorthopedie.
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HONVÉDORVOS
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G  E L N Ö K E :  F E L K A I  D É N E S  D R . O  R V O  S E Z R E D E S

DECEMBER HÓ

Sztálin elv társ szüle tésnapja , 
a világ dolgozóinak nagg ünnepe

Ir ta : D r. F a rá d i László 
orvosezredes.

Több, m int másfél évtizeddel ezelőtt K irov elvtárs, a harcos bolsevik, 
Sztálin elv társról ezt mondotta: „Az utóbbi éveik 'alatt, azóta, hogy Lenin 
nélkül dolgozunk, nem  ism erünk m unkánkban egyetlenegy olyan fordulatot, 
politikánkban egyetlenegy olyan, valam ennyire is nagyszabású kezdeménye
zést, jelszót, irányt, m elynek szervezője ne Sztálin e lv társ  volna, hanem  valaki 
más. M inden főbb m unkánk — ezt tudnia kell a  p ártn ak  — Sztálin elv társ 
útm utatásai szerint az ő kezdeményezésére és vezetése a la tt folyik. A nem zet
közi politika legnagyobb kérdései az ő ú tm utatásai szerint döntetnek e l . . .  
Mindaz, am i m unkánk jelenlegi stádium ában a szocializmus építését irányítja, 
tőle származik.

Ma szóról-szóra ugyanezt m ondhatnánk el lángeszű tanítónkról, nagy ve
zérünkről, a 72. születésnapját ünneplő Sztálin  elvtársról. Amit másfél évtized 
előtt Kirov, a nagy forradalm ár m ondott tanítóm esteréről és vezéréről, azt m a 
hasonló szavakkal nem csak a Bolsevik P árt, nem csak a szovjet nép m ond
hatja el, hanem  azok az újabb hatszázmilliók is, akik éppen a  nagy Sztálin 
életművének, bölcseségének s az álta la  vezetett szovjet nép áldozatos hősi 
harcának gyümölcseképpen, ma m ár az ő tan ításait egységesen követve, az 
ő segítő kezét, az ő atyai és baráti tám ogatását érezve; az ő népének példája 
nyomán, ép ítik  felszabadított hazájukban, szabad, boldog, szocialista jövőjüket.

Mögötte sorakoznak fel továbbá, mindazok a becsületes em berek, ak ik  
bölcs szavai nyom án felismerik, hogy az ő zászlaja a haladás, a  szocializmus 
— a béke zászlaja és ak ik  elfordulnak 'a reakció, a fasizmus — a  háború rém 
ségeitől, s  'akik az ő tan ítása nyom án azt is felism erik, hogy nem  elég állást 
foglalni Sztálin  ügye, az egész haladó emberiség, a béke ügye m ellett, de rá 
eszméltek a r ra  is, hogy a béke ügyét nekik, a dolgozó m illióknak kell sz ilár
dan kezükbe venniök és m indvégig szilárdan k ita rtan i e m ellett a  szent ügy
miellett.

A békéért folyó s m a m ár az egész világot átfogó harc — a harc a kom
munizmus diadalm as építéséért a Szovjetunióban, a szocializmus építéséért a
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népi dem okráciákban, harc a fasizm us és a  gyarm atosító rab ló  módszerek 
ellen  a  kap italista  országokban, harc  a gyarm ati és félgyarm ati népek szabad
ságáért — m ind az ő nevével folyik. V alóra vált a kan ta ta  szava: „Sztálin 
nevével épül a világ!“

Sztálin, a legnagyobb gondolkodó, a m arxizm us-leninizm us zseniális al
kotó  továbbfejlesztője és egyben a szocializmus és \a kom m unizmus építésé
nek  legnagyobb gyakorlati irány ító ja . Sztálin elvtárs egész alkotó m unkája, 
az elmélet és a gyakorlat e lválaszthatatlan  kapcsolatára épül.

„Uj társadalm i eszmék és elm életek  — írja  Sztálin elvtárs — éppen azért 
jönnek létre, m ert a társadalom nak szüksége Van rájuk, m ert szervező, m oz
gósító és átalak ító  m unkájuk n é lk ü l a társadalom  anyagi életének fejlődése 
so rán  m egérett feladatok megoldása lehetetlen ."  A m int ezek az eszmék meg
jelennek, a m egfelelő feltételek között hatalm as erővé változnak, am elyek 
m egkönnyítik és irány ítják  a  társadalom  előrehaladását. A lenini-sztálini 
eszmék nem csak hatalm as mozgósító, szervező és átalakító  erejűek, de ezek
nek  az eszméknek az elsajátításával a m unkásosztály élcsapata, a  kom m unis
tá k  p ártja  képes a rra  is, hogy előre lásson feladatokat, helyzeteket, az osz
tá lyharc  törvényeinek, a társadalom  mozgató erőinek birtokában: így válik 
L enin  és Sztálin  tudom ánya az előrelátás zseniális tudom ányává is.

Minél többször olvassuk Sztálin  e lv társ alapvető m unkáit, „A leninizm us 
kérdései“ -t és a „Szovjetunió K om m unista (bolsevik) P ártján ak  T örténetét“, 
valam int Sztálin  m űveinek kö te te it, annál inkább m egértjük az em beri tá r 
sadalom  fejlődéséről szóló tudom ánynak  egész terjedelm ét, m élységét és 
előrelátását.

Alaposan m eg kell ism ernünk Sztálin  elv társ tan ításait a kapitalizm us 
általános válságáról, a pro letariátus d ik tatúrájáró l, a szocializmus egy ország
ban  való felépítésének lehetőségéről, a soknemzetű szocialista államról, az 
ország iparosításáról, a  m ezőgazdaság kollektivizálásár.l, a m unkás-paraszt- 
szövetségről, a szocialista állam  alkotm ányáról, a szocialista társadalom ból a 
kom m unista társadalom ba való á tm enet ú tjairó l s  a dialektikus m aterializm us 
legutóbbi hatalm as továbbfejlesztéséről a nyelvtudom ányi v itával kapcsolat
b an  és azokat a sztálini alkotásokat, am elyek szám unkra döntő és alapvető 
jelentőségűek: S ztálin  elvtárs ú tm u ta tó  m unkáit a  Szovjet H adsereg m egte
rem tése és fejlesztése körül.

Ha Sztálin e lv társ  alkotó m unkásságának csak ezeket a legfőbb fejezeteit 
tek in tjü k  át, m áris kitűnik, m ilyen m ély 'ennek a tudom ánynak a hatása a  
társadalom  fejlődésére, m ennyire m inden része a gyakorlat szükségleteiből 
in d u lt ki. A sztálin i alapvető tudom ány példaképe m inden tudom ánynak, m eg
m utatja , m it je len t az a sztálini tan ítás, hogy a tudom ány csak akkor tudo
m ány, ha nem  különíti el m agát a néptől, ha nem kényszerből, hanem  önként 
és szívesen szolgálj a a népet, ha  nem  zárkózik a tudom ány m onopolistái m ód
já ra  elefántcsonttoronyba, hanem  szélesen k itá rja  kapuit az országból feléje 
áradó  fiatal erők elő tt — am elyek széles folyam  m ódjára özönlenek feléje a 
gyárakból, m űhelyekből, a falvakból; ha nem  rab ja  az elavult norm áknak, 
szabályoknak, hanem  merészen m egdönti azokat.

Sztálin elv társ tan ítása a kapitalizm us általános válságáról, alap ja a Szov
je tun ió  egész po litikájának  a k ap ita lis ta  világgal szemben; a szocializmus épí
téséről egy országban szóló tan ítás k iü tö tte  a tő rt az ellenség ügynökeinek a 
kezéből, mellyel h á tb a  akarták tám adn i a fiatal szovjetállam ot, hatalm as len
dületet és biztos perspektívát adott a  szovjet nép építő m unkájának, de a  nem 

9 4 4



zetközi munkásmozgalomnak is. A soknem zctű szocialista állam ról szóló ta n í
tás  nemcsak m egterem tette, a nem zetek egyenjogúságán és önrendelkezési 
jogán alapuló, leghatalm asabb, legnemzetközibb és legegységesebb állam ot: 
a Szovjetuniót, de irányt m u ta to tt m inden elnyomott, gyarm ati és félgyar
m ati ország dolgozó népe számára. Az ország iparosításáról, a mezőgazdaság 
kollektivizálásáról szóló tan ítás  jegyében folytak a diadalm as sztálini Öt 
Éves Tervek, le tt az elm aradt cári agrárországból a Szovjetunió a nehézipar, 
a vas és acél országává, a legfejlettebb ipari technika és a legjobban gépesített 
mezőgazdaság országává. Az em ber itt kovácsolódott maga is acéllá: a  m unka 
hősévé, aki szám ára a m unka becsület, dicsőség és bazafiság — soha nem lá to tt 
öntudatos és áldozatvállaló hazafiság — dolga. A tan ítás a m unkás-paraszt- 
szövetségről ugyancsak m egsem m isítette a trockista bérencek hazugságait és 
létrehozta azt a társadalm at, am elyben ellentétes osztályok m ár nincsenek, 
amelyben a munkások és panasztok és a soraikból k ikerü lt értelm iség váll
vetve építik a kommunizmust. A kom m unista társadalom ba való átm enet ú t
jának  m egm utatása szülte azokat ia hatalm as term észetátaliakító terveket, 
am elyek m egvalósításának napjainkban tanúi vagyunk, s am elyek a fejlődés 
belá tha ta tlan  távlataiba m utatnak. Sztálin  elvtárs ú tm uta tása a  nyelvtudo
m ányi vitában, amely csapást m ért a vulgáris m aterializm us m aradványaira, 
m egm utatta a m arxizmus-leninizmus term ékenyítő alkalm azásának egész 
mélységét a szaktudom ányokra, olyan alkotás, a dialektikus m aterializm us 
olyan továbbfejlesztése, m elynek ha tásá t m a m ég nem  is lehet lemérni. 
A sztálini filozófiai-társadalom tudom ányi zseniális tan ítá s  forradalm asító
term ékenyítő hatása m áris érvényesült a  sztálini korszak összes tudom ány
ágaira. Vavilov szovjet akadém ikus errő l ezt írja: „ . . .  a. Szovjetunióban az 
egyes tudom ányágakban meg is döntötték az elavult szabályokat. így  a tá rsa
dalom tudományban, kémiában, geológiában, a technika legkülönbözőbb te rü 
letein, az elektrotechnikában, hydrotechnikában, a  gépgyártásban, re p ü lé s 
ben, stb.; új történelem tudom ány, politikai gazdaságtan, új jogtudom ány jö tt 
létre; győzött a m icsurini biológia; a kém ia és geológia a technika hatalm as 
gyakorlati eszközévé v á lto zo tt;. villam osítottuk az országot, m egépült a 
moszkvai fö ldalatti villamos, hatalm as vízierőművek épültek  s  az am erikai 
stratégák és diplom aták m egrökönyödésére az új szovjet tudom ány bám ula
tos gyorsasággal urává le tt  az atom energiának is“, s hozzátehetjük, győzött 
a  pavlovi m ateria lista szemlélet a fiziológiában és az orvostudom ányban.

Külön hatalm as fejezetet képez a sztálini alkotásban, a legfejlettebb h ad i
tudom ány és a Szovjet Hadsereg — a világ legerősebb, legöntudatosabb, leg
szervezettebb hadseregének — m egterem tése. Az elm élet és a  gyakorlat leg
tökéletesebb egysége bontakozik ki előttünk akkor, am ikor bám ulattal lá tjuk  
Sztálin elvtársat, a m arxista-leninista haditudom ányt fölé ryes biztonsággal 
alkalmazó hadvezért, aki 1942-ban Sztálingrádnál halálos csapást m ért a ver
hetetlennek hirdete tt ném et fasiszta hadigépezetre s a haditudom ány tö rté
nelmének legfényesebb lap jait írta  meg abban a tíz csapásban, am elynek ered
ményeképpen megsemmisült a ném et fasizmus s egész sor elnyom ott nép sza
badult fel a rabság alól, s am elynek eredm ényeképpen szabaddá vált a mi 
hazánk is. A Sztálin elvtárs közvetlen útm utatásai a lap ján  végbem ent tech
nikai forradalom , bám ulatos gyorsasággal terem tette meg az ország védelm ére 
szükséges új fegyvereket, a dicső szovjet légierőt, a döntő fölényű sziálini 
tüzérséget, s többek között a m agas fejlettségű egészségügyi szolgálatot, am ely 
kitörölte a háborús tényezők közül a járványokat és a sebesültek
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addig soha nem  lá to tt  magas szám át adta vissza a fron tnak  és a termelésnek. 
Azonban Sztálin e lv társ  m eglátta, hogy a  háború kim enetelét nemcsak a had 
osztályok és a fegyverzet mennyisége és minősége dönti el. Olyan tényezőket 
v e tt  ezeken felül szám ításba, 'amelyekkel szemben a fasiszta tábornokok teh e
tetlenü l és érthe te tlenü l állottak. A sztálini hadvezetés — m ondta Rákosi elv
tá rs  — ,.a háború  ism ert szabályain tú l szám ításba v e tte  és alkalm azni tudta 
a dolgozó néptöm egek osztályharcát, szabadságvágyát, a szocializmus egész 
fegyvertárát“ . A Sztálin  elvtárs által vezetett világraszóló győzelem a szocia
lis ta  társadalm i rend  fölényéből fakadó győzelem volt, a kapitalizm us leg- 
reakciósabb, legvadállatibb form ája, a fasizmus felett. Csak a szocialista em
ber, ez az új típusú  em ber volt képes m aradéktalanul végrehajtani Sztálin 
e lv tá rs  zseniális elgondolásait. Csak akik tud ták , hogy az emberi civilizáció 
forog kockán, akik tökéletesen ism erték  a háború igazságos, felszabadító je l
legét, csak akik pontosan tudták, m i az a rabság, famelyet a  fasiszták készí
tenek  a szám ukra, tu d tak  olyan fényes te ttek e t végrehajtani, m int a szovjet 
harcosok, csak azok az emberek, ak iket Sztálin, a nagy Bolsevik P árt és a 
Komszomol nevelt, tu d tak  a legsúlyosabb helyzetekben sem  csüggedve, figyelő 
szem üket a K rem lre  vetve, „Sztálinért! A hazáért!“ k iáltással ajkukon, hős
te ttek  sorozatát végrehajtani. A szocialista társadalm i rend  diadalát jelenti 
a hátország hősi m agatartása, azok a hőstettek, am elyeket — Sztálinnal a szí
vében — a Szovjetunió m unkásosztálya és kolhozparasztsága és a szovjet é r 
telm iség hajto tt végre, hogy biztosítsa a Szovjet Hadsereg szám ára a felszere
lést, a hadianyag m inden  fa jtá já t, az élelm et, a ruházatot,, em elje a fegyverzet 
technikájá t s az egész term elés technikájá t és szervezetét.

A sztálini hata lm as mű példam utatás, buzdítás és biztonság a  m i szá
m unkra. Az ő m űvének példája nyom án ép ítjük  szabad hazánkat, fejlesztjük 
fia ta l N éphadseregünket. Az ő állandó tám ogatásának köszönhetjük, hogy bő 
ven  és szabadon m eríthetünk  azokból a gazdag tapasztalatokból, amelyeket a 
nagy  Szovjetuniótól és példaképünktől, a dicsőséges Szovjet Hadseregtől ké
szen kapunk. Tudjuk, hogy m inden nehézségünknél bizton szám íthattunk és 
szám íthatunk a Szovjetunió segítségére. A' Szovjetunió önzetlen és állandó 
segítsége, fejlődésünknek állandóan ható tényezője. És tud juk , hogy azt, hogy 
m a békében é lhetünk  és dolgozhatunk, annak és k izárólag annak köszönhet
jük , hogy véd bennünket az im perialista háborús gyújtogatok ellen Sztálin 
elv társ, a Szovjetunió hatalm as ereje.

Sztálin e lv társ születésnapját ünnepelni azonban nem csak azt jelenti, hogy 
em lékezünk m indarra , am it Tőle kaptunk és hogy em legetjük nagy példáját. 
Sztálin elv társat ünnepelni — am int azt dolgozó népünk helyes m agatartása, 
a sztálini munikaversenyeik, napró l-napra bizonyítják — nagy fogadalom is. 
Ez az ünnep a m i szám unkra is az t jelenti, hogy az eddiginél sokkal több m un
k á t vállalunk, sokkal többet tanulunk, hogy az eddiginél sokkal alaposabban 
m élyedünk el a  m arxizm us-leninizm us tanulm ányozásában, a sztálini hadi- 
tudom ány elsajá tításában  és alkalm azásában, szocialista m űveltségünk gya
rapításának m unkájában . Azt jelenti, hogy m ég szilárdabban tám aszkodunk 
a szovjet egészségvédelem és gyógyítás tudom ányának tapasztalataira, hogy 
egész orvosi gondolkodásunkat a  dialektikus m aterializm us diadalának: a p av 
lovi tanoknak m egfelelően átform áljuk, azt jelenti, hogy m egszilárdítjuk anyagi 
szolgálatunkat, hogy a m inim um ra csökkentjük szolgálatunkban a rendkívüli

r  . i . - — ' ------ '  — — í  J  _ 1------- i  '  _ _ — '    n .  '  _x
c r o c t iL C i t^  c iv c t , ctA D g c r o h ű c g  v c u c u a c t  e x  g  j  w g^y x  t a o

x ----------------- " —  — : u — 3
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fektetjük, hogy keressük, ku ta tjuk  a betegségek megelőzésének és gyógyítá-
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sáriak új ú tjait; egyszóval m indent elkövetünk, hogy N éphadseregünk egész
ségügyi szolgálatát a nagy Szovjet Hadsereg egészségügyi szolgálatához h a 
sonlóvá tegyük. Az u ta t és a m ódot e cél elérésében, a M iniszter Elvtárs 
parancsai világosan m eghatározzák számunkra.

Legyen az 1951—52-es kiképzési év a Néphadsereg egészségügyi szolgála
tában a minőségi változások éve! Tegyük fel m agunknak nap-nap u tán  a kér
dést: „Mit tettél ma, a nagy Sztálin vezette béketábor erősítése érdekében?“ 
A kom m unista b írálat és önbirálat alkalm azásával tegyük lehetővé, hogy amit 
ma elmulasztottunk, azt még ma, de legkésőbb holnap kijavíthassuk.

Az im perialisták, m int a vesztüket érző fenevadak, csak az alkalm as pil
lanatra várnak, hogy m egrohanjanak bennünket. A nagy Szovjetunió és a 
világot átfogó béketábor növekvő ereje ú jra  meg ú jra  arra  kényszeríti őket, 
hogy terveiket elnapolják és átdolgozzák, de gyilkos terveikről nem  m ondtak 
le! Tito pedig, ez a legszennycsebb és legvéresebb kezű_provok átor. déli hatá
rainkat fenyegeti, kém eket kísérel meg a nyakunkra küldeni, orvul m eggyil
koltatja határő r elvtársairikat. Erőnk és sikereink úgy fognak nőni, am in t-el
sajá títjuk  és alkalm azni'tud juk  a sztálini tanításokat!

A bölcs és forrón szeretett Sztálin elv társ ú tm utatása nyom án, előre, 
nagy Pártunk , nagy vezetőnk Rákosi elvtárs irányításával, békénk védel
méért, Néphadseregünk fejlesztéséért, harcosaink egészségéért!

Gyomorhurut
jelentősége a mühödéí hadseregben

Referátum  „A Nagy Honvédő H áború szovjet orvostudom ányi tapasz ta la ta i“
23. kötete alapján.

Ir ta : D r. B orhegy i László 
orvosőrnagy.

A régebbi háborúkban igen sok „heveny gyom or-bélhurut“ megbetegedés 
fordult elő, m elynek oka az volt, hogy a harcosök nem  teljesértékű élelme
zésben részesültek és vitam inhiányban (B,, PP, C és D) szenvedtek.

A gyom orhurut (a továbbiakban: gy.) kórismézésében m ég m a is vannak 
bizonyos nehézségek. A  gy,.-ot gyakran megelőzik gyomorműködési zavarok, 
máskor egyéb belső szervek megbetegedéséhez kapcsolódik. Az orvosok több
sége m a a gy.-ot egységes kórform ának ta rtja , m eghatározott klinikai, labo
ratórium i és röntgenelógiai tünetekkel. A Nagy Honvédő H áború idején, ész
lelt esetek nagy többsége még a háború előtt keletkezett. A ránylag sok volt 
a kórházban kezelt gy., m ert am buláns kezelés és különösen diéta nyújtása 
gyakran nem  volt lehetséges.

A ránylag ritka volt a heveny gyom orhurut (h. gy.), az összes gy. esetek 
3—6 százalékát te tte  ki. Ez a rra  m utat, hogy a szovjet hadsereg élelmezése 
jó volt. Az idült gyom orhurut (i. gy.) megbetegedések száma függött a had 
m űveleti helyzettől és az időjárástól. Kevés volt az ú. n. nervosus dyspepsia 
és vegetatív  neurózis. A kórismézés a háború folyamán fejlődött, az esetek 
legnagyobb része gyógyultan té rt vissza egységéhez.
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A fekélybetegek száma a hadsereg tényleges állom ányánál a háború előtt 
je len ték telen  volt, a háború a la tt  a kórházi betegek között szám uk elérte a
9-—12 százalékot, te h á t a behívott tartalékosok közül került ki a fekélybete
gek nagy része (vagy k iú ju lt a fekély, vagy először háborús körülmények 
között lépett fel).

Rövid, történelm i á ttek in tés a gy.-tanának fejlődéséről.

Három szakaszt különböztetünk meg:
A) Anatómiai szakasz.
B ) Experim entális és  functionális szakasz.
Az első gyom orfistulát az orosz Baszov készítette. A vastag szonda beve

zetése a diagnosztikába döntő fo rdu la to t je lentett. Pavlov zseniális kísérletei 
d eríte ttek  fényt a m agasabb idegtevékenységgel és a külső környezettel való 
szoros kapcsolatra és függőségre. A  nyugati klinikusok egy irányba to lták  el 
ezt a tant, a functionális gyomorbetegség, nervosus dyspepsia és a különböző 
(sensibilis, motoros, secnetoricus) gyom om eurozisok irányába.

C) Razenkov, Bikov, Koncsalovszkij, Luria, P evzner és Lazovszkij m űkö
dése nyomán szü le te tt meg a klinikai és szintetikus  szakasz. Eszerint a gyomor 
morphológiai és functionális változásai kölcsönösen hatnak  egym ásra és köl
csönös függőségben vannak. Pontosan elhatáro lták  a gy. különböző klinikai 
form áit, a secretorikus elégtelenséggel, norm ális és fokozott secrétióval járó 
form ákat. Régóta ism eretes a felosztás superacid, normacid, subacid, anacid 
és achyliás gy.-ra. Az, orosz szerzők m egállapíto tták  a fentiekre jellegzetes 
k lin ikai képet, az összefüggést egyéb emésztő szervekkel és az, anyagcserével, 
m ásrészt hangsúlyozzák a vegetatív  idegrendszeri zavarok jelentőségét (pl. 
fájdalm as gy. és hypersecrétio). Secretorikus elégtelenséggel járó gy.-nál m á
sodlagosan károsulnak a belek, hasnyálm irigy és m áj. Egyéb tünetek  is fel
lépnek: súlycsökkenés, endogen hypovitam inozis (A és C) tünetei, hypochrom 
anaem ia, hasmenés, hypotoniás tünetkom plexum . A norm acid és superacid gy. 
két fő formája: a dyspepsiás és gasztralgiás.

A gastralgiás gy .-nál (fájdalm as gy., pyloro-duodenitis, korláto lt fekélyes 
gastroduodenitisl dom inál a fájdalom, mely hasonló az ulcusos fájdalomhoz 
(periodicitás, ciklikus lefolyás, őszi-tavaszi fellángolásokkal). I tt  nagy szerepet 
já tszanak a vegetatív  idegrendszeri befolyások és a psychés zavarok. Gyakran 
szövődik más emésztő szervek zavarával, gyakori a spasticus obstipacio.

A N. H. H. tapasztalatai szerin t célszerű a gy. felosztása elégtelen secré- 
cióval járó gy.-ra és fokozott elválasztással járó  fájdalm as gy.-ra. Az első 
form a gyakran já r  súlycsökkenéssel, v itam inhiánnyal és vérszegénységgel, a 
m ásodiknál hosszas megfigyelés u tán  nem ritk án  lép fel fekélybetegség, főleg 
praepylorikus és duodenális fekély.

A m últ és je len  század emésztőszervi megbetegédei között nagy szám
ban  szerepelnek az onterotrop infekciók (paraty, dy.), toxicoinfekciók (infek- 
ciozus-toxicus gastroenteritis, heveny gyom or-bélhurut), valam int a vitam in- 
h iány  következtében fellépett gyom or-bélbetegségek. Idetartozik az ú n. 
szuchari-hasm enés is, m ely igen e lterjed t betegség volt az összes'hadsere
gekben s nagy halálozással járt. (Szuchar =  kétszersült.)

A gy. elterjedtsége a polgári lakosságnál a N. H. H.-t megelőző években 
(leningrádi kórházak 1931—39-es statisztiká ja  szerint',!, a gy.-ban szenvedők 
kb. 75%-a a 20—39 évesekre esik. A kórházi ápoltak közül gyom orhurut m iatt 
a legnagyobb szám ban 30—39 évesek szerepelnek (az öesz,betegek számának
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2.4%-a). Férfiak  és nők nagyjából egyenlő szám ban álltak  kezelés a la tt gy. 
m iatt. E számoknál tek in tetbe kell venni, hogy béke idején csak a súlyosabb 
eseteket kezelték kórházban, a kiújulások is á lta lában  könnyebb lefolyásúak 
voltak s em ia tt csak am buláns kezelést igényeltek.

A gy. általános jellemzése a m űködő hadseregben szolgálatot teljesítőknél 
és néhány statisztikai adat.

Az. emésztőszervi megbetegedések a N. H. H. idején  abszolút és re la tív  
számokban a m egbetegedések között egyik legelső helyet foglalják el. A  ki
ürítés különböző szakaszain az egyes form ák aránya különböző volt. Az i. gy. 
kiújulása m ia tt kórházba kerülők az összes betegek jelentékeny hányadát 
te tték  ki, a belgyógyászati tábori kórházakban az összbe'tegek 7—25%-át (a 
hadm űveleti-harcászati helyzettől, évszaktól, stb. függően). Az arcvonal- 
körletben, a hadsereg kórházalapnál annyiban változik a kép, hogy sokkal 
kevesebb a heveny gy. és több az i. gy. és fekélybetegség. A háború folyam án 
a gy.-esetek m ind nagyobb százaléka kerü lt kórházi kezelésbe a csapathad- 
tápkörletben és kevesebb a hátországban, teh á t javu lt a csapat- és hadsereg
körlet eü. szolgálatának megszervezése.

A gy. felosztása a N. H. H. idején:
Heveny gyom orhurut 4.9 %
Idült gyom orhurut i 64.4%
Idült .gyomorhurut +  egyéb betegségek 25.5%
Idült gyom orhurut +  perigastritis, periduodenitis 4.0%
Gastroduodenitis, pyloroduodenitis 1.2%

A régebbi háborúkban ezzel szemben a legnagyobb számmal a h. gy. ese
tek szerepeltek.

A N. H. H. első félévében 8.7% h. gy. volt, am inek oka az ú jonnan behí- 
vottak  töm egeiben és az akkori hadm űveleti helyzetben keresendő.

A gy.-ban szenvedőknek kb. a fele m ár a  háború  előtt is beteg  volt, a 
másik felénél a gy. a háború folyam án je len tkezett először. Kor szerint az 
eseteknek m ajdnem  a fele (37—47%) a 31— 40 éves korúakra esik, a polgári 
lakosságnál ezzel szemben leginkább 21—30 éves korúak betegedtek meg 
gy.-ban.

Fegyvernem ek szerint a gy. betegek legnagyobb része lövészalakulatoktól 
kerü lt ki, második helyen a nem  fegyveres alakulatok (útépítő zászlóaljak, 
stb.) állottak, utóbbiaknál idősebb korosztályúak, illetőleg fegyveres szolgá
latra  nem  alkalmas, defekt egyének voltak nagyobb számban. Rendfokozat 
szerint jelentős különbség nem  m utatható  ki. Évszakok szerint tavasz végén, 
ősszel és té l e lején  volt emelkedés észlelhető. A ugusztus-október hónapokban 
sok h. gy. volt (alim entáris intoxikáció). Támadó hadm űveletek idején kevés 
harcos jelentkezett az eü. szolgálatnál gy. m iatt, am i a harcosok magas politi
kai-erkölcsi színvonalát bizonyítja. Az egyik belgyógyászati tábori kórház 
statisztikája szerint védelmi harc idején kb. kétszer annyi volt a gy. esetek 
száma, m int tám adásnál. I t t  term észetesen a hadm űveleti helyzet befolyásán 
kívül az is szerepet játszott, hogy védelemben az eü. szolgálat alaposabban 
vizsgálhatja á t a személyi állom ányt és inkább küldheti a betegeket gyógy
intézetbe. Az évszakok szerinti ingadozás legkifej ezettebb a csapat- és had- 
seregkörletbsn, legkevésbbé észlelhető a hátországban.
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A gy. kóroktani tényezői a m űködő hadseregnél és a pathogenezis
néhány kérdése.

1. A fő kóroktan i tényezők: táplálkozási zavarok, az éte lek  minősége, 
mennyisége, emészthetősége. Főleg niém rendszeresen kapott m eleg étel, vagy 
rossz minőségű étel, száraz, vagy nehezen em észthető ételek, hideg étel (pl. 
felderítésnél, bekerítés idején), egyes esetekben fagyos kenyér fogyasztása.

2. R endszertelen étkezés (pl. az u tánpótlás zavaránál). Á llatoknál meg
figyelték, hogy éhezés a la tt sok gyom orsav választódik ki az üres gyom orban 
és ezáltal gy., m ajd  fekély keletkezik. Em bernél ez nem  igazolódott be. Sok
kal nagyobb jelentőségűnek látszik  az, ha a kiéhezett em ber ételhez ju tva 
nagy  mennyiségű, esetleg hideg, vagy  rosszul em észthető étellel tö lti m eg a 
gyom rát. Az étel egy része em észtetlenül visszam arad a gyomorban, bomlik 
és gy.-ot idéz elő (Lurija szerint).

3. Elégtelen rágás.
4. Infekciók: főleg dysenteria, azonkívül typhus, malária, kiütéses typhus 

és tularaem ia. N em  bizonyított a szájüregből (fogak, gingiva, m andulák) 
eredő foeális infekció szerepe,

5. Alkohol nag y  adagban vagy  töm ény form ában. Itt szerepet játszik 
az is, hogy az alkohol a vérből is kiválasztódik a gyomorba.

6. Harci trau m ák  és légnyomás (1. az; utolsó fejezetet).
7. Nervosus- psychés feszültség, m elynek h a tásá ra  a gyom orban tartós 

funkcionális zavarok lépnek fel, m elyek az a rra  hajlamos egyéneknél mor- 
phológiai elváltozásokhoz, azaz gy.-hoz vezetnek. Egyes esetekben az érzés
küszöb csökkenése áll be.

8. A lim entáris dystrophia. Bekerítés, blokád, vagy ellenséges megszállás 
a la tt lévő te rü le tek en  a  harcosok gyakran  éheztek, vagyv elhullt á llatok húsá
val, fakéreggel, gom bával táplálkoztak.

9. Testi m egerőltetés, átfázás, tú lzo tt dohányzás. Egyes esetekben hasi 
zúzódás, vagy n agy  súly emelése.

Az idült gy. nem  ritkán  van együ tt egyéb betegségekkel, így pl. en teri
tis. colitis, hepatitis, cholecystitis, cholangitis, szívelégtelenség, tüdőem phy- 
sem a, pulmonalsclerosis, k iterjed t m ellhártya összenövések, stb. Ilyenkor a 
gy. nem  ritkán  „második betegség“. Sok szerző szerint az an trum gastritis  és 
a pyloroduodenitis közel á ll az ulcus betegséghez (ulcusbetegség ulcus nélkül). 
Egyes esetekben gy.-nál m ég vérzések is felléptek, .néha nagy m ennyiségű is, 
anélkül, hogy feké ly t sikerü lt volna k im utatni. A vérzés oka néha vérzéses 
diatézis vagy C-vitam ihhiány volt. i

H eveny gyom orhurut.
A  h. gy. fő okai: 1. A lim entáris.

2. Toxicus okok.
R itkán: 3. Légnyomás.

A h. gy. tünete inek  sta tisz tika i feldolgozása az N. H. H. kórtörténetei 
a lapján. Az egyes tünetek előfordulásának gyakorisága százalékokban ki
fejezve:

1. Fájdalom: 95.6%. A fájdalom  főleg a felhasra lokalizálódott.
2. Hányás: 56.3%.
3. Hányinger: 38.2%.
4. Felbüfögés: 30.6%.
5. Gyomorégés: 23.3%.
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A dyspepsias tünetek  (2—5. pont) béke idején  
sokkal kifejezettebbek.

6. Bevont nyelv az esetek kétharm adában.
7. Feszes hasfal: 9.3%.
8. Kissé feszes hasfal: 3.3%.
9. Széklet — norm ális 67.9%,

pépes 2.1%,
híg 20.0%,

székrekedés 5.3%,
hajlam  székrekedésre 4.7%.

10. Láz 5.1%. A láz leginkább 2—3 napig ta rto tt, 37—38° között inga
dozott.

11. A fehérvérsejtszám  általában 8—10.000 között volt, de egyes esetek
ben a 17—18.000-et is elérte.

A h. gy. gyógykezelése hely szerint a következőképen oszlott meg:

A betegek az ezredsegélyhelyen és a hadosztálysegélyhelyen átlagban 
három  napig voltak, a belgyógy. táb. kórházban 20 napon belül gyógyultak. 
A betegek átlagos gyógykezelési idő tartam a 12 nap volt. A kórism ét az esetek 
60%-óban az első k iürítési szakaszon állíto tták  fel és 92.5%-ban  az első két 
szakaszon.

A kezelés rendszerint gyomormosással és béltisztítással kezdődött, ez 
utóbbit nem  m indig alkalmazták. Tábori körülm ények között jó  hatású  volt 
a hánytatás, bőséges meleg folyadék itatása által, szükség esetén  2—3-szor is. 
Ágynyugalom m ellett a  beteget 1—2 napig éheztették, m ajd  szénhidrátnap 
beiktatása u tán  étrendjét fokozatosan bővítették. Á ltalában bőséges folyadék- 
felvételt rendeltek el, tea, cukrosvíz .vitam inoldatok form ájában. A gyógy
szeres kezelés szükség szerint alkáliák, szóda, belladona, atropin, vitam inok, 
bróm és szívszerek adásával történt.

Tünetei függnek a lokalizácótól, a secretorikus functiótól (ez változó) és 
egyéb servek (epehólyag, máj, bél, hasnyálm irigy) megbetegedéseitől. Je le n 
tős befolyással b ír az agykéreg.

Az i. gy.-nak 3 fő csoportját különböztetjük meg:
A) I. gy. tiszta formája,
B) I. gy. kísérő betegségekkel,
CJ I. gy. +  perigastritis vagy periduodenitis és pyloroduodenitis.
Tüneteinek megoszlása százalékosan a következő:,
1. Fájdalom  91-6 % -ban. A  fájdalom  főleg a felhasban és a jobb boídaív  

alatt lépett fel, leginkább étkezés u tán , r itk án  fizikai m egterhelésnél, lehű
lésnél, izgalomnál. A fájdalom étkezés u tán  „korán“ 32.5%-ban, 1 és fél órá
val később 23.5%-ban, állandó fájdalom  24.9%-bam fordult elő. R itkán észlel
tek éjjeli és éhomi fájdalm at. Néha a gyom orfájdalm ak őszi-téli k iú ju lást 
m utattak.

A csapatkörletben kezeltek 
hadseregkörlettoen kezeltek 
arcvonalkörletben kezeltek ' 
hátországban kezeltek

34.2 %-ot
23.8 %-ot
20.2 %-ot
21.8 %-ot.

Idü lt gyom orhurut.
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2. Dyspepsiás tüne tek  69.4%.
3. Felbüfögés 67.8%.
4. Gyomorégés 62.2%.
5. H ányinger 58.0%

•
A hányás legtöbbször étkezés u tán  lépett fel. Ha makacs volt a hányás, 

ú gy  gyakran vegeta tív  idegrendszeri tünetek  (izzadékonyság, tachycardia, 
fénylő bulbusok)' is k im utathatók  voltak. Ilyen esetekben a betegek lesová
nyodtak, a kezelés kevés sikerrel já rt és a betegek sokáig tartózkodtak az 
egyes kiürítési szakaszokon. Ideges komponens tú lsúlya esetén egyes betegek
nél m egfigyelték, hogy betegségükbe „elm erültek“. Borin megfigyelte, hogy 
a  N. H. H. idején  gyakrabban lép e tt fel véres hányás, anélkül, hogy fekélyt 
tud tak  volna kim utatn i. K ét esetben a boncolás is igazolta a fekély hiányát. 
A felbüfögés gyakran  záptojásszagú, vagy savanyú volt, ritkábban  keserű. 
A  betegek leginkább mem a dyspepsiás tünetek  m iatt, hanem  fájdalom  és 
hányás m ia tt fo rdu ltak  orvoshoz.

6. É tvágy  — norm ális 57.5%,
csökkent 34.7%.

Néha fokozott volt az étvágy.
7. Szék le t — norm ális 53.2%.

Hasmenés'hajlam és hasmenés 12.9%.
H ajlam  székrekedésre és székrekedés 29.4%
Változó széklet 4.5%.

8. Savértékek  — norm acid 27%.
hyperacid 42.1%, 
hypacid 11.9%,
anacid 19.0%.

Egyéb tünetek : lesoványodás az esetek  egyharm adában, bevont nyelv az 
esetek kétharm adában. A  has leginkább puha volt. A máj az esetek 9-ed 
részében, a lép az esetek 1%-ában volt tap in tható . Fokozott vörösvérsejtsüly- 
lyedés az esetek egynegyedében volt észlelhető, rendszerint csökkent vörös- 
vérsejtszám m al és a vérfesték  csökkenésével együtt.

Savtúltengéses' gy.-nál a fájdalom  m akacsabb és intenzívebb volt, a bete
gek többször kerü ltek  kórházba, hosszabb ideig voltak kezelés a la tt a kiürítés 
egyes szakaszain és ideiglenes kórism eként gyakrabban állíto tták  fel a fekély
betegség diagnózisát. Gyakori volt a gyomorégés, székrekedés és savanyú fel
büfögés.

Csökkent savelválasztásnál vagy savhiánynál aránylag  gyakoriak voltak: 
rom lott tojásszagú felbüfögés, híg szék, lesoványodás. Néha a beteg bőre szá
raz, a nyelv elsim ult volt, vérszegénység lép e tt fel. A tünetek  főleg öregebb 
betegeknél jelentkeztek, nyilván a vas és vitam inok rossz felszívódása követ
keztében.

A háború folyam án a fájdalom  jellege annyiban változott, hogy az első 
évben a fájdalom  főleg étkezés u tán  lép e tt fel, később gyakoribbá váltak  a 
késői és állandó fájdalm ak, étvágytalanság, hányás.

A gy.-ot kísérő betegségek közül gyakoriságuk sorrendjében m egem lít
jük : emésztőszervi betegségeket (bélférgek, m ájgyulladás, m ájcirrhosis, epe
hólyaggyulladás, spasticus colitis, enterocol. chr.), légzőszervi betegségeket, 
szív és érrendszer elváltozásait, idegrendszeri betegségeket, fertőző betegsé
geket, a lim entáris dystrophiát.
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Klinikailag a perigastritissei, periduo deni tissel és gastroduodeni tissel szö
vődött gy.-nak néhány jellegzetessége volt; m inden esetben volt fájdalom, 
m ely makacs és intenzív jellegű volt, főleg az epigastrium ban, és későn lépett 
fel. A klinikai kép és lefolyás a  fekély betegségéhez volt hasonló, de fekély 
nem volt kim utatható, még véres hányás esetén sem.

A táplálkozással való szoros összefüggést b izonyítja a  leningrádi fron t 
egyik k iürítő  kórházának a statisztikája, mely szerint a blokád idején, m ikor 
a  táplálkozási viszonyok rosszak voltak, kis számban, fordult elő gy., a blokád 
után számuk rohamosan em elkedett.

A gy. röntgenológiai jellegzetességei.

A  vizsgált esetek négyötödében figyeltek m eg gyom ornyálkahártya-elvál
tozásokat. A nyálkahártya-elváltozások igen kifejezettek  voltak. G yakran ész
leltek széles, vaskos, durva, renyhén mozgó, töm ött redőket, m elyeknek ra j
zolata aránylag gyakran zavart vagy helyenként egészen elmosódott volt. 
Ritkán ta lá ltak  atrophisált redőket. A  gyomorelváltozások leginkább diffuse 
helyezkedtek el, de igen gyakoriak voltak az. an tru m  és a bulbus elváltozásai. 
Feltűnő volt, hogy ism ételt vizsgálatnál a kép gyakorlatilag nem  változott, 
ezzel szemben a motoros funktió  javult. Tarnopolszkij is leírta, hogy az elvál
tozások dacoltak a kezeléssel. A rön’tgenológiailag észlelt gy.-ok egykilenced 
részében voltak antrum gastritis, gastroduodenitis és duodenitis jelei k im u ta t
hatók. M inél messzebb lokalizálódtak az elváltozások a cardiától, annál k ife
jezettebbek voltak az anatóm iai elváltozások és a m otoros zavarok.

Jellegzetes volt, hogy gyakran  észlelték a pylorus működésének zavarát, 
főleg gyakori és tartós spasm ust, ami m egnyilvánult az ürülés nagyfokú elhú
zódásában, de ennek dacára stenosis jelei (a gyomor kitágulása, hypersecretio, 
stenoticus peristaltica) nem  voltak megfigyelhetők. G astroduodenitisnél tónus
változás, a peristaltica és ürü lés zavara gyakrabban  (55—67% -ban) fordult 
elő, m int tiszta gastritisnél.

Megjegyezzük, hogy a röntgenológiai és főleg a motoros elváltozások a 
gyomron k ívül függnék a  vegetatív  idegrendszertől, viscero-visoerális 
reflexektől, stb. A cardia és pylorus spasmusa is intra-, vagy extraventriculá- 
ris eredetű lehet, a bulbus duód. deformációja is lehet spasticus eredetű. 
Gubergric és Csajka szerint az epehólyag-, vakbél- és féregnyulványgyulladás 
által okozott hegesedések és összenövések azáltal, hogy a motoros funkciót 
zavarják, a nyomlbéltartalom pangását és így duodanitist idéznek elő. Más
részt gyom or-nyom bélhurutot kísérő nyirokérgyulladás is okozhat hegesedést 
és összenövést. A röntgenológiailag észlelt gy.-ok közül gyógyult, vagy je len 
tékenyen javu lt 87.9%, változás nélkül m aradt 12.1%, gyomor-nyombélhurut- 
nál megfelelőleg 76.5%, illetőleg 23.5%. •

• Diagnosztikai m ódszerek a kiürítés különböző szakaszain.

A N. H. H. idején nem ritkán  állították fel a gy. kórism éjét funktionális 
gyomorbetegség eseteiben. A nehézséget az okozza, hogy számos betegnél 
funktionális zavarok és organikus elváltozások összeesését lehet megfigyelni. 
Gy. tünetei m ellett észlelték a gyomor tónusának és peristaltikájának  zavarát, 
néha vegetatív  dystonia je le it (izzadékonyság, tachycardia, remegés, fénylő 
szemgolyók, gyakori vizelés, hőemelkedések, stb.), vagy pedig neurotikus

9 5 3



tüneteket, izgalmi állapot, riadtság, vagy depressio, apáthia form ájában. Ez 
u tóbbi betegeknél gyakori vo lt a makacs hányás, csuklás. A megbetegedés 
fe llép té t ezeknél gyakran psychés trauma,, vagy légnyomás előzte meg. Persze 
a gy. elkülönítése a funktionális zavaroktól háborús körülm ények között igen 
nehéz, ezért nem  tisztázott esetekben az orvosok gy.-ot diagnosztizáltak. Meg 
kell jegyezni, hogy az ilyen esetek a szovjet hadseregben ritk án  fordu ltak  elő

A  kórismézés a  k iürítés egyes szakaszain (az ezredsegélyhelytől a h á t
országi gyógyintézetekig) a háború  folyam án jelentősen javult, csökkent a 
téves diagnózisok száma. A hibás diagnózisok jelentékeny hányadában  fekély
betegséget á llap íto ttak  meg tévesen. A téves diagnózisok többi, eseteiben a 
betegnél más betegségek állo ttak  fenni, így pl. gyomorrák, bélbetegségek, a 
m áj és epeu tak  megbetegedései, idült szív- és tüdőbetegségek, m alária, vér
has, stb. A gyom orbennék vizsgála tá t és; röntgenátvilágítást az esetek jelen
ték te len  százalékában végezték a csapathadtápkörletben, ilyenkor az ezred - 
és hadosztály-segélyhez közeli laboratórium ot, röntgen-intézetet, vagy mozgö 
röhtgenkészülöket használtak fel. A  háború m ásodik évétől kezdve m ind na
gyobb jelentőségre te ttek  szert a  tábori mozgó belgyógyászati kórházak, 
m elyekben a háború  utolsó évében m ár m inden ötödik esetben végeztek gyo- 
m orbennék-vizsgálatot és m inden 12-ik esetben röntgenátvilágítást. Ha tek in
te tb e  vesszük, hogy a betegék 40.3%-át a csapat- és hadseregkörletben' írták  
ki, ahol korlátozott röntgenvizsgálati lehetőségek vannak, úgy kielégítőnek 
kell m ondani azt, hogy a betegek felénél elvégezték a gyomor röntgenvizsgá
la tá t, sok esetben ismételten.

A z I. gy. kezelése és megelőzése.

A  kezelésben az első helyet az étrendi kezelés foglalja el. A  háború kez
detén  a gyógyító-kiürítő intézm ények három féle étrendet nyú jto ttak : 1. sz, 
közös étrend, 2. sz. kímélő é tren d  (mechanikai, és kém iai szempontból), és 3. sz. 
erősen kímélő é trendet. Később öt, m ajd  hétféle étrendet á llíto ttak  be. A ke
zelés folyam án a betegnek előbb kímélő étrendet adtak, 5—7 naponként egy 
teherm entesítő  napot ik ta ttak  be, am ikor a betegnek kétszersültet, á ttö rt 
kását, stb. adtak . M iután a  fá jdalom  és a dyspepsiás tünetek elm últak, előbb 
vegyes étrendet kapott a beteg fehér kenyérrel, m ajd vegyes é tren d et barna 
kenyérrel. Csökkent savelválasztásnál ugyanilyen- étrendet adtak, külön 6— 
8 gr. konyhasót téve hozzá. K ifejezett fájdalom m al járó gy.-nál, pyeoroduode- 
n itisnél a beteg egyszerűsített u lcuskurában  részesült, Pevzner 16-os számú 
é trend jével kezdve. A gy.-os betegek 95%-a kapott diétás kezelést.

Ljasz és M arkov  kidolgozták a csapatoknál nyújtható  kím élő étrendet, 
m elyből k izárták  a sózott és sav an y íto tt főzelékeket, a konzervzsírt, ecetet, 
m u stárt, borsot és szeszesitalt. Rozskenyér helyett 96%-os búzalisztből sü tö tt 
kenyeret vagy száríto tt rozskenyeret Írtak elő. Ha sózott húst, vagy sózott 
h a la t  adtak, úgy azt előbb alaposan át kellett öblíteni.

Az ételek elkészítésének ellenőrzését az ezredvezető orvos végezte, ő 
je lö lte k i az é tren d re  szoruló betegeket. K ülön orvosi bizottság döntötte el, 
hogy a következő hónapban kik szorulnak kímélő étrendre.

G yakran ad tak  vitam inokat, úgy megelőző, m int gyógyító célból. Igen 
e lte rjed t a csipkebogyótea, ribizkefőzet és pékélesztő alkalm azása B és C v ita
m in  pótlására. Hypovitam inozis esetén az első napokban- 100—300 mgr. 
C vitam int, m ajd 50— 100 m gr-ot adtak naponta. Ezenkívül 2—5 mgr. B, v ita
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m in t, nikotinsavat, élesztőt, csukam ájolajat, A -vitam int és m ájkivonatot 
adtak.

G yakran alkalm azták a mélegítőpalackoka't. Számos tábori mozgó belgy 
kórházban és ho. eü. zlj.-nál sikeresen alkalm aztak vegyi m elegítőket is. Néha 
a legjobb eredm ényt nedves meleg alkalmazása adta: a m elegítőpalackot pára- 
kötés fölé helyezték, vagy a term ofor alá nedves ru h á t helyeztek, vagy forró 
vízbe m árto tt és kifacsart törülközőt helyeztek a beteg hasára. A nedves me 
leg hatásában megközelíti a paraffin- és tőzegkezelést, m elyek nemcsak a 
hadsereg kiürítő kórházakban, hanem stabil védelem esetén a táb. mozgó 
belgy. kórházakban is alkalm azták. Egyes tábori kórházakban, aróvónál- és 
hátországi kiürítő kórházakban iszapkezelést is alkalm aztak. Más helyeken 
a sollux-diaterm iás kezelést, Quarc-ot részesítették előnyben. Erős fájdalom 
nál legjobban a Quarc és diatherm iás kezelés vált be. Physicotherápiás keze
lésben a betegek 11.4%-a részesült.

Egyes kórházaikban és nem ritkán  am bulanter is- gyomormosásokat végez
tek. Az orvosok egy részének idegenkedése ezzel a kezeléssel szemben ért- 
natr. brcm.-ot, i. v., 20—40%-os Glucoset és i. m. mágnes, szulf.-ot adtak. 
Markov jó állapotban lévő betegeknél paraverteíbrális in tracü tan  novocain- 
blokádot alkalmazott, 0.25 %-ós novocainnal, m indkét oldalt, a VIII. háti csi
golyától a II. ágyéki csigolyáig, 1—2 nap a la tt 10 alkalom m al is.

Tartós hányás esetén atropin, papaverin, lum inál és bróm  adásán kívül 
psycho- és m unkatherápiát is alkalmaztak. Súlyosabb esetekben (exsiccosisi) 
cseppklizmával pótolták a folyadékveszteséget. Néha az éhező napoknak volt 
jó effektusuk.

A legjobb hatása a com plex kezelésnek volt, am ely gyógyétrendből, 
physicotherápiából, gyógyszeres .kezelésből, gyomormosásból stb. állott.

A  fő szempontok az i. gy. kezelésénél a következők voltak:
1. Nemcsak a gyomrot, hanem  az egész szervezetet kell gyógyítani.
2. Egyéni kezelést kell nyú jtan i a beteg általános állapota, a gyom orhurut 

e'tiológiája, pathogenezise és klinikai típusa szerint.
3. Ha a gy. más betegség szövődménye, akkor az alapbetegséget kell 

kezelni.
Ami a kezelés időtartam át illeti, a statisztika azt m utatja , hogy 10 napig 

bezárólag kb. a betegek 20%-a állott kórházi ápolás alatt, 11—20 napig  24.7— 
28.9% (a háború egyes évei szerint), 21—30 napig 17.2—19.7%, 31—40 napig
9.5—11.6%, 41—60 napig 9.4—12.9%, 61—80 napig 4.6—6.2%, 80 napon túl 
4.7—6.8%.

A szovjet hadseregben nagy súlyt fektettek  a megelőzésre. Egyes csapat- 
testeknél és intézeteknél bevezették a rendszeres fogpótlást. Számos csapat
nál a gyom orhurutban és más gyomor-bélbetegségben szenvedőket folyam ato
san ellenőrizték. Az újonnan bevonulok vizsgálatánál és a havi orvosi vizsgá
latoknál kiderítették, hogy kik azok, akik a közelm últban gyom orhurutban 
szenvedtek, vagy emésztési panaszaik vannak, ezeket ny ilvántartásba vették 
és ism ételten ellenőrizték. Egyes arcveralakon, védelemben levő egységeknél 
kímélő étrendet á llíto ttak  össze i. gy.-ban szenvedők részére. Az eredm ény 
abban m utatkozott meg, hogy kevesebb volt a kiújulás. Recitíva esetén kímélő 
étrendet adtak, a beteget rövid időre felm entették testi m unka alól, ezáltal 
igen gyakran elérték a-folyam at megnyugvását. Sok egységnél harci szünet
ben pihenőotthont lé tesíte ttek  és ebben helyezték el a gy.-ban szenvedő tisz
teket és katonákat. Nagyjelentőségű volt a csapatok tervszerű ellátása vitamr-
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nokkal. A legnagyobb jelentőséget annak kell tu lajdonítani, hogy a  szovjet 
hadseregben következetesen h a jtják  végre a  megelőző rendszabályokat, a 
csapatokat megfelelő módon élelmezik, az élelm ezés ellenőrzése jó, ezáltal 
az élelem úgy mennyiségileg, m int minőségileg,, valam int választék szem pont
jából is kielégítő. F orra lt víz adása, szükség esetén, étkeztető-felm elegitő állo
mások létesítése és számos hasonló rendszabály, m ind a megelőzést szolgálta.

A gyom orhurut gyógyeredményei.

A gy. három féle kim enetelű lehet: 1. gyógyulás, 2. javulás, 3. változatlan  
állapot vagy rosszabbodás.

A N. H. H.-ban 88.8% gyógyultan  vagy javu lt állapotban hagyta el a  kór
házat, 11.2%-nál nem  észleltek javulást. Azon ritka  esetekben, am ikor a beteg 
állapota rosszabbodott, vagy öregebb betegekről volt szó, vagy egyéb kísérő 
m egbetegedések voltak jelen. A háború négy éve folyam án a gyógyult vagy 
javu lt esetek szám a fokozatosan 87-ről 90%-ra em elkedett, am i arra  vezethető 
vissza, hogy az eü. ellátás javult, m ásrészt a nem  javuló  betegeket a fegyveres 
katonai szolgálat alól felm entették. V áltozatlan állapot vagy rosszabbodás 
leginkább öregebb betegeknél, gastrcduodenitisnél és m ás megbetegedéssel 
szövődött gy.-nál volt leginkább kim utatható. Fegyvernem ek szerint kevésbbé 
voltak kedvezők az eredm ények' a nem  harcoló alakulatoknál, m elyeknek 
em beranyaga gyengébb volt. Kedvezőtlen volt a gyógyeredm ény azoknál a 
fiataloknál, akik m ár a háború elő tt betegeskedtek és azoknál a betegeknél, 
akik m ár ism ételten  kórházi kezelésben részesültek. Azok között' viszont, 
akik először kerü ltek  kórházi kezelésbe gy. m iatt, nagy százalékban volt gyó
gyulás észlelhető. A kórházi kezelés tartam a szerint a legjobb gyógyeredmé- 
nyek a 11—20 napig ápoltaknál, a legrosszabbak az 1— 10 napig és a 61 napnál 
hosszabb ideig kezelt betegeknél voltak, u tóbbiaknál nyilván a kórfolyam at 
súlyos volta és a szövődmények m iatt. A tényleges állom ánynál jobbak voltak 
a gyógyeredmények, m int a háború a la tt behívóitoknál, m ivel előbbiek köny- 
nyebben viselték el a frontélet nehézségeit, m ásrészt a megelőző intézkedéssk 
is jó hatással voltak. K iürítési szakaszok szerint a ho. eü. zlj.-nál és bslgy. 
táb. mozgó kórházakban jobbak vo ltak  a gyógyeredmények, m int a hátrább  
fekvő szakaszokon, am inek nyilván az az oka, hogy a könnyebb eseteket az 
előlfekvő kiürítési szakaszokon kezelték, míg a súlyosabbakat hátraszállították. 
Jobbak 'vo ltak  a gyógyeredm ények ott, ahol egyszerű phisicotherápiás módsze
reket (hő) alkalm aztak és v itam inokat adtak. Nagy százalékban gyógyultak a 
gyomormosással kezelt betegek, am i azért is jelentős, m ert am buláns kezelés
nél, így a ho. eü. zlj.-nál is alkalm azható. Em iatt az Eü. Főcsfség Főnöke mel
lett működő Tudományos Orvosi Tanács is ajánlotta.

Összefoglalólag elm ondhatjuk, hogy a gyom orhurutban szenvedő betegek 
gyógyeredm ényei a kiürítési szakaszokon általában  jók voltak. A betegek tú l
nyomó többségét gyógyultan, vagy jav u lt állapotban küldték vissza egységük- ^  
höz. A tényleges állománynál, illetőleg a hosszabb katonai szolgálatot le tö ltö tt ' 
katonáknál az eredm ények jobbak voltak, m int a nem rég bevonultaknál. Az 
eredm ények kevésbbé kedvezőek voltak gócos gyom orhurutnál, ‘kísérő beteg
ségek jelen léte  esetén, idősebb korosztálynál, hosszantartó kezelésnél, ismé
te lten  kórházi kezelésben részesülteknél, késői kórismézés esetén és azoknál, 
akiknek a kezelése nagyobb szám ú kiürítési szakaszon történ t. Leszögezhetjük 
végül, hogy a háború folyam án a gyógyeredm ények fokozatosan javultak.
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Sebesülteknél és légnyomást szenvedetteknél fellépett gyom orhurut.

A harci traum a hatását a szervezetre, az em ber lelki és testi functió ira 
m ár a régebbi háborúkban is megfigyelték. Pirogov szerint a traum a nagyobb 
m értékben károsítja  az egész szervezetet, m int ahogy azt általában képzelik. 
A N. H. H .-ban rendszeres vizsgálat tárgyává te tték  ezt a kérdést, főleg a 
tüdőgyulladással kapcsolatban, m ely a sebesülések leggyakoribb és igen fontos 
szövődménye. A  gyom orhurut kórképe sebesülés vagy légnyomás esetén el
mosódott, s  ezáltal a kivizsgálás nehézségekbe ütközik. Természetesen 
kevésbbé befolyásolja a sebesült állapotát, m int pl. tüdőgyulladás, vesegyulla
dás, vagy gyomorfekély. A statisztika szerint légnyom ásnál gyakrabban for
dult elő gyom orjiurut, m int sebesülésnél. A  gyom orhurut fellépésének ideje a 
harci traum a bekövetkezése u tán : az első héten  39.5%-ban, a második héten  
15 2%, a negyedik héten 7%, tehát az első hónapban a traum a u tán  a harci 
traum ák u tán i gastritisek 81.2%-a. Ha az eseteket különválasztjuk a sebesülés 
és légnyomás súlyossógi foka szerint, úgy azt látjuk, hogy könnyű sebesültek
nél és légnyom ásnál a gy. esetek 75%-a az első három  hétben lépett fel, m íg 
súlyosabb lefolyású sebesülésnél és légnyom ásnál a harm adik, hatodik, sőt a 
nyolcadik hét u tán  észleltek egy-egy k iugrást a gy. esetek számában, teh á t 
ezeknél a gy. a beteg állapotának javulása u tán  lépett fel. Megfigyelték, hogy 
koponyasérülés esetén gyorsabban lépnek fel -a gy. tünetei. Azoknál, akik m ár 
előbb is szenvedtek gy.-ban, az első héten 50,9%-ban lépett fel a gy. Azoknál, 
akiknek kórelőzményében gy. nem  szerepelt, az első héten csak 30%-ban 
lépett fel gy. (A traum a u tán  fellépett összes gy. számához v iszony ítva)

A harci traum a következtében fellépő gy. kifejlődésénél az alábbi ténye
zők a legvalószínűbbek:

1. a gyom or vagy idegösszeköttetéseinek sérülése.
2. a rágóapparátus sérülése,
3. a bél és máj működési zavara,
4. bom lási term ékek felszívódása a sebből, a sebesüléssel, vagy légnyo

m ással kapcsolatos általános anyagcserezavarok,
5. a sebből, vagy környékéről szárm azó reflexek hatása,
6. az ideg-psychés szféra zavarai.

Tünetileg  jellemző volt, hogy a fájdalom  tom pa nyomásszerű vo lt és 
gyakorlatilag m inden esetben a felhasra lokalizáló io tt. Igen gyakori volt az 
étkezés u tán  korán fellépő fájdalom, ritk a  volt a késői fájdalom. Az esetek 
egyharm ad részében a fájdalom  állandó jellegű volt. Gyakoriak voltak a 
dyspepsiás tünetek, gyomorégés, felbüfögés, hányás, hányinger. Egyes lég
nyom ást szenvedetteknél habituális hányást figyeltek meg, megelőző h án y 
inger nélkül. A betegek tápláltsági foka nagyrészt norm ális és jó volt. Az ese
tek egyharm adánál tö rtén t röntgenátvilágítás, ezen esetek felében durva szé
les redőket észleltek, csak kevés számú esetben láttak  m egvékonyodott redő- 
ket. G yakran észlelték a peristaltika, tonus és kiürülés zavarait.

Ha összehasonlítjuk statisztikailag a sebesülés és légnyomás u tán  f  l ’.épő 
gy. tüneteinek gyakoriságát, a szokásos belgyógyászatilag kezelt gyom orhurut 
esetek tüneteivel, úgy azt m ondhatjuk, hogy sebesülés és légnyomás u tán  
gyakoribb a fájdalom (100%-ban), hyp-v. anaciditás és híg szék, v is:on t r i t 
kábban észlelhetők dyspepsiás tünetek és feszes hasfal. Ha viszont szembe
á llítjuk  a gy. egyes tüneteinek gyakoriságát sebesülteknél és légnyom ást 
szenvedetteknél, akkor azt látjuk, hogy sebesülteknél gyakoribb a gyom or
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égés, híg és pépes szék, légnyomást szenvedetteknél ezzel szemben gyakorib
bak az egyéb dyspepsias tünetek és székrekedés. A savviszonyok m indkét cso
portban  nagyjából azonosak voltak.

Volin a központi idegíendszer traum áinál hányingert, hányást, has
menést, székrekedést, meteorism ust, fájdalm at, étvágytalanságot vagy ellen
kezőleg, farkasétvágyat figyelt meg. Egyes esetekben a gyomorbetegség 
traum a hatására k iú ju lt, vagy új tünetek  léptek fel, m int pl. makacs hányás, 
hőm érsékletem elkedés stb. Lőfegyver á lta l okozott osteomyelitisnél csökkent 
gyom orsavkiválasztást vagy gyom orsavhiányt észleltek, a folyam at javu lásá
val az aciditás is norm álissá vált. Gubergric gennyedő folyam atoknál észlelte 
a gyom orsavkiválasztás csökkenését. Volin  és Vográlik a központi idegrendszer 
traum áinál gyakrabban-észleltek hyperaciditást.

A N. H. H. kortörténetei alapján leszűrt következtetések:

1. sebesülés és légnyomás gy. k iú ju lását vagy fellépését idézheti elő. 
Könnyű sebesülésnél és légnyom ásnál aránylag gyakrabban lépett
fel gy-

2. a gy. tünete i túlnyomórészt a trau m át követő első két hétben, léptek 
fel, valam ivel ham arább a légnyom ást szenvedetteknél és azoknál, 
akiknek m ár a m últban volt gy.-juk,

3. sebesülteknél és légnyomást szenvedetteknél a tisztán  functionális 
zavaroktól való elkülönülés nagy nehézségekbe ütközött, különösen 
azoknál, ak ik  még gy.-ban nem  szenvedtek,

4. a harci traum a, u tán  fellépett gy.-nál m inden esetben van fájdalom, 
gyakoribb a  csökkent gyom orsavkiválasztás és kevésbbé kifejezettek 
a dyspepsiás tünetek.

C T tz Egészségügyi Csoportfőnökség Tudományos 
Tanácsa által csapatorvosok számára kiírt pályázatra beérkezett dolgo
zatok közül a következők nyer tek  pályadíjai:

1. díjat nyert: D r. E R D É L Y I IS T V Á N  orvosőmagy
1000 Ft.

2. díjat nyert: D r. K U S Z T O S  D É N E S orvosfőhadnagy
500 Ft.

3. díjai nyert: D r. S Á R K Á N Y  T IB O R  orvosőrnagy és 
D r. S Z Á N T H Ó  L Á SZ L Ó  orvosszázados 
300—300 F t.
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A diétás élelmezésről
Irta : Dr. Válfi Frigyes 

orvosőmagy.

Közismert tény, hogy — főként belgyógyászati osztályokon — a diétás 
th e rá p a  egyre nagyobb tÉTt hódít. Ez az utóbbi évek kutatásainak  eredménye. 
Különösen nagyjelentőségűek e téren  Razenkov iskolájából szá rm azó ' ku ta tá
sok, m elyek Pavlov tanaiból indultak ki. E széleskörű vizsgálatok bebizonyíto t
ták, hogy „a minőségileg különböző táplálék hatalm as tényezőt je len t szá
m unkra, am elynek segítségével a szövetek, szervek, szervrendszerek és az egész 
szervezet functió ját és tro fíká já t tetszé-s szerint m eg tud juk  változtatni, mind 
a  fokozás, mind a csökkentés irányában.“ Hogy ez m ennyire így van, bizo
ny ítják  a moszkvai diaetikái klinika adatai. I tt a betegek 80%-a nem  kap 
gyógyszert, nem  részesül fizikotherapiás kezelésben, hanem  csak d iétás táp
lálékot kap. Az így nyert klinikai észlelések m utatják , hogy a diétás táplá
lás egyedül is hatásos gyógytényező szerepét tö lti be. Az eredm ények gyakor
latba való átültetése hózta lé tre  — az üzemek nagyságának m egfelelően — 
a diétás „asztalokat“, „sarkokat“, ille tve „é tte rm eket“ ; ahol az a r ra  szoruló 
dolgozókat gyógyélelmezésben részesítik. E diétás részlegek m űködése háíom  
szempontból válik értékessé: először a dolgozó subjectiv panaszainak és objec- 
tiv elváltozásainak megszűnése következett be, másodszor a m unkaképtelen 
napok száma csökkent, harm adszor pedig a m unka term elékenységére volt 
kedvező hatással. Siskana adatai k im utatták , hogy a gyógytáplálásban része
sített betegnél a m unkaképtelenség napjainak száma az eredetinek 39,6%-ára 
csökkent. A fent elm ondottak világosan bizonyítják a gyógytáplálás nagy 
szerepét a  m odern orvostu*dományban és kézenfekvő ezt a lehetőséget minél 
jobban kihasználni.

Mi is tulajdonképpen a diéta? A diéta szabályozott élelmezés. Az egészsé
ges em ber táplálkozásával különösebben nem  törődik: eszik azt, és annyit, 
am ennyi jólesik és olyan táplálékot, amelynek megszerzését körülm ényei meg
engedik. Ha azonban a táp lálék  átalakításában, annak megfelelő felhasználá
sában zavar m utatkozik, akkor a tápfelvétel mennyiségi és minőségi szabá
lyozására kerül sor. E szerin t m egkülönböztetünk Grote javasla tá t követve 
quantitativ  és qualitativ  étrendet. Az előbbinél az egyes élelmi anyagok kérn ai 
tulajdonsága és mennyisége, az utóbbinál a fizikai tulajdonságok állnak  elő
térben. A felosztás nem csak ilymódon lehetséges. A diétás u tasítások az ese
tek túlnyomó részében negatívum okat sorolnak fel, tiltanak, korlátoznak 
élelm iszereket vagy é te lfa jtáka t és a betegre vagy élelmezőjére bízzák, hogy 
a tilalom  alá nem eső ételeket hogyan válogatja össze; ez a negatív  diaetikai 
szemlélet. Az utóbbi években ezen régebbi szemléletnél sokkal 'egységesebb 
és fiziológiásabb áram lat jelen tkezett, amikoris a beteg szokásait, ízlését figye- 
lembevéve, felsoroljuk azokat az ételeket, am elyeknek fogyasztása számára 
előnyös. Ez a positiv d iaetetikai irányzat. ,

Az orvosnak tehát rendelnie kell, m iként a recep te t is pontosan előírja a  
gyógyszerész számára, m egjelölvén az egyes alkotóelem ek adagjait, m egadván 
a bevétel módozatát. M iként a gyógyszerészeiben az idők folyam án kialakul
tak jól bevált formula-normális-ok, hasonlóképpen a diaetikában is lé tre
jö ttek  „form ula-norm ális“-ok — alapétrendek — m elyek szükség szerin t á t
alakíthatok a  betegségnek megfelelő „egyéni é tren d “-re  is és így alakul ki
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„pathogenetikailag differenciált diaetotherápia“ (Pevzner). Hogy a fenti ha
sonlatnál m egm aradjunk: elképzelhető, hogy a d iétás „gyógyszercsere“, tehát 
egyes diétaféleségek gondatlanságból történt elcserélése milyen káros követ
kezménnyel já rh a t. P l. egy gyógyulófélben levő hepatitises beteg, aki a leg
különbözőbb gyógyszerek töm egét (szőlőcukor, vitam inok, máj készítmények, 
stb.) kapja, d iétahiba folytán ism ét életveszedelembe kerülhet, azon felül, 
hogy a költséges gyógyszerek hatása  kárbaveszett, feleslegesen nő az ápolási 
napjainak száma, hosszabb ideig esik ki a term elésből.

Mindezek u tán  felm erül a  kérdés, melyek azok az étrendféleségek, m elyek 
speciálisan honvédségi kórházakban szóba kerülhetnek.

1. Legnagyobb szám ban kerü l tálalásra az ú- n. normál étrend, a szokvá
nyos vegyes étrend, m elyben a beteg m egkapja a szükséges kalónam ennyisé- 
get,. ezenkívül fehérje-, ásványi só-, vitam in szükségletét is fedezi. Természe
tesen  az étrend összeállításánál figyelembe kell venni a fekvő beteg igényeit, 
teh á t kevesebb rostanyagot, zsiradékot és az ízszerelő anyagok közül kevesebb 
fűszert tartalm az. Az ú. n. könnyű vegyes étrend beállítása felesleges, m in t
hogy a bajtársak  nagyrésze nem  szorul diétás kezelésre (pl- a szemészeti, sebé
szeti, ideg, bőr, stb . osztályokon fekvők), akiknél pedig a gyógyélelmezés indo
kolt, az alábbi csoportokba rendszerint beilleszthetők.

2. Pépes étrend  (haché-purée), melynél m inden szilárd halm azállapotú 
élelm i anyagot m egtörve, vagdalva ,'vagy  szitán á ttö rve készítünk. A változa
tosság és a könnyű rághatóság érdekében az így elkészült alapanyagot külön
böző konyhatechnikai eljárásokkal lehetőleg szilárdítva, formázva tálaljuk. 
A jánlatos az ételeket hozzáillő m ártással, vagy ön te tte l adni. Vagdalt, húsok
ból, főzelékpureekből, gyümölcspureekből, és gyümölcslevekből áll. Tészta- 
nem űek közül csak azok használhatók, amelyek készítésénél a siker ragacsos
ságát elvesztette (pl. piskóta). A  péksütem ényeket száraz állapotban, még he
lyesebben m egpirítva adjuk.

3. Ulcus-étrendek. A m odern diéta alapelve a kímélés, tehát a savlekötés 
vége tt gyakori pépes étkezés, a secretiós inger kerülésére pedig fűszer, cellu
lózé és extractivanyag mentesség. Fontos a kellő kalória, hogy az étel könv- 
n yen  emészthető, étvágygerjesztő legyen, és kellő vitam intartalm ú. K erülni 
kell a nagy folyadékm ennyiséget. T ekintetbe kell venni az ételek telitőértékét 
és kihasználhatóságát is. Psychésen jó, ha a beteg  állapotának megfelelően a 
d ié tá t óvatosan bővítjük, tekintetbevesszük egyéni érzékenységét az egyes 
ételekkel szemben, és kívánalm ait, term észetesen a lehetőségek h a tá ra in  belül- 
Igen fontos a táp lá lék  élvezeti értéke is.

Az ú- n. ulcus I. adása addig szükséges, am íg a  széklet W eber-reactiója 
positiv. Folyékoflyjellegű élelmezés, amely 1— IV2 1. tejből, 2—3 tojásból, né
h ány  kekszből áll. B ővítésre liszt-, purée-, nyáklevesek adhatók, tejszín, tojás, 
vajas habarással. F rissen préselt gyümölcslevek sokszor igen frissítő hatá
súak, noha az esetek egyrészében gyomorégésről panaszkodnak a betegek. 
V igyáznunk kell arra , hogy a beteg megfelelő hőm érsékleten kapja az ételeket.

Az ulcús II. é trendet a vérzés megszűnésétől az ulcus fájdalm ak megszű
néséig adjuk. Tej, velő, lágytojás, hamisleves, burgonyapüréé, vaj, tejes éte
lek, paraj, sárgarépapurée, piskóta, kétszersült, p iríto tt zsemlye szerepel az
étrendben .*

Az ulcus III. é tren d  a tünetm en tes szak bekövetkezte u tán  tálalható. Az 
előbbi étrendet tovább bővítjük. A fen tem lítetteken  kívül vagdaltcsirke, borjú
hús, felfújtak, a lm apurée ik ta tandók  be és az élelm i anyagok,, valam int az
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ételkészítési módok száma fokról-fokra szaporítandó. Az ulcus IV . é trend ké
pezi az átm enetet a megszokott étmódhoz, ennek összeállításánál szem előtt 
kell tartanunk , hogy a durva őrlésű lisztből készült kenyeret, nyers gyümöl
csöt, káposztaféléket, füstö lt kövér húsnem űeket és halakat, kem ény és pikáns 
sajtokat, és az egyén leg nehezen elfogyaszthatónak megismert ételeket hosszú 
hónapokig kerüljük'. Tulajdonképpen egyezik a rost, fűszer, zsírszegény étrend
del, am elyet a m áj-diétáknál tárgyalunk.

4. M ájkímélő Imájvédő) étrend. Ez az étrendi előírás változott legfeltűnőb
ben az utóbbi évek folyamán. A régi előírást fe lválto tta  a fehérje-, szénhid
rát-, vitam indús, zsír-, fűszer- és rostszegény étrend. A moszkvai diaetikai

, klinika kollektívája m ár 1934-ben rám u ta to tt arra, hogy a norm ális m ennyi
ségű fehérjének, különösen a húsnak, a szervezetbe való bevitele sem m iesetre 
sem gátolja a máj functióképességének helyreállítását, annak különböző beteg
ségeiben. Ezek az adatok lehetőséget ad tak  új étrendek összeállítására. A 
N. H. H. a la tt a klinika közölte, hogy a fehérje-korlátozás hely telen  és hogy 
kb. nap i 200 gr. fehérjét tartalm azó étrend  m ellett a m ájfunctió gyorsabban 
áll helyre. Ezeknek figyelembevételével a szükséges fehérjét fő tt húsok, so
vány sajtok, tej, sovány túró, valam int yoghurt adagolásával visszük be a 
szervezetbe. A tejre  vonatkozólag megjegyzendő, hogy teljes tej adható, mivel 
A. vitam in tarta lm a előnyösen hat- 1—3 tojást is felhasználhatunk. A szénhyd- 
rá t szükségletét burgonya, rizs, lisztes anyagok, kétszersültek, p iríto tt zsemlye, 
méz, gyümölcsnedvek, kompót form ájában biztosítjuk. Az elm ondottak alap
ján  az ú. n. rost, zsír, fűszerszegény étrendet a következőkből állítjuk  össze: 
tea; tej, tejes tea, túró, yoghurt, sovány sajt, lágytojás; á ttö rt zöldség; krém 
leves, világos rántottleves, borjúhús, sovány szárnyas, hal, ■ fő tt burgonya, 
hüvelyes főzelékek áttörve, puhára főzött tök, sárgarépa, fiatal zöldbab, paraj, 
főzelékpuréek, rizs. Élesztő nélkül sü tö tt tésztafélék, finom ravagdalt, jól e l
dolgozott főtt-tészták, p iríto tt vagy száraz zsemlye, p iríto tt fehérkenyér, k é t
szersült. Párolt, hám ozott gyümölcsök, gyümölcspuréak, házilag készült gyü
mölcskocsonyák, friss, nyers gyümölcsnedvek, hám ozott m andula.

Természetesen a sárgaság első napjaiban a beteg m érsékelt köplaltatása 
célszerű. Ekkor a folyékony ételféleségek kerülnek túlsúlyra.

A fenti étrenden acut és subacut cholecystitis esetén a betegség .term észe
tének megfelelő átalakításokat végzünk.

5. Colitises étrend. Honvédségi szempontból főként nyáron  jelentős sze
lep e t játszik. A diéta lényege: a koplaltatás u tán  igen lassú átm enet, m ár 
csekély visszaesés u tán  is szigorú megszorítás. A koplaltatás után, szénhydrát 
— salakm entes szénhydrát — fehérjeétrend, — salakm entes vegyes étrend a 
sorrend. Az első napokban csak sötét teát, vizes kakaót és, am ennyiben lehet
séges, csersavtartalm ú bort adunk. A zsírt csak hosszabb idő m úlva, tapoga
tódzva vezetjük be.

Az idült hasm enés étrendjére vonatkozólag a legfontosabb ú tm u ta tá st a 
széklet vegyhatásának vizsgálata adja. Ez fogja eldönteni, hogy az ételek el
készítésénél a szénhydrát, avagy a fehérje kerü l-e  túlsúlyra. Az erjedéses 
hasmenésnél elsősorban a cellulózé s cukorvivő anyagok, teh á t zöldfőzelék, 
gyümölcs, hüvelyes növények iktatandók ki, csak a könnyen em észthető szén- 
hydrátok, legfinomabb búzalisztek engedélyezhetők, továbbá a  pek tin tarta l- 
m uk m iatt értékes gyümölcsgeléek, gríz és burgonyaliszt. K enyér és a tej eltil- 
tandók. A rothadásos hasmenés a beteg állapotára mélyebb kihatással van, 
m ert toxikus anyagok (phenol, indol, scatol) keletkeznek, m elyek a szervezetet
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m érgezik és a m ájat m egterhelik. I t t  a gyógyszeres kezelésnek is jelentékenyebb 
szerep ju t, m int az erjedéses hasm enésnél. A fehérje  alkatrészek, m in t a rotha- 
dásos folyam atok forrásai, tilosak. A lapjában véve szénhydrátbő étrendről 
van szó, amely finom  tésztákból, kétszersültből, p ir íto tt fehérkenyérből, gríz- 
puddingból, lisztlevesből, burgonyapürééből, kevés vajból,, stb. áll. Az idült 
hasm enések esetében 4—6 h é t m úlva térhe tünk  vissza a vegyes étrendre.

6. C ukorbeteg-étrend. Célunk, hogy teljesen jó  közérzet és a lehetőséghez 
képest legnagyobb m unkaképesség m elle tt a vércukorszintet alacsonyra ta r t
suk, kórós anyagcsereterm ékek képződését m eggátoljuk. Tartalm azzon az é t
rend elegendő szénhydrátot és fehérjét, em ellett a zsírtartalm a olyan legyen, 
hogy az sem m iképpen se haladja m eg az ideális testsú ly  által m egkívánt 
m ennyiséget. Az inzulinra szoruló cukorbeteg diétájának  beállításakor tekin
te tbe  kell venni, hogy lefogyott, h ízásra szoruló beteggel állunk-e szemben, 
vagy pedig olyannal-e, akinek testsú lya megfelelő, vagy esetleg több, úgyhogy 
fogyasztanunk kell. Leghelyesebb, ha kezdettől fogva oly diétára állítjuk  be a 
beteget, am ilyenen m ajd  állandóan ta r ta n i k íván juk  és célszerű étkezési ide
jé t a kórházi tartózkodása a la tt is norm ális életének megfelelően szabályozni. 
Az előírásnál m indenképpen a legnagyobb egyszerűségre kell törekedni, m ert 
régi tapasztalat, hogy m inél bonyolultabb az előírás, a beteg annál nehezebben 
tu d ja  azt betartani.

Az ételek elkészítésére vonatkozólag a következők tartandók  szem előtt: 
A főzelékeket elkészítésük szem pontjából két csoportra osztjuk, alacsony, 

ille tve  magasabb szénhydrát tarta lom m al rendelkezők. Az alacsony szénhyd- 
rá t ta rta lm ú  főzelékeket bárm ely elkészítési mód m elle tt m éretlenül tá la lh a t
juk. Ide tartoznak: karfiol, fejes- és vöröskápCfézta, spárga, paraj, saláták, 
sóska, uborka, paradicsom, friss gombák, bogyósgyümölcs, hónaposretek; sava
n y íto tt káposzta. A m agasabb szénhydrát ta rta lm ú  főzelékek m éretlenül csak 
akkor fogyaszthatok, ha előbb azokat vízben fe lfo rra ljuk  és az első főzővizet 
elöntjük. E csoportba sorolható: zöldbab, kelbimbó, karo tta , tök, zöldpaprika, 
kelkáposzta, zeller, hagym a, zöldborsó, sárgarépa, cékla. A főzelékek elkészí
tése lehetséges: 1. sósvízben főve, v a jja l vagy zsírban párolva, 2. berán tva 
10 gr. búzaliszttel, am ikor kenyéradagból 15 gr-t elveszünk, 3. habarva, V2 del. 
te jfe l és 1 drb. tojássárgájával, am ikor a húsadagból 20 gr-ot elveszünk. Az 
engedélyezett szénhydrátot kenyérsúlyban adjuk meg. A beteg rendelkezésére 
álló kenyeret több részre kell, hogy elossza és ezeket tetszése szerin t táblá
zat a lap ján  felcserélheti.

40 gr. félbarna búzakenyér felcserélhető:
1 idrb. kis zsemlye,
50 gr. barna vagy G raham  kenyér,
30 gr. kétszersült vagy keksz,
30 gr. liszt,
30 gr. zsír, vagy dara, vagy levestészta, vagy m akaróni, vagy tarhonya, 
100 gr. burgonya,
30 gr. szárazbab, borsó vagy lencse,
50 gr. gesztenye,

130 gr. dióbél, 
m 160 gr. m andula 

300 gr. mogyoró,
300 gr. friss gyümölcs (alacsony szénhydrátú),
200 gr. friss gyümölcs (magasabb szénhydrát tartalom m al),
Az álla ti fehérje ad ag o t,n y ers  hús form ájában ad juk  meg és az alábbi
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táblázat alapján tetszés szerint egyéb állati fehérjé t tartalm azó ételnem űre 
cserélhető fel:

50 gr. nyers hús felcserélhető:
70 gr. kövér liba-, kacsa- vagy disznóhús,
40 gr. Ementhali, Trappista, vagy Eidami sajt,
70 gr. krém sajt,

2 drb. tojás,
4 drb. tojássárgája,
2 drb. középnagy szardínia,

100 gr. borjúvelő,
50 gr. borjúm áj,
55 gr. vese,
60 gr. nyelv,
40 gr. sonka,
70 gr. kövér ponty,

4 del. yoghurt,
50 gr. juhtúró ,
3 del. tejfel, ;

200 gr. tej felcserélhető 30 gr m arhahússal és 20 gr. fehérkenyérrel.
A  cukorbaj kezelésénél alkalm azott egyéb étrend i előírások, (főzeléknap, 

stb.) tulajdonképpen az egyéni étrendek csoportjába sorolhatók és ezek szük
ség szerin t diétás szakkönyvekben m egtalálhatók.

Célszerű, ha  a cukorbetegnek a reggeli kiosztásakor egésznapra szóló é tla
pot adunk át, m elyen fe ltün te tjük  az aznapi étrendet.

Ilyen  űrlapot alábbiakban szemléltetünk:
Reggeli:

Tea. Kávé.
Tej. Kakaó.
Vaj.

Tízórai:

Ebéd:
Leves. Hús.
Főzelék. Körítés. 
Tészta. Szalonna. 
Tojás. Sajt- Kompót.

.............szám.
Vacsora:

Hús. Főzelék.
K örítés. Szalonna.
Tészta. Tojás. Vaj. Sajt.
Kompót. Gyümölcs.

E gész napra:
Kenyér. Kétszersült.
Keksz. Lev. kenyér, Bor.

E lkész í tés:  D. Sff. V
Uzsonna: 195 . ,

Az űrlapon aláhúzzuk azokat az ételeket, m elyeket kapni fog, esetleg 
m elléírjuk  a m ennyiséget is. Ezzel segítséget nyú jtu n k  a kezelőorvosnak is és 
a betegnek egyaránt

7. Fehérje - ,  só-, fo lya d é k - ,  fű sze rsze g én y-é tren d .  A magas só tartalm ú 
élelmiszereken (füstölt és konzerv húsok, halak, sósvízben konzervált főzelé
kek) kívül m egszorítjuk azokat is, m elyek konyhai elkészítése sok sót kíván. 
Főzelékeket párolva adjuk, így só nélkül is élvezetesek. A konyhatechnika a 
sótlanságot'különböző ízszerekkel pótolja (citrom, ecet, cukor) s ezek haszná
lata  révén az étrend nem  válik a beteg szám ára unalmassá. Mikor a vese á lla 
pota nem  kívánja a fehérje korlátozását, pl. cardialis oedemánál, húsfélesége
ket megfelelő módon — sótlanul — elkészítve adhatunk  és így csekély áta lak í

9 6 3



tással, hozzáadással, vagy elvonással, vese és szívbetegeknél egyarán t hasz
nálható, á ta lak íth a tó  a qualitativ  é trendből quan tita tiv  étrenddé.

8. R oborá ló  (hizlaló) é trend .  M agas kalór érték, csekély te lítőérték  je l
lemzi. A soványság gyakran társu l étvágytalansággal, ezért ízesítésére nagy 
gond fordítandó. Tej, tejterm ékek, vaj, to jássárgája, cukortartalm ú ételek, 
gyümölcsízek, jam, tésztafélék (főként zsíros tészták), képezik az alapanyagokat. 
Tapasztalatom  szerint azonban leghelyesebb megoldás az, hogy az ú. n. norm ál 
é trendet m egfelelően bővítjük g fen ti kalóriát szolgáltató anyagokkal, m ert 
ha csekély te lítőé rtékű  é trendet-találunk , gyakran  fogunk hallani panaszokat 
arról, hogy ,,a koszt kevés“. Ilym ódon elérhetjük, hogy az é trend  lak ta tó  és 
ezenfelül m ég kalóriadús is jesz .

9. M e g b eszé lé s  szerin ti ,  ú. n. „ e g y é n i“ é tren d .  Honvédkórházi viszonylatban 
szerepük aránylag csekély. Esetenként készítendő el az orvos utasitása alapján 
a betegség nem ének és a beteg állapo tának  megfelelően. Az elkészítés nagy 
gondosságot igényéi és csak a beteggel való megbeszélés alapján készíthető el 
helyesen.

Az egyes étlapok összeállításánál term észetesen - az észszerűség megköveteli, 
hogy úgy állítsuk össze az étlapot, hogy az egyes diétaféleségek a norm ál é trend 
ből részint diaetotechnika, részint pedig bizonyos élelmi anyagok, vagy kész 
ételek segítségével átalakíthatok legyenek. Ennek m ikéntjére az alábbiakban 
szeretnék néhány étlap tervezete t bem utatni.

A pépes és az ulcus I., ulcus II. é tren d e t a szemléltethetőség kedvéért k i
hagytam , m inthogy a pépes étrend elkészítésénél jóform án csak konyhatech
nikai eljárások, d a rá lá s ,. vagdalás, paszírozás, stb. szerepelnek, az ulcus I. és 
ulcus II. összeállításakor az a lapétrendben  szereplő alkatrészeket csak ritkán  
használjuk fel.

É le lm e zé s  tábor i  kórházban.  Ism erve a tábori kórház fontos szerepét a , 
kiürítésben, felm erül a kérdés, m ilyen étrendeket készítsünk el o tt. Az ész- 
szerűség követeli meg, az étrendek száma ne legyen nagy, ellenben az élel
mező és az ételkészítő legyen fe ladata  m agaslatán, hogy az alapétrendekből 
szükség esetén egy-egy egyéni é tren d e t tud jon  kihozni. Szükséges a normál, 
a pépes és a rost-, zsír- fűszerszegény kím élő étrend, melyekből szakszerűség
gel és hozzáértéssel az igények kielégíthetők. Lényegükre vonatkozólag utalok 
a fent elm ondottak  megfelelő része re. Ezenkívül még külön f o ly é k o n y  é tren d  
beállítása szükséges a lázas, a fertőző betegek és a súlyosan sérü lt betegek 
igényeit tekinfetbevéve, akiknél az első napokban — minthogy étvágytalan
ságuk közism ert — enyhe éhezőnapokat ik ta tunk  be s csak a folyadékok elfo
gyasztását engedélyezzük. A folyadék m ennyisége a beteg állapotához és 
kívánságához igazodik, különösen üdítően h atnak  s nagyon előnyösek a friss 
gyümölcsnedvek. Ezekhez bőven adh a tu n k  cukrot. Továbbá a tea, tej, zsír
szegény ham islevesek, kevés á ttö rt főzelék, befőtt, tejesétel, lágytojás stb. 
segítségével bővítjük az étrendet.

Az ételek alapanyagait helyi beszerzéssel, illetve utánszállítással b iztosít
juk. Term észetesen a harchelyzet alakulása közben előfordulhat, hogy ennek 
lehetősége nincs biztosítva. E rre  való te k in te tte l célszerű a tábori kórház 
é lelem rak tárá t előre ellátn i oly anyagokkal, melyekből a fenti é trendeket 
h iány talanu l elkészíthetjük. I t t  elsősorban gondolok a kenzervekre, melyek 
közül m egem lítendők a hús, főzelék, gyümölcs (kompót, íz) tej, tojáskonzer- 
vek. Term észetesen ezek konyhatecnikai fogások (pl. áztatás, első fözővíz 
elöntése, stb..) révén m egszabadítanánk azon elemektől, melyeket a diétás élel
mezés k iik ta t, ille tve kerül.
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Reggeli:
normál: kávé, kenyér 
ulcus III., IV,: tej, pirított 
zsemlye
májkímélő:  tea, pirított zsem- 
lye, gyümölcsíz
szív-, vesekímélő: kávé, kenyér 
cukros: kávé, kenyér, vaj 
colitis: tea, pirított zsem lye 
kaloriadus: kávé, kenyér, gyü
mölcsíz vagy vaj

Reggeli egész héten ugyanaz.

I. nap.

NORMÁL

Ebéd:
paradicsomleves rizzsel 
rakott kelkáposzta 
lekváros bukta

Vacsora:
felvágott, vaj 
zöldpaprika, paradicsom

ULCUS III., IV.
Ebéd:

Lisztkrémleves 
kelpüré 
húspudding 
rizspudding tejsodóval

Vacsora:
tej, vaj, kétszersült

MÁJKIMÉLÖ
Ebéd:

Lisztkrémleves (zsírtalan hús
pudding)
kelpüré (zsírtalan) 
rizspudding sódéval

Vacsora:
tea, vaj, kétszersült, kompót

SZÍV-, VESEKIMÉLÖ 

Ebéd:
nyerstál
húspudding
kelpüré
rizspudding sodóval 

Vacsora:
pirított dara almamártással

CUKORBETEG
Ebéd:

Paradicsomleves
rakott kelkáposzta, alma, sajt

Vacsora:
felvágott, vaj 
paradicsom, paprika

COLITIS

Ebéd:
lisztkrém leves
húspudding
rizsfelfujt, csokoládéval leh.ntve  

Vacsora:
szárazon pirított dara vörösbor 
mártással, reszelt alma

KALÓRIADÜS

Ebéd:
paradicsomleves rizzsel, 
rakott kelkáposzta, 
lekváros bukta, gyümölcs

Vacsora:
felvágott, vaj, paradicsom, 
paprika, sajt

II, nap.

NORMÁL
Ebéd:

kalarábéleves, vadashús 
sz. tésztával, gyümölcs

Vacsora:
paprikás burgonya 
saláta

ULCUS III.
Ebéd:

szűrt leves, 
lágytojás, burgonya 
kompót

Vacsora:
búrgcnyapurée
kompót

MÁJKIMÉLÖ 
\ Ebéd:

zsírtalan rántott leves 
parajpudding 
piskótatekercs, kompót
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Vacsora:
'burgonyapüréé 
kompót, keksz

VESE-, SZIVKIMÉLÖ *
Ebéd:

nyerstál
rakott m etélt ízzel 
kompót \

Vacsora:
vajasburgonya, alm a

CUKORBETEG
Ebéd:

kalarábéleves
vadashús
száraztészta, alm a  

Vacsora:
yoghurt, sajt, alm a

COLITIS
Ebéd:

szűrtleves
parajpudding
kompót

Vacsora:
burgonyapüréé, 
reszelt alma, sajt

CALÖRIADÖS
Ebéd:

ebéd +  vacsora u. a.
m int normál 4- sajt és kompót III.

III. nap.

NORMÁL

Ebéd:
szárazbableves 
vagdalthús (marha) 
sárgarépafőzelék  
daramorzsa ízzel

Vacsora:
parajfőzelék, tükörtojás 
gyümölcs

ULCUS III., IV.

Ebéd:
szűrt leves 
húspudding - 
sárgarépapüré 
darafelfújt tejsodóval

MÁJKÍMÉLÖ
Ebéd:

zöldségleves, zsírtalan 
zsemlyepudding 
sár.garépafőzelék, zsírtalan 
darafelfújt ízzel

Vacsora:
parajfőzelék zsírtalan tejjel 
kompót, keksz ’

SZÍV-, VESEKI MÉLÖ 
Ebéd:

vagdalt
sárgarépafőzelék  
daramorzsa ízzel 
gyümölcs

Vacsora:
parajfőzelék, tükörtojással 
kompót

COLITIS

Ebéd-
szűrt leves  

. vagdalt
sárgarépapüré 
darafelfújt vörösborral

Vacsora:
parajfőzelék
keksz
reszelt alma

CUKORBETEG
Ebéd:

zöldségleves
vagdalt
hordó káposzta 
alma, sajt

Vacsora:
parajfőzelék
tükörtojás
alm a

IV. nap.

NORMÁL

Ebéd:
Borjúbecsinált párolt rizzsel 
ízes linzer-szelet vagy 
rántott alm a

Vacsora:
rakott burgonya 
alma
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ULCUS III., IV.
Ebéd:

Borjúbecsinált
pároltrizs
madártej

Vacsora:
habart—tojás
burgonyapüréé
almapurée

MÁJKIMÉLÖ
Ebéd:

borjúbecsinált rántás nélkül
vízbefőtt, rizs
madártej

Vacsora:
burgonyapüréé 
almapurée és keksz

SZÍV-, és VESEKIMÉLÖ 
Ebéd:

borjúbecsinált 
párolt rizs 
ízes linzer-szelet

Vacsora:
rakott burgonya 
almapurée

DIABETES:
Ebéd: m

borjúbecsinált
hordókáposzta
rántottaíma
fekete

Vacsora:
tojás
tejfel
vaj
alma

COLITIS:
Ebéd:

borjúbecsinált 
pároltrizs 
ízes linzer-szelet 

Vacsora:
habart-tojás
burgonyapüréé
almapurée

V, nap.
NORMÁL:
Ebéd:

húsleves finommetélttei 
főtt marhahús 
burgonyapüréé 
kapormártás 
Pozsonyi-kifli

Vacsora:
tejbenrizs csokoládé h in t: 
kompót

ULCUS% L, IV.
Ebéd:

zsírtálan rántottleves 
zsem lyekcckával 
húspudding 
burgonya
finom m etélt pudding 

Vacsora:
tejbenrizs csokoládé hint. 
kompót

MÁJKIMÉLÖ:
Ebéd:

főtt marhahús 
burgonya 
párolt alm a 
finom m etéit pudding *

Vacsora:
tejbenrizs csokoládé hint. 
kompót

Ebéd-
Nyerskoszt-tál
húspudding
burgonya
kapormártás
Pozsonyi-kifli

Vacsora:
tejbenrizs csokoládé hint. 
kompót

DIABETES:
Ebéd-

húsleves
marhahús
kapormártás
uborka
sajt

Vacsora:
füstöltszalonna  
kem ény- vagy lágytojás 
nyers hordókáposztasaláta 
alma

VI nap.

NORMÁL.
Ebéd:

• gombaleves 
borjúsült egyben 
burgonyafőzelék 
ízes metélt



Vacsora:
lecsós rizs kolbásszal 
gyüm ölcs

ULCUS III., VI.

Ebéd: j
szűrtleves 
borjúhachée 
burgonyafőzelékpüré 
kompot

Vacsora:
párolt rizs tojássá' 
kompót

MAJKIMÉLÖ

Ebéd:
zsírtalan gombaleves 
borjúhachée, zsírtalan  
burgonyafőzelék, zsírtalan

Vacsora:
rizspudding kompóttal 

SZÍV-, és VESEKIMÉLÖ

Ebéd:
boriúsült

. burgonyafőzelék 
ízésm etélt, alma

Vacsora:
rizsfelfújt, kompóttal

CUKORBETEG.
Ebéd:

szűrtleves tojással 
borjúsült gombámártással 
saláta, sült alma

Vacsora:
lecsó kolbásszal 
sajt

COLITIS.
Ebéd:

szűrtleves
borjúsült
burgonyafőzelékpüré
vörösbor

Vacsora:
rizsfelfújt, reszelt alma

KALORIADUS.
Ebéd:

ebéd -f- vacsora ú. a. 
m int normál +  sajt

NORMAL.
Ebéd:

cscntleves rizzsel 
tökfőzelék  
párolt marhahús
Vacsora:
sü lt burgonya vajjal 
alma, sajt

ULCUS III., IV.
Ebéd:

csont leves zsemlyekockával 
zöldséges rizs 
vaniliasodó, keksz

Vacsora:
lágy tojás, vaj, kompót 

MAJKIMÉLÖ.
Ebéd:

cscntleves, zsirfalan  
tökpüré, zsírtalan, párolt rizzsel 
száraz, édes sütemény 

Vacsora;
sovány tehéntúró vagy 
sült burgonya, vajjal 
sült alma, keksz (

SZÍV-, és VESEKIMÉLÖ 
Ebéd:

tökfőzelék
rizseshús (darált hússal) 
gyümölcs saláta  

Vacsora:
sült burgonya vajjal 
gyümölcs

CUKORBETEG
Ebéd:

csontleves
tökfőzelék, párolt marhahús 

Vacsora:
felvágott, alma, sajt, vaj 

COLITIS.
Ebéd:

csőn tie vés darával 
rizseshús, darált húsból 
reszelt alma, keksz

Vacsora:
sült burgonya vajjal, párolt 
gyümölcs, keksz

KALORIADUS
Ebéd:

ebéd vacsora u. a. 
mint normál +  sajt

VII. nap.
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Ebéd:
zellerleves 
paprikás borjúszeiet 
lencsefőzelék 
gyümölcskenyér

Vacsora:
felvágott
vaj
gyümölcs 

ULCUS III., IV.
Ebéd:

zeilerpuréeleves 
borjúszeiet, vagdalva 
lencsepuréfe tejjel 
gyümölcskenyér

Vacsora:

VIII. nap. Vacsora:
csipkebogyótea 
ízes zsemlye 
vaj
kompót, sütemény

DIABETES.
Ebéd:

zellerleves
paprikás borjúszelet 
lencsíözelék 
vizesuborka 
sült alma

Vacsora:
Felvágott, vaj 
gyümölcs

COLITIS.
lágytojás 
1 pohár tej 
20 g vaj 
pirított zsemlye

MÁJKIMÉLÖ,
Ebéd:

zeilerpuréeleves 
zöldséges'borjúszelet főzve 
gyümölcskenyér

Vacsora:
csipkebogyótea 
sovány tehéntúró 
pirított zsemlye 
kompót

SZÍV-, VESEKIMÉLÖ.
Ebéd:

borjúszelet vagdalva 
zsírtalan lencsepurée, fejje 
pirított zsemlye 
gyümölcskenyér

, ' Irodalom:
Budagjan: Az ételek és a táplálkozás egészségtana. 1950.
ErősJ.: A  gyomorhurut-fekélybetegség kérdése honvédorvcsi szemmel. Honvéd

orvos. 1951. 5. szám.
Fa.rádi L.—Garai L.: A máj betegségei. Honvédorvos, 1951. 4. szám. .
Heupke W.: Dietstik. 1950.
Kolta .E .:  Belgyógyászati dietetika. 1949.
Krolkop:  Katonai egészségtan.
Mészáros G.: Étrendi' előírások. 1941.
Pevzner M I.: A dietetika területéin az utolsó 30 év alatt elért eredmények. 

Sz. O T. B. 1950. 5. szám. ,
.  Sods A.: Étrendi előírások a gyakorlatban.

Soós A.: A  diétás konyha technikája.
Soós J.: Kórélettani szempontok a dietetikában. O. H. 1951. 18. sz 
Tabajdy:  Diétás előírások. 1943.
Tarján R.: Diétás élelmezésünk időszerű kérdései. O H. 1951. 18 sz.
Volhard F.: Die Kochsalzfreie Krankenkost. 1947.

Ebéd:
szűrt zellerleves 
pirított zs. kockával 
borjúszelet főzve, zöldséggel 
gyümölcskenyér

Vacsora:
csipkebogyótea
vajas-zsemlye
kompót
sütemény

CALORIADUS:
Ebéd:

zellerleves 
paprikás borjúszelet 
lencsefőzelék 
gyümölcskenyér

Vacsora:
felvágott 
vaj, sajt 
gyümölcs
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A z Eü. Csoportfőnökség Tud. Tanácsa által csapatorvosok 
számára m eghirdete tt pályázaton II. díjjal k itün te te tt dolgozat.

Hasi panaszolt elkülönítő kór  jelzése  
m csapatorvosi  gyakorlatban

Ir ta : D r. K usztos D énes 
orvosfőhadnagy.

A  hasi panaszok elkülönítő kórjelzésének kérdésénél a csapatorvosi 
gyakorlat szem pontjából három  kérdés m erül fel:

1. fennáll-e sürgős m űtéti beavatkozás szükségessége;
2. további kiegészítő vizsgálatok céljából kórházi kivizsgálást igényel-e;
3. avagy a  továbbiak során  a csapajorvos' kezelésében m aradhat-e?

ad. 1 . Az első csoportban tárgyalom  m indazon megbetegedéseket, m e
lyeknél a heveny hasi fájdalm ak az esetleges sürgős m űtét indicatiója felállí
tásának  kérdését vetik  fel.

Az elkülönítő kór jelzés m iatt ebben a csoportban kell tárgyalnom  a sok
szor súlyosnak im ponáló tünetekkel já ró  heveny gyom orhurutot is.

Itt kell tárgyalnom  a kórképek jellegénél fogva, a gyomorperforatiót., az 
appendicitist, — m ivel a hadsereg állom ányában nők is jelentékeny százalék
ban  vannak képviselve — az ex trau terin  graviditast (tuba ruptura), a chole
cystitis acutat (cholelithiasis) és a heveny ileust.

A hasi katasztrófáknál a gyakoriság szem pontjából ism ernünk kell az 
ú. n. abdonimális trias fogalm át. Ez a la tt az ulcus ventriculit, az appendicitist 
és a cholecystitist értjük .

Ugyanis a heveny hasi problém ák legnagyobb százaléka ezen három 
kórform a körül csoportosul és a d ifferential-diagnosisnál is az em lített három 
kórkép egymással való tüneti szövődését gyakran tapasztalhatjuk.

Az alábbiakban didaktikai célból néhány a gyakorlatból v e tt példával 
világítom  meg a kérdést.

1. Fiatal elvtárs, a vizsgálat nap jának  reggeli óráiban le tt rosszul; 
am in t mondja, te ltn ek  érzi magát, undorodik m inden ételtől, hányingere van 
és többízben hányt. A gyom ortáján nyomásszerű fájdalm at érez. Közérzetét a 
hányás alig jav íto tta  meg, nagyon szomjas. Időnként hasában kólikás fájdal
m at érsz. Aznap kétízben volt széke, m ely a szokottnál puhább consistentiájú 
volt. Herpes az ajkon. A nyelv erősen bevont. M érsékelt szájbűz észlelhető 
n á la . Vizsgálatnál az epigastrium  nyom ásérzékeny. M érsékelt meteorismus 
m utatható  ki, a köldök körüli ú. n- je junaüs tom pulat ugyanis eltűnt. Eddig 
m ért legmagasabb hőm érséke 37.5 C.

Differenti'aldiagnosztikailag elsősorban az appendicitist zárom kf, 
ezért a jobb alhas tájékon, de egyebütt is a hasban nyom ásérzékenység után 
kutatok. A beteg .vizelete fehérje-geny irányában negatív  s így módomban áll 
egy heveny hólyaghurutot is kizárni. A beteg pulzusa 84, rhythm usos, rosz-
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szulléte ellenére nem elesett, nem teszi súlyos beteg benyom ását s így  nem  
gondolok infectiosus gaströenteritisre, hanem  csupán acut gastritisre. A hss  
puha, hasi izom feszülés sehol nem tapintható, az epigastrium nyom ásra ugyan  
érzékeny, de nem túlérzékeny, a beteg nyugodtan mozog, a mozgás fájdalm ait 
nem befolyásolja, mindez gyom or perforatio ellen  és a  fen t em lített acut 
gastritis diagnosisa m ellett értékesíthető- Em ellett szól az is, hogy a m ájtom - 
pulat normális és hogy a beteg a hasfal közvetlen kopogtatására és a psrcus- 
siós kopogtatásra nem je lez  fájdalmat.

2. Középkorú elv társ kb. 4—5 órával ezelőtt, h irtelen  igen heves fá jda l
m akat érzett a gyomra tájékán. Elmondja, hogy régebben gyomorpanaszokkal, 
gyomorsavtúltengéssel többízben állott kezelés alatt. Nagy fájdalm a van, 
mely állandó jellegű, egy percre sem  csillapszik. A beteg arca beesett, az orr 
kissé kihegyezett. Az arcon, orron és ajkakon enyhe cyanosis látható. A pu l
zus szapora: 116, könnyen elnyomható. A végtagok hűvösek, nyirkos tapin- 
tatúak. Az ajak  és nyelv száraz, az utóbbi lepedékkel bevont. A beteg lég
zése felszínes és szapora. Az epigastrialis terü le ten  a has kemény, betapintást 
nem  enged, m ár a  hozzáérést, enyhe .tap in tást is rendkívül fájdalm asnak 
jelzi. A beteg minden megmozdulása nagy fájdalom m al jár, még a  takaró t sem 
tűri magán.

Vizsgálat közben is hányingere van és kevés nyákos hányadékot hány. 
A hasfal az epigastrium  tá ján  úgy közvetlen kopogtatásra, m int percussióra is 
érzékeny. Azonnal kórházba szállíttatom. Üres hasátvilágítással it t  a máj 
felett levegőköpenyt m utatnak  ki. Azonnal, m ég h a t órán belül m űtét. 
Diagnosis: praepyloricus ulcus perforatio.

D ifferentialdiagnosticailag kiemelendő itt  a beteg elesett volta, szapora, 
könnyen elnyomható pulzusa, igen heves és szűnni nem  akaró gyom ortáji fá j
dalma. Ez a  fájdalom  különbözik a  kólikás fájdalom tól, m ert a peritonitises 
fájdalom állandó és nem  kólikás roham okban jelentkező, továbbá m ert a leg
csekélyebb érintés, kopogtatás fokozza, ezzel ellentétben a gyomor-bél kólikás 
fájdalmai nyom ásra inkább enyhülnek.

A perforatiós peritonitises beteg fájdalm ai m iatt nem  m er megmozdulni, 
a kólikás hasi fájdalm ak m ellett ezzel ellentétben a beteg kezét hasára 
nyomja, összekuporodik, esetleg hányja-veti magát.

3. F ia ta l beteg panaszolja, hogy tegnap óta rosszül érzi m agát, ‘egy- 
ízben hányt, étvágytalan, hasában fájdalm at érez, tegnap; óta nem volt széke, 
hasa puffadt. A beteg nem  tesz súlyos benyomást. A jobb alhas tá jon  a Mac 
Burney-pontnak m egfelelően kifejezett nyom ásérzékenységet jelez és ugyan
itt a hasfalizomzat kisfokú feszülést m utat. Az eddigiek alapján appendicitisre 
gondolok. Ebben m egerősít az, hogy a B lum berg-tünetet (a Mac Burney-pon- 
ton a hasat benyomva, h irte len  elengedéskor fájdalom) jel^i.

A n y ú jto tt jobb lábnak  magasba emelését is fájdalom  kíséri. A hasfalon 
a Mac B urney-pont tá ján  a Head-zónának megfelelően hyperalgesia m utatható 
ki és a beteg ezen a helyen  úgy kopogtatásra, m int percussióra is fájdalm at 
jelez. Nőről lévén szó, gynecologiai vizsgálat történik, negatív le letet ad.

D ifferentialdiagnosticailag itt  értékesíthető volt az a tünet, m ely szerint 
baloldali fekvésben a Mac Burney-pontnak megfelelő h e ly ' nyom ásérzékeny 
marad. Jobboldali adnexitisnél ugyanis baloldali fekvésben az adnexumok 
elmozdulnak és a Mac B urney-ponton a nyomásérzékenység megszűnik.
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Vizelet fehérjére, genyre negatív, ami az aput cystitis, cystopyelitis ki
zárását teszi lehetővé. K órházbautalás u tán  24 óxán belül m űtét. Sim plex 
appendicitis.

D ifferentialisan kiemelendő a jobb alhasi fájdalom  reflektorikus izom
feszüléssel. I tt  megjegyzendő az, hogy az izomfeszülés hiánya nem szólhat 
appendicitis ellen. Az izomfeszülés ugyanis egy periodikus jelenség s ha ezt a 
lehetőséget nem  vesszük figyelembe, diagnózisunk téves irányba is terelődhet. 
Izomfeszülés h iánya esetében a  vizsgálatot többször meg kell ism ételnünk, 
m ikoris akárhányszor az lesz a tapasztalatunk, hogy az első vizsgálatnál 
esetleg hiányzó ezen igen fontos tünet a későbbi vizsgálatok folyam án észlel- 
hetővé válik.

A vakbéltájék nagyobbfokú érzékenysége, továbbá a vaginalis, ill. rectalis 
vizsgálatnál k im utatható  exsudatum , m ár a féregnyúlvány destruktiv  eltérése 
és localis peritonitis kialakulása m ellett szól. Ez irányban értékesíthető az 
a tünet is, ha a  beteg a jobb láb á t térdben kissé flectálva és abducálva tartja . 
D estructív  appendicitis m ellett szól az is, ha appendiculáris kólikával egy
idejűleg, hányás is jelentkezik. A  pulzusszám felszaporodása és magasabb láz 
is ilyen irányú tám pont.

Jobboldali alhasi fájdalom nál differenciálisán gondolnunk kell még a 
'coecum  fekélyes folyam ataira, úgyszintén az alsó ileális bélszakasz hasonló 
eltéréseire. Itt elsősorban a hastyphus az, am ire gyanakodhatunk. Nem ritka 
eset, hogy typhusos beteg kerül appendicitis diagnózissal a m űtőasztalra.

.Főként gyerm ekeknél ugyan, de ritkán  felnőtteknél is előfordulhat, hogy 
pneum onia utánoz appendicitises tüneteket.

Ha ezeket az eshetőségeket felvetjük, a kórelőzmény adatok kim erítő 
felvétele és a vizsgálat ilyen irán y ú  kiegészítése megvéd bennünket a téve
déstől.

Nehéz gyakran a megkülönböztetés a cholecystitistől, i t t  a localisatió 
irányába végzett körültekintő vizsgálat ad d ifferentialis tám pontokat.

Gyom orperforatiónál nem r itk án  az a helyzet, hogy a perforatio  nyílá
son keresztül a hasüregbe beju to tt gyom ortatalom  a colon ascer.dens m entén 
lecsorog és peritonitises tüneteket provokál a coecum körül is. Ilyenkor a 
tüne tek  a m űtéti indicaio fennfogásá ugyan kétségtelenné teszik, de a gon
dot az okozza, hogy a m űtétet m ilyen metszéssel kezdje meg a sebész. Az ulcus 
irán y ú  anamnesis ezt a kérdést nagy valószinűséggel m agválaszolhatóvá teszi.

Fiatal nőknél a m enstruátiós cyclus'is okozhat jobb alhastáji panaszo
kat, melyek a pseudoappendicitis képét adják. Ez, sajnos, nem  ritkán , szintén 
okozott m ár felesleges chirurgiai beavatkozást.

Az alsó ilealis szakasz és a coecum fekélyes eltéréseit leggyakrabban 
tuberculosis okozza. I tt  az előzményi adatok és az egyidejűleg fennálló tüdő- 
vágy  gégeeltérés a nagyfokú lerom lottság és a chr. hasm enés adnak  a  helyes 
kórism e irányába tám pontot.

4. Fiatal nőbeteg kb. 4—5 órája meg-megismétlődő, jobb alhastáji kóli- 
kás fájdalom ról panaszkodik. Legutóbbi vérzése elm aradt- A Mac Burney-pont 
körül, de attól m édiái felé is nyom isérzékenységat jalez, az alhas tá jékon  
kissé tom pult a kopogtatási hang. A  Douglas-űr lefelé dom borított. A bateg-
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nek szapora, 108-as frekvenciájú, könnyen elnyom ható pulzusa van, arca, 
fülei halványabbak, anaemiás küllem ű. Tem peratúra: 36.5- Azonnali beszállí
tás a kórház gynecológiai osztályára. Itt kolpoponctio, m ely v ért eredményez. 
Dg.: rup turalt ex trau terin  graviditas. Azonnali műtét.

Differentialdiagnosticailag szóba jönnek az acut appendicitis jobboldali 
gyulladásos adnextum or, bárm ilyen eredetű Douglas-tályog, kocsánycsavaro- 
dott petefészekdaganat, vagy egy kocsánycsavarodott hydrosalpin.

A hőmérőzési adatok cserbenhagyhatnak, m ert láztalanság gyulladásos 
eltérések m ellett is előfordulhat, ha a heveny periódus lezajlott, viszont na
gyobb haematoceleknél m int felszívódási láz, 38-as hőm érsék is nem ritk án  
észlelhető.

A differentialisan szóbajöhető összes esetek a sürgős kórházi beszállí
tást indokolják, de főként indokolja ezt az az eset, m ikor ru p tu rá lt tubáris 
graviditas jöhet szóba.

5. Középkorú nőbeteg, ki este 8—10 óra tá jban  h ivato tt ki heves hasi 
fájdalm ai miatt. A rosszullétet hányinger, továbbá gyomor- és m ájtájon nyo
m ás és teltségérzet vezette be. A fájdalm ak görcsös jellegűek és a beteg 
panasza szerint kibírhatatlanok. A beteg összegörnyedve ü l az ágyban, arca 
kissé sápadt és verejtékes. A fájdalm ai atakokban jönnek, elcsillapodnak, 
m ajd  ism ét előjönnek.

A legfájdalm asabbnak a jobb bordaív alatti tájékot jelzi, de a fájdalom 
kisugárzik hátra, a jobb lapocka alatti terü le tre  is. Az egész jobb bordaív 
alatti tájék  tapintásra igen érzékeny és ezen a területen  izomfeszülés is ész
lelhető.

Vizsgálat közben a beteg fokozódó fájdalom ról és erős hányingerről 
panaszkodik és röviddel ezután hányás, m ely után  kissé rpegkönnyebbül. 
.Néhány perc múlva azonban kólikás panaszai m egismétlődnek. A hányad ik  
zöldes, nyákos tömeg.

Egy görcsmentes periódusban a has is inkább betapintható , mikor az 
epehólyagnak megfelelő helyen elmosódott resistentia észlelhető. A beteg hő- 
m érséke 37.6, pulzusa 102, rhythm usos, nyelve bevont. Hasa meteorlshco=.

Differentialdiagnosticailag a gyomorperforatióval szemben az külön
bözteti meg, hogy itt kifejezett kólikás fájdalm ak vannak in term ittáló  je l 
leggel, ezzel szemben a perforatiós-perilonitises fájdalom  állandó jellegű. 
A kólikás fájdalom m ellett a beteg összegörnyed, vergődik, — perfpratiónál 
ezzel szemben a beteg minden mozdulattól fél.

Perforatiónál a m ájtom pulat gyakran megkisebbedik, vagy eltűnik, epe
hólyag kólikánál ezzel szemben megnövekszik.

Szóba jöhetne jobboldali vesekőkólika is, de ez t valószínűtlenné teszi az, 
hegy a fájdalom felfelé és hátra  a jobb lapocka alá sugárzik ki, eszel szem
ben vesekőkólikánál a fájdalom  lefelé a hólyagba és a szam érem t:stb  a su 
gárzik ki.

Előfordul, hogy felcsapott appendix gyulladásos folyam ata a jobb 
bordaív alatt okoz panaszokat és egyszer-egyszer előfordul ezért, hogy a 
m űtét cholecystectomia irányába indul és appendectom iában köt ki. Ha erre
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a lehetőségre gondolunk, a localisatio rendszerint lehetséges. Ilyenkor a jobb 
bordaív  alatt felfelé tapintva, érzékenység nem m utatkozik, viszont a háti 
irányba vagy lefelé irányu ló  nyom ásra kifejezett fá jdalm at jelez a beteg 
Segítségül vehetjük ilyenkor a hypexaesthesiás zóna vizsgálatát is.

6. F iatal férfi beteg. 2—3 órával előbb nagyfokú hasi görcsök léptek, fel 
nála. Előadja, hogy fél évvel ezelőtt vakbélm űtéten esett keresztül. Most a 
fájdalm ak m ellett puffad tnak  is érzi magát. Egyszer hányt. Vizsgálatnál a jobb 
alhastájon sim án gyógyult m űtéti heg. Ez a tájék puffadtabb, kissé elődom
borodik. A fájdalm ak ugyan állandó jellegűek, de időnként görcsösen fokozód
nak. Egyszer-egyszer csuklás. A  pulzus 112, könnyen elnyomható.

Mindezek alapján strangulatiós ileus gyanúja m erü l fel. Azonnali k ó r
házba szállítás, 6 órán belül m űtét.

D ifferentialdiagnosticailag a bélpassage akadályozottságának tünetei 
eléggé tarkák  azért, m ert a tünetek  kialakulását két vezető tényező sokrétűvé 
teszi.

Az egyik fontos tényező a bél lum enének szűkület! foka, végső fokon 
az elzáródással, a m ásik pedig, hogy a gyomor-bélhuzam m elyik szakaszán 
van  a szűkület, ille tve az elzáródás. A bélszűkületekre általában  jellem ző a 
meteorism us. Az oralis, teh á t az elzáródás feletti bélszakasz meteorismusa 
különösen akkor nagyfokú, ha egyidejűleg a  bél bénulásos jelenségei is ész
lelhetők.

A  m eteorism usnál k é t különböző alak fordulhat elő. mégpedig bélm e
revedéssel együtt járó  és enélküli.

Aszerint, hogy m ely bélszakaszon van a szűkület, a meteor.'smus is 
különböző alakokat ölthet. M élyenfekvő vastagbélszűkületre a has féloldali 
m eteorism usa (Flanken-meteorism us) jellemző, vékonybélszűkületeknél a 
m eteorism us inkább a has közepén helyezkedik el.

A bélm erevedéses m eteorism us idü lt szűkületek m ellett észlelhető. 
A bélzörejek jelenléte id ü lt vastagbélszűkületekre jellemző, a  zörejek csak ak
kor jellemzőek, ha azok bizonyos rendszerességgel tartósabban  észlelhetők 
(borborygmi).

A diff. diagnosticai problém ákat azonban legtöbbször megoldja a ponto 
san fe lvett anamnesis, a percussióval, tapintással észlelhető m eteoristicus has, 
a fájdalom  jellege, néha kevés, véres szék észlelése, m ás heveny hasi megbe
tegedések kizárása.

7. M int igen nagy tévedést, m űhibát és fejtörést okozható m egbetege
dést, ha  nem  gondolunk rá, kell m egem lítenem  a baloldali appendicitist. Situs 
viscerum  inversus esetén ez term észetes.

Szintén ritkán fordul elő a M eckel-diverticulitis, vastagbél, colon des- 
cendens, sygm abél diverticulitise. A kórism e feállításánál ezekre mindig gon
dolni kell.

Jó l tudjuk, hogy a  beteg  sorsa a heveny hasűri m egbetegedések azon 
csoportjánál, melyeknél azt kell eldöntenünk, hogy fennáll-e sürgős m űtéti 
beavatkozás szükségessége, m elyeket eddig tárgyaltam ,' m ennyire függ a kellő 
időben és helyesen fe lá llíto tt diagnosistól. A csapatorvosnak ezéirt egyik leg
fontosabb és legfelelősségteljesebb kötelessége, hogy a heveny hasűri m eg
betegedések diagnosztikájában kellő jártasságot szerezzen.
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A  gastritis acuta és a halasztást nem tűrő, azonnali m űvi beavatkozást igénylő  
hasi megbetegedések tünettani elkülönítése
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ad. 2. A csapatorvosi gyakorlatban előforduló hasi panaszok elkülönítő 
kórjelzésének problém ájánál, m int a bevezetésben is tárgyaltam , második kér
désként az m erül fel, hogy m elyek azok a megbetegedések, m elyek további 
kiegészítő vizsgálatok céljából kórházi observatiót igényelnek.

Felvetődik az a kérdés is, hogy az adott lehetőségek között m ilyen m ó
don differentiáljuk el egymástól az e csoportba tartozó megbetegedéseket, 
hogy egyenesen: a megfelelő osztályra irányíthassuk további kivizsgálás cél
jából.

Az első kérdéscsoporthoz, hogy további kórházi kivizsgálás állíthatja  
csak fel a megbízható kórismét, a következő megbetegedések tartoznak: ulcus 
(ventriculi et duodeni), gastritis chronica, entero-colitisek (ételmérgezés), 
typhus abdominalis, dysenteria, pancreatopathiák, cholelithiasis, cholecystitis 
chonica (pericholecystitises adhaesiók) icterusök, hepatitisek.

A dysenteriát, ételmérgezéseket és pancreatopathiakat kivéve, az e cso
portba tartozó kórképek inkább idült lefolyásúak. A kórism e felállítására 
rendszerint rendelkezésünkre áll elegendő idő.

Differentialdiagnosticailag az ulcus elkülönítésére a kórelőzményi 
adatok legtöbbször nem adnak megbízható tám pontot, m ert a panaszok gyak
ra n  megegyeznek a gastritis chronicát kísérő panaszokkal. A subjectív  pana
szokról nem beszélve, az objectív vizsgálat adatai is sokszor igen szegényesek.

Ulcusos kórképre u talnak azonban az epigastrialis tá jon  fellépő, sokszor 
egy pontból, de nem a jobb bordaív alól, kiinduló, táplálékfelvételtől függő, 
éles jellegű fájdalm ak. Ezek étkezés u tán  azonnal, vágy később lépnek fel, 
m integy jelezvén a cardian, pyloruson, avagy duodenum on localizálódó 
fekélyt. Éjjeli éhségfájdalmak, melyék sokszor néhány falat étel megevése 
u tán  csillapodnak, nyom bélfekélyre gyanúsak.

Jellemző még az ulcusra a  periodicitás is, m ely sokszor hetekre, hóna
pokra teljes panaszmentességet biztosít a betegnek, hogy m ajd étrendi hiba, 
vagy más ok folytán ismét exacerbálódjék.

Anaemiás küllem, étkezések utáni nyomó jellegű gyom ortáji fájdalom, 
étvágytalanság, bevont nyelv inkább-chr. gastritisre utal.
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A két betegség egym ástól' való elkülönítése végérvényesen teh á t csak 
kórházi observatio ú tján  lehetséges. (Rtg., fractionált próbareggeli, stb.)

Étkezés u tán  tömegesen, vagy kisebb csoportoknál fellépő kifejezett 
hasmenések, m elyek fejfájással, szédüléssel, hányással kezdődnek — tág, 
fénym erev pupillák  nehéz hallás, szemhéj ptosis, fájdalm as nyelés, beszéd
zavar, láztalanság esetén botulizm usra, — bulbaris központok bénulása nél
k ü li magas láz, vagy láztalanság (enyhe esetek) esetén húsm érgezésre utalnak.

Lépcsőzetesen emelkedő hőm érséklet, m ely continua típusúvá válik, 
re la tív  bradycardia, léptum or, középen vastag lepedékkel bevont, szélén és 
hegyén piros nyelv, a törzsön halvány  roseolák, kezdetben obstip.tio, meteo- 
rism us, m ajd ,,borsóleves“ hasm enéses szék typus abdcm inalisra, paia- 
typhusra  jellemzőek.

D ysenteria gyanúját a napi sok (30—50), véres-nyákos, tenesmussal, 
nagy fájdalm akkal és görcsökkel járó  székelés jellemzi. A fájdalm as te.aes- 
m usokat a székelés legtöbbször nem  szűnteti meg. Diffúz érzékenység a has 
alsó részén (vastagbél gyakran tapintható).

Proctitisek heveny a lak já tó l elkülöníthető azáltal, hogy ez utóbbinál 
végbéltáji fá jdalm at jelez a beteg és a székletek száma inkább cbstipatióra 
u tal, hiszen a sphyncter görcse visszatartást okoz, a széklet is besűrűsodött 
em iatt. 1 i i

A colica m ucosat cső, vagy szalag alakú, üvegszerűen áttűnő, nyákos, 
roham okban jelentkező székletek jellem zik, azonban a székletben vért nem 
igen  látunk.

A csapatorvosi gyakorlatban colitis ulcerosa gravis és dysenteria e lkü
lönítése szinte lehetetlen.

Pancreassyndrom a (epigastrialis, típusosán baloldali, törzsön keresztül
hatoló, kólikaszerű, epekőkólikánál is hevesebb, bal lapockába sugárzó fá jd a
lom) és tömeges, ak á r egy kilónyi, zsírfényű ro'.hadásos szagú széklet jellemző 
a pancreopathiákra, ellentétben a típusosán jobboldali, jobb lapockába k i
sugárzó, jobb bordaív  alól kiinduló (epehólyag), kólikaszerű fájdalm akkal, 
m elyek a cholelithiasis gyanúját keltik  fel a szemlélő csapa'tcrvosban. Anam - 
nesticusan egyrészt traum ák, m ásrészt diae 'ahibák szerepelnek.

A végső d ifferentiálást term észetesen m egint csak a kórházi kivizsgálás 
teszi lehetővé, m ert szóba jöhet perforatív  peritonitis, magas ileus, arterio- 
m esenterialis thrombosis, ureterkŐkólika, sőt coron-riathrom bosis is.

A cholecystitis ehr. kérdése gyakran összevetődik a gastritis ehr. prob
lém ájával. Nem egyszer idült gyom orhurutos tünetek  m ögött chr. chole
cystitis, esetleg pericholecystitises adhaesio áll.

Az icterusok és hepatitisek csoportjából ki kell emelni a h 'p a titis  epi- 
dem icát, melynek objectív tünetei (májnagyobbodás, nyomásérzékenység a 
m ájtájon, az esetek többségében sárgaság, kevésbbé gyakran léptumor, b rady
cardia, alacsonyabb tensio lehetővé teszik a d ifferentiálást és amely betegsé
get úgy kell kezelnünk, mint fertőző kórképet.

A többi ic terus differentialdiagnosisa m ár adva van az eddig ekben, 
m e rt az elzáródásos icterust m egm agyarázza pl. a chcle’it' iasis, a h emcly- 
ticust pedig bárm ely  okból, a szervezetben fellépő nagyfokú vörösvérsejt- 
szétesés.

Mint láttuk, teh á t a második csoportba tartozó kórkép két a csapat
orvos is d ifferen tiálhatja  egym ástól, de a  rendelkezésére álló eszközökkel nem
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állíthat fel pontos diagnosist. A végső és elfogadható kórism e csak a k 'rh áz - 
adta differentialdiagnosticai módszerekkel, esetleg segédeszközökkel oldható, 
illetve adható meg.

Kórházi, kiegészítő vizsgálatokat igénylő hasi megbetegedések  
tüneltan i elkülönítése.

I Ulcus — • — — • — — — • -2- •
u/cusos fá j
da lm ak.

g a s tn 'i i s  chr. — • — — • — • — • — tlk/yytolansáq

m teroco lít is (etelmergezés) • • — • • — • — • a • hasm enés.

typhus a b d o m in a le • • — • — — • — • • •
(oasequens Uü_, 
relatív bradycardia ■

j d y s e n ie r ia • — — • • • — — • a a ye're!-nyakas 
S íik  le t.

| p a n creo p a th io -U • • — • • — • — • • < zsirszelc.

I c h o le l i th ia s is . • • — — • • — # • • epekokdUUa,.

1 C h o lecystitis  chr. © • — — • a . • — • • a ep th -baji 1 
kinyitó  |

i c te r u s • • — — • — • — — • • Sdryasay. J

h e p a t i t i s e k a — — — • — • — • • a SoryascU] ■ 1

(A körök nagyságával igyekeztem a tünetek fokát kifejezni, vízszintes vonallal 
pedig azok hiányát.)

ad. 3. A kórképek harm adik csoportját azok az esetek képezik, melyek a 
diagnosis felállítása után, a továbbiak során, csapatorvosi kezelésben m a
radhatnak. •! < j | ■ |

Ide tartoznak / az obstipatiók, gyomorsűllyedés, helm inthiasisok, acut 
gastroenteritisek, cystitisek, de főleg acut gastri isek.

Az acut gastritis mellett, melynek differentialdiagnosisát tárgyaltam , a 
többi em lített kórkép ritkán fordul elő-

A hasi panaszokkal járó  megbetegedések között a csapatorvos leggyak- 
rábban az acut gastritissei találkozik. Mint m ár em lítettem  az első fejezetben, 
difi. diagncsticai szempontból két kórképet kell rendsze int kizárnunk, éspedig 
a gyom orperforatiót és az appendicitis acutat. Ezek kizárása esetén az acut 
gastritis súlyosnak imponáló form áival együtt a  csapatorvos által kezele dő 
hasi megbetegedések közé sorozható.

A fentiekben m egkíséreltem  röviden összefoglalni a basi panaszok 
elkülönítő kórjelzését a csapatorvcsi gyakorlatban.

A differentialdiagnosisok alapját az anamnesis és a klasszikus fizikális 
vizsgáló eljárások képezik.

Gyakorlati, didaktikai okból semioticai táblázatot csatolok, m ely
ben igyekeztem a leggyakrabban előforduló kórképek fontos tüneteit d iffe
rentialdiagnosticai szempontból kiértékelni.
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A honvédorvos járványvédelani feladata i 
az 1950-51. év őszi - tavaszi időszak  

tapaszta la ta i a lapján
Irta : dr. T hiry Lajos

o rvo ső m a g y .

A já rv án y ellen i küzdelem ben a honvédorvos fe ladata  fontos és nehéz, 
m ert az értékes korosztályok nagy tömegei vannak mozgásban1, vagy össze
sűrítve, igy veszélyeztetettségük nagy, védelm ük pedig nehéz.

Korszerű járványvédelm et csak a kórokozó, a pathogenesis, a fertőzés 
terjedésének mechanizmusa és a gyakorlatilag bevált védekező  eszközök, el: 
járások ism eretében h a jth a tu n k  végre.

A tapasztalat azt m utatja , hogy a honvédorvos — de különösen a csapat
orvos — elvtársak járványvédelm i intézkedéseikben gyakran tanácstalanok 
és eddigi foglalkozási te rü le tük tő l (polgári életben) távolesőnek, idegennek 
érzik honvédorvosi járványvédelm i feladataikat. Em iatt a szükségesnél gyak
rabban  kívánják a H. M. illetékes osztályának és a Honv. Eü. Tud. Kút. Int 
közvetlen tám ogatását igénybe venni.

' A csapatorvosoknak m egvannak az eszközeik és lehetőségeik arra, hogy 
a kisebb jelentőségű járványokat segítség nélkül le tud ják  küzdeni.

je len  közleménnyel segítséget kívánunk nyú jtan i a csapatorvos elvtár- 
soknak járvány védelmi küzdelm ükben azzal, hogy ism ertetjük az 1950—51 
év őszi-tavaszi időszakának — honvédségnél előforduló — járványos beteg
ségeit és az ellenük való korszerű védekezést.

Régebben a jellegzetes téli, katonai járványokként: a kiütéses ‘typhus, 
visszatérő láz, továbbá légutak fertőzéses megbetegedései voltak elkönyvelve.

Az 1950—51. év őszi-tavaszi időszakának tapasztalatai azt m utatják, hogy 
honvédségünknél a kiütéses typhus, a visszatérő láz nem  fordult elő, de 
hiányzott a cseppfgrtőzéses megbetegedések közül a himlő, a járványos 
enkephalitis, a járványos influenza, a szamárköhögés és a bárányhim lő is.

Mivel a kiütéses typhusszal m ár foglalkoztak a ,,Honvédorvos‘-ban. a 
visszatérő láznak pedig a mi viszonyaink között jelentősége alig van. úgyszin
tén a nálunk — és lassan az egész világon általánossá váló — kötelező oltások 
m ia tt a himlőnek is, így e m egbetegedéseket egyáltalán nem  fogjuk tárgyalni, 
a többi elő nem fordult, nem jelentős m egbetegsdést pedig csupán érinteni 
fogjuk rövid összefoglalásban.

A  honvédségnél az 1950—51. év őszi-tavaszi időszakában előfordult
* fertőző megbetegedések:

Előfordulás ideje Scarlatina -Morbilli P aro titis
epidem

Diphteria Meningitis
epidem

1950. évi október hó 12 1 1 --- 2 —

,, novem ber hó 16 6 --- . — -- -
.. december hó 36 — — 1 —

1951. „ jan u á t hó 22 11 1 2 1
„ „ február hó 24 18 10 — 1
,, ,, m árcius hó 13. 14 14 2 —

.. /*" • 
Összesen: 6  hónap 123 50 • 25 7 2
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M indjárt (kezdetben m eg kell jegyeznünk, hogy a fen ti k im utatás nem 
pontos; részben azért, m ert csak a klinikailág jól am nifesíálódott betegsé
geket (könnyen diagnostizálható) je lentették  a csapatorvosok, részben azért, 
m ert m ég ezen bejelentéseket sem h ajto tták  végre kellő rendszerességgel — 
különböző subjeetív, vagy objectív nehézségek, meggondolások m iatt.

M indezt tekintve, a fertőző betegségeket honvédségünknél — reálisan — 
gyakoribbnak kell venni.

A fenti kim utatás szőrűit • úgy számban, m int súlyosságban legkomolyabb- 
fertőző megbetegedésünk a scarlatina (vörheny).

A SCARLATINA (Se.): átlagban 5—8, néha 12 napos, ritkán  hosszabb 
ineubatios, borzongással, lázzal, hirtelen kezdődő, kiütéses, fertőző betegség. 
A kezdeti hányás elég gyakori. A kiütés a 1—3. napon lép fel, a nyakról a 
törzsre és a végtagokra terjed. Az arc piros, világos áll és száj körüli udvar
ral. A kiütés sok apró scarlat piros pettyből tevődik össze; a szélek halvá
nyabbak. A nyelv leped ékes, a hegyén és szélén a follicülusok duzzadtak; a 
lágyszájpadon gyakori az ananthem a; tonsillákon a sárgás fehér lepedék. Az 
áll a la tti nyirokcsomók duzzadtak, Rumpel-Leede positiv. A lóz 1—2 nap 
múlva eléri tetőfokát; vérképben leukocytosis, eosinophiliával. Az exan- 
thémók és a láz a 3—5. naptól kezdődően csökkennek. A .2—4. héten kezdő
dik a jellegzetes, kezekre és lábakra kiterjedő lemezes hám lás, m ely néha 
utólag biztosítja a helyes diagnosist.

A Sc. AETIOLOGIÁJA tisztázottnak vehető. A ^egújabb időkig a kutatók 
tábora több csoportra oszlott. Voltak, akik csupán eoccuscs, mások filtrálható  
vírusos, kevert fertőzése« betegségnek tarto tták , végül voltak olyanok is, 
akik — támaszkodva a vér eosinophiliájára és egyéb allergiás kísérő jelen
ségre — allergiás betegségnek tarto tták . Ma általánosan elfogadott és tapasz
talatokkal igazolt álláspont az, hogy a Sc.-t a streptococcus haernolyticus 
egyes törzsei által term elt ..erythrogén“ nevű exotoxin okozza. Sc.-t tehát 
minden olyan treptococus haem olyticu törzs képes előidézni, m ely fogékony 
szervezetbe jutva, ezen tozin term elésére képes. Grám  positiv. Jól tenyészt
hető, különösen vér tarta lm ú  táptalajon, ahol áttetsző lyticus udvart képez.

EllenáUöképessége közepes, teh á t az eddigi hiedelm ek a tú l nagy vagy 
túl kicsi ellenáll ók Épességről helytelenek. Elterjedésüknek oka az, hogy a kór
okozót a közelmúltig nem. ism erték. A Sc.-al kapcsolatos fertő tlen ítések  tehát 
jogosultak. Helytelen ugyan a túlzott fertőtlenítés, de helytelen a záró és 
folyamatos fertőtlenítés elhagyása is.

A Se. kórokozójával állatban Se.-forma megbetegedést előidézni még 
k ísérletileg 'sem  sikerült. Á llatoknak Sc.-ás megbetegedésük természetes 
körülmények között nincs; nem is íertőzhetők. így egyetlen fertőző jorrás a 
kórokozóval fertőzött em ber (beteg, vagy gazda).

A Sc. PATHOGENESISE: A fertőzés (behatolási kapuja a torok lym pha- 
ticus gyűrűjét borító nyálkahártya, bár ritkán lehet a kü ltakaró  sérülése is. 
A behatolás helyén .elszaporodott coccusok kezdetben catarrhalis, m ajd nec- 
roticus gyulladást okoznak, kisebb nagyobb mélységben, töm ör lepedéket 
alkotva. A streptococcusok a necrotizált szövetekből a nyirokutakba, majd a 
nyirokcsomókba és innen — septicus tüneteket okozva — a véráram ba jutnak. 
A Se. további Idinikai képe a toxin vérpályában való m egjelenésének követ
kezménye.

A beteg a lappangási szakban — tapasztalat szerint — nem fertőz, való
színűleg azért, m ert a kórokozók a nyálkahártya felületes sejtjeiben zárva
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vannak. Annál inkább  fertőz a heveny .és a gyógyulási kezdeti szakban. 
Egyes esetekben m ég a későbbi reconvalescentiában is fennáll a fertőző 
képesség. Á ltalában a betegség kezdete utáni 42. napon belül a  fertőző képes
ség megszűnik.

A  beteget tehát gyakorlatilag a betegség kezdete utáni 6  hét m úlva lehet 
az alakulatához visszaengedni.

A fertőző képesség m egállapítására —- diphtheriához hasonlóan — a to rok
váladék  vizsgálatával kísérleteztek — eredm énytelenül. Ugyanis — sokszor 
.— sem  a reconvalescensekben, sem a gazdákban nem  sikerü lt a kórokozót 
k im uta tn i, holott bizonyíto ttan  fertőzöképesek voltak, m áskor kórokozót 
s ikerü lt kim utatni oly egyénben, aki fogékony környezetben volt és fertőzést 
m égsem  okozott. íg y  ez a kérdés nincs annyira tisztázva, hogy a kórokozó 
kim utatásának — DL-hoz hasonlóan —- komoly jelentőséget tulajdonítsunk.

A Se. TERJEDÉSÉNEK m echanismusa: közönségesen cseppfertőzés. T ár
gyak, m int fertőzést vivők csak abban az esetben jöhetnek  szóba, ha megvan 
a lehetősége annak, hogy a tárgyró l közvetlenül a szájba ju t a kórokozó (evő 
eszközök). A  ruhának,, a levált pikkelynek sincs különösebb átvivő szerepe. A 
hám ló bőrpikkelynek a fertőzés terjesztésében specificus jelentősége nincs. 
Ú jabban a pornak és az aerosloknak tu lajdonítanak nagy jelentőséget.

A Se. JÁRVÁNYTANA: ötévenkinti hullám zást és általában téli saeso- 
n a litást m utat. Vidéken, falvakban  inkább epidemiás, városokban inkább 
sporadikus (endemias). A ^honvédséghez hasonló nagyobb cóllectivákban Se 
já rv án y  akkor lép fel, am ikor a fogékonyak száma felszaporodik (iskolai fog
lalkozások kezdete, újoncok bevonulása stb.). A francia hadseregben II., I.,
III. havi culm inatiot m u tat a Se.; nálunk 1950—51-ben XII., II., I., havi cul- 
m inatio volt. Az újo-ncbevoniulások és a culm inatiok közötti időkülönbözetnél 
tek in tetbe kell venni a lappangási időt és sűrűsödési lehetőségeket, valam int 
a kedvezőtlen idő járási viszonyokat (téli menetgyaikorlatok). Területi sú ly
pontképződést, vagy különösebb terü le ti fertőzöttségét nem észleltünk. A 
honvédségnél 123 fő m egbetegedése nem  nagyszámú* — a polgáriakhoz viszo
nyítva, csekély.

B ár a honvédségben a megbetegedés száma kicsiny, és a polgári Sc.-s 
m egbetegedések is csökkenő ten d en tiá t m utatnak , mégis a Sc.-t, m int a leg
jelentősebb téli fertőző m egbetegedést kell honvédségi viszonylatban elköny
velni.

A  csapatorvos teendői a Se. elleni védekezésben:
1. JÁRVÁNYVESZÉLY ESETÉN, vagyis té li időszakban, am ikor a kör

nyező polgári lakosság között 'nagyobb számú Sc.-s megbetegedés fordul elő, 
szigorítani kell a laktanyából- való eltávozást, szabadságolást stb. A szabad
ságról bevonulókat azonnal, a künnlakókat hetenkin t háromszor kell átszűrni 
Jriütésre, anginára és lázra. Ezen szűrővizsgálatokat az eü. személyzet végzi. 
Az orvoshoz csupán a gyanús kerül,, akit azután az orvos alaposan átvizsgál 
és a vizsgálat eredm ényétől függően, ellát.

2. EGY FŐ MEGBETEGEDÉS ESETÉN: a b e teg  azonnal elkülönítendő, 
ille tve kórházba szállítandó. A beteg ruházata, közvetlen környezete, hasz
n á la ti eszközei fertőtlenítendők, úgyszintén azon szállttó eszköz is, am ivel a 
beteget szállították. F ertő tlen ítésre  lehetőleg gőzt, ille tve 0.5%-os chlorogént 
kell használni, de megfelel bárm ilyen használatos fertőtlenítőszer is, ha a 
töm énység megfelelő. Am ennyiben a beteg közvetlen környezete (szobatársak) 
nem  volt 10 főnél több, úgy feszes karantint kell szervezni. Ezen karantin
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tagjai a szobát el nem  hagyhatják, szám ukra a mosdóban külön mosdási időt, 
külön W. C.-t kell kijelölni, az élelmet a szobában fogyasztják el, a  folyosó
kon egy töm egben vonulnak el, kiképzésük ezen idő a ía tt csupán, elm életi 
legyen. Ha a beteg közvetlen környezete (szobatársak) 10 főnél több volt, 
úgy — a kiképzés érdekeit nem hagyhatva figyelmen kívül —• a mozgó 
karantjn t szervezzük meg. Ezen karantin. tag jai elkülönített területen, udva
ron 'terepen, a többitől 100—150 m. távolságban végzik a gyakorlatokat. Ez 
esetben is külön vonulnak a folyosókon, külön csoportban mosdanak, külön 
W. C.-vel rendelkeznek, étkezdét, kultúrhelyiséget, klubot e csoport tagjai 
sem látogathatják. A laktanyát mindkét csoport tagjai csak orvosi engedély- 
lyel, megfelelő orvosi vizsgálat u tán  és kellő indokolással hagyhatják  el. 
M indkét csoport tagjainak tartózkodási helyiségeit a karan tin  egész ideje 
a la tt naponta háromszor portalanítjuk, lehetőleg chlormeszes felmosásokkal 
(nem söpréssel!) — padlót, bú to rt egyaránt. K erülni kell m inden porképzést 
(pokróc, szalmazsák rázása, stb.). A  helyiségeket lehetőség szerint gyakran 
kell szellőztetni. M indkét csoport tagjait 2 naponkint kell hőmérőzéses angina 
és exathem a szűrő vizsgálatnak alávetni, m elyet az előzőleg k ioktato tt eü 
személyzet végez el. Az orvoshoz csupán a gyanúsak kerülnek. Am ennyiben 
a karantin izáltak  közül valaki megbetegedne, úgy a karan tin  az újabb m eg
betegedéstől kezdődően ú jra  kezdődik. A hőmérőzés időpontja legalkalm asabb 
18—20 h.-kor, m ert a lappangási szakban kezdődő kisebb hőemelkedések 
délután kezdődnek. Gondoskodni kell a hőmérő használat u táni fertő tlen íté
séről. A gyakorlat azt m utatja, hogy a fertőzés terjedését bizonyos fokig 
gátolja a 0.5-—1%-os Chlorogénes toroköblögetés és az 1—2%-os kézmosás is 
(a karantin izáltak  között). A karantinizáltakkal foglalkozók a foglalkozást 
külön köpenyben (orvosi) ta rtsák  és foglalkozás u tán  kéz- és torokfertőtlení- 
tés't végezzenek.

Tudatosítani kell, hogy egy járvány  leküzdése, illetve kitörésének meg- 
gátlása, komoly erkölcsi, kiképzési és anyagi előnyökkel já r és így komoly 
feladat. Ezért fontos az elv társak felvilágosítása, am it nemcsak eü. előadá
sokkal érhetünk el, igen hatásos a politikai apparátus részbeni bekapcsolása.

A  karantin tartama 8 — 10 nap.
3. TÖBB FŐ MEGBETEGEDÉSE ESETÉN: az intézkedések a ttó l függ

nek, hogy a betegedések zárt egységen belül, vagy elszórtan jelentkeznek.
A fentebb tárgyalt teendők jöhetnek szóba — különböző m értékben. 

Ezen m érték  esetenkint változik, taglalása, részletes tárgyalása lehetetlen, az 
esetek nagyszámú variálódása m iatt. A teendők m értékének m egállapításánál 
egyrészt orvosi jud itium  kell, másrészt a járványvédelem  collectív érdekeit 
össze kell egyeztetni a különleges katonai fegyelm i és kiképzési érdekekkel.

Nagyobb járvány, vagy rosszindulatú megbetegedések esetén — term é
szetesen — szóbajöhet egész laktanyára kiterjedő mozgó vagy akár feszes 
karan tin  is. A m i viszonyaink között ilyen járvány  nem  valószínű. Rendkívüli 
esetekben a csapatorvos elvtársaknak segítséget helyi kiszállásokkal stb. a 
Honv. Eü. Tud. Kút. Int. Járvány  osztálya nyújt.

Befejezésül m egem líteném  a Sc.-a.l kapcsolatos, az utóbbi időkig vitás 
problém ákat.

A különböző „spray“-k (chem otherapeutikus és antibioticus) nem  váltot
ták be a reményeket. Még nem tisztázott, de valószínű ok az, hogy a spray 
sem tu d ja  a hatóanyagot az orr-garat nyálkahártya  mindem kis tasakjába,
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redőjébe elju ttatn i. További hátrán y a  az, hogy eléggé hosszadalmas, így $ 
honvédségnél szóba nem  jöhet.

A Se. elleni actív  és passiv im m unizálásnak kérdése még m indig nem 
teljesen  tisztázott. A passiv 'immunizálás úgy látszik jó hatású. Költséges 
vo ltánál és therapiás jellegénél fogva (az an ti bioticumpk igen. jó l beváltak!) 
já rv án y  védelmi szempontból szóba sem jöhet. Az actív im m unizálás h a tá s ta 
lanságáról az utóbbi időben sok szó esett. Annak, hogy az oltás nem  eredm é
nyezte a k ívánt védettséget, az /vo lt az oka, hogy az oltóanyag készítő eljá
rások (az oltóanyag Ph-eltolódása folytán) az oltóanyag antigén hatásá t csök
ken tették . Az újabb eljárással készült oltóanyag teljes értékű. M ivel az oltás 
előtt felté tlenül el kell végezni a „Dickezést“ (Se.-fogékonyság m egállapitását) 
is, az oltás oly nagy m egterhelést jelentene a csapatorvosoknak, ami nem 
állna arányban azzal a veszéllyel, am elyet a katonaköteles korú egyénekre a 
Se. jelentene.

A fenti kim utatás alapján a második 'tömeges megbetegedés: a morbilli 
(kanyaró) volt.

A  MORBILLI (Mo.) átlagban 8— 11 napos, ritk án  21 napos lappangású, 
hurutos tünetekkel, h irte len  fellépő lázzal kezdődő kiütéses fertőző m egbete
gedés. K ötőhártya gyulladás, orr, torok képletek hu ru tja  (orrvérzés), levert
ség, fe jfájás és m agas láz m ár az első napon jelentkezik. Ha fellép, úgy m ár 
a 2— 3. napon m egjelenik a Koplik folt. (Az idén a gyermekek között fellépő 
Mo.-nél a Koplik foltok sem időben, sem megjelenésben nem  typusosak!) Az 
enanthem a 1—2 nap a la tt eltűnik. Az exanthem ák a betegség 2—4. napján 
lépnek fel; papulozusak, kölesnyrek, kezdetfosa rózsaszínű, m ajd pirosak, 
különállók, m ajd összefolyók, pigm en'tatiot és korpázó hám lást hagynak 
m aguk után. Fellépésükkor a láz és a hurutos jelenségek fokozódnak. A lép 
megnő, vérképben leukopenia és monocytosis lép fel. Kiállása: absolut, egész 
életre szóró im m unitást hagy m aga után.

A Mo. AETIOLOGIÁJA: aránylag tisztázott. A kórokozó az átlagnál 
kisebb, filtrálható  virus. Igen nehezen tenyészthisitő, a tenyésztésre vonatkozó 
közlések még nem nyertek  m egerősítést. Ellenállóképességét illetően is külön
bözők a felfogások. Egyesek szerint a kiszáradást 24 h.-ig is jól tűri, vérben 
és to jás-hártyán  —20 C° hőm érsékleten hónapokig m egtartja pathogén tu la j
donságát. Mások szerint — és a tapasztalat ezeket látszik igazolni — ellen
állóképessége oly csekély, hogy terjesztése közvetítő tárgyak ú tján  lehetetlen. 
Jellegzetes em beri megbetegedés. M esterséges fertőzésre csupán; a majmok 
reagálnak  Mo.-hez hasonló megbetegedéssel. így  a fertőzés egyetlen forrása 
a beteg ember, de betegségének nem  egész tartam a alatt.

A Mo. PATHOGENESTSE: a kórokozó behatolási kapuja a felső légutak. 
A v irus m ár a lappangási időben a nyálkahártya sejtjeihez tapadt, 1—2 nap 
m úlva pedig a váladék is tartalm azza a kórokozót. A kórokozó a nyálka
h árty án  hurutos gyulladást okoz, a prodrom ális szakban a vérben is m egtalál
ható. A kiütések (— melyek a chorion felső részében keletkező exsudatioból 
és gócos sejtszaporodásból állanak —) megjelenései u táni 3—4. napon úgy a 
nyálkahártyáró l, m ind a vérből eltűnnek a vírusok. A gyógyulás időpontjá
ban a beteg m entes minden fertőző ágenstől.

A betegséggel szembeni fogékonyság 100%-os. Á ltalában a legferíőzőbb- 
nek tek in te tt megbetegedés.

A gyógyulás egyben a fertőzőm entességet is jelenti, az erős im munizálódás
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pedig az újrafertőződést zárja ki. Mo.-nél a virusgazdaság egyetlen form ájá
val sem találkozunk. így a beteg gyógyulása után alakulatához visszabocsát- 
ható, mert nem  fertőzőképes.

A Mo. TERJEDÉSÉNEK MECHANISMUSA: a cseppfertőzés, a beteget 
környező levegőn keresztül. Közvetítő egyén, vagy tárgyak  szerepe k izár
ható. A Sc.-al ellentétben — a kórokozó kis ellenállóképessége folytán — a 
porinfectio szóba sem jöhet; ugyancsak ezért, a helyiség, m elyben'-fertőző 
kanyarós tartózkodott, fogékony egyén számára fsrtőtlenítés nélkül is csupán 
egy óráig veszélyes. Szellőztetéssel ezt az időt 30’-re lehet csökkentetni.

Az újabb kutatások megcáfolták a virus „repülőkészségéről“ való tév 
hitet. Ellenkezőleg, a Mo. virus csökkent ellenállóképessége ezen „repülést“ 
éppen problematicussá teszi. Az azonban kétségtelen, hogy a kanyaró  irán ti 
általános fogékonyság, továbbá, hogy a Mo. tüsszentést és köhögést kiváltó  
hurutos tünetekkel jár, végül, hogy aránylag kis cseppen lévő kevés v irus is 
képes betegséget okozni, a Mo.-t egyik legfertőzőbb megbetegedéssé' teszi.

A Mo. JÁRVÁNYTANA: azt m utatja , hogy a Mo. ubiquitaer, járványai 
jellegzetesen explosivak, azért, m ert akkor és olyan helyen; szoktak fellépni, 
hol régóta m entes helyen Mo.-t hurco ltak  be. Nagy városokban a Mo. spora- 
dicus (endeniás), esetleg kisebb járványok fellépnek — nagyobb járványok 
ritkák. A Mo. nem a gyermekkor, hanem  a „még meg nem betegedettek“ 
betegsége. Ennek jelentősége honvédségünknél annyiban van, hogy am ikor 
nagyobb, nem városi (tanyai) tömegek vonulnak be, számítani lehet töm eges 
sebb Mo.-s megbetegedésekre •-— különösen, ha még a kedvezőtlen évszak és 
időjárás is hozzájárul. Viszont éppen nagy elterjedtségénél (és így im m uni- 
zálódásánál) fogva ezen „tömeges m egbetegedések“ ,, járvánnyá“ nem nagyon 
fejlődnek. Ezt igazolja különben a fentebbi kim utatás is, m ely szerint a Mo. 
a II. „legtöme-gesefbb“ megbetegedés volt, ugyanakkor csak 1 alakulatnái volt 
11 fő megbetegedés (ez is 3 hónap alatt), a fennmaradó 39 fő m egbetegedés 
13 alakulat között oszlik el.

Az 50 főnyi megbetegedés — éppen az általános fogékonyságot tek in tve 
— nem mondható nagy számúnak. Sem időbeni, sem térbeli (területi) je lleg 
zetes elosztást, culm inatiot a k im utatás alapján felismerni nem lehetett.

A Mo. őszi-tavaszi saesonalitású megbetegedés. Évenkinti hullám zásokat 
m ind a Se. vagy a Di. nem  m utat.

Honvédségi vonatkozásban a Mo.-nek annergizáló hatásánál fogva is van 
jelentősége. B ár a katonaköteles korú egyének Mo.-jának progfiosisa kétség
telenül jó és a complicatiok sem gyakoriak, mégis a Tbc.-vei, Sc.-val és Dí
vái való társulása súlyossá teheti.

A CSAPATORVOS TEENDŐI A Mo. ELLENI VÉDEKEZÉSBEN: e lté r
nek a Se.-tói, tekintve, hogy: 1. a Mo. rendkivül 'terjedőképes., vele szemben 
a fogékonyság általános, 2. a Mo.-nél v irus gazda nincs, 3. a tünetek  k ife jlő 
dése előtt m ár fertőz — összesen 10 napig, 4. a kórokozó igen kis resisten- 
tiaju.

1. JÁRVÁNYVESZÉLY ESETÉN: a teendők, illetve feladatok megegyez
nek a Sc.-nál tárgyaltakkal.

2. EGY MEGBETEGEDÉS esetén is ugyanazok a teendők — éppen nagy 
eontagiositásánál fogva — m intha több megbetegedés történne. A beteg (bete 
gek) azonnal elkülönítendő, kórházba szállítandó. A beteg ruházata, közvetlen 
használati eszközei és szállító eszközének fertőtlenítésére szükség nincsen. A 
helyiség 1 órán keresztül kiszellőztetendő. A veszélyeztetettek, illetve a
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gyanúsak elkü lönítésére a Mo.-nél á lta lában  a  mozgó karan tin t használjuk. 
Csak egészen kis 3— 4 főnyi szobatárs létszám  m ellett rendelünk el feszes 
karantin t. A k aran tin n á l különösen a rra  kell ügyelni, hogy a karantinizál'tak 
m ég rövid időre se tartózkodjanak a nem  karan tin izáltakkal közös légtérben 
(fürdőszoba, W. C., folyosó). Á karan tin izáltak  helyiségét 0.5%-os chloros 
padlófelmosással, napon ta egyszer portalan ítjuk . A beteg gyógyulás u táni 
karantin izáciojára szükség nincs. A beteg környezetének (gyanúsak.és veszé
lyeztetettek) karantin izációját a továbbiakban a Sc.-nál közöltek szerint kell 
megszervezni.

A KARANTIN TARTAMA 21 NAP (Három hét).
A Mo. elleni im m unizálás — mai álláspont szerint — csupán a passiv 

seroprophilaxisból áll. A honvédségnél a korosztályok általános ellenálló- 
kép essége m iatt nem  alkalmazzuk. G yerm ekeknél igen jó hatású.

A m egbetegedések szám át tekintve, a III. helyen a parotitis epidemica áll.
A PAROTITIS EPIDEMICA (MUMPS), (P. e.): átlagban 18—22 napos 

iricubatios, egy, vagy  m indkétoldali fá jdalm as fültőm irigy duzzanattal járó. 
fertőző megbetegedés. Egyidejűleg ■— kb. egy hétig  ta rtó  — rem ittáló láz lép 
fel és néha lép-duzzanat. A betegség folyam án gyakran lép fel Orchitis, r i t 
kábban m eningitis serosa, enkephalom eningitis és igen ritkán: belső secretios 
m irigyek m egbetegedése. Kiállása im m unitást eredményez. Aránylag jó indu
la tú  enyhe megbetegedés, általános tünetek  csak ritkán  lépnek fel.

A P. e. AETIOLOGIÁJA: aránylag tisztázott. F iltrá lha tó  virus okozza. 
A virus ellenállóképessége csekély, de nagyobb a Mo. vírusánál. A nagyobb 
vírusok csoportjába tartozik. Ellenállóképess cg ét nem  annyira kísérleti, m int 
éppen járvány tan i adatok alapján sik erü lt m egállapítani. Typicusan emberi 
kórokozó. M esterségesen azonban majom, m acska és nyúl fertőzhető. Gyakor
latilag  a fertőzés forrása a beteg ember.

A P. e. PATHOGENESISE: behatolási kapuja a száj, ille tve a garat kép 
letek. Innen valam elyik  nyálm irigy vezetékén (legtöbbször a Stenon-féle) a 
nyálm irigybe hatol, ahol m egbetegedést okoz. Folyam atosan, egym ásután 
m egbetegedhet a többi nyálm irigy is. A. m egbetegedés savós fibrines gyulla
dásból áll, mely néha nyom nélkül, néha sorvadás visszahagyásával (különösen 
a herékben) fejlődik vissza . A nyálm irigyek heveny gyulladásának 2—3. 
napján  a virus a vérben  is megjelenik,, a v irus a betegség kezdeti stádium á
ban  (a lappangás utolsó napjaitól a heveny stadium  végéig) 5—6 napon 
keresztül a nyálban  m egtalálható és fertőzőképes. A betegség kezdetétől szá
m íto tt 7—10. napon a nyár fertőzőképessége megszűnik. Mivel tapasztalat 
szerint P. e.-nál sem  miconvalescens, sem  'egészséges vírushordozó nincs, vagy 
csak igen ritka, gyógyulás gyakorlatilag fertőzőm entességet is jelent, így- 
gyógyulás után az egyén alakulatához visszabocsátható. . ■ \

A P. e. TERJEDÉSÉNEK MECHANISMUSA: lényegében véve a csepp- 
infectio. A Mo.-től eltérően azonban — ,a kórokozó ellenállása m iatt — 
másodlagosan fertőzhetnek a beteg nyálával érintkezésbe ju to tt eszközök is 
(evőeszközök, zsebkendő, stb.), ha rövid időn beiül fogékony egyénekkel érin t
kezésbe jutnak. íg y  tehát a fertő tlen ítésnek  a M o.-val szemben — van 
értelm e. A fogékonyság általában  100 %-nak vehető. A kiállásával szerzett 
im m unitás nem ta r t  hosszú ideig, nem absolut, m integy 7—9 évig véd. Ennek 
annyiban van jelentősége, hogy az ú jra  fogékonyakká válók száma éppen: a 
katonaköteles korban  növekszik meg.
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A P. e. JÁRVÁNYTANA: A P. e.-t általában, jelentéktelen megbetege
désnek ta rtják , ami igaz is, ha csupán a lethalitást tekintjük. A P. e.-t azon
ban nem  is súlyossága m iatt, hanem  azért kell komoly figyelemre m éltatni, 
mert ha fellép, egyike a legtömegesebb fertőző betegségeinknek. így  sok 
egyén esik Id a katonai kiképzésből. Ezt fényesen igazolják a bejelentések is, 
melyek szerint a 25 főnyi megbetegedés közül 24 egyetlen alakulatnál fordult 
'elő. A P. e. m ár nem jellegzetesen gyermekbetegség. A felnőtt korban is elég 
gyakori. így  korszerinti eloszlása egyenletesebb. Saesonalitása is elhúzódóbb, 
nem kifejezetten őszi-tavaszi megbetegedés.

Évemkinti hullám zást k im utatni alig lehet; városban nincs, falvakban 
átlag 2—3 év szokott lenni. Érdekes jelenség, hogy a P. E. járványokat 
gyakran előzi meg „hüléses“, „influenzás“ járvány. Ennek nemcsak az a 
magyarázata, hogy a tömegek ellenállóképessége előbb csökken, hanem  az is, 
hogy a v irus —• a nyálban lévén -— terjedni cseppfertőzés ú tján  csak akkor 
tud, ha a fertőző cseppek a fogékony ember szájüregébe kerülnek, lehetőleg 
közvetlenül. Az egyszerű beszéd viszont nem  okoz oly messzire ható apró 
cseppes és tömeges ,,spray“-'t, m int am ilyenre szükség volna a fertőzés terje
déséhez. E rre  a köhögés és tüsszentés alkalmasabb. Többek között ezért sem 
olyan exploziv a P. e. járvány, m int a többi cseppfertőzéses já rv án y  és a 
hosszú lappangási idő m iatt eléggé elhúzódó. A járványok eléggé „hosszan
tartók“ .

A csapatorvos teendői a P. e. elleni védekezésben:
1. JÁRVÁNYVESZÉLY ESETÉN A TEENDŐK megegyeznek a Sc.-nál 

tárgyaltakkal.
2. EGY VAGY TÖBB FŐ MEGBETEGEDÉSE ESETÉN: a teendők azo

nosak — lényegileg a Sc.-nál közöltekkel, az alábbi eltéréssel: 1. Különleges 
fertőtlenítésre szükség nincs, elegendő a közvetlen — különösen az étkező — 
használati eszközök fertőtlenítése, a karantinizáltak szobájának naponkint! 
egyszeri chloros felmosása, esetleg a beteget szállító eszköz lemosása — ha 
zárt volt. 2. Csupán a mozgó karan tin  jöhet szóba. 3. A gyanús vagy veszé
lyezte te tt környezet karatinizáiiója 2 1  napig (három hétig) tart.

A fen ti kim utatás alapján csupán elenyésző számmal (7) áll a IV. helyen 
a diphtheria  (torok gyik), m ely a la tt a garat Di. értendő.

A DIPHTHERIA (Di): átlagban 8 napos incubatios. a tonsillákon, uvul- 
lán, a garatíveken, néha a gégére terjedő álhártyával járó  lázas, toxikus fe r
tőző megbetegedés. R itka az orr- és járványtanilag nem értékelhető, a ssb- 
diphtheria. Incubatio u tán  a helyi és általános tünetek  hirtelen lépnek fel. A 
lepedők kezdetben fátyolszerű, m ajd vastagabb fehéres szürkés, erősen 
tapadó. K örülötte gyulladásos udvar van, esetleg duzzanat, a nyirokcsomók 
megnagyobbodottak. Könnyebb esetben a közérzet alig változik, a helyi és 
általános tünetek 3—4 nap m úlva visszafejlődnek. Súlyosabb esetekben a 
lepedék terjed  és még 8—10 nap m úlva is megvan. Ilyenkor a pulsus rossz, 
a láz magas. M ortalitása a serum therápia ellenére 'is 1— 10%. K iállása hosszú 
időre szóló nem absolu t.védettséget hagy maga után

A Di. AETIOLOGIÁJA: tisztázottnak m ondható. Okozója a Klebs- 
Leoffler f. Di. bacillus. Jó l tenyészthető, Grám-bacillus. Ellenállóképessége 
nem nagy, de nem  is tú l érzékeny. Három typusa van. Némely törzse erős 
toxint term el. A bacillus v iru len tiá já t tengeri m alac bőr-oltással á llap 'tják  
msig. Ú jabb kutatók szerint a „B akterium  Di.“-nek a bacilláris form án kívül
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lenne egy coccusos megjelenési form ája is, különösen a bacillushordozókban. 
Szerepe még nem  tisztázott.

A Di. PATHOGENESISE: szinte kizárólag a toxinhatás eredménye. 
Behatolási kapuja a torok, gége nyálkahártyája,. illetve a bőr sérülése. A 
behatolási helyen elszaporodva, kezdetben hurutos, majd 2—3 nap múlva 
diphtheriás, crouppos gyulladást okoz. A képződött toxin helyi necrotisálö 
hatásán kívül a közelebbi szövetisíkben, nyirokm irigyekben oedémás gyulla
dást idéz elő. A távolabbi nyirokm irigyekben ez a gyulladás m ár csak hyper - 
aemiás, míg az egész szervezetben általános intoxicatios jelenségek lépnek 
fel, electiv hatást gyakorolva az idegrendszerre és a- parenchim ás szervekre. 
Já rvány tan i jelentősége csak a helyi folyam atoknak van. Némelyek szerűit 
a toxinaem ia m ellett a bakteriaem ia is fellép. Az im m unitás kifejlődésével, 
a gyógyulással bekövetkezik az elhalt szövetrészek leválása és kitolt'ődése. A 
gyógyulás azonban nem  jelenti a kórokozóktól való mentességet is, hanem 
gyakran beáll a reconvalescens bacillusgazdaság. DL-nál a baciilusgazdaság 
m inden fa já t m egtalálhatjuk. (Egészséges, ' incubatios, reconvalescens, idő
szakos, reinfectics.) A D'i.-nál oly elterjed t a bacillusgazdaság, hogy sokan a 
bacillusgazdaságot ta rtják  a fertőzés legelterjedtebb form ájának. Igaz ugyan, 
hogy ez inkább azon állam ok népességére vonatkozik, ahol a Di. ellenes, 
védőoltásokat törvényerővel, m ár a gyerm ekkorban -végrehajtják.

A reconvalescens bacillusgazdaság veszélye m iatt: a gyógyult beteg — 
klinikai gyógyulásától függetlenül — csak kétszeres „Di.: 0 “ laboratóriumi> 
lelet ytán bocsátható az alakulatához. A mi viszonyaink között a bacillus- 
hordozók száma éppen a m ár em lített védőoltások m iatt igen nagy; egyesek 
szerint 12, 15, sőt 25%. A fogékonyság alig  éri el a 20—30%-ot. Egy meg
betegedésre átlagban  4 baciilushordozó jut.

A Di. TERJEDÉSÉNEK MECHANISMUSÁ: cseppfertőzés,’ bár. a tárgyak 
(különösen evőeszközök, vízcsap stb.) ú tján  is terjedhet. A por, a csepp, a 
különféle aerosolck, ,.folyadékm agvacskák“ m ind terjeszthetik  a Di.-t. Terje
dését elősegíti a bacillushordozók nagy száma és az, hogy a betegek (éppen 
az idősebb betegek) gyakran lábon viselik a betegséget.

A Di. JÁRVÁNYTANA: elüt akár a Mo., akár a Se. járványtanátó l az 
aránylag kis fogékonyság, a bacillushordozók nagy száma és a nem  absolut 
im m unitás m iatt. Az éves járvány  görbéknek 5— 10 éves hullám zása van.
Ezen hullám zás nagyobb városokban — az állandóan meglévő és nagyszámú 
fertőző forrás m iatt — elmosódik és inkább sporadikus (endemiás jellegű). 
Ugyanezen okból mosódik el az évszaki hullám zás is. A Di. járványok a mi 
viszonyaink között nem  explozívak és eléggé eihúzódottak. Honvédségünknél, 
m int olyan collectivánál, m elynek tagjai — gyakorlatilag ■— 100%-ban része
sültek ism ételt védő oltásiban, a Di. járványok csak csekély valószínűséggel 
bírnak.

A  csapatorvos feladatai a Di. elleni védekezésben:
1. JÁRVÁNYVESZÉLY ÉS
2. MEGBETEGEDÉSEK esetén a teendő teljesen megegyezik a Sc.-nál 

közöltekkel, azzal a különbséggel, hogy a Di.-nál úgy az activ, m int a passiv 
im m unisálás jól bevált és könnyen hozzáférhető fegyverünk. Ezért nagyobb 
járványoknál, vagy veszélyesebb, rossz prognosisú megbetegedések ©setén, 
úgy az activ, m int a passiv védőoltásokat végre kell hajtani.

Amíg a Sc.-nál a coccus hordozásnak különösebb jelentősége nem volt, 
addig a Di.-nál a bacillus hordozó ku ta tás gyakran  vezethet a fertőző forrás
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felismeréséhez, különösen, ha a laboratórium i vizsgálat a typus és virulencia 
vizsgálatra is kiterjedt. A fertőtlenítésnek és a portalanításnak feltétlenül 
van jelentősége, a karan tin  alatt. Tekintve, hogy a járványok kirobbantójá
nál még eléggé nem ism ert 'biológiai factorok is közreműködni látszanak és 
ily faetorokka! együtt a bacillushordozók veszélyesekké lehetnek, igen hasz
nos — különösen kisebb alakulatok, illetve collectivák járványai esetén — a 
bacillus gazda kutatás, a gazdák kiemelése és karantinizációja, függetlenül 
attól, hogy akár m int fertőzők, ak ár m int fertőzöttek, illetve veszélyeztetet
tek, szóba jönnek-e. Ha lehetőség nyílik, úgy végeztessük el a virulencia vizs
gálatot- is és am ennyiben a bacillusgazdák száma nagy, úgy csak a virulens tör
zsek hordozóid karantinizáljuk. A karantin: mozgó karantin.

A  karantiv. tartama (gazdák és veszélyeztetíeknél egyaránt) 8  nap.
Az 1950—51. évi őszi-tavaszi időszakban a legkevesebb fertőző megbete

gedést a meningitis epidemica okozott.
A MENINGITIS EPIDEMICA (M. e.) átlagban 2—7 napos ineubatios 

hirtelen, lázzal, hidegrázással, nagyfokú levertséggel, fejfájással és hányás
sal kezdődő fertőző megbetegedés. A jellegzetes tünetek: felhúzott térdekkel 
való fekvés (vadászkutya fekvés), behúzott has, m erev arc, lepedékes, száraz 
nyelv, tarkómerevség, trismus, opisthotonus stb. 1—*3 nap m úlva jelent
keznek. Későbbi tünetek: Lassegue Brudzinszki tünetek positivak, m ajd az 
agyidegek és az agykéreg részéről izgalmi, illetve bénulásos állapot. A se-n- 
sorium rendesen tiszta és a zavarok rendesen csak az agynyomásos tünetek 
fokozódásával fejlődnek ki. A betegség 2—6. napján herpes labialis lép fel, 
a láz magas, continua vagy rem ittaló. Vérképben leukocytosis, a süllyedés 
fokozott. A betegség tartam a gyógyszeres befolyásolás nélkül 8—14 nap. A 
betegség kiállása im m unitást hagy maga után.

A M. e. AETIOLOGI-ÁJA: tisztázott. Okozója a Neisseria intracellulrís 
(meningococcus, diplococcus Weichselhaum-i) Gram :— dúploccecus, mely 
gennyben a genny sej telken belül helyezkedik el. Csak állati fehérjét ta rta l
mazó táp talajon  nő. Négy typusa van. Ügy a napfény, m int a fertő tlenítőkkel 
szemben igen. érzékeny, a kiszáradást csak órákig b írja  ki. A legkevésbbé 
ellenálló kórokozók egyike. Állatok érzékenyek a toxir.nal szemben (endo- 
toxinja van, de újabb megfigyelés szerint exotoxint is termel), azonban kísér
letileg nem fertőzhetők, nem fogékonyak. A fertőzés egyetlen forrása az 
ember.

A M. e. PATHOGENESISE: a meningococcus cseppfertőzéssel az orr- 
garat üregbe' ju tva, enyhébb hurutos m egbetegedést okoz. Az Orr garatű r 
nyálkahártyájából a liquorba,' m ajd  az agyhártyákra kerül a kórokozó. Az 
ú t még nem egészen tisztázott. A legújabb kutatások szerin t még m ielőtt a 
liquorba kerülne, baktériaem ia lép fel. Valószínű tehát a haem atogén fe r
tőzés, annál is inkább, m ert a körfolyam at gyakran áll meg ebben a stádium 
ban. A fertőzés nem mindig okoz manifest meningitis!. Éppen a járványtana 
tapasztalatok h ívták  fel a figyelmet arra, hogy még a gyakorlottabb klinikus 
is ritkábban  diagnostisál M. e.-t, m int ahogy az valójában előfordul. Az 
abortiv  megbetegedések gyakoriak; járványtan i jelentőségük az, hogy éppen 
olyan, sőt veszélyesebb cocus-ürítők, mint a manifest esetek reconvalescens, 
illetve ineubatios ürítői. A M. e.-nál is találkozunk a coiccus gazdaság minden 
form ájával. A meningococcus gazdák szarnia nagyobb, m int a diphtheria 
bacillus gazdáké; egy megbetegedésre 10—20 coccus hordozó ju t. Hogy ezen 
nagyszám ú hordozók ellenére aránylag kevés a megbetegedés, azzal m agya

9 8 7



rázható, hogy a M. e. irán ti fogékonyság csupán 0.5%! A gazdaság 3 hónap
nál hosszabb ideig nem  szokott tartan i. Mivel a gyógyulás nem jelenti a kór
okozó m entességet, a gyógyult egyén vagy  3 héttel a teljes gyógyulás után, 
vagy kétszeres „meningococcus: 0 “ lobaratóriumi le le t után térhet csak 
vissza alakulatához.

A 3 hetes term inus gyakorlatilag jobban bevált.
A betegség lethalitása ha csupán a klinilkailag m anifest eseteket tek in t

jük — aránylag magas.
A M. e. TERJEDÉSI MECHANISMUSA: cseppfertőzés. A tárgyak útján 

való terjedés és a porfertőzés a kis ellenállóképesség m iatt alig jöhet szóba.
A M. e. JÁRVÁNYTANA: M. e. járványokról a rendkívüli kis' fogé

konyság és 'a cQiccushordozók nagy száma m iatt tulajdonképpen alig beszél
hetünk. A m egbetegedések túlnyom ó többsége nem  epidemicus“, hanem 
„sporadicus“ . Ha elő is fordul valahol járvány, elhúzódó, nem  explosiv, a 
m egbetegedettek száma — az összlakossághoz viszonyítva — csekély: m in t
egy 0.05-—0.3 0/oo- Ez a tén y  vezete tt számos orvost a rra  az érthető, de hely
telen m egállapításra, hogy a M. e. „nem contagiosus megbetegedés“. Az igaz
sághoz közelebb álló lenne az a m egállapítás, hogy a „legkisebb contagiositású 
megbetegedéseink egyike“ . Évi hullám zása nem kifejezett. Évszakos hullám  
zása őszi-tavaszi culm inatiot m utat. A 2. m anifest megbetegedés járvány- 
tanilag nem  értékelhető.

A  csapatorvos feladatai a M. e. elleni küzdelemben:
A M. e. elleni küzdelem  kétségtelenül nehéz, m ert nemcsak a beteg, 

hanem a nagyszám ú — ism eretlen  — coccus hordozóra is tek in tettel kell 
lenni. Ugyanakkor egyszerűsíti a védekezést a kórokozó csekély ellenállóké
pessége. Az activ és passiv im m unizálás kérdése is csak kísérleti stádium ban 
van. Igen hatásos fegyvereink az antibioticum ok és chem otherapeuticum ok, 
melyek a betegséget nem csak m egállitani, de kifejlődését meggátolni is képe
sek. A különböző sprayk alkalm azása célszerűtlen.

1. JÁRVÁNYVESZÉLY ESETÉN: a teendők megegyeznek a Sc.-nál 
közöltekkel.

2 EGY VAGY TÖBB MEGBETEGEDÉS ESETÉN: az első teendő a beteg 
azonnali elkülönítése és kórházba szállítása. A továbbiakban a coccus gaz
dák fe lkutatása és elkülönítése lenne az ideális. I t t  komoly nehézséget okoz 
az, hogy meningococcus gazda ku ta tásra  csak kevés laboratórium  van beren
dezkedve. A veszélyeztetett és gyanús szobatársak mozgó karantinizacióját a 
Mo.-nél közöltek szerint kell megszervezni. A labor.-i vizsgálathoz a vála
dékot a „Di.“ csőben vesszük le  és küldjük be. A -pálcát előbb meg kell 
hajlítani.

A K arantin tartama: 8 nap.
A M. é .-val le tárgyaltuk  azokat a fertőző megbetegedéseket, m elyek a 

honvédségben 195Q—51. év  őszi-tavaszi időszakában előfordultak.
A teljesség kedvéért m egem lítjük, hogy ugyancsak téli cseppfertőzéses 

m egbetegedésnek számító enkephalitis epidemicát, influenza epídemicát és 
varicellát, valam int a rubeolát nemcsak azért nem 'tárgyaljuk, • m ert a fenti 
időszakban ezen m egbetegedések nem  fordultak  elő, hanem  azért sem, m ert 
vagy igen ritka , vagy teljesen veszélytelen megbetegedések. Esetleges, előfor
dulásukkor a honvédorvos feladatai te ljesen analógok a  Mo.-nél közöltekkel.

Karantint nem  rendelünk el.
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Bár a fenti időszakban pertussis (szamárköhögés)1 nem  fordult elő, mégis 
szükségesnek véljük, hogy futólag foglalkozzunk vele.

A PERTUSSIS (Pe.): 6 naptól 3 hétig terjedő incubátios rohamos, gör
csös köhögéssel járó, lázas, fertőző megbetegedés. G yerm ekeknél is, de fe lnő t
teknél méginkább a stadium  convulsivum elm arad és csupán hurutos tünetek  
lépnek fel. Kiállása im m unitást hagy.

A Pe. AETIOLOGIÁJA: tisztázott. A Borde és Gengou által felfedezett. 
Gram —, haemophilbacillus. Ellenállóképessége igen kicsi. K izárólag em berre 
pathogén. Á llatok nem  fogékonyak. Egyedüli forrása a fertőzésnek a beteg 
ember.

A Pe. PATHOGENESISE: tisztázott. A bacillusok cseppfertőzés ú tján  az 
alsó légutak nyálkahártyájára jutnak, o tt felületi necrosist okozva, a sejtek 
ben elszaporodnak. Ezzel m agyarázhatjuk a lappangási szak fertőzőképtelen
ségét. A bacillusok a sejtekből valószínűleg rendszeresen a vérbe ju tnak . A 
görcsös köhögés a kórokozók közvetlen idegizgalmi hatására  jönnek létre . A 
hurutos és a convulsiv szak elején a kórokozót 90—100%-ban a convulsiv szak 
harm adik hetében m ár csak 30—35%-bam, a negyedik hét után. 10% -nál is 
kevesebb esetben lehet a nyálban kim utatni. Bacillusgazdaság a Pe.-nál nem 
fordul elő.

A Pe. iráníti fogékonyság 100%-os.
A halálozás a korral fordítva arányos, még gyerm ek korban sem m agas
A Pe. TERJEDÉSI MECHANISMUSA: cseppfertőzés. Tárgyak közvetítő 

szerepe nemcsak a kórokozó kis ellenállóképessége, de am iatt is kizárt, m ert 
a kórokozó tárgyakról az alsó légutakba nem ju that.

A Pe. JÁRVÁNYTANA: élesen kifejezett évi periodicitást és kevéssé 
kidomborodó saesonalitást m utat. Ez utóbbinak oka az, hogy a Pe. oly erős 
köhögéssel jár, mely a nyári hónapokban is biztosítja a kórokozó szétszóró
dását. A fertőző források (betegek) mindig könnyen fellelhetők.

A  csapatorvos feladatai a Pe. elleni küzdelemben: szinte kizárólag a fe r
tőző forrás ártalm atlanításából áll. Fertő tlenítésre a P e.-nál szükség nincsen, 
úgyszintén nincs a portalanításnak, sem különösebb szerepe.

1. JÁRVÁNY VESZÉLY esetén a teendők m egegyeznek a Sc.-nál közöl- 
tekkel.

2. EGY VAGY TÖBB MEGBETEGEDÉS esetén: legfontosabb, szinte 
egyedüli teendő a beteg gyors elkülönítése. Karantinra szükség  nincsen, a 
beteg szobatársait 14 napig ta rtju k  orvosi megfigyelés ala tt. Am ennyiben 
8—10 megbetegedés fordulna elő, úgy a mozgó karan tin t elrendelhetjük 14 
napra, a M. E.-nál közöltek szerint.

Ügy az aktiv, m int a passiv immunizálás — gyerm ekeknél hatásos — 
honvédségnél a korosztályok védettsége m iatt értelm ük nincs.

Befejezésül fel szeretnénk hívni a csapatorvos e lv társak  figyelm ét az 
alábbi gyakorlati kérdésekre:

1. A fertőző-beteg bejelentésének pontossága. A bejelentésiek rendszeres
sége nélkül nem kaphatunk helyes képet, a honvédség m indenkori járvány- 
helyzetéről. Enélkiil pedig sem a polgári járvány  védelm i szervek felé nem  
tudunk időben értesítést adni, sem pedig — pld. tovahaladó járvány  esetén 
— nem tudjuk  a veszélyeztetett 'terü letek  csapatorvosait időben kiértesíteni 
és számukra segítséget nyújtani.

2. Igen hasznosnak és célszerűnek véljük, hogy a csapatorvos ne „zárja 
le részéről“ a beteg ügyét azzal, hogy a kórházba küldte. A kórház pontos
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di agnosisa k ev ert fertőzésekre h ívhatja  fel a figyelmet, különösen a kezdő 
csapatorvosmaík diagnostikai té ren  a- jövőre okulásul szolgálhat. A betegség 
lefolyása fe lh ívha tja  a figyelm et arra, hogy esetleg rosszabb prognosisú meg
betegedések járványáró l van szó és így a védekező rendszabályokat még ide
jében  szigorítani tudja. U gyanakkor járványügyi megfigyeléseivel komoly 
segítséget n y ú jth a t a kórház fertőző osztályának kétes diagnosísai számára. 
T alán  sehol sem  olyan gyümölcsöző az együttm űködés csapatorvos és a kór
házi szakorvos közö tt, m int éppen a járványos megbetegedéseknél.

3. A polgári gyakorlatban a fertőző betegek családtagjai — bizonyos 
esetekben — m unkahelyükről eltiltandók. Ez a polgári gyakorlat zavarja a 
csapatorvos e lv társak at intézkedéseikben olyankor, am ikor nem  a honvéd 
egyén, hanem gyermeke, vagy hozzátartozója betegedett meg.

Tekintve, hogy a cseppfertőzéses megbetegedéseiknél, m int fertőző fo rrá
sok, a felnőttek csak ritkán jönnek szótra, továbbá, hogy a honvédségnél sze
replő korosztályok védettsége — koruknál fogva —- nagy, a fenti polgári 
gyakorlatnak a honvédségnél érte lm e nincs.

Nem rendeljük  el a honvéd hozzátartozó távolm aradását: Mo., P. e., M. e. 
Enkephalitis e., influenza e., varicella, rubeola é s . Pe. eseteiben.

Di.-iiál labor.-i vizsgálat u tán  döntünk. Ha a honvéd nem  hordoz virulens 
törzset, úgy o tthonm aradását nem  rendeljük  el. Ha virulens törzset hordoz, 
úgy 8 napi o tthon i carantin  célszerű. Se.-mái sem rendeljük el a honvéd hoz
zátartozó otthonm aradását, ellenben 1 héten  keresztül 2 naponkint szűrővizs
gálatnak  vetjük  alá: a laktanyában.

A hideg hatása  a sze rv e se t m ű ködésére
Irta : dr. Fiam  Béla

orvosszázados.

A hideg évszak beköszöntése a  honvédet és honvédorvost egyaránt új fel
adatok elé állítja . A honvéd szervezetének alkalmazkodnia kell a külső hideg 
hőmérséklethez, a honvédorvosnak figyelnie és ellenőriznie kell ezt az alkal
mazkodást, hogy idejében meg tu d ja  előzni a hideg okozta károsodásokat (hü- 
léses megbetegedések, fagyások, stb.). Szükségesnek tarto ttuk  ezért azt, hogy 
á1 tekintsük azokat .a fiziológiás behatásokat, m elyeket a hideg környezet a 
szervezetre gyakorol.

A képet a hőszabályozásban beálló változásokon keresztül kell m egnéz
nünk. Szervezetünk hőt term elhet és veszíthet fizikai és kém iai úton. A fizikai 
ú t a sugárzás, vezetés és párologtatás fokozódása, vagy csökkenése; a kémiai 
ú t az anyagcsere fokozódása, vagy  csökkenése, az ú. n. horm onális hőszabá
lyozás. Meleg környezetbe^, az ú. n. kom fort zónában 27—32 C° között a hő
term elés é-s vesztés egyensúlyban van.. Ilyenkor sem verejtékezés, sem dider

990



gés nincs (az adatok a m eztelen em berre vonatkoznak). Ennél alacsonyabb hő
m érsékleten azonban a szervezet hővesztése nagyobb lesz a term elt hő meny- 
hyiségénél, míg elér az ú. n. k ritikus zónáig (23 C°) ahol m ár a fizikai regu
láció egymaga nem képes a standard  hőm érsékletet fenntartani, s egyre in 
kább és fokozódó szerepet kap a kém iai reguláció.

Petrovszkij (1.) és Krotkov (2.) adatai szerint, ha a szövetek hőm érsék
lete 18 C°-ra csökken, a vérkeringés felére redukálódik, 16 C°-nál kapilláris 
alvadások következnek be és csökken a sejtanyagcsere. A hideg következté
ben kezdetben egy vasokonstrikció lép fel, m elyet sápadtság kísér, m ajd  loká
lisan dilatációba megy át, m elyet a fellépő pir m utat, ezután paralizis követ
kezik be, melyet cianózis kísér. Bazett és m unkatársai (3.) a dilatációs fázis 
a la tt hideg behatásra intravasculáris gyulladások fellépését észlelték. Henry 
(4.) hideg behatás a la tt vénás nyomáscsökkenést észlelt, s ezzel m agyarázza 
a hideg hatására beálló ödéma képződést. G reenfield és m unkatársai (5.) az 
u jjak  kapillárkeringését vizsgálva szintén kapillár konstrikciót találtak. A fizi
kai hőszabályozás tehá t először a felületeken átáram ló vér m ennyiségének 
csökkentésével igyekszik a hőt a szervezeten belül raktározni. Ezt a célt szol
gálja a bőr símaizomzatának összehúzódása, az ú. n. libabőrösség is.

A test második nagy hővezető felü lete a tüdő. A  h irte len  hideg k ö rnye
zetbe kerülő ember légzéstípusa megváltozik, m egritkul és mélysége csökken. 
M iután az egyébként amúgy is csökkent keringés a szövet oxigenizációt defi
citbe ju tta tja , a légzés megváltozása m éginkább ron tja  a szervezet oxigén el
látását és hozzájárul a cianózis kifejlődéséhez. A tüdőm űködés megváltozása 
reflektórikus, s az alkalmazkodás létre jö tte  u tán  norm alizálódik, sőt az oxigén 
deficit m iatt mélységében még növekedhet is.

Sokkal inkább fokozódik a hővesztés akkor, ha  a szervezetet nem  tisz
tán  hideg, hanem  nedvesség és hideg együttes behatása éri. K rotkov (2.) 
szerint ilyen esetekben 0 C° fe le tti hőm érsékleten is fagyások következhetnek 
be. G laser (6.) szerint 3 C°-ú vízben a hővesztés 10—12 Kal/min. Ugyancsak 
fokozódik a hővesztés a levegő fokozott áramlása, fáradtság, kim erültség, alul- 
táplálás esetén is. Az életkornak jelentősége van m ind az alkalmazkodás, m ind 
az aku t hidegtűrő képesség kialakulásában. Krag és Kountz (7.) szerin t öre
gebb szervezet ham arabb ju t  hővesztéses állapotba, m int a fiatal. H ideg ha
tásra  megváltozik a vér összetétele. Emelkedik a vércukor szint. A fehérjék  
mennyisége csökken (Spealman és tsai, 8.), különösen m egkevesbedik a vér 
fibrinogen koncentrációja (Henriques és tsai, 9.). A vérben fokozódik a szén
sav felszaporodás, s a fokozott fehérje felhasználás csökkenti a v é r puffer 
készségét és m egváltoztatja osmotikus viszonyait, ezzel is elősegítve az ödém a
képződést. A v é t ph kissé acidótikus irányba tolódik el.

A fizikai hőszabályozás elégtelensége maga u tán  vonja a kém iai hőszabá
lyozás fokozódását. Hideg környezetben emelkedik az anyagcsere, fokozódik az 
oxigén szükséglet, egyúttal rom lik a szövetek és sejtek  oxidációja, m ely elő
segíti a fagyás létre jö ttét és az ezzel kapcsolatos klin ikai képek kialakulását.

Hideg hatására a pajzsm irigyben a hiperfunkciós működés tünetei lépnek 
fel, m elyet egyúttal thyroxinaem ia kísér. Thérien és m unkatársai (10.) huza
mosabb ideig hidegnek k ite tt állatoknál mellékvese hypertrophiát találtak, 
em bernél is fokozódik az adrenalin  elválasztás. Desoxycorticosteron csök
kenti a hidegtűrő képességet (11.), ugyancsak hasonló eredm ényre vezetett a 
thiouracil adagolás is.
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Mindezek a tényezők az anyagcsere folyam atok fokozódásával emelik a 
Szervezet hidegtűrő képességét, term észetes tehát, hogy a szervezet oxigén 
ellátása és a h idegtűrő  képesség között szintén összefüggésnek kell lenni. 
K o ttk e  és társai (12.) szerint az anoxia a la tt bekövetkező hővesztés embernél 
és egérnél a legnagyobb. Bigelow és m unkatársai (13.) anyagcsere vizsgálatok
k a l igazolták, hogy hideg esetében a szövetoxigenizáció csökken, m ajd fel- 
m elegítés u tán  a norm ális m értékre té r vissza. Ádoph (14, 15.) vizsgála'ai 
viszont szövetkárosodásokra m utatnak, aki a hű tö tt patkányok oxigén szük
ség leté t felmelegítés u tán  a kiindulási értéknél kisebbnek találta, s m egálla
p íto tta , hogy a h idegtűrő  képesség az oxigén nyom ásának növekedésével 
fokozódik.

Igen érdekesek azok a — nagyrészt állatkísérletes — vizsgálatok, melyek 
a  v itam in  ház ta rtás és a hidegtűrő képesség közötti összefüggésekkel foglal
koznak. Ershoff és m unkatársai (16.) 2 C°-on A-vitam inm entes diétán ta rto t
tak patkányokat. Az állatok tűrőképessége a kontroll csoporténál kisebb volt 
és igen gyorsan elpusztultak. Hegsted (17.) fokozott thiam in szükségletet álla
p íto tt  meg patkányoknál. T h érk n  és m unkatársainak (10, 18, 19.) kísérletei a 
C-vitam in igen fontos szerepét m utatják  a tűrőképesség növekedésében és az 
alkalm azkodás kifejlődésében. C-vitam in adásával a m ellékvese hiperirófia 
csökken, a pajzsm irigy működés fokozódik, emelkedik a vérnyom ás, nő a te s t
súly . M iután a C -vitam innak az em beri szövetek gázanyagcseréjében (20.) 
igen  fontos szerepe van, a jó C-vitamin ellátás, sőt általánosítva a jó  vitam in 
ellá tás igen nagy m értékben megnöveli a hidegtűrő képességet és elősegíti a 
szervezet hideghez való alkalm azkodását.

Ez az alkalm azkodás, m int a fenti adatok is bizonyítják, részben reflexes 
fo lyam at — m int azonnali válasz —. részben az idegrencdszer folyamatos be
folyásának hatására  — m int alkalm azkodás — fejlődik ki. Ehhez a kifejlődés
hez okvetlenül szükséges a hipotalam us-hipofizis rendszer ép működése. A 
hipotalam us hátsó részének daganatai, gyulladásai stb. m egszüntetik áz ember 
hom oioterm iáját eis poikiloterm m é alak ítják  át a szervezetet. M int reguláié köz
pont a külső reflexek  hatására működik, s így a hidegtűrő képesség kialakí
tásában  nagy szerepe van a kondicionálásnak, m ellyel a károsító reflexek és 
kóros feltételes reflexek  kialakulását megelőzhetjük. Ennek a kondicionálás
n a k  egyik tényezője a helyes ruházkodás, torna, fürdés, stb is.

Összefoglalva m egállapíthatjuk, hogy a kém iai hőszabályozás a hipotala- 
m us-hipofizis-pajzsmirigy-m ellékyese rendszer fokozott aktiválódásával fokozza 
a  szervezet oxidációját. E rendszeren belül a vitam inok, különösen a B csoport 
és a  C-vitamin szerepe a sejtégések fokozásában nyilvánul meg.

Ha a szervezet e védekező rendszereket nem  használja ki, illetve, ha a k i
használás m ellett a hővesztés tú llép i a term elés fokát, fennáll a közvetlen 
szövetkárosodás veszedelme. Petrovszkij professzor (1.) a következő pontokba 
fog lalta  össze azokat a  tényezőket, m elyek a fagyás lé tre jö tté t elősegítik:

1. .éhezés,
2. avitaminózisok,
3. ideg- és elmebetegségek,
4. nedvesség,
5. végtag vénák  kitágulása,
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6. vérveszté's,
7. anaemia,
8. éisérülések,
9. ischaemia,

10. trophoneurcsisok.

K iegészíthetjük ezeket még a következő tényezőkkel:
a) fáradtság, kimerülés; 
h) hiányos, vagy célszerűtlen öltözködés;
c) a levegő áram lásának fokozódása (szél):
d) alacsony oxigén nyomás, vagy a  légzés bárm ilyen okból való 

csökkenése;
e) érzéstelenítők és hőcsökkentő szerek;
f) alkohol.

Az alkohol kérdésével külön kell foglalkoznunk. Az alkohol, m int gyorsan 
és tökéletesen égő tápanyag, növelni képes a szervezet hőterm elését, hátránya 
azonban az, hogy vasodilatációhoz vezet, csökkenti az idegrendszer re flex 
készségét és ellenőrző képességét, s így felm elegítő hatása hátrányban  van a 
károsító  hatásaival szemben. Alkoholt ezért hideg elleni védekezésben hasz
náln i tilos, csak terápiásán, felmelegítő képességét kihasználva.

A fentiek alapján m egállapíthatjuk, hogy a hideg elleni védekezés, a lkal
mazkodás, kifejlesztés, illetve megelőzés legbiztosabb módja a jó  és helyes 
irányban  beállított fehérje és vitam indús táplálkozás, az öltözködés rendjének 
helyes megszervezése és a  hideghez való fokozatos hozzászoktatás.
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A  t é l i  v é d ő r u h á z a t  k é r d é s é r ő l
Irta: Dr. Fiam Béla

orvosszázados
N éphadseregünk az idei télen vezeti be a Szovjet Hadsereg Nagy Hon

védő H áborúja tapasztalatai a lap ján  a  korszerű réteges ruházkodást. Szüksé
gesnek ta r t ju k  p á r szóval ennek a  ruházkodási m ódnak fiziológiás szem pont
ból való ism ertetését.

A réteges té li védőruházat célja az, hogy a tes t köré különféle hőm ér
sékletű (belülről kifelé csökkenő) légrétegeket biztosítson s ezáltal csökkentse 
különösen a sugárzásos hőleadást, am ely Malücsev szerin t az össz-hő veszt és 
79—30%-a is lehet. Egyúttal megakadályozza a nagyobb légmozgások á lta l 
okozott ex trém  hőveszteséget. A ruhaanyagok hővisszatartó képessége azok 
pólust árta lm án alapszik, tehát egyenesen arányos az anyag vastagságával és 
fordíto ttan  a súlyával. Minél lazább szövésű, illetőleg minél bolyhosabbra 
szőtt egy anyag, annál nagyobb a levegőbefogadó képessége, annál nagyobb 
a hővisszatartó képessége. Ebből az elvből indult ki a réteges ruházat alkal
mazása. A helyes öltözködési mód a következő: Első ré teg : atléta-trikó, vagy 
könnyű pam uting. A  testfelü let és ing között lévő légköpeny hőm érséklete 
egyenlő lesz a testfelü let hőm érsékletével. Hővesztés, ilyen viszonyok között, a 
trikó  külső fe lü le tén  á t  tö rtén ik  a m ásodik rétegbe. A  második réteg közön
séges ing.' A trik ó  és ing közötti légköpeny hőm érséklete alig valam ivel a la 
csonyabb a bőrfe lü le t hőm érsékleténél. E két ré teg  hővisszatartó képessége 
kb- egy pullover hővisszatartó képességének felel meg. A harm adik réteg  
H andling és alsónadrág, m elynek laza szövése m iatt igen nagy hővisszatartó  
képessége van és zárolja az első k é t ré tegen  keresztül történő hővesztést. Mi
u tán  laza szövésű, a  légmozgások hűtő  hatásának erősen k i van téve, efölé 
egy sűrű szövésű anyagra van szükség, m elynek célja semmi más, m inthogy 
szél és víz át já rh a ta tla n  legyen. Ezt a célt tö lti be a m i öltözködési típusunk
ban  az ingzubbony. E mégy réteg  alkalm azásával nagyobb hidegek, ellen 
kitűnően óvó védőruházatot nyerünk. A réteges ruházatnak  meg van az az 
előnye is, hogy lazább, nem  tapad  szorosan a testhez, így annak mozgásait 
megkönnyíti. A  m unka okozta verejtékezés a régi típusú  ruházat m ellett a 
szervezet gyors lehűlését eredm ényezte, m iután az ing és felső ruha között 
komoly hővisszatartó  réteg nem  volt. A  réteges ruházatnál a term elődő pára 

't e l í t i  a bőr és ing  közötti légköpenyt és fokozatosan az egym ásután követ
kező rétegek a flanelling-alsónadrágig. Csökken a páravesztés s a te líte tt lég
rétegek akadályozzák a további párologtatást, ezáltal hőretenciót hoznak létre  
a szervezetben.

E rétegek fölé jön a köpeny, ille tve  erős hővesztésnek k ite tt fegyverne
m eknél a v a ttak ab át és nadrág, m ely tökéletesen izolálja a szervezetei n  külső 
hőm érséklettől. E g y ú tta l b iztosítja a ruházaton keresztüli kisfokú- légcserét 
és a bekerülő hideg levegőnek fokozatos felmelegedését.

Hasonló réteges védelm et kell biztosítani a láb részére is. Ezt a célt szol
gálja az ú jonnan rendszeresített nagym éretű  kapca, m ellyel két védőréteget 
tudunk a lábfej fö lö tt létrehozni. A lábbeli kérdésben a legfontosabb szem 
pont az, hogy kellő bő legyen és szabad mozgást engedjen a lábnak, anélkül 
azonban, hogy a já rá s  biztonságát akadályozná, illetve fddörzsöléshez vezessen.

Mindezek a lap ján  elm ondhatjuk, hogy honvédségünk korszerű ru h áza tta l 
van  ellátva, m elynek helyes alkalm azása védi a szervezetet és biztosítja a téli 
kiképzés sikerét. i
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A Szegedi Orvosi Egyetem Sebészeti Klinikájának (igazgató: Jáki G yula dr. egyet, 
ny. r. tanár) és Kórbonctani- és Kórszövettani Intézetének (igazgató: Korpássy Béla 

dr. egyet. ny. rk. tanár) közleménye.

A r t e r i á h  k o n z e r v á l á s a  és t r a n s p l a n t á l á s a *
Írták: Sin Lajos dr., Bérezi György dr., Gál György dr. és

Ormos Jenő dr.

A klinikai ku tatás szám ára m indig a gyakorlat veti fel a problém ákat, 
így van ez az érsebészettel is. Az utóbbi évtizedek óriási ipari fejlődésével 
együtt jár az érsérülések szám ának megnövekedése, de éppen ez a fejlődés 
adta meg a lehetőséget ezen sérülések ellátására is. Lambert, Hallowel, Jassi- 
rnowsky, Szcsipacsov és Carrel ugyan kidolgozták az é rvarra t technikáját, azon
ban k iterjed t defektussal járó érsérülések ellátásában ez nem  bizonyult elég
ségesnek. Egyesek közülük m ár 40 évvel ezelőtt sikeres k ísérleteket végeztek 
arté riák  konzerválására és átü lte tésére  vonatkozóan. A technikai nehézségek 
m iatt azonban ezen kísérletek kiszélesítése és gyakorlati alkalm azása nem 
volt lehetséges.- Az újabb im pulzust a második világháború k ite rjed t érsérülé
sei és érsebészeti tapasztalatai ad ták  meg. így  a Nagy Honvédő H áború a la tt 
a front mögött érsebészeti osztályok alakultak. Más országokban is ezután ve
te tték  fel ú jra  az érsebészet problém áit. Az olyan k iterjed t a rté ria  sérülések 
esetében, melyeket egyszerű, vég a véghez (term ino-term inalis/ v a rra tta l el
lá tn i nem  lehetett, lékötés vált szükségessé, m ely még perifériás ereken is 
nagy százalékban a végtag elvesztésével járt. Pl. art. poplitea sérülés esetében 
a lekötés Gegenius és Männlein  szerint 50%-ban, Petr óvsz,új szerint 26.3%- 
ban vezetett gamgraenához. Ily irányú  tapasztalatok vetették  fel ism ét azt a 
gondolatot, hogy a sérülés révén elpusztult érszakaszt valam ilyen anyaggal 
pótolják.

Egyik megoldási lehetőség a hiányzó artéria szakasznak ugyanazon egyén
ből v e tt vénával (saphena, cubiti, stb.) való pótlása, mely a gyakorla tban  az 
arté ria  transplantálással szemben háttérbe szorult (2., 13.). Ennek okai: a 
gyakrabban jelentkező varratelégtelenség és thrombosis, ille tve a vénák fala 
nem b írja  az artériás nyom ást és aneurysm a-szerű tágulat képződik.

- Másik módszer a m űanyagokkal való pótlás. Ezek az alloplastiCus anya-1 
gok, m in t a magnesium, polyethylen (opanol), m ethylakrylat (lucit) nem vál
tak  be, mivel nem sikerült leküzdeni a throm bosis készséget és .az ép szövettel 
való érintkezés helyén bekövetkezett necrosist.

A fenti-m ódszerek sikertelensége vezette rá  a k u ta tó k a t arra , hogy az 
arté riák  sérülését konzervált artériákkal lehet és kell pótolni.

1949-ben közölte Gross ezirányú alapvető kísérleteit. R ajta  kívül Swari} 
valam int Weis és Rühl foglalkoztak ezzel a kérdéssel. K utyakísérle teinket 
Gross és Swan  ezirányú tapasztalatai alapján állíto ttuk  be. Először a Gross’ 
által le írt konzerváló oldatot készítettük el, mely tulajdonképpen m ódosított' 
Tyrode-oldat és a puffer anyagokon kívül szőlőcukrot, valam int 10% plasm át 
tartalm az. Az oldat sterilizálását az eredeti előírástól eltérően nem  hővel, 
hanem  Seitz-szürővel végeztük. Az oldathoz ocm-ként 50 O. E. penicillint 
adtunk. Ezután steril körülm ények között eltávolítottuk egy k u ty a  hasi aortá-

* Előadásra került: 1951. V. 2. a szegedi O. E. szakszervezet tudományos szak
csoport ülésén és 1951. VI. 8. Budapesten megtartott sebészkongresszuson.
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ját, azt kb. 2 cm-es darabokra szabdalva, külön-külön egy-egy papiros dugóval 
lezárt Erlenm ayer-lombikba te ttü k , úgy, hogy a konzerváló oldat éppen el- 
lepje. A tárolás +  2 és +  4 C° között beállíto tt autom atikus elektromos hűtő- 
szekrényben történ t. I t t  em lítjük meg, hogy a m élyhűtéses konzerválási eljá
rások nem  váltak  be. Az ilyen módon konzervált ereket 5 naponként ültettük 
á t kutyába. A transp lan tá lás m ódja a következő volt: teljes m űtéti sterilitás 
m ellett, ae ther narkosisban (Petrovszk'ij „Érsebészet“ c. könyvében megemlíti, 
hogy a Nagy Honvédő H áború alkalm ával kb. 70%-b an  végezték érm űtéte ikst 
ae ther narcosisban), baloldali param edian, később m edian metszésből tö rtén t 
a behatolás. A beleket isolálva m egnyito ttuk a retroperitonem um o't. Rögtön 
szem betűnt a pulzáló ao rta  abdominalis, am elyet kb. 6—8 cm-nyi szakaszon 
kipraeparaltunk . Az aortá t proxim álisan és distálisan egy-egy Blalock-tszköz- 
zel lefogtuk, középső szakaszán az adventitiát kb. 1 cm hosszúságban eltávolí- 
to ttuk, m ajd az eret éles eszközzel h a rán tu l á tvág tuk . Ezután az érkonzervá-

i. ábra.
Aortagramm: 30 napos konzervatum  

35 napos transplantálás után. .

2. ábra.
Aortagram m : 11 napos konzervatum  

14 napos transplantálás után.

tum ban szövettani vizsgálatra 3—5 mm-es gyűrű t lem etszettünk, m ajd oldal
ágait gondosan lekötö ttük . Ezután 2—2 m atracöltéses tartófonál behelyezése 
u tán  kifordító, 'tovafutó m atracv arra tta l egyesítettük az átvágott aortához, 
olymódon, hogy az in tim ák összefsküdtek és a v a rra tso rra l az ér lum enét nem 
szűk ítettük  be. Először a distális, m ajd  a proxim ális leszorítást eltávoiítva, az 
esetleges vérzéseket egyes m atracöltésseí csillapítottuk. Ezután zártuk a hátsó 
peritoneum ot, m ajd a hasfalat rétegesen egyesítettük. K özvetlenül m űtét u tán  
csaknem  m inden állaton  tap in to ttuk  az artéria fem oralis pulzálását. Túlélő 
álla tainkon  az art. fem oralisok pulzálása m indvégig tap in tható  volt. Ez a 
tény, valam int a m űtétek  u tán  sorozatosan készíte tt arteriographia igazolja 
a transp lan ta tum  átjárhatóságát. (1., 2 .; 3., 4. sz. ábra.) H eparint kísérleteink-
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hez nem  használtunk, ellenben az operált állatokat m ár a második naptól 
kezdve naponta többször sétálta ttuk . A kísérleti állatokat m ű té t elő tt 24h-ig 
éheztettük. M űtét u tán  24 óráig melegítő szekrényben ta rto ttu k , bő folyadék-

. ■ 3. ábra.
Aortagramm: 10 napos konzervatum  

125 napos tramsplantálás után.

4 ábra.
Retrograd aortagramm: IS napos 
konzervatum  21 napos transplantá- 

lás után.

5. ábra.
30 napos konzervatum  30 napos 

transplants, ás után.

bevitel mellett. Harm adik nap tó l kezdve norm ál táplálható. A kísérleti állatot 
úgy helyeztük el, hogy sebzésén lévő kötést ne téphesse le.

A kísérleti technika, valam int a konzerválás alapelveinek elsajátítása cél
jából összesen 26 kutyán végeztük el a fent le írt módon a konzervátum ok be
ültetését. Kilenc túlélő kutyánkból a 3., 6., 7., 9., 14., 35. és 125. napon áldoz-
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tu n k  fel egyet-egyet szövettani vizsgálat, illetve aortagraphia elkészítése cél
jából (1. kísérleti táblázat). K ét ku tyánk  jelenleg is él, ezek közül egyiken a 
m űtét utáni 21. napon re trog rad  aortagram m ot készítettünk. A m ortalitás m a
gas százalékát a technika elsajátítása m ellett m agyarázza még az is, hogy, 
atraum atikus tűben lévő 0000-ás, vagy 00000-ás selyem helyett finom serosa-' 
tűvé) és 00-ás paraffinozott selyemmel, később szemészetben használt három 
élű atraum atikus tűben lévő selyemmel, m ajd catguttal végeztük az érvarrást.
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Kísérleti vázlat.

A konzerválással és transp lan tá lással kapcsolatban tapasztalatainkat a 
következőkben foglalhatjuk  össze:

A konzerváló oldat s te rilitá sára  rendkívül figyelemm el kell lennünk. Bak
teriá lis  fertőzés egy Ízben sem . következett be, bizonyítékául annak, hogy a 
Seitz-szürővel történő sterilizálás tökéletes. K ét ízben fo rdu lt elő, hogy a kon
zerváló oldatban sarcinák tenyésztek ki, b ár ilyen oldatból k ivett érrel is 
végeztünk sikeres transp lan ta tio t, Az oldat összeállításának kisebb eltérése 
nem  befolyásolja lényegesen a konzervált ér minőségét.

A konzervált ér transp lan tá lásának  sikerességét három  alapfeltétel szabja 
meg: 1. A transp ian tá tum  életképessége a beültetés idejében. 2. Az im m un
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biológiai : reakció a gazdaállat és a transplantátum  között. 3. A transp lan tá lás 
technikája.

A transplantátum  életképességét a beültetés elő tt szövettani vizsgálattal 
ellenőriztük (6. sz. ábra). M egjelent ugyan olyan közlemény is,, mely 1—25 
napig form aiinban fixált aorta-részlet sikeres transplan 'tálásáról számol be 
(3. b.y. Az immunbiológiai reakció kísérleteinkben nem  jöhete tt számításba, 
mivel csak hom oio-transplantatiót végeztünk.

6 . ábra.
Kutya aorta: 3 5  napos konzerimlás 
után beültetve, 7 napos tranep’an- 
tálás után. Rugalmas rostfestes.. 
150X. A rugalmas rostok megtar
tottak, közöttük a media belső ré
tegeiben leukocyta infiltratio. A bel- 

felületet fali thrombus borítja.

7. ábra.
Kutya aorta: 3 5 napos konzerválás 
után, rugalmasrost festés. 2 0 0 X 

Rugalmasrostok megtartottak.

■ A transplantáláskor gondosan ügyelnünk kell arra, hogy a transp lan tá tum  
lum ene kb. megegyezzék a gazdaállat m ár á tvágo tt erének lumenével, vigyázva 
arra, hogy annál tágabb ne legyen, mivel az így m esterségesen készített 
aneurysm a-szerű táguiat a throm bus képződést elősegíti. A transp lan tá lás el
végzésekor az oldalágakat lehetőség szerint kím élnünk kell.

A szövettani vizsgálatokat összefoglalva, a következőket á llap íthatjuk  
meg: az aortákból a konzerválás megkezdésekor és a transplantálás idejében 
végeztünk szövettani vizsgálatot, valam int feldolgoztuk szövettanilag az álla
tok elpusztulásakor, ille tve leölésekor a transp lan tá tum ot és a szomszédos 
aortaszakaszt. 4%-os form aiinban való rögzítés u tán  az anyagot paraffinba 
ágyaztuk és a m etszeteket haematoxylin-eosinnal, orceinnel és ofcein-haema- 
toxylin-pikrofuchsinnal feste ttük  meg.

A konzervált aorták  friss kontrollokkal összehasonlítva, nem  m utattak  
• az em líte tt festési eljárásokkal kim utatható elváltozást.

Az intim a a beültetés u tán  m ár az első napokban m indig elhal, m ajd sok
szor teljesen eltűnt, illetve azokban az esetekben, am elyekben fali throm bus 
képződött, a necrotisált intim a éles határ nélkül m ent át a throm busba. A fali 
throm bus négy hónap u tán  szervült és vastag kötőszövetből álló endolhellel 
boríto tt intim ává vált. Azon esetekben, am elyekben fali throm bus nem volt, 
az 5. hétre  csupán igen vékony új intim a képződött a transplantátum ban, 
valószínűleg az eredeti aortarész intim ájának átburjánzása, ill. az összevarrás 
helyén m indig keletkező kis fali throm bus szervülése s ennek a transp lan tá
tum  belfelületére való kúszása révén.
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A media az első napokban jórészt elhal, legfeljebb a külső rétegekben 
m arad  m agfestés és simaizom elem ek is csak i t t  m aradnak meg. A rugalm as 
rostok  ezzel szemben m indig m egm aradnak, legfeljebb ném ileg kinyúlnak 
(7. sz. ábra). E rre vezethető vissza a transp lan tá tum nak  egyes esetekben m eg
figyelhető kitágulása. Az első hetekben csupán a rugalm as rostok állnak ellen 
a v é r nyomásának. A media belső rétegében  az első napokban intenzív leu
kocyte infiltrátio  figyelhető meg. Az 5. héten  m ár sok helyt ú jra  lá tn i élő 
se jteke t, de még 4 hónap elteltével is vannak necrotisalt részek a médiában.

Az adventitiábam a beültetés u tán  erős lobosodás jelentkezik, sejtdús 
granulatiós szövet keletkezik idegentestóriássejtekkel. Ez a sarjszövet a szom
szédos eredeti aortarészleit adven titiá jában  is nagy szakaszon megfigyelhető. 
E sarjszövet a következő hetekben lassan eltűnik, ill. részben úgy látszik, ros
tos kötőszövetté alakul át, ezáltal erősíti az érfalakat. Négy hónap elteltével 
m á r csak a varra tok  körül lá tn i erősebb gyulladásos jelenségeket.

8. ábra.
Kutya  aorta: 30 napos konzerválás 
után beültetve, 35 napos transplan- 
tálás után. Haematoxylin-eosin fes
tés. 25X. A z  eredeti és a transplan- 
tált aorta rész összevarrás helyén, 
képződött szervült fali thrombus.

Az összevarrás m ellett az eredeti érfalban  is szokszor képződik necrosis 
lobosodással. I tt a belfelületeni a k é t összefekvő in tim a között lévő bemélye
dést m indig három szögalakú m etszlappal bíró fali throm bus tö lti ki, ami néha 
m in tegy  összeragasztja a két érfalat (8. sz. ábra). Ez p ár hét a la tt fokozato
san  kötőszövetté alakul, felszínét endothel bo rítja  s az eredeti érszakasz inti- 
m ája  mintegy enniEk a közbeiktatásával kúszik át a transp lan tá tum  csupasszá 
v á lt  belfelületére. Néha ennek a kis fali throm busnak a fo ly tatásaként az ere
d e ti érfal belfelületén is lá tn i fokozatosan elvékonyodó fali throm bust, amely
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szintén szervül. Ezáltal o tt is megvastagodott in tim a jön létre. Ugyanez a 
jelenség a transplantátum ban persze sokkal- gyakrabban észlelhető.

A sorozatos szövettani vizsgálat és aortagraphia, valam int m inden sikeres 
transplantátió  esetében az artéria  femoralis erőteljes pulsalása a rra  m utatott, 
hogy a le írt fali throm busok a transplan'tátum  átjárhatóságát nem  befolyá
solták, tehát nem recanalisatióról van- szó.

A rra a kérdésre, hogy a transplantátum , m int élő szövet, beépítődik-e és 
functionális egységet alkot az eredeti érrel, vagy pedig a gazdaér szöveteiből 
indul ki szöve'tburjánzás, am ely hosszabb-rövidebb idő a la tt á tépíti a trans- 
plantátum ot, azt válaszolhatjuk, hogy vizsgálataink eredm ényei megegyeznek 
Weis eredményeivel és arra  engednek következtetni, hogy bár élő szövetet 
ü ltetünk  be, az hónapok m vlva teljesen átépítődik. A gyakorlat szem pontjá
ból azonban ez a kérdés másodrendű, azért, m ivel a transp lan tá tum  functió- 
képes. Ennek bizonyítéka, hogy sikeres transp lan ta tio  u tán  a kísérleti ku tya 
éppen, olyan életképes, m int bárm ely más egészséges kutya.

Fentiek analógiájára kísérleteinket em beri a rté riá ra  is k iterjesztettük. 
Nem septikus és nem daganatos betegség m iatt ex itá lt egyéneknek steril kö
rülm ények között eltávolítottuk art. fem oralisuknak egy részét. Ezt szintén 
módosított Tyrode-oldatba tettük, azzal a különbséggel, hogy 10%-ban cso-

9. ábra.
Emberi artéria femorális. friss álla
potban. Haematoxylin-eosin festés. 

70X.

10. ábra.
Ugyanazon emberi artéria femorális, 
74 napi konzerválás után. U iem a-  
toxylin-eosin festés, 70X. Kifogás

talanul megtartott structure.

portazonos em beri plasm át adtunk hozzá. Az eret a továbbiakban a m ár lé irt 
módon ta rto ttu k  el és belőle azonnal, 14, 34 és 74 napi konzerválás u tán  egy- 
egy darabkát szöveti vizsgálatra kü ld tü rk .

A konzervált em beri art. femoralisokban a friss kontroliokkal összehason
lítva, a fent em líte tt festési eljárások segítségével különbséget nem tudtunk
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k im uta tn i (9., 10. sz. ábra). Az é rfa l m indhárom  rétege épnek látszott, jó m ag
festéssel, ép, rugalm as rostokkal és simaizom elemekkel.

Ebből arra  következtetünk tehát, hogy az így konzervált é r  beültetésre 
alkalm as. A világirodalom ban több esetről számoltak be, ahol hasonló módon 
konzervált em beri a rté riá t s ikerre l ü lte ttek  be veleszületett pulm onális steno- 
sisbaij, aorta coarctatióban és resecált thoracalis ao rta  aneurysm a helyébe 
(1., 3., 6 ., 11., 12.).

Akonzervált arté ria  transp lan tá lásának  igen nagy jelentősége van mind 
a béke, mind a háborús sebészetben.

Indicatiói nagy általánosságban:
1. k ite rjed t érsérülések (az érsérülések 7.7%-ában) (8 . és 4.),
2 . congenitalís vitium ok,
3. aneurysm ák.
Kívánatos t^há't, hogy m inden nagyobb sebészeti in tézetben minden idő

ben  beültetésre alkalm as konzervált érrel és é rvarrás technikájára begyakor
lo tt személyzettel rendelkezzék.

A Gudov f. érvarrógép forradalm osíto tta az é rv arra t technikáját. Hasz
n á la ta  meg fogja könnyíteni a sebész m unkáját és ki fogja küszöbölni az é r
v arrás  irán ti félelm et. Rem éljük, rövidesen nálunk is ‘használatba kerül.

K ísérleteket fo ly tatunk  az a rté ria  konzerválás! idejének meghosszabbítá
sára, a konzervátum  beültetésére alkalm as voltának és átépülésének szöveti-, 
szövettenyésztési-, sym pathicus beidegzési-, chemiai- és oxygénfogyasztási 
vizsgálattal való ellenőrzésére és a konzervált erek megfelelő am pullázási 
lehetőségére vonatkozóan, párhuzam ba állítva fixált artériák  transp lan tá- 
tió ivai és átépülésével.

Ö sszefoglalás:

26 kutyán  végeztünk aorta konzerválási és transp lan tá lási kísérletet. 9 
tú lélte  a kísérleteket, kettő t életben hagytunk.

Hasonló módon em beri a r té riá t is konzerváltunk, m ely a 74. napon s te ril
nek  bizonyult és szöveti vizsgálattal kóros elváltozást nem  m utatott. Ezek 
alap ján  úgy véljük, hogy transp lan tá lásra  alkalmas.

Szeretnénk azt az elvi hypothézisünket most beindíto tt kísérleteinkkel 
igazolni, hogy sikeres értransplantálásokhoz túlélő szövet nem szükséges. 
Ezért olyan konzerválási m ethödusokat kísérletezünk ki, melyek bárhol steril 
kau tálék  nélkül elvégezhetők, ugyanakkor a beültetésnél a fertőzés veszélye 
bacteriostatikus oldat révén nem  jön számításba. így  a gyakorlatba ez az 
e ljárás könnyen átvihető.
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Altatás során fellépő agyhérgi necrosis
Irta1: Dr. Juhász Pál 

orvosalezredes.

A m odem  neurohistopatológia m indinkább kezdi felism erni a vascularis 
"károsodások nagy szerepét. Eddig ism eretlen kórokú vagy veleszületettnek 
ta rto tt agyi károsodások szöveti vizsgálat alapján vascularis eredetűnek bizo
nyulnak. A vascularis károsodások egyik form ája az anoxias állapotok által 
létrehozott folyamatok. Oligophreniák, cerebralis a trophiák  bizonyulnak 
in trau terin  vagy szülési anoxias állapotok következményeinek. E csoportba 
sorolható, a lta tás során fellépő corticális necrosis k linikai és szöveti érdekes
ségeit szeretném  tárgyalni.

M. A. 3 éves fiúgyerm ek baloldali lágyéksÉTvvel 1947 novem ber 7-én kerü l 
m űtétre. Chloraethyllel történő elaltatás u tán  alig pár csepp aethert lélekzik 
be, am ikor szív- és légzésbénulás lép fel. A bőrm etszés m egejtssével a m űtét 
abbam arad és a beteg mesterséges lélegeztetés m ellett cardiacum okat és ana- 
lepticumokat kap. 30 percig ta rtó  mesterséges lélegeztetés u tán  indul meg 
a spontán szív- és légzésműködés. A beteg változatlanul öntudatlan  s kevés
sel a légzés visszatérése u tán  generálisait tónusos clonusos görcsroham zajlik 
le. Első nap 37.8, m ajd 8  napon keresztül 39—41.5 C°-os láza van. Ebben az 
állapotban öntudatlan, csupán intenzív tűszúrásokkal lehet védekezési reactió t 
kiváltani. Első nap enyhe cyanosis figyelhető meg, továbbiakban belgyógyá
szati eltérés — a lázas állapottól eltekintve — nincs. Fejmozgások szabadok, 
tarkóm erevség nem  észlelhető. Normálisnál tágabb, renyhe fényreactiójú, 
egyenlőtlen (jobb tágabb, m int a bal) tágasságú pupillák. Egyébként agyidegek 
rendben. Szájába te t t  folyadékot prom pt lenyeli. Mind a négy végtagban ex- 
tensiós tónusfokozódás, valam ennyi ízületben actív  mozgás. Inreflexek nem 
válthatók ki. Kétoldali Babinski. Fejforgatásra a végtago 'k 'tónusa, extensiós 
tartása nem változik. Ötödik nap az alsó végtagok extensiós tónusa kissé csök
ken, egyébként neurológiai változás nem  észlelhető. Görcsrohamok csak az 
első két nap ismétlődnek. 13. nap leláztalanodik, neurológiailag akkor sem 
változik. 16. nap bronchopneumonia lép fel, ismét lázas. 24. nap exital. B eteg

sége negyedik napján  végzett liquor vizsgálat 130/3-as sejtszámot, 0.08%-os
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fehérje  és 109 m g % cukorta rta lm at m u ta to tt. Többízben végzett vizeletvizs-. 
g á lá t negatív le le te t adott.

K linikailag az altatás so rán  fellépő anoxias állapothoz csatlakozó en- 
cephalopathia ism erhető fel. A  kórképet tudatzavar, hypertonias-hypokinesis, 
hypertherm ia és az első ké t nap ismétlődő tónusos clonusos görcsroham je l
lem zi. A  tudatzavar mélysége m ia tt pontosabb localis diagnosist in trav itam  
m egállapítani nem  lehet. A hypertonias hypokinesis súlyos foka, csak a két 
első nap jelentkező generálisait görcsrohamok m iatt, agytörzsi, elsősorban 
stria tum  károsodásra gondoltunk. Caine (5> 1923-ban m egjelent dolgozata 
elsőízben hívja fel eirre a kórképre a figyelm et. Azóta számos közlés (Löwen- 
berg  (26), Steegm ann  (35), B erluchi (4), stb.) jelent m eg és az alta tás során 
fellépő szív- és légzésbénulások u tán  visszam aradt agyi károsodások okát az 
átm eneti oxygen elégtelenségben keresik. E rre  az okra vezetik vissza az amy- 
lenhydrat, cyclopropan, nitrogenm onoxyd altatásná l fellépő idegrendszeri 
károsodásokat. Ezen az alapon végez Morrison (28) majom-, W einberger és 
tá rsa i (44) m acska-kísérleteket és állataikon ugyanolyan klinikai tüneteket 
észlelnek oxygénszegény levegő belélegeztetésénél, m int am ilyenek embernél 
a lta tá s  során fellépő légzésbénulás u tán  jelentkeznek. Nem az altató m ilyen
sége és mennyisége, hanem az átm eneti oxygénszegénység vagy oxygénhiány 
a kiváltó  ok. Ezen az alapon kell kórképünket az anoxiás folyam atokhoz csa
tolnunk. Barcroft (2) szerint az anoxiás kórképeket az alveolaris levegő oxy- 
géntartalm ának  csökkenésén k ívü l lé trehozhatja  anaemia és különböző kerin
gési zavar. Paters-Van S lyke  (30) m egkülönböztet histotoxicus anoxiát is, 
m in t am ilyenek a szénmonoxid-mérgezések. Sznyeszarev  (34) felosztásában 
külön kiemeli a traum ás shocknál fellépő anoxiát-

Külön érdekessége esetünknek a kórkép hosszú ideig ta rtó  fennállása, 
am i elsősorban a szöveti vizsgálat szem pontjából jelentős. Az irodalomból 
ism ert, fen tem líte tt esetek csak p ár napos túlélést ism ernek, csupán Steeg
m ann  (35) negyedik eseténél ism erünk 16 hónapos túlélést.

A liquorban észlelt pleocytosist a szöveti vizsgálat kielégítően m agya
rázza: a diffus és florid lebom lással járó  sym pthomás gyulladásnak laborató
rium i jele. A liquorban észlelt m agasabb cukorértéket ugyanazzal a centrális 
vegeta tív  idegrendszeri zavarral kell m agyaaráznunk, m int a hypertherm iát- 
G lykosuriát és magasabb vércukor értéket észlel Morrison (28) állatk ísérletei
ben. Szerinte az anoxia m ellékvese hyperfunktió t és hypertrophiát okoz. Ese
tünkben  a vizeletben cukor nem  volt k im utatható  s a m ellékvese boncolásnál 
norm ális nagyságú volt.

Boncolásnál a disseminált bronchopnsum onián kívül a máj parenchym ás 
degeneratiója volt m egállapítható. K linikailag m ájlesióra u taló  tü n e t nem 
volt, de az agy szöveti vizsgálata sem m utato tt olyan tüneteke t (Alzheimer 
g lia — Konowalow  22), m elyek m ájrákosodásra lettek  volna visszavezethetők, 
hetők.

Boncolásnál az agy külső felszíne ép. Form alin fixálás u tán  a féltekék fron
talis  metszés lap jainak  felszínén szabad szemmel a kéregben elszórt, felszín
nel párhuzam osan, futó, sárgás, szemcsés, 1—3 cm hosszú csikók láthatók. 
Velőállom ányban, agytörzsben, kisagyban szabad szemmel lá tha tó  kóros elté
rés nincsen. Első ábra a corticalis pusztulásnak szabad szemmel könnyen meg
állapítható  k iterjedését és lokalisatió já t m utatja . A kiterjedés ennél sokkal 
nagyobb. Gazdag, zsíros lebom lást ta lálunk  o tt  is, ahol szabad szemmel a 
kéreg  épnek látszik és ahol a  N issl-képen a kéregstruk tu ra  jól kivehető. Az
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arté riák  és vénák rendszerétől függetlenül, a féltekék egész kéregállom á
nyára kiterjedő folyam atról van szó. Ép kéreg sehol sincsen, de még rever- 
sibilisnek ítélhető folyam at sem tételezhető fel. Teljes értékű m űködést ellátó 
kéregrész nincsen. A klinikai képet a diffus corticalis pusztulás ta r t ja  fenn. 
Az anoxia időtartam a és a cerebralis károsodás súlyossága között nincs m in
dig szoros összefüggés- Esetünk kérgi pusztulásának nagyfokú kiterjedését a 
félóráig tartó  légzésbénulás kielégítően magyarázza. W einberger és társai (41' 
szerint macskánál 2  perces keringési bénulás u tán  m ár van az agyban kór
bonctani elváltozás és 3 perc 10 m p u tán  ez az elváltozás állandó. Az iroda
lomból ism ert esetek 1—3 perces légzésbánulásról beszélnek, csupán Steecj- 
mann  (35) m ár em lített esetében fordul elő 30 perces anoxia. Ebben az eset
ben is ,a pusztulás az egész kéregre kiterjed  — a 16 hónapos túlélésnek és a 
reparatiós folyamatok befejezésének megfelelően súlyos féltekei sorvadással. 
Esetében a leptom eninx m egvastagodott, agytörzs és cerebellum  m ikroszko
pikus vizsgálatnál is ép.

Esetünkben a kéregpusztulás szöveti képe az egyes kéregterületekben 
különböző stádium okban lévő necrosis't m utat. Sym m etrikus elrendeződés 
nem ism erhető fel. A ganlion sejt pusztulás a legintenzívebb a parie táhs 
kéregben, ahol valam ennyi rétegben részleges necrosis áll fenn. A kéreg többi 
területében a harm adik és negyedik ré teg  pusztulása dominál. Egyes kéreg
részekben tehát jól felism erhető a pseudolam inarís lágyulás szöveti képe, 
máshol a  kéregnecrosis teljes. A jobboldali gyirus cinguliban, lobulus para- 
centrálisban, a jobboldali centrális tekervényekben, a bal parie tális lebeny
ben kéregstruk tura nem ism erhető fel, ezzel szemben a tem porális és occipi- 
tális kéregben csupán lam ináris sejtkiesés van, de zsírfestés alapján itt is 
m egállapítható a többi rétegben m egindult degenerátio. Az irodalom ban 
közölt esetek alapján nem  állapítható  az meg, hogy a nagy agy m elyik kéreg 
része a legérzékenyebb az anoxiás állapottal szemben. Fox  (10) a visuális és 
sensoros kérég károsodását, W einberger (41) a motoros és visuális, Steeg- 
mann (35) a centrális kéreg és ammonszarv pusztulását lá tja  elsősorban kiala
kulni.

A  Nissl-képek kis nagyítással tö rténő  átvilágításánál ta lá lunk  a kéregben 
teljes necrosist, nemcsak a ganglion sejteknek, hanem  a többi szővet elemek-

1. ábra. 2 . ábra.
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nek  a kiesésében is. Törmelékes, szerkezetnélküli, rosszul festődő mass.ák 
ezek, kisebb-nagyobb dehiscentiákkal, melyek a laboratórium i vizsgálatokat 
igen m egnehezítik (2., 3. ábrák). T alálunk azután a kéregben igen szép Erb- 
leichungsherd-t (4. ábra), többnyire élesen k ö rü lírt homogén világos területe
ket, m elyekben a ganglinosejtek teljesen hiányoznak és egyéb sejtes elem ia 
igen kis szám ban fordul elő. M áshol a corticális idegsejtek az ischemiás-homo-

3. ábra.
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genisálódás különböző fokozatait m u ta tják  (5- ábra), duzzadás, chromatolysis, 
Schattenbildung, teljes dissulutió. Pyknoticus sej'talak, schw ere Zeiler- 
krankung alig fo rdu l elő. A  sejtpusztulás localizátiójára vonatkozóan igen el
térők a szerzők véleménye. Spielm ayer  (36) szerin t anoxiás folyam atoknál a 
kéreg harm adik  rétegének sejtje i elfolyósodásra, a második ré teg  se jtje i zsu
gorodásra hajlam osak. Ugyanezt állap ítja  m eg Douglas (11). Morrison (28) 
decompressiós kam rában végzett kísérletei a lap ján  a m ajom agykéregben ezzel 
szemben a supragranuláris rétegekben lá t elfolyósodást m utató necrosist, míg 
a mélyebb rétegekben pycnosist. Steegm ann  (35) anoxiás eseteinek corticális 
sejtpusztulásában szintén m ind a  kétféle alakot felism eri. Egy hétnapos túl-
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éléssel járó  esetében csak zsugorodást, a 12 napos túlélés esetén pedig disso- 
lutiós folyam atot lát, egy harm adik esetében, am ikor az exitus 96 órával az 
anoxiás állapot u tán  következett be, pedig mind a kétféle alakot, a második 
rétegben pedig ő pyknosist á llapít meg. Ogurcova (29) szöveti vizsgálatai szin
tén a második és harm adik  réteg  sejtjeinek pusztu lását lá tja  elsősorban kiala
kulni, Sznyeszarov (34) hasonlóképpen állítja, hogy az anoxiás állapotokban 
a kéreg mély rétegei épek.

A m int Hajnal és K örnyey  (17;, Környey  (22), valam int Steegm ann  (35) 
közleményeiben olvashatjuk, esetünk is igazolja azt, hogy a barázdák m élyén 
a sejtkárosodás kiterjedtebb, m int a gyrusok tetején. Az idegsejtnek még 
folyam atban lévő pusztulása m ellett szólnak zsírkészítményei. A 25-ik napon 
még intenzív scharlach-R reactió t kapunk (6. ábra). Ugyanezzel a reactióval 
az is beigazolható, hogy a pusztulás igen kifejezett és k iterjed t a törzsducok- 
ban (7. ábra), thalam usban, putam enban, sőt a caudátum ban is, N issl-festéssel 
ezekben a dúcokban épnek látszó ganglinosejteket találtunk. Ponsban és nyúlt- 
agyban az ideg parenchym a degenerátiót nem  m utat. A kisagyban a kéreg- 
s tru k tu ra  m egtartott. Nissl-képben az idegseitek épek, de zsírfestéssel a P u r-  
kinje-sejtek, valam int a granuláris réteg legfelszínesebb sejtjei között bősé
gesen találunk szemcsés sejteket. A különböző toxicus folyam atokban igen 
nagyfokú vulnerabilitást m utató  Purkinje-sejteknek ez a re la tív  m egtarto 'tt- 
sága igen meglepő- De ez nem csak a mi esetünkben van így, hanem  az iroda
lomból ism ert anoxiás esetek is ezt m utatják . Himrich  (18) az ancxiát ebből

7. ábra. 8. ábra.

a szempontból hypoglycaem ával és ciánmérgezéssel hozza párhuzam ban, sze 
rin te  a működés károsodás sorrendje: kéreg-diencephalon-középagy-nyúltvelő.

M yelin-készítmények a várható  pusztuilást csak a kéregben m utatják , a 
se jttest m ellett a m yelin állom ány relative m eg tarto tt s a velőállom ányban a 
hüvelyek teljesen épeknek látszanak. A  ganglionsejt elsődleges pusztulása 
m inden kéreg terü le tben  felism erhető. Igen feltűnő a güa és m esenehym ális 
elemek gyenge reac'tiós készsége. Perivasculáris in filtrátum , m icroglia e lh a tá
rolás, m in t a reactiv  sym pthcm ás gyulladás jele sehol sem található. H iányzik 
'a sateílitosis is. Ugyanezt észlelte Sznyeszarev (34) is, aki ezen az alapon beszél 
areactiv  necrosisról. A  pia és a piális erek szintén épek. A necroticus te rü le
tekben a macroglia alig valam ivel gyengébben im pregnálódik és nyúlványai 
alig szegényesebbek, m in t a subcorticalis állományban. (8., 9. ábra.) A  25. napon
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joggal várható  reparatios folyam at még alig indult meg. A közölt Nissl-képe- 
ken az érproliferátio  m ég alig ismerhető fel. A kéreg hét különböző pontjá
ról készült P erd rau  készitm ény csupán a bal parietális terü le ten  m u ta t komo 
lyabb érburjánzást. (10- ábra.) Egyes terü le teken  a  ganglionsejt kiesés status 
cribrosus kialakulásához vezetett. Az Amm onszarvból készített Holzér festés 
(11. ábra) igen intenzív gliarostképződést m utat. Ez a corticalis érproliferátio és 
gliarostburjánzás a szervülés felism erhető jele.

10. ábra. 11. ábra.

A fenti eset áttanulm ányozása u tán  á llatk ísérletek  alapján próbáltuk 
rekonstruálni az anoxiás cérebralis károsodások kórbonctani folyam atát. Saj
nos, választásunk tengeri m alacokra esett. Ez az á lla t az oxygénhiánnyal szem
ben igen ellenállónak látszik. Decompressios kam ara h iányában vizsgálatain
kat fullasztással p róbáltuk  végezni. Jó l zárható  üveg edényben addig ta r to t
tunk  egy állato t, am íg a m ár teljesen felületes légzés 40 m p-es szünete t ta r 
tott. Hosszabb szünet esetén az állat m egdöglött. 40 m p-es apnoe u tán  k ivet
tük  az álla to t az üvegedényből s á lta lában  4—5 perc a la tt légzése normalizáló
dott, lassan felm elegedett s 8— 10 perc m úlva láb raállo tt. Ötször megismételvc-

12. ábra. ' 13. ábra.
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ezt a fullasztási kísérletet, 12 állatot vizsgáltunk meg. Részben fullasztással, 
részben elvéreztetéssel ö ltük meg az állatokat, 2, 3, 7, 12, 19, 30, 35 és 42 napos 
túlélés után. Fullasztás u tán  közvetlenül csak három  alkalommal lá ttu n k  kli
nikai tüneteket, az állatok egyik vagy m indkét hátsó  lábukat átm enetileg húz
ták, egy alkalommal két napig. Aluszékonyságot, étvágytalanságot egy alka
lommal egy napig láttunk . Klinikailag, tehá t a tü n e tek  reversibiliseknek lá t 
szottak. Boncolásnál a tengeri malacok agveleje szabad szemmel e ltérést nem  
m utatott- A szöveti kép is igen szegényes. A kéregben sejtkárosodást egy alka
lommal (a 35- napon megöltnél) leh e te tt észlelni, az előbbi esetünkkel szem
ben a sejtpusztulás piknosist m utatott, élénk stellitosissal. Ezzel szemben 5 
m alacunknál találunk (4, 7, 12, 19, és 35' napos tú lélés) perivasculáris m eserr 
chyma-gliacsomót. Ez az első pillanatban virus-m egbetegedésre emlékeztető 
csomó nem csak a kéregben, hanem  a subcortexben s  két alkalom m al az agy
törzsben is előfordul (12., 13. ábra). Laboratórium i fertőzés lehetőségét ki kell 
zárnunk, m ert sem a  controll állatokban, sem ugyanabban a laboratórium ban 
egy m ásik kísérletsorozat állatainak agyában hasonló gliacsomókat nem  lehe
te tt találni. K linikailag is egészségesnek látszottak  állataink az előbb em lített 
átm eneti tünetektől eltekintve. Ezekkel a képződményekkel szemben h a tá ro 
zott álláspontot elfoglalni nem  lehet, de úgylászik, hogy az előállított apnoes, 
anoxiás behatással oki összefüggésbe hozhatjuk.

*

A le írt kórbonctani folyam at lefolyását kellőképpen m agyarázni igen nehéz 
feladat. A  m odem  neurohistopathologia m egindulása óta a ku tatókat állandóan 
foglalkoztatja az a probléma, hogy általánosan h a tó  neurális ártalom  m iért 
hoz lé tre  a  központi idegrendszerben körü lírt károsodásokat. Anoxiás állapot 
miért hoz létre  elsősorban vagy kizárólagosan kérgi folyamatot?

Holmes vizsgálatai szerint az agykéreg több oxygént fogyaszt, m in t az 
agyvelő többi része. Podviczkij (31) nyilvánvalónak ta rtja , hogy az egész szer
vezet életfenntartásához nélkülözhetetlen agyvelő és szív kell,, hogy oxygén- 
nel legjobban elláto tt legyen. Igen sokan a kórképet a kéreg csökkent vascula- 
rizátiojával magyarázzák. Dunning  és Wol f f  szerin t a kéreg negyedik rétege 
leggyengébben vascularisált. Morrison m ajom  kisérletei során m egállapítja, 
hogy az oxygénhiány szükségszerűen vasodilatátiot, m ajd stasist hoz lé tre  és 
ez az, am i a folyam atot m egindítja. Hallervorden (16) szerint a  stasissal egy- 
időben oedema jön lé tre  s az oedema a lazább szerkezetű kéregben ham arabb 
tud kifejlődni, m int a fehér állományban. A perivasculáris oedéma igen gyak
ran hoz lé tre  olyan glia-m esenchym alis csomókat, m in t am ilyeneket a tengeri- 
malac kísérleteink alkalm ával találtunk. Alajouanine  és Hornet (1) kizárja 
annak lehetőségét, hogy akár anoxiás állapotban, ak ár más kóros állapotban, 
mérgezésben cerebralis angiospasmusban tudna létrehozni m aradandó szöveti 
károsodást. Anoxiás agyi károsodásak szöveti tanulm ányozása igen komoly segít
séget tud  nyú jtan i a kéreg felszínnel párhuzam os futóerek anatóm iájának vizs
gálatához- Hoff ,  Grenell és Fulton  (19) összehasonlítva anoxiás károsodást 
egyéb kórokokkal (hypoglycaemia, m agaslati levegő) elsősorban a szénhydrát 
anyagcsere és az oxidatios folyamatok bántalm azot'tságában keresi az agyi 
folyamat m egindítóját.

A honvédségünk ku ta tó  orvosi m unkájában az anoxia kérdésének tan u l
mányozása igen fontos feladat. A repüléssel kapcsolatos egészségügyi kérdések



igen nagy százalékban anoxiás problém a. Decompressios kam rában történő 
állatvizsgálatok egy felelői az egész pathom echanizm ust feltárhatják , m ásfelől a 
vege ta tiv  idegrendszerre s a vér fizikochem iai tulajdonságaira ha tó  szerekkel 
az anoxia hatásának  csökkenését kell elérnünk.
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A  v a l ó d i  r h e u m a  ú j a b b  t h e r á p i á s  k í s é r l e t e

Irtálk,: d r  K isp á l M argit,
orvosszázados.

dr. K ő n ek  László, dr. R iesz  E de és dr. R om án G y ö rg y
orvosőrnagy orvosőrnagy

A  rheumás betegségek leküzdésére irányuló  törekvésnek komoly akadálya, 
hogy a betegség pathogenesisét és aetio logiáját illetőleg még m indig csak lehe
tőségekre, feltevésekre tám aszkodunk. A  m a leginkább elfogadott tudományos 
állásfoglalás szerin t a rheum atizm us a  senzibilizált szervezet a llergiás reak
ciója, am it egy infekciós (toxikus), kevéssé specifikus allergen idéz elő. Ennek 
értelm ében a gyógyításban főleg a rra  törekszünk, hogy a szervezetet á than
goljuk, desensibilizáljuk.

A pathogenesis tisztázatlan volta rányom ja bélyegét a rheum a therápiá- 
já ra  is. 1876 óta használjuk a salicylsavat és származékait, m elyeket hosszú 
ideig a rheum a specifikum ainak ta r to ttak  és még m a is nyugodtan m ondhat
juk, hogy a salicyl az összes eddig ism ert gyógyszerek közül a leggyorsabban 
szünteti meg a heveny rheumás gyulladás exudatív jelenségeit. De a betegség 
végső megoldása tekintetében, számos próbálkozás u tán  is, egyhelyben állunk 
és legfeljebb az egyes gyógyszerek váltogatása vagy a salicyl adagolás nagy
sága vagy m ilyensége képezi v ita tá rg y á t a jobb therápiás eredm ény elérésé; 
ben. 7 Létségtelen, hogy a salicyl, ille tve szárm azékai fel íűnően jól h atnak  a
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rheum ás láz izületi lokalizációira, de a  rheum ás carditis kifejlődését nem  aka
dályozzák meg és a kifejlődött carditist nem  befolyásolják. A salicylsav és 
szárm azékain (pl. Iromin) kívül a rheum ás láz theráp iájában  használt egyéb 
gyógy el járások — streptococcus autovaccina, fókusz-szanálás, actoflavin, inger- 
therápia, kén, ichtyol, klimatikus kam ra, klimaváltozás, rizs-diéta, ru tin  ascor- 
binsav, natrium  gentizin, sulfianilamid, penicillin, ACTH, cortison — sem aka
dályozzák meg az esetleges szívkom plikációkat és m agára a  folyam atra sem 
hatnak  kedvezőbben, m int a ßalicyl, eltekintve a salicy l-refrak ter esetektől.

Éppen ezért örömmel üdvözöljük az Üz'bég Szocialista Szovjetköztársaság 
kojtasi Orvos Közegészségügyi Osztályának M. A- Szafir-tól származó közle
ményét, m ely a valódi rheuma deszepzibili'zációs theráp iájáró l számol be, ahol 
a therápiás hatást az izületi tünetek eltűnése és a szívelváltozások regressiója 
jellemezte. E therápiás eljárást a közlem ény alapján kórházunkban 21- eset
ben sikerrel alkalmaztuk.

■ Az eljárás technikai kivitele a  következő: A  betegek 40%-os glucose
10—20 ccm-ét, vagy — figyelembevéve a betegség allergiás vo ltát és azt, hogy 
allergiás megbetegedéseknél a vér kalcium  tartalm a csökken (Katnyerucskij) 
— 10%-os kalcium  kloratum  10 ccm-ét kapják bevezetésképen. 1—2 órával 
később steril 5 gr-os Luer fecskendővel 2—3 ccm v ért veszünk a vena m ediana 
cubiti-ből. A vért in tracu tán  fecskendezzük be m integy 25—30 quaddel-ben 
a bal mellkasfél bőrébe, azaz iái kulcscsonttal párhuzam osan haladó vízszin
tesnek és erre  a kardnyúlványig haladó merőlegesnek két végpontját ívala- 
kúan összekötő területében, vagyis az érzőidegek szegmentális beosztásában a 
C IV — D II — D IV-nek megfelelő Head f. zónába, m elynek kölcsönös össze
köttetése van a feltételezett visceroszenzoros reflexek révén a szívvel, továbbá 
a m egtám adott Ízület bőrébe, a legfájdalm asabb helyre, m in tegy  4—6 quad- 
del-ban. A befecskendezett vér m ennyisége a narancshéj-rajzolatot m utató d u 
dorban 0.1—0.2 ccm, egymástól m integy 2 cm távolságban. A kezelést kétna
ponként megismételjük, 6—8 alkalommal. Szükség esetén  2—3 hét m úlva 
ugyanilyen k ú ra  megismételhető.

M. A. Szafir eljárását akut és subakut izületi betegségekben, valam int 
olyan krónikus esetekben alkalmazta, m elyeknél a folyam at főleg a lumbo- 
sacralis és térdizületekre lokalizálódott. A therápiára, m in t állandó hatás, a 
kezelés 6 .-8 .  napján lényeges javulás következett be, a hőm érséklet lényeges 
csökkenésével, az izületi tünetek eltűnésével és a javulást a szívelváltozások 
regressziója is jellemezte- Az in tracu tán  autohaem o-therápiával erythem a no- 
dosumnál jó, néhány esetben rendkívül jó eredm ényeket kapott.

21 esetben alkalm aztuk M. A. Szafir therápiás eljárását. K linikai diagnosis 
szerint a betegségek megoszlása a következő volt: subacut rheum ás láz 14, 
polyarthritis focalis 5, polyarthritis dysenterica 1, rheum atoid arth ritis  1 eset. 
Rheumás láz korai, heveny szakában ezt az eljárást nem  á llt  m ódunkban k i
próbálni.

21 betegünk közül 17-nél felvételkor több ízületre k iterjedő  heveny gyul
ladásos jelenségeket észleltünk; 4 esetben az izületi elváltozások k ifejezetten  
idü lt jellegűek voltak: orsószerű duzzanat, elmosódó, halvány izületi kontúrok, 
fénylő, síma bőr, incipiens contracturák. Vérsejtsüllyedés szerinti megoszlás: 
bejövetelkor 20—30 mm 4, 30—40 mm 8, 50—60 mm 7, 100 mm-en felüli éí- 
ték 2 betegnél volt észlelhető. Ami a szívelváltozásokat illeti, re latív  szívtom- 
pulat megnagyobbodás systolés zörejjel 9, m indkét irányban megnagyobbodott 
szívtom pulat systolés és diastolés zörejjel 1, tompa szívhangok extrasystoléval
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2, heveny m yocarditis 1 esetben fo rdu lt elő; 8 esetben nem  találtunk  szível 
változásokat.

Valamennyi betegünk úgy k erü lt hozzánk, hogy előzőleg m ár 1—3 hő
napig  más in tézetben  kezelték őket; főleg salicyl therápiában részesültek, m in 
den eredm ény nélkül. A fen ti kezeléssel 19 betegünknél tartós pozitív jav u 
lást értünk el a rheum a izületi lokalizációját illetően, m íg két esetben (rheu
m atoid  arthritis, po lyarth ritis  dysenterica) az elért javulás csak átm eneti volt. 
A  szubjektív panaszok és általános állapot szem pontjából egyaránt lényeges 
jav u lás volt észlelhető m ár az első kezelést követő napon; kivételt képezett 
k é t olyan eset, m elynél előzetesen 10%-os cálcium klorátum ot adtunk az 
in tracu tán  autohaem otherápia e lő tt egy órával. Ezekben «z esetekben az izü 
le ti fájdalmak, gyulladásos jelenségek, általános állapot kifejezett rosszabbo
d ást m utatott; m ég kifejezettebbé v á lt a rosszabbodás közvetlenül a második 
injekció után, de rövid idő után gyors javulás állott be ezekben az esetek
b en  is, ta lán  m ég gyorsabb, m int azokban az esetekben, ahol előzetesen glu- 
coset adtunk. Á tlagosan 5—6 kezelés u tán  az Ízületek objektív elváltozásai 
m egszűntek. A vérsejtsüllyedés álta lában  az első kezeléstől szám ított 10. napon 
csökkent, röviddel ezután pedig elérte a norm ális értéket. K ivételt képezett 
a rheum atoid a rth ritis  1 esete, ahol a süllyedés lényegében változatlan m a
rad t, a kalcium klorátum m al kezelt 2 eset, ahol a  süllyedés eleinte emelke
dett, m ajd 7—8 nap  m úlva csökkent a norm álisra, továbbá a polyarthritis 
dysenterica 1 esete, ahol a kezelés u tán  3—4 nap m úlva a süllyedés csökkent, 
de ezt követőiéig 8— 10 nap m úlva ism ét visszatért az eredeti magas értékre.

A szívelváltozásokra vonatkozóan — tek in tettel beteganyagunkra — nem  
tu d tu n k  olyan értékelhető adatokat közölni, m int M. A. Szafi-r, kinek közlése 
szerin t a m yocarditis tünetei a kezelés végén 16 esetből 11-ben eltűntek, a 
csúcson észlelt systolés zörej 9 közül 7 esetben szűnt meg, 2 esetben (állandó 
m itra lis  vitium, recidiváló betegeknél) változatlan m aradt. A mi beteganya
gunkban  m ár korábban, m ás intézetekben észlelt systolés zörej a csúcson 9 kö
zül 5 esetben eltűnt, nyom talanul gyógyult a kezelés végén 1 heveny m yo
carditis, tompa szívhangok extrasystoléval 2 közül 2 esetben szűntek meg. 
5 esetünkben a v itium  állandósult.

A  Szafir á lta l közölt kezelést 3 esetben háromszor, 5 esetben négyszer, 
2 esetben ötször, 8 esetben hatszor alkalm aztuk. 3 betegünknél négy kezelést 
alkalm aztunk, tonsillektom iát végeztettünk, m ajd 4 kezelésből álló második 
k ú rá t is végeztünk.

2 eset rövid kórtörténeti kivonatát az alábbiakban közöljük:
I. F. 1950 feb ru árjáb an  rheum ás láz. 1950 december 15-én tonsilitis, m ajd 

k é t h é t m úlva fá jdalm asan  m egduzzad m indkét térde és bokája, valam int bal 
csuklóizülete- K órházba kerül, nap i 8—10 g  salicylt kap, 3 napos szünetek
kel, lökésszerűen, per ,os, m ajd  gyom orpanaszok m iatt csőrében. Mivel a sali- 
cy l-theráp ia teljesen  hatásta lannak  m utatkozott, 16 napon á t napi egy Ami- 
dosan injekciót kapott. 1951 III. 21-én v e ttü k  fel kórházunkba. Ekkor a jobb 
té rd izü le t kon tú rja  elmosódott, m indkétoldali váll- és térd izü let mozgatáskor 
fájdalm as, a baloldali m etacarpophalangeális Ízület terü le te  lobosan duzzadt, 
fájdalm as. A beteg mozogni, já rn i alig tud. Szivtom pulat fizikális vizsgálat
k o r eltérést niem m utat, tiszta, tom pább szívhangok, pulsus rhytmusos, 
aequalis, reguláris, száma percenként 120. Süllyedés: 105 mm, R. R. 130/85. 
V izeletben sem m i kóros. Hőm érséklet 37.6 C fok. D extroset adunk i. v. 1 /4 mg 
nag strophantinniail; 1 óra m úlva teljes-vér autohaem otherápia. Két nap múlva
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a  pulsus 80/sec. és ez kórházi tartózkodása alatt m ár nem  változik. A kezelést 
4 alkalommal m egismételjük. A kezelés megkezdése u táni 12. napon a vér- 
sejtsüllyedés 20 mm, a 20. napon 7 mm. A beteg fájdalm ai a 4. napon csök
kennek, a 7. napon feltűnő javu lás az összes ízületekben, csupán a  jobb boka- 
izületben érez m ég fájdalm at. Gócvizsgálat. Gégészeti le le t szerin t a  tonsillák 
eltávolítása szükséges; a beteget tonsillectomila céljából a gégészetre helyez
zük át. A tonsillectomia elvégzése u tán  ism ét visszakerül kórházunkba. Tel
jesen  panaszmentes, süllyedése 10 mm. Nyolc napi megfigyelés, rövidhullám 
és ásványfürdő kezelés u tán  panaszm entesen távozik.

1. ábra.

Betegség neme Süllyedés 
k. e. k. u.

Ápolási
szá

Eiözóieg

napok
rr>;

Nálunk

Cardialis
tünet

k. e. k. u. Sz
af

ir
ke

ze
lés

e]
sz

ám
a tn *1 a> Cl 3 fÍN 3 •c

1. Subac. rh. láz 105 10 78 23 + — 4 + + +
2. Subáé. rh. láz 36 9 49 15 + 4 + + +
3. Subac. rh. láz 60 18 78 37 + + 6 +
4. Subac. rh. láz 39 8 61 25 — — 4 + + +
5. Subac. rh. láz 42 6 17 27 + — 6 + + +
6. Subac. rh. láz 40 7 38 21 + — 5 + + +
7. Subac. rh. láz 28 3 21 18 — — 3 + + +
8. Subac. rh. láz 36 5 34 37 + — - 5 + + +
9. Subac. rh. láz 54 10 52 41 + + 6 +

10. Subac. rh. láz . 32 2 27 28 + — 4 4—1—I-
11. Subac- rh. láz 22 3 31 17 — — 3 + + +
12. Subac. rh. láz 58 5 71 34 + — 6 + + +
13. Subac. rh. láz 60 12 63 43 + + 6 +
14. Subac- rh. láz 38 7 57 41 + + 6 +
15. P. arthr. foc. 57 12 32 34 — — 4—J—4 H—1—h
16. P. arthr. foc. 58 9 54 38 + — 6 + 4 + + +
17. P. arthr. foc. 28 3 17 18 — — 4 + + +
18. P. arthr. foc. 21 1 28 21 T- — 3 + + +
19. P. arthr. foc- 52 9 62 39 + + 4 + 4 +
20. Rheum, arth r. 110 80 169 113 — — 6 +
21. P. arthr. dysent. 38 34 31 129 — — 6 +

Jelm agyarázat: + + +  =  látszólag gyógyult; + - f- =  arth r. megszűnt, cor. 
változatlan; -f- =  változatlan állapot.
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K. J. 1948 ősze ó ta beteg, izületi panaszok m iatt m á r volt kórházban. Egy 
évi panaszmentesség u tán  1950. XII. 21-én fokozatosan fellépő fájdalom  jelen t
kezik testszerte az Ízületekben. 1951. I. 6-án kórházba viszik, P eters oldatot 
és 3 transfuziót kap. E rre  a kezelésre lényegesebb javulást nem  észlelt. 1951.
II. 24-én vesszük fel kórházunkba. Ekkor: a m etatarsopbalangeális Ízületek 
m indkét oldalon duzzadtak, nyom ásra érzékenyek, m indkét bokaizület fá j
dalmas, duzzadt, a térd izü le tekben  m ind iaz aktív , m ind a passzív mozgás csak 
igen kism értékű, a m etacarpalis és ia csuklóizületek fájdalm asak, kontúrok 
elmosódottak. A gerincen a lum bális I. és II. csigolyák nyomásérzékenyek, a 
gerinc m ozgatásakor éles, szakító fájdalom . A csípőizületekben eltérés nincs. 
Szív: norm ális szívtom pulat, a csúcson fúvójiellegű systolés zörej. Pulsus: 
aequalis, rhytm usos reguláris, száma percenként 78. Egyéb szervekben eltérés 
nem  m utatható  ki. Süllyedés bejövetelkor 36 mm. V izeletben kóros nincsen. 
R. R. 130/90. Vvs.: 4,020.000, Hgb.: 80%, fvs.: 6.600. Q ualitativ  vérkép: fiatal: 
4, pálcika 5, segment.: 53, lym ph: 37, eo: 1 százalék. Thymol turbiditas 3 
egység cadmium turb . negatív. Szerűm  bilirubin  0.9 m g% Co. negatív. A beteg 
bejövetelekor subfebrilis. B ejövetele harm adik n ap ján  első kezelés és ezt k é t
naponként m egism ételjük. A  kalcium  klorátum m al végzett kezelés u tán  az 
esti órákban nagy bágyadtság lép fel és a fájdalm ak m indkét térdben, csukló
ban  és bokában fokozódnak. A negyedik kezelés u tán  teljesen panaszmentes, 
jól érzi m agát, az ízületekben fizikális vizsgálattial eltérés nem  észlelhető. 
B ejövetele u tán  14 nappal panaszm entesen elhagyja kórházunkat. Bentléte 
a la tt  4 kezelésben részesült. Teljes-test quarcbesugárzáson k ívü l m ás kezelést 
nem  kapott.

Hatásmechanizmus: Az autohaem otherápia sikere K äm m erer szarhat csak 
a felületes szemlélőre meglepő. M ikor a  betegtől vért veszünk, a k ivett vér
ben  elhalási folyam at indu l meg; ennek következtében az ism ét beadott vér 
m ár egyáltalán nem  azonos a  cirkuláló vérrel. M. A. Szafir szerin t az auto- 
haem otherápiás hatásban  a következő három  tényező játszik  szerepet: 1. Speci
fikus desensibilizáció, azáltal, hogy a betegre nézve specifikus allergén 
je len ték te len  adagjait visszük be a szervezetbe. 2. Kis adag allergen paren- 
te ra lis  bevitele, a B ezredka m ódszer analógiájára, m ia la tt m ás u takon  nagyobb 
m ennyiségű allergen k erü l a  szervezetbe. 3. A retikuloendotheliális rendszer 
ingerlése, am inek következtében an titestek  kerü lnek  a  vérbe.

A mi elképzelésünk szerin t a kis „vérsuffusiókban“ a vörösvérsejtek 
oldódnak, a  haem oglobin bom lásából vas szabadul fel, m ely k is dosisban 
ak tiv á lja  a ferm enteket. A  k in y ílt tetnapyrhol gyűrű fehérje  kombinációja, 
a pentdyopent enzym kata lizá to rkén t h a t és a fe lté te lezett viscerosenzoros 
reflexeken keresztül esetleg az úgynevezett adaptációs m ecbanism us serken
tésével (diencephalon, hypophysis, m ellékvesekéreg) elsősorban az idegrend
sze rt ionizálja és így az egész szervezetet és annak m inden szövetét á than
golva, védekező, regeneratív-reparatív* folyam atokra ösztökéli.

összefoglalás:

1. Az N. A. Szafir á lta l közölt in traku tán  autohaem otherápia valódi 
rheum ás betegségek szubakut, recidiváló form áiban jóhatásúnak  bizonyult, 
sa licy lrefrak taer esetekben is.



2. A kezelés lerövidíti a valódi rheum ás beteg gyógykezelésének idő
tartam át.

3. A therápiás eljárás alkalm as az allergiás szervezet á thangolására és 
kísérlet a rheum a elleni specifikus desensibilizálásra.

Irodalom:

M. A. Szafir: A valódi rheum a desensibilizációs therápiá járói. Szovj. Med. 
1948/10.

• . )

A fr iss  syphilis t  h ísérő  EKG elvá ltozások
kérdése

í r tá k :

Dt . E rőss József és D r. P astin szk y  Is tv án  
orvosőmagy orvosezredes

Az a  lehetőség, hogy a  syphilis o lyan elváltozásokat okoz, helyek EKG-én 
észlelhetők, módot n y ú jt a  cardiologus és venetologus szám ára a közös m un
kára. Egyike azon határterületeknek, ahol a két szakma együttes működése 
egy meglévő kórkép olyan árnyala ta it hozhatja felszínre, ille tve tisztázhatja, 
m elyeknek kórismézése és keletkezése jobbíthatja a beteg sorsát.

A syphilis késői stádium ával járó  szívelváltozások EKG képe, ille tve  a n 
nak tényezői meglehetősen tisztázottak. Ezek az EKG elváltozások, — az iro
dalmi adatok alapján (Katz és mások), — függenek a cardiovascularis elválto
zások helyétől, fokától, keletkezési idejétől és a kifejlődő compensatoricus 
mechanismustól. Ha ugyanis a syphilis coronaria szájadék szűkü lete t okoz, 
akkor az EKG coronaria szűkületre vagy elzáródásra lesz jellem ző: tehát a 
coronaria elégtelenség typusos görbéi alakulnak ki. így  a T hullám  lapos, vagy 
negativ, az ST szakasz süllyedt lesz-. Ha a syphilises beszűrődés friss m yocar- 
dialis infarctus1„okoz, akkor az EKG ennek jellemző képét adja. Fel kell 
vennünk azonban azt a lehetőséget, hogy a syphilisesnek le írt EKG elváltozá
sok tulajdonképpen sclerosis következm ényei és a syphilises elváltozások csak 
erre az alapra rakódnak fel. A cukorbajnál észlelt elváltozások, — m int erre 
Kenedi közelm últban m egjelent cikke is rám utatott, — ugyancsak nagyrészt 
arteriosclerosis következményei. Tehát ott is a koszorús erek sclerosisa szere
pel és a következményesen gyengült vérellátású szívizomra ugyanazon T és 
ST elváltozások jellemzőek, m int am elyeket a syphilis késői stádium ában 
látunk. Ezek szerint m ind a cukorbaj, m ind a késői syphilis okozta kóros EKG 
elváltozásoknak jelentős részét az arteriosclerosis és következm ényei okozzák. 
Ez term észetesen az idősebb egyéneken található folyam atokban a helyzet* 
Az ugyancsak késői syphilis csoportjába tartozó aorta insufficientia és 
aortitis luetica EKG képét a coronaria szájadék syphilises beszűrődése, illetve 
a szívizom dystrophia foka és helye határozza meg.

A friss és korai syphilisben azonban az EKG elváltozások jellege és spe- 
cificitása m ár nem ennyire tisztázott. Nemcsak az v itato tt, hogy m elyek a friss
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syphilis okozta EKG elváltozások, de egyáltalán kérdéses, hogy a korai syphi- 
lisben szenvedő betegeken ta lá lt EKG elváltozásokat a  syphilis ökozza-e.

A  friss syphilis okoz ugyanis plasmasejtes, lymphocytás, perivascularis 
beszűrődéseket a szív vasal vasorium ain is, viszont tisztázandóniaik véltük, hogy 
ezek m ár friss syphilis esetén, teh á t kezelés előtt, vagy a kezelés kezdetén 
olyan fokú coronaria, vagy m yocardium  elváltozásokat okoznak-e, melyek 
EKG-al k im utathatók. A H erxheim er reactio alkalm ával, — és ezen jelenség 
elég gyakran, körülbelül 33% -ban követi az első in jectio t (Pastinszky), — a 
syphilises jelenségek hyperaem iássá, oedemássá válnak. Ekkor m ár elképzel
hető, hogy reg isztrálható  elváltozások keletkeznek. De a H erxheim er reactió 
okozta elváltozások átm enetiek és így nem  valószínű, hogy az irodalom ban 
leírt, hosszabb ideig (hetekig — hónapokig) ta rtó  elváltozásokat okozhatja-e az 
EKG-én. Ennek a kérdésnek a tisztázása, vájjon a H erxheim er reactio  okoz-e 
kóros EKG elváltozásokat és ha igen, azok m ennyire tartósak, képezte jelen
legi vizsgálataink tárgyát.

A friss spyhilis k iválto tta EKG elváltozások tisztázása igen jelentős hon
védorvosi szempontból is. Ugyanis egyes irodalm i beszámolók olyan eredm é
nyeket közöltek, hogy friss syphilisben szenvedő, előzőleg cardialisan ép be te
geknél magas százalékban találhatók hosszabb ideig fennálló EKG elváltozá
sok. Ha pedig ez így van, iáikkor a spyhilis sokkal veszélyesebb, m int eddig 
h ittü k  és nem  közömbös, cardiologus szempontjából m ár a legkoraibb s tá 
dium ától kezdve. Nem  közömbös továbbá a honvédorvos szempontjából sem, 
ha  igaz az a tény, hogy előzőleg egészséges fiatal em berek a syphilises fertőzés 
révén  egyidőben  m agas százalékban szívbetegekké is válnak.

Egyes szerzők szerin t m ár a frissen fertőzött esetekben lehetnek olyan 
tünetek  (tachycardia, extrasystoles arythm ia, ritkábban  ary thm ia perpetua, 
kisfokú szívtágulás, stb.), am elynek alapján a szívizom korai betegségére 
lehetne gondolni. L ukom ski az esetek 1/3-ában, Grassmann  és Braun  2/3-ában, 
Am elung  és Sternberg  1/5-ében, Geiger ' és Sadusk  közel 90%-ban találtak  p á r 
h é t a la tt nagyrészt m úló elváltozásokat. Azonban ezen le írt cardiovascularis 
tünetek  nem  m indig tám aszkodtak kellő objektív jelekre, hogy iaz elváltozások 
fajlagos syphilises jellegét bizonyítani lehessen. Herzog és Fem bachnak  ese
teik  1/4-ében s ik erü lt kim utatniok a szívizom m egbetegedésére jellemző kóros 
EKG elváltozásokat, am it a s z í v  kisereinek spirochaeták által okozott m egbe
tegedésének tu lajdonítanak, amelyhez bizonyára exsudativ  (serosus) gyulladás 
is hozzátartozik. •

A ritka és szórványos kórbonctani leletek szerin t a vasa vasorum  beteg
sége és ezzel együtt exsudativ  folyam atok uralkodnak  a későbbi idők prolife
ra tiv  és indurativ  jelenségeivel szemben, nyilván a m ár allergiás átalakulás
nak megfelelően. L ukom ski szövettani leletei a rra  m utatnak, hogy a syphilises 
fertőzés korai szakában az érrendszer m ár a bőrtünetek  fellépte előtt beteg 
és a környéki erek kóros syphilises elváltozásaihoz analóg tünetek m utathatók 
ki a szív erein is. Omelcsenko  és Stoekenius  közlései szerint a belső szerveken 
m ár a korai stád ium ban  találhatók perivascularis kóros elváltozások. A m e tt  
viszont a syphilis kezdeti szakában kim utatható elváltozásokat nem  ta rtja  fa j
lagos organicus laesioknak. K órbonctanilag tehát nem  n y ert teljes bizonyos
sággal igazolást, hogy a syphilis I. és II. szakaszaiban kim utatott, illetőleg ki
m utatható  szívelváltozások valóban syphilises eredetűek-e.

Legutoljára az irodalom ban Steiger, Charlotte és Edéikén  számoltak be 
friss syphilises betegeken végzett EKG tanulm ányaikról és 45.7%-ban találtak
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elváltozásokat. Ök W arthin  régebbi vizsgálataira hivatkozva azt állítják , hogy 
az elváltozások okozója a szívizomzat in terstitium ában. lezajló spirochaeta fel- 
halmozódás, ami sejtes beszűrődés nélkül zajlik  le. Az elváltozásokat meg
ta lá lták  a korai fertőző syphilis m inden stádium ában, de eddigi vizsgálataik 
alapján nem tudják eldönteni, hogy ezen elváltozások m aradandók-e.

Fenti irodalmi adatok szerint a korai syphilisre jellemző EKG elváltozá
sok a T hullám  elváltozásai és néha a QRS szakasz elváltozásai a  végtag és 
m ellkas elvezetésekben. Kórosnak veszik a negatív, vagy diphasisos, vagy 2 
mm-en aluli T, és T2-őt, illetve a sorozatos elvezetésekben csökkenő m agas
ságú Tj és T2-őt, ha nincs más magyarázó ok (lehetőleg azonban ilyen szem
pontból eleve m egszűrt beteganyagot választanak). A QRS-en jelentkező e l
változásokat csak akkor vették kórosnak, ha a T hullám on is vo lt elváltozás. 
Ugyanígy ST elevatio-depressiot és a Q., felléptét is csak la T hullám  elválto
zása kíséretében vették kórosnak.

Ezen előrebocsátott ellentmondó irodalm i adatok alapján sa já t vizsgála
taink célja a következők m egállapítása volt:

a) friss syphilises betegeken milyen gyakoriságban m utathatók  ki szív
elváltozások,

bj a kim utatható elváltozások fajlagosnak tekinthetők-e syphilisre, 
c) az eddigiektől esetleg különböző eredm ények esetén m i az eltérés oka. 
A kérdés tanulmányozása nem csupán kóroktani, de therapiás érdekes- 

ségű is, vájjon a syphilises cardiovascularis elváltozások m ár a  fertőzés korai 
szakaszában elindulnak-e'és fokozatosan fejtik  ki az érrendszerre pusztító szö
vethatásukat, vagy pedig á  szervezet allergiás és védekező viszonyainak vál
tozásaival jönnek lé tre  később a súlyos érrendszeri megbetegedések.

’ Vizsgálati eljárásunk a következő volt: kiindulóban elfogadtuk a fen ti el
veket olyan értelemben, hogy mi is a le írt elváltozásokat vettük, kórosaknak, 
am ennyiben azok olyan előzőleg egészséges egyéneken jelentkeztek, kik  nem  
szenvedtek olyan betegségben, amely a T hullám on elváltozást okoz. így  eleve 
k izártuk  az értékelésből a szívbántalom, hypertonia, diabetes m ellitus, hyper- 
thyreosisban szenvedőket, anaemiásokat, továbbá azokat, kiknél helyzetváltoz
tatás, hyperventilatio, gyógyszerek, tachycardia, stb. T hullám  elváltozásokat 
okoz. Az anamnesis alapján kizárható volt m inden esetben előrem ent rheum ás 
carditis is. Arteriosclerosis a betegek fiata l kora m iatt nem  jö tt számításba, 
így az álta la  okozott részleges szívizomischaemia sem. Tehát az esetleg észlelt 
elváltozások valóban a korai syphilis következm ényeinek tekinthetők.

M unkamódszerünk: fiatal, bentfekvő betegeket, számszerűit 62-őt vizsgál 
tunk, kiknél biztosan k im utato tt syphilis volt. M inden betegnél részletes vene- 
rologiai és cardiologiai anamnesist és s ta tust vettünk  fel. A belgyógyászati 
vizsgálattal tisztáztuk, hogy az előbb 'em lített betegségek, vagy tünetek  egyike 
sem szerepel. Minden betegnél elvégeztük a szokásos ru tin  vizsgálatokat (m ell
kas átvilágítás, stb.). Az EKG vizsgálatot m inden betegnél három izben végez
tük el: a kezelés előtt, közepén és végén. Csak végtag elvezetést néztünk, első- 
izben skoppal, de m inden kétes és kóros esetben felvétel is tö rtén t. Betegeink 
átlagos életkora 23 év volt, tehát fiatal, az érelmeszesedés kifejlődése előtti 
korban lévő férfiak, kik katonák lévén, feltehető, hogy az átlagosnál egészsé
gesebbek és erőteljesebbek. Betegségük alap ján  3 csoportba osztottuk őket: 

1. syphilis I. seronegatíva, 2. syphilis I. seropositíva, 3. syphilis II. exan- 
thematosa.
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A  betegek bentlétük  a la tt  egy kom binált k ú rá t kaptak, s közülük csak 
kevesen penicillint. I t t  felm erülhet m ind já rt az a kérdés, hogy az eltérő ered
m ényeket nem  az okozta-e, hogy egyes szerzők ú jabban  nem  arsenobenzolt, 
hanem  penicillint alkalm aztak le írt kísérleteikben. Ez azonban nem  lehet 
m agyarázat, m ert igen sok irodalm i adat van, ahol ugyancsak arsenobenzollal 
tö rtén t kezelés, m ásrészt, az em lített szerzők számos controllal bebizonyítot
ták, hogy az általuk le írt elváltozások biztosan nem  penicillin következményei.

Vizsgálati eredm ényeinket a  következőkben foglalhatjuk össze:
1. A syphilis I. seronegativa  csoportba) 27 beteg tartozott. Ezek közül 4 

esetben ta lá ltu n k  kóros EKG-t. M indegyik esetben lapos, vagy 2 m m -en aluli 
T2 és negatív T3 volt jelen  és ezen elváltozások m indhárom  alkalom m al válto
zatlanul fellelhetők voltak. 3 esetben a  m ellkasátvilágítás is m utato tt eltérést 
(balra nagyobb szív 2 esetben, k itö ltö tt pulm onalis ív  1 esetben). Tompább 
szívhangokat egy esetben észleltünk, zörejek egy esetben sem voltak. Az anam 
nesis 3 esetben teljesen negatív  vo lt és a  4-iknél is inkább neurosis cordisre 
u ta lt  (szívszúrások). Egy betegen rnély belégzéskor a m áj elérhető volt. Vize
letben, m ájm űködésben kóros eltérés nem  volt kim utatható, pulsus, vérnyo
m ás rendben-

2. A syphilis I. seropositiva stádium ában 22 beteget észleltünk. Ezek kö
zül az ism ételt vizsgálatok alkalm ával sem  ta lá ltunk  kóros EKG-t vagy m ás 
cardialis eltérést.

3. A syphilis 'll. exanthematosa  szakba 13 beteg tartozott. Ezek közül két- 
izben ta lá ltunk  kóros EK G-t. Az egyiknél lapos T 2 ék negatív T 3 volt három- 
izben k im utatható . A m ásiknál lapos T 1!2 és negatív  T3 volt jelen. Ezt az  ese
tünket azonban a megelőző negatív  anam nesis ellenére is m ár megelőzően 
szívbetegnek kellett tekinteni, ugyanis a  m inden irányban  m egnagyobbodott 
szíve, m elyet a m ellkasátvilágítás is igazolt, továbbá az igen halk szívhangok 
valószínűvé tették, hogy régebbi cardialis folyam atról van szó.

Ha eredm ényeinket táblázatosán áttekintjük, a következő képet kapjuk.

Kórisme Esetek
száma

Kóros EKG 
negativ 

anamnesissel

Kóros EKG 
positiv 

anamnesissel
Összes kóros EKG 

°/0-ban

Sy. I. seroneg. 2 7 3  ( l l ° / o ) 1 ( 3 .7 °/„) 1 4 .7 » / .

Sy. I. seropos. 2 2 — — —

Sy. II . exanth. 13 '  1 (7 .7 ° /o ) 1 (7 .7° /u) 1 5 .4 » / .

összesen 6 2 ,_____4 (6 .4° /„ ) 2  ( 3 . 2 • / , ) 9 . 6 ° / .

Eredm ényeinket á ttek in tve  az t lá tjuk , hogy az irodalom ban leírtaknál 
lényegesen kisebb százalékban találtunk  friss syphilist kísérő EKG elválto
zásokat. Em lítettük m ár, hogy minden, egyéb kóros EKG elváltozást kiváltó 
betegség, ille tve lehetőséget eleve kizártunk, illetve ahol ilyesmi volt, a tá r 
gyalásban m egem lítettük.

Az összes (62) eset közül 9.6%-ban fo rdult elő kóros EKG, de az anam 
nesis és vizsgálati leletek szigorú értékelése alap ján  ezeknek 1/3-át m ár előze
tesen fentállóaknak kell tekintenünk. Mindössze az esetek 6.4%-ában, tehát
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összesen 4 betegen találtunk olyan kóros EKG elváltozásokat, am elyeknek  
semilyen egyéb okát nem  találtuk, így ezeket syphilises eredetiteknek kell 
tekintenünk. Természetesen döntő bizonyíték az lenne, ha betegeinket tovább 
módunk le tt volna észlelni, hogy ezen EKG elváltozások, —■ am int az friss ese
tekben várható lenne, — tisztán a syphilis fajlagos kezelésére egészen, vagy 
legalább is lényegesen visszafejlődve. E rre azonban ra jtunk  k ívül álló okok 
és beteganyagunk term észete m iatt nem  volt módunk, de felh ív juk  ennek fon
tosságára az esetleges utánvizsgálók figyelmét. így  tehát a syphilist m int okot 
csak per exclusionem és nem  döntő bizonyítékok alapján tud juk  felvenni.

További kérdés, hogy ezen elváltozások kifejlődésére, — am ennyiben ezek 
valóban syphilises eredetűek, — volt-e elegendő idő. A spirochaetának biz
tos toxinhatása nincs kim utatva, így ‘tehát a szívizomzatra vagy a corona
riákra  ható gyorsan kifejlődő toxinhatás nem  vehető fel. A szív apró ereinek 
(vasa vasorum) sejtes beszűrődése, am elyet a szívizom zatban m egtelepedett 
spirochaeták váltanak ki, W arthin, Lukom ski, Omálcsenko, Stoekenius  vizsgá
latai szerint a fertőzés igen korai szakában fejlődnék ki.

Ez az elváltozás fajlagos lobos reactio és lényegében ugyanaz, m int a bőr, 
nyálkahártyák és nyirokcsomók korán (kifejlődő syphilidjei. így  elképzelhető, 
hogy az az átlagosan 30 nap, am i a fertőzés m egtörténte és az első EKG között 
eltelt, m ár elég volt ahhoz, hogy a fentiek szerin t kóros görbét produkálni 
tudó elváltozások létrejöhessenek.

Az a tény, hogy 22 syphilis I. seropositiva esetben, tehát egy progrediáló 
stádium ban nem  találtunk  kóros képet, egyrészt statisztikai szóródásnak 
tekinthető; nyilván oly kevés a valóban syphilises eredetű EKG elváltozás, 
hogy eseteink e csoportjába nem  kerü lt egy sem; másrészt am ellett is szólhat, 
hogy a  teljesen negatív előzménnyel járó  eseteknek egy része még sem syphi
lises eredetű, hanem  régebben keletkezett panasz és tünetm entes szívelválto
zás. E kérdés tisztázására további EKG vizsgálatokat végzünk a fenti cso
portba tartozó újabb betegeken. Tény az is, hogy a szerzők, — főleg a leg
újabb adatok szerint, — inkább csak lerögzítik a  friss syphilisnek tu lajdoní
to tt EKG elváltozásokat, de nem  lá tják  az okát tisztázottnak.

A fen t m ár em lített okokból nem  volt m ódunkban megfigyelni, hogy az 
elváltozások, am ennyiben visszafejlődnek, m ennyi időn belül történik  m eg a  
(kóros képek eltűnése. Irodalm i adatok szerint heteken, m axim um  9 hónapon 
belül kezelésre (fajlagos kezelésre) visszafejlődnek. Tény, hogy betegeinken 
bentlétük, teh á t az első k ú ra  alatt, a kép m inden esetben változatlan m aradt, 
sem előrehaladást, sem visszafejlődést nem  észleltünk.

Mindezek u tán  felm erül az a kérdés, hogy ezt a  kis százalékot mi m agya
rázza a külföldi irodalom magas (50—90%) arányszám ával szemben, hiszen m i 
m indent egybevetve is, csupán 10%-on alul észleltünk kóros EKG görbéket. 
Az eltérés okai a következők lehetnek:

a) A  mi beteganyagunk, m int m ár em lítettük, fiatal, előzőleg többszörösen 
átszűrt és egészségesnek talá lt férfiak voltak. Eleve nem  valószínű, hogy a 
külföldi szerzők, — ráadásul a m i anyagunknál lényegesen kisebb számú ese
ten végzett vizsgálataikban, — ilyen fiatal és egészséges em bercsoportokat 
észleltek.

b) Ebből következik, hogy az ő betegeik átlagos életkora lényegesen m aga
sabb is lehetett, tehát jórészükön m ár kifejlődött az arteriosclerosis, és így az 
arteriosclerosis okozta elváltozásokat is a syphilis rovására írták.

c) Fel kell tételeznünk, hogy a  határeseteket túlértékelték.
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Ezt az is bizonyítja, hogy a legszorgosabb kereséssel sem sikerü lt pl. QRS 
elváltozást találnunk, am it ugyancsak jellem zőként írtak  le.

Végeredm ényben honvédorvosi szempontból igen jelentős, hogy a  friss 
syphilis okozta cardialis elváltozások eredm ényeink szerint jóval ritkábbak, 
m in t azt az eddigi irodalm i közlések alapján feltételeztük.

Összefoglalás

1. 62, előzőleg egészséges, friss syphilisben (Sy. I.—II.) szenvedő betegen 
6.4% -ban negatív előzménnyel, 3-2%-ban feltehető előzetes szívelváltozással 
kóros EKG képet találtunk.

2. Az EKG elváltozásoknak oka valószínűleg a szív vasa vasorium ainak 
syphilises beszűrődése; nem  zárhatók  ki azonban, hogy egyrészüknek a  syphi- 
listő l független, eladdig tünet- és panaszm entes szívizombántalom az oka.

3. Az irodalom ban szereplő m agasabb százalékú kóros eredm ényeknek 
m agyarázata: a) idősebb, teh á t m ár arteriosclerosisban szenvedő betegeket is 
néztek, b) tú lértékelték  a határeseteket.
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E. W. and Follows, J. H.; Quart. J. Med. 1933/26. — Fernbach J.: Orvosi Hetilap 
1933/40. — Geiger—Sadusk: cit. Stokes  J. H.: Modem Clinical Syphiloloigiy 1946. — 
Grassmann: D. Arch. f. klin. Med. 68/69. — Herzog F.: Akadémiai székfoglaló 1933. 
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P o s it iv  g y o rs u lá s o k  o k o z ta  g e r in c o s z lo p
s é rü lé s e k

Irta: Dr. Szák János
orvosőrnagy.

A gyorsulások élettan i hatásai nagyságuk és behatásuk id ő ta rta 
m ának megfelelően különbözőképpen érvényesülnek a szervezetben. M egmu
tatkoznak a szervek, a keringő vér bizonyos irányban való eltolódásában — 
ami a leglényegesebb élettanilag —, de az erő nagyságának megfelelően ana
tómiai elváltozásokat is okozhatnak a különböző szövetekben. Gyorsulás akkor 
lép fel, ha a sebesség időben vagy irányban megváltozik. Az erő hatásának 
iránya szerint a gyorsulás érvényesülhet a repülőgép vezetőn fej-far, far-fej 
irányban és transversalisan. Az egyenesvonalú úton fellépő, lineáris, gyorsu
lások jelentősége a repülésben kevésbbé kiemelkedő, — eltekintve az ü tk ö 
zéstől — szemben a centrifugális gyorsulásokkal. É lettani hatás szem pontjából 
a legfontosabbak ugyanis a köríven, illetőleg parabolikus pályán fellépő gyor
sulások, melyek akkor fordulnak elő, h a  a repülőgép vezető m űrepül, illető
leg gépét a zuhanásból kiemeli. Az erő behatásának megjelenése a rra  a p illa
natra  esik, amikor a repülőgép iránya megváltozik. M ennél hosszabb ideig 
hat a gyorsulásnál fellépő erő (g), annál kevésbbé és rövidebb ideig viselhető 
el. A szervezetre nézve az jelen t tehát a legkisebb m egterhelést, ha egyrészt 
rövidebb ideig hat, m ásrészt pedig ha nem  a test hossztengelyében, hanem  
transversalisan érvényesül. Természetesen em ellett a fe llépett erő nagysága 
mindig döntő. K örpályán történő mozgásnál a fellépő gyorsulás nagyságát az 

• szabja meg, hogy m ekkora a sebesség és m ilyen nagy a körív sugara, am elyen
a test mozog. Mennél nagyobb tehát a sebesség és m ennél kisebb a kör sugara, 
annál nagyobb lesz a fellépő gyorsulás is. A test hossztengelyében ható gyor
sulások közül jobban elviselhető a fej-far, m int a far-fej irányú  gyorsulás. 
A vizsgálatok szerint fej-far irányú gyorsulásnál kb. 5 G az elviselhetőség 
h a tá ra ' a far-fej irányú gyorsulásnál pedig 2—2% G. Ezeken a határokon tú l 
káros következményekkel számolhatunk. R. S. Shaw közöl esetet, ahol 5 G 
in tervertebralis discus sérülést okozott. Ugyancsak Shaw vizsgálatai szerint 
far-fej irányú gyorsulásnál 3 G 0.3 mp. a la tt még nem  okozott anatóm iai elvál
tozást, 3 G azonban m ár életveszélyes, ill. kockázatos lehet, ha hosszabb időn 
á t hat, m ert 'érsérüléseket hozhat létre az agyban, vagy más szervekben.

A fej-far irányban ható gyorsulásoknál a fellépő tüneteket két csoportra 
oszthatjuk: az első csoportba tartoznak azok a jelenségek am elyek az erő 
megszűnte után nyom talanul elm úlnak: látászavarok, szürke-látás, látási 
apperceptio zavarai autokineticus és occulo-gyral illusiok, eszméletvesztés, 
stb. Második csoportba, a gyorsulás okozta anatóm iai elváltozások sorolhatók: 
ezek az erő behatásának megfelelően lehetnek distorsiok, ficamok, törések, 
extrem  esetekben halált okozó sérülések.

A fej-far irányú gyorsulásnál a fellépő elváltozásokat súlyosság szerint 
csoportosíthatjuk, m ert az ezután kifejlődő elváltozásokra az jellemző, hogy 
a  beható erő megszűntével, a .sub jectiv  tünetek is hosszú ideig fennállhatnak 
Következményei, ami a m echanikus sérüléseket illeti, ugyanazok lehetnek mint 
a  fej-far irányú gyorsulásnak. A látás-zavarokkal kapcsolatban az előbbitől 
eltérő tüneteket találunk, vöröslátást, m elynek m agyarázata, hogy a keringő
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vérm ennyiség fej irányában  való elmozdulása m iatt, a koponyáiul nyomás 
nagym értékben fokozódik, míg az előbbi esetben az agyanaem ia szerepelt.

A  gyorsulások okozta központi idegrendszeri elváltozások a gyorsulások, 
irán y án ak  megfelelően ju tn ak  kifejezésre. L ehetnek tehá t a koponyaüri nyo
m ás csökkenése vagy növekedése okozta keringési zavarok, illetve extrem  
esetekben durva szöveti sérülések. A far-fej irán y ú  gyorsulásnál a koponya
ü r i  nyomásnövekedés agyi hyperaem iaval és term észetszerűleg liquornyom ás 
növekedéssel jár. F e j-fa r irányban  ható gyorsulásnál a koponyaüri nyomás 
csökkenése m ellett (vér-liquor) agyanaem ia tüneteit fogjuk megtalálni. M in
d ig  számolnunk kell azonban az agy, gerincvelő bizonyos elmozdulásával is.

Ism eretesek a gyorsulásoknak azok a következm ényei is, amelyek a laby
r in th  izgalma következtében téves helyzetm egítéléseket hoznak létre. Jelen köz
lem ényben ezeknek részletes ism ertetésétől eltekintünk, m ivel alábbi eseteink
ben  a közlendő elváltozások főleg a gerincoszlopra vonatkoznak és ezekkel 
kapcsolatban u ta lunk  Winacke, Halm és m ások m unkáira.

A G tűrőképességet különböző módszerekkel lehet kedvezően befolyásolni.
Ilyenek: megfelelő testhelyzet, tréning, rendszeres testedzés, bizonyos védő
öltözetek alkalmazása, stb. Ellenkezőleg, ro n tják  a G elviselhetőképességet: a 
fá rad tság  rossz táplálkozás, oxigén-szegény környezet, ta rtá s i rendellenessé
gek, stb. Bizonyos határo n  tú l azonban kedvező körülm ények esetén sem 
viselhetők el a gyorsulásokkal fellépő erők, m elyeknek következm ényei válto 
zatos képet m utatnak.

Az alábbiakban k é t olyan esetet közlünk, m elyekben fej-far irányú gyor
sulások okozta elváltozásokról számolunk be.

1. eset: Kórelőzmény: Gy. J. Megelőző betegsége nem  volt. Családi anaem - •
nesis negativ, sérülés nem  érte, szédülni nem  szokott, eszméletvesztése nem  
volt. Tanulm ányait jó  eredm énnyel végezte. E lm ondása szerin t IV. 25-én zu
h an ás t végzett. A zuhanást kb. 3.500 m  m agasan kezdte és mintegy 5—600 
km  volt sebessége, am ikor a  gépet kezdte zuhanásból kiemelni. Kb. 2.000 m -t 
zuhant, a kivételt 1.500 m -en  kezdte és kb. 1.000 m-en fejezte be. Az a körív, 
am elyen a zuhanásból való  k ivételt végezte, m integy 6—700 m  átm érőjű kö r
n ek  felelt meg. A bban a pillanatban, am ikor a zuhanásból való kivételt m eg
kezdte, derekában hátul-középen, gerincoszlopában roppanást és nyilaló fá j
da lm at érzett, am ely pillanatok  a la tt elm últ. Este, lefekvésnél újból erős fá j
dalom  jelentkezett a m ár em lített helyen és em iatt egész éjjel nem  tudott 
aludni. A  fájdalom nem  sugárzott ki, reggelre teljesen  elm últ. Az ezt követő 
1 h é ten  át többször repü lt, zuhanást is végzett, de a fájdalom  nem  ism étlődött 
m eg. Az első eset u tán  kb. 1 hét m úlva ism ét zuhanást végzett és a zuhanás
ból való kivételnél deréktájon, ugyanazon a helyen, m int előbbi alkalommal, 
erős, tom pa fájdalom  jelentkezett. A fájdalom  nem  sugárzott ki. A  repülést 
ugyanolyan sebességgel ugyanolyan magasságból végezte, de nagyobb köríven 
m in t az első alkalom m al. A fájdalom  oly erős volt, hogy újabb felszállásnál 
a gép vezetését á t  k e lle tt adnia. Ezután még egy hétig  a fájdalom  — ülésnél, 
m ozgásnál és főleg já rá sn á l — igen erős volt. A fájdalom  egy esetben sem  
sugárzo tt ki; alsó vég tag  gyengeség, zsibbadás, széleiét-, vizeletzavar nem volt.

Je len  állapot: SzerVi idegrendszeri eltérés nincs. A  IV;—V. lumbalis csi
golya közötti résnek megfelelően a középvonaltól kissé baloldalon, körü lírt 
ponton  kifejezett nyom ási fájdalom. A sacralis csigolyák kopogtatásra fá jdal
m asak. Lassague: negativ ; ischiadicus nyom áspontok nem  fájdalm asak. Előre-,
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hátra -, oldalhajtásnál fájdalm at jelez. Főleg a  hátrahajlás, a lépcSőnjárás fá j
dalmas. Rtg. felvétel: az V. lumbalis csigolya sacralisalt.

Kórlefolyás: A fájdalom  kb. 1 heti fennállás u tán  fokozatosan csökkent. 
Kezdeti fektetés és a továbbiakban rövidhullám  alkalm azása m ellett állapota 
lassan javu lt és m integy 2 és fél hónapra a  baleset u tán vizsgálva, teljesen 
panaszmentes.

11. eset: Kórelőzmény: V. K. S. Megelőző betegsége nem  volt. Családi 
anaemnesis: negatív. Fejfájás, szédülés, eszméletvesztés, koponyasérülés nem  
volt. Elmondása szerint VIII. hó 22-én utasként 3.000 m -ről zuhanást végzett. 
Kb. 700 m  zuhanás u tán , sebessége m integy 550 km volt, a zuhanásból való 
kivétel kezdetéin látása elszürkült, m ajd  olyan érzése volt, m intha a gép fe l
felé forgómozgást végzett volna és eszm életét elvesztette, Kb. 30 mp-ig volt 
eszméletlen és akkor té r t  magához m ikor a gép m ár vízszintes repülésben 
volt. A repülőgép vezetését mintegy 500 m-en vette át, teljesen jól érezte m a
gát és a leszállást is jó l hajto tta  végre. Magáhoztérésekor' fe je balrafordulva 
„lógott“ és bal kézfején görcsös rángásokat észlelt. Ugyanekkor undorító sza
got érzett és erősen kellett köhögnie. Eszm életre téréskor azonnal em lékezett 
a  repülés körülm ényeire. Elmondja, hogy a zuhanás megkezdésének az elején 
erősen hátrahajo lt fejével, anélkül, hogy m egfordította volna, szerinte azért, 
hogy a gép irányát megfigyelje. A zuhanást — elmondása szerin t — kb. 600 
m átm érőjű körön hajto tta  végre. Leszállás u tán  kb. 30— 40 percig pihennie 
kellett fárad tnak  érezte magát, feje nehéz Volt és enyhe szédülés, hányinger 
jelentkezett. Egész nap  rossz volt a közérzete, éjjel jó l aludt. M ásnap reggel 
hőm érséklete 37.6 C° volt. Felébredéskor fejm ozgatásra mindkét, de főleg 
jobboldalon hátul, nyakán  erős fájdalm at érzett, m ely mozgásra erősödött. 
Fejét alig tudta megmozdítani. Következő nap a fájdalom  erősödött, levert- 
nek érezte magát, izzadt, hőm érsékletét nem  m érte. A baleset u tán  harm adik  
nap jelentkezett vizsgálatra, amikor a fájdalom  keveset csökkent, azonban 
még nyugalom ban is fájdalm at érzett és a mozgatás is igen fájdalm as volt. 
F ár adás-kimerülési érzésről panaszkodott. A  fájdalom  nem  sugárzott ki zsib
badást végtagjaiban nem  érzett. Az igen erős fájdalom  m iatt egy ízben kezei- 
vel nyomkodta nyakát és ekkor hasonló, nem  forgó jellegű szédülés érzése 
volt, m int m ikor a baleset u tán  a gépből kiszállt. Egyéb panasza nincs.

Jelen állapot: Bőr kissé nyirkos, jduIzus 90. Agyidegek rendben. Pupillák 
rendben. Bal biceps-reflex á  jobbhoz viszonyítva kisfokban csökkent (?). Felü
letes mélyérzés zavar nem  észlelhető. Romberg tünet negatív. Kötéltáncos 
helyzetben kifejezett balradőlés. Já rás  rendben. Gerincoszlop mozgásra fá jda l
mas, különböző irányban való mozgáskor egyaránt kíméli. Ütögetésre és nyo
m ásra a gerincoszlop egész hosszában fájdalm at jelez.- K ifejezett fájdalm asság 
észlelhető a II. hátcsigolya magasságában és az utolsó háti- és felső lum balis 
csigolyák területén. Fejmozgás korlátozott, activ mozgatás minimális, k ife je 
zett fájdalom  bárm elyik irányban való mozgatáskor. Rtg. felvételen: a csigo
lyák részéről kóros elváltozás nem látható.

Kórlefolyás: Kb. 1 hét alatt a fájdalm ak fokozatosan • csökkentek. A sérü 
lés utáni 14. napon a fejmozgások szabadok, csak extrem  kitéréskor jelez 
enyhe fájdalm at. Gerincoszlop m ozgatásra kisebb fokban m ég fájdalmas, az 
érzékenység a  II. háti csigolya részéről kisebb fokban, de változatlanul fenn
áll- A harm adik héten panaszai még m indig fennállanak, a  II. háticsigolya 
ütögetésre még érzékenyebb.

1 0 2 3



Megbeszélés; M ind a  két esetben az uralkodó tünetek  a gerincoszlop részé
rő l jelentkeztek. K étségtelen  az, hogy a panaszokat m ind a két esetben gyor 
sulások okozták, am ely úgy az első, m int a második esetben fej-far irányú. 
Az irodalom számos esetet közöl, m ely a gerincoszlop, gyorsulások hatásaként 
bekövetkezett traum ás elváltozásaival foglalkozik. Az újabb adatok közül R. S'. 
S haw  közöl két esetet, hol egyik esetben m integy 7—9, a m ásikban 5 G beha
tá sa  u tán  discus sérülés volt észlelhető. Az egyik esetben igazolható volt a 
nucleps pulposus herm ája, a m ásik esetben konservativ kezelésre gyógyulás 
á llo tt be. Code és m ások a rra  vonatkozólag végeztek vizsgálatokat, hogy m i
ly en  elváltozások jönnek  lé tre  az in terverteb laris discusoklban positiv gyorsu
lások  következtében. V izsgálataikban azt találták , hogy az int érvér tebralis 
rés 1 mm-nél nem "mutat nagyobb változást. V izsgálataikat 6 G-ig végezték 
— azonban a vizsgáltak által elfoglalt helyzet nem  vo lt azonos azzal a te s t
helyzettel, melyet a rep. gép vezető a gép vezetése a la tt elfoglalt.

A  m i eseteinkben nem  ta lá ltunk  a rra  utaló tünetet, hogy nucleus pulposus 
h e rn ia  állott volna fönn. Szám ításaink szerint a beható erő nagysága az első 
esetben mintegy 572— 6 G, a második esetben pedig kb. 7 G lehetett. Az első 
esetben  az aránylag kisebb G erők h a tásá ra  jelentkező tünetek  m egm agyaráz
h a tó k  a  gerincoszlop fejlődési rendellenességével, amely a Rtg. felvétel szerint 
sacralisatioban ny ilvánu lt meg. Az ezzel járó  sta tikai nem  teljiesértékűség lehet 
az oka annak, hogy viszonylag kisebb erő behatásra m ár jelentkeztek a tüne
tek  a gerincoszlop részéről. A második esetben, ahol nagyobb erő hato tt be, 
szám ításba kell vennünk még azt a tényt, hogy ez esetben a  repülőgép vezető, 
u task én t repült. Ez a körülm ény kétségkívül befolyásolta a testhelyzetét is, 
m e rt ha  a repülőgép vezetésével le tt volna elfoglalva, m ás le tt volna a  te s t
ta rtá sa , ezzel izm ainak tónusa is. Az irodalm i adatok közlése szerint 5 G azon
b an  m ár k iválthat elváltozásokat a gerincoszlop részéről, s a második eset
ben, ahol 7 G lépett fel, a nagyobb erő m agyarázatát adja a viszonylag súlyo
sabb  képnek, az első esethez viszonyítva. A második esetben figyelemrem éltó 
az hogy a tünetek a gerincoszlop részéről aránylag diffuse jelentkeztek. A 
gerincoszlop egész hossza fájdalm as volt ütögetésre és kopogtatásra. Azonban 
ebben  az esetben is súlyosabban azok a terü le tek  voltak ériintve, am elyek a 
gerincoszlop legmozgékonyabb részei, a nyaki és háti, valam int a háti-ágyéki 
csigolyák közötti terület. A  II. esetben még kisfoké-skoliosis is fennállott, ami 
sz in tén  szerepet já tszhato tt. A fájdalm ak oka az in tervertebralis Ízületek 
ccm pressioja, a lig. long, post., ille tve a vele határos annulus fibrosus ron
gálódása.

A  második esetben a kép színesebb, m in t az első esetben volt, ami m in
den  bizonnyal a ,  nagyobb erő behatásának eredménye. Ennél az esetnél 
ugyan is a traum a okozta következm ényen kívül figyelem rem éltók a követke
zők: az eszméletvesztést megelőző forgás-érzés illusiója, m aga az eszmélet
vesztés és a  kézfejben jelentkező görcsök, ill. földetérés u tán  a szédülés, 
ém elygés érzés. A forgóérzés illusiója m in t autokineticus illusio is felfog
ható , laby rin th  eredetű. A  beteg  elmondása szerint a zuhanási ú t a la tt  egy 
ízben fe jé t há traha jtva  nézett m aga mögé, a fej horizontális tengelye körül 
m ozgást végzett, am i a  m eglévő mozgáshoz képest egy újabb ingert je len te tt 
a félkörös ívjáratokra, és ezek eredőjeként lépett fel az az illusio, hogy a  gép 
tengelye körül forgást végez. Ez a  jelenség hasonló eredetű  azokhoz, am elye
ket G raybiel és H upp occulogyral illusióknak, ill. visualis vertigómak, auto-

1024



kyneticus illusiónak nevez. Legkedvezőbb körülm ény ezek kialakulására az 
éjszakai repülés. A  jelenségek alapja, hogy a  visualis és nem visualis recep
torok között működési inkoordinatio van. Szerepet játszhat a liquor elm oz
dulása is, amely a gyorsulás eredm ényeként a durazsák felé  m ozdult el, ez
által nyomáscsökkenést okozva a koponyaüregben, a labyrinthra való  izgalom  
áttevődés révén alapja lehet a tüneteknek. Szám ításba kell vennünk em ellett 
azt az agyi keringési zavart is, m ely a gyorsulás irányának m egfelelően agy- 
anaemiában nyilvánult m eg és a koponyaüri nyomáscsökkenést, m ely  a kisagy  
részéről válthatta k i a fenti tüneteket. A  fellépő eszm életvesztés alapja a 
gyorsulás hatására létrejött agyanaemia volt. U gyancsak az agyi keringési 
zavar eredményének kell tulajdonítanunk a kézfejben leírt görcsöket is, m e
lyeknek perifériás eredetére kevesebb alapot tudunk feltételezni. A  leszállás \
után jelentkező ém elygés és szédülés érzés m inden valószínűséggel a koponya
űri nyom áscsökkenés alapján magyarázható m eg, am ely az erő behatásának  
eredményeként fellépett. Többek között Malmejac em líti meg, hogy néha a 
m űrepülések és a leszállás után fellépő szédülés és hányinger oka a m űrepü
lések ideje alatti koponyaűri nyomáscsökkenés,, m ely  a kisagy és a labyrinth  
részéről váltja ki az em lített tüneteket.

A  közölt két eset annak bizonyítéka, hogy a nem  túlnagy gyorsulások is 
eredm ényezhetnek olyan gerincoszlop elváltozásokat, am elyek az egyént hosz- 
szabb időre elvonják napi munkájától. Fontosak ezek a sérülések azért is, 
mert kiújulásra feltételezhetően hajlám osító tényezők.

Összefoglalás:

1. K ét esetet közlünk, melyekben positiv gyorsulások eredm ényeképen a 
gerincoszlop részéről hosszabb ideig tartó m űködési zavar állott fenn.

2. A  klinikai tünetek discus sérülés fe ltételezésére alapot nem  -szolgál
tattak.

3. A  sérülésfek létrejövetelében az első esetben, az észlelt sacralisatiónak  
és a másodiknál a skoliosismak szerepet kell tulajdonítanunk.

Iroö.alom:
1. D. Capek: „Fysiologie letce“. 1948.
2. Ch. F. Code, M. Williams, R. K. Ghormley: The Joum. of. Av. Med. 18:236,

1947.
S. A. Graybiel, D. I. Hupp: The Joum. of Av. Med. 17:3, 1946.
4. Dr. Halm T.: Honvéd Orvos, 1951. Ff3 8.
5. A. G. Lihacsev, B. Sz. Preobrazsenszkij, J. A. Sz. Tyomkin: Fül-orr-gége- 

betegségek, 1950.
6. Malmejac: L’Aviation Medicine, 1947.
7. Robert S. Shaw: The Journ. of Av. Med. 19:39, 19:276, 1948.
8. W. E. Winacke: The Joum. of Av. Med. 18:308, 1947.
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Tartós altatással s z e r ze t t  tapaszta la ta ink  
fekély betegségnél

I r ta :  D r. T am á s  L ó rá n d
orvosőrnagy.

A ta rtó s  a lta tá s t a psychiatriában m ár a  m ú lt század vége felé kezdték 
alkalm azni, főleg akut izgalmi á llapó tban  lévő betegeknél, célja a betegek m eg
nyugtatása és így ápolásuk m egkönnyítése volt.

Pavlov kutatásainak m egvilágításában ás szovjet szerzők m un k ája  nyo
m án a ta r tó s  altatás egészen m ás értelm ezést nyert. Ennek következtében 
alkalm azási te rü le te  is lényegesen bővült, célja megváltozott. A betegek m eg
nyugtatása, ápolásuk megkönnyítése h e ly e tt a tartós altatás a therap ia  aktív, 
gyógyító m ódszere lett. A psychiatrián kívül, ahol eddig kizárólag alkalm azták, 
jó eredm ényekről számolnak be, nagyagyi és gerincagyi, fedett és ny ílt sérü
léseinek, kauzailgiák és fantom  fájdalm ak kezelésében (Szarejszkij, A sztratján, 
Andrejev, Dolin, Petrova), neurosisok (Birman), bőrbetegségek, m in t ekcema 
derm atitis, stb . (Poljakov, Petrova), bélbetegségek, m int fekélybetegség, hyperto
nia kezelésében (Andrej ev, Csernyenko,, L evrentyeva, Cholopov, Raiclin, Tara- 
szov). Pav lov  m egállapítása szerint az álom, gátló hatása révén gyógyító, védő 
hatással bír. Ebből következik, hogy a tartós altatással elm élyített védekezési 
gátlás az agykéreg m unkáját és a centrális idegrendszerek alacsonyabban 
fekvő szakaszaival fenntarto tt egyensúlyának zavarait norm alizálja, ennek 
következtében lehetővé válik a vegetatív  funkciók központi szabályozásának 
helyreállítása és a disszociációs jelenségek megszüntetése.

Bikov éis m unkatársainak az agykéreg és a belső szervek kölcsönhatására 
vonatjíozó k u ta tása it alapulvéve, a fekélybe'tegséget psychosomaticus beteg
ségnek tek in tjük .

A fekélybetegség gyógyításában ezekután nyilvánvalóan igen nagy je len 
tőségűek azok a therápiás eljárások, am elyek a központi idegrendszerre, illetve 
azon keresztü l fe jtik  ki gyógyító hatásukat.

K órházunkban, szovjet szerzők tapasztalatai nyomán, 1950. V—VI. havá
ban kezd tük  el a fekélybetegségben szenvedő betegek tartós a lta tássa l való 
kezelését.

Sajnos, a helyi viszonyok m ellett lehete tlen  volt az előírt ideális állapo
tokat m egvalósítani és ta lán  részben e rre  vezethetők vissza aránylag kevéssé 
kedvező eredm ényeink is. Az ideális 3 ágyas kórterm ek és m inden betegre, 
vagy 2—3 betegre  eső ápolónői felügyelet helyett 8—10 beteget a lta ttu n k  egy 
kórterem ben és a felügyeletet 1—2 ápolónő biztosította csak, ami nem  mond
ható ideális, de még kielégítő állapotnak sem.

A ta rtó s  a lta tást a beteg részletes kivizsgálása és az altatásra való elő- . 
készítés u tán , a felvételt követő 6—8-ik napon kezdtük meg és átlagosan 
10 napon á t fo ly ta ttu k  (legrövidebb 6 nap, leghosszabb 13 nap). Csernyenko 
és Cholopov közleménye alapján. M egszakításokkal végzett altatást nem  végez
tünk. Az a lta tás időtartam a ala tt a beteget folyékony, folyékony-pépes é tren 
den ta rto ttu k . A ltatószerül csak subcorticalis a ltató t használtunk, sevenal napi 
3X0.20—0.30 gr-ot tabl., illetve in jectio  form ájában. Érdekes m egfigyelésünk 
volt, hogy perorális adagolásnál a II—III. napon a sevenal olyan erős hány
ingert v á lto tt ki, hogy ettől a nyugodt alvás lehetetlenné vált, azért három  
esettől eltekintve, az alta tást m ár kezdettől fogva injectiók adásával végeztük
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el. Általános tapasztalatunk, hogy a betegek az altatástól nem  féltek, nem  
idegenkedtek, szívesen fogadták, sőt volt betegünk, aki m aga kérte, sürgette 
a  therápia bevezetését.

Gsernyenko á lta l le írt négy periódust mi is m egfigyeltük, ném i eltolódással.
Első periódus (1—3. nap): A therápia bevezetése u tán  a betegek alvása 

nyugodt, nem  tú l mély, álm ukból könnyen felébresztő etők- Naponta 16—20 
órát alszanak. Enphoriásak, részegnek érzik m agukat, de m ár az első, második 
napon toxikus tünetek, m int hányinger, fejfájás, szédülés jelentkezik. Feltűnő 
volt, hogy a betegek túlnyomó része m ár az alta tás első-második nap ján  a 
fá jdalm ak teljes megszűnéséről számolnak be. Ezen periódusban hőm érséklet
emelkedést, pulsusváltozást egy esetben sem  észleltünk. A  systoles vérnyomás 
15—35 Hg. mm, a diastoles vérnyom ás 15—20 Hg m m  csökkenést m utatott. 
A  betegek étvágya jó  volt, fokozódott. Tehát eltérően Csernyenkó megfigye
lésétől, a sevenalmérgezés tünetei m ár az első periódusban jelentkeztek.

Második periódus (4—7. nap): A betegek alvása kissé nyugtalanabb lett, 
felületesebben alszanak, de  az alvási idő nem rövidült meg. E llentétben C ser
nyenkó észleléseivel, a  betegek a fájdalm ak visszatéréséről nem  számolnak be. 
A  mérgezési tünetek lényegesen nem  változtak, ta lán  valam elyest fokozódtak, 
főleg a szédülés erősbödött, beszédük díinnyögő lett, de az első periódusban 
domináló émelygés határozottan csökkent. A betegek étvágya viszonylag rom 
lott, de nem érte el az altatás előtti rossz étvágyat. A vérnyom ás változatla
nul alacsony m aradt, vérkéringési szervek és hőm érséklet részéről eltérést 
nem  észleltünk.

Harmadik periódus (7— 10—13. nap): A toxikus tünetek  lényegesen csök
kennek, fejfájás, szédülés, részegség érzése megszűnt. A  betegek alvása mély, 
egyenletes, álm ukból nehezebben kelthetők fel. A második periódusban je len t
kező étvágycsökkenés megszűnt, sőt határozottan m egjavult, de az étvágy 
hatalm as fokozódását egy esetben sem  észleltük. V érkeringési szervek részé
rő l eltérést nem  tapasztaltunk. K ét betegnél hőemelkedés, két betegnél broncho
pneum onia lépett fel. Egyéb komplikációk is, m int conjunctivitis, hallucinátio, 
reíentio urinae és derm atitis is ebben a periódusban jelentkeztek. A  vérnyomás 
kissé emelkedett, de a kiindulási értéket nem  érte el, általában  100— 115/ 
70—75 Hg. mm között mozgott.

N egyedik periódus: A betegek ébredési szaka. Az alvás időtartam a foko
zatosan csökken és 3—4 nap a la tt norm álissá válik. Á ltalános bágyadtságról, 
bódultságról, gyengeségről és igen erős szédülésről panaszkodnak a betegek 
és a fejfájás ism ét jelentkezik. Csernyenkó á lta l le ír t étvágycsökkenést és 
vegetatív zavarokat nem  észleltünk. Betegeink 60.8 százalékánál ism ét eupho
ria  lépett fel, 8 százaléknál K verulantia, 30.4 százaléknál psyches elváltozás 
nem  volt. Vérnyomás csak 6—7 nap m úlva é rte  el a kiindulási értékét.

Osztályunkon összesen 23 beteget kezeltünk tartós altatással, elsősorban 
a vegetatív labilis betegeket válogattuk ki. Betegeink valam ennyien férfi b e te 
gek voltak. Betegeink kor1 szerint a következőképpen oszlottak meg:

Kor: 18—20 21—25 26—30 31—40 40—

Betegek száma : 2 13 4 1
Százalék %: 8.6 56.5 17.3 4.3 13
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23 betegünk közül 6  friss, eddig m ég fekélybetegségben nem  szenvedő, 
16 idült, évekre (2 — 6  év) visszanyúló fekélybetegségben szenvedő beteg volt, 
kik különböző ulcus kezelésben részesültek az elm últ évek folyam án és egy 
betegünknek resectio u tán  k iú ju lt fekélye volt. Az anam nezisben egy kivéte
lével, valam ennyien tipusos ulcusos panaszokról szám olnak be.

A betegek savviszonyai a következőképpen oszlottak meg, frakcionált 
próbareggeli szerint:

Normacid: 21.7% (5). Hyperacid: 56.5% (13). Hypacid: 17.3% (4). Anacid: 
4.3% (1). K ét hyperacid betegnél a frakcionált próbareggelit alvás alatt, az
5-ik, ille tve 6 -ik napon m egism ételtük, a  savviszonyok b á r csökkenést, hypa- 
ciditást m utattak , de a  teljes araaciditást nem  érték el.

A vérnyom ás 86.9%-ban csökkent, 13%-ban az a lta tás folyam án lénye
gesen nem  változott. V ém yom áscsökkenésnél úgy a systoles, m int a diastoles - 
nyomás csökkenését észleltük.

Leggyakoribb szövődmény a conjunctivitis volt, m élyet 12 esetben (52.1%), 
pneum oniát 2 esetben (8 .6 %), derm atitist 2 esetben (8 .6 %), hallucinátiót 3 eset
ben (13%), re tentio  u rinae t 1 esetben (4.3%) észleltünk. 7 beteg időnként vize
letét, 1 beteg székletét is m aga a lá  engedte.

Osztályunkról gyógyultan 30.4% (7), javu ltan  43.4% (10), gyógyulatlanul 
26% (6 ) távozott. Ezek közül 4 hónapon bélül m anifest ulcussal osztályunkra 
visszakerültek: gyógyultak közül 1 (14.3%), javultak  közül 6  (6 OV2), gyógyu- 
latlanok közül 4 (6 6 .6 %). M ind a négy beteget callosus ulcussal m egoperál
tattuk. Gyógyultalak vettük  azokat a betegeket, kiknél a Rtg. control! ulcust 
m ár k im utatn i nem  tudott, em ellett fizikálisán negatív leletük volt és szub
jek tív  panaszm entesek voltak.

Javultalak, kik teljesen panaszm entesek voltak, de az ulcus röntgenolo- 
giailag még részben kim utatható  volt, vaüamint azokat az eseteket, ahol még 
időnként enyhe jelentéktelen  panaszok voltak, de a Rtg. ulcus-fészket m ár 
kim utatni nem  tudott.

G yógyulatlanoknak azokat, k iknek  panaszai változatlanul fennállottak, 
illetve alig  változtak, tek in te t nélkül arra , hogy az ulcus R tg-nel kim utatható 
volt, vagy sem. G yógyulatlan betegeink közül két esetben controll Rtg-nél 
az ulcus-fészek nem volt kim utatható, de ulcusos panaszai lényegesen nem 
csökkentek.

A Rtg controll, m élyet a theráp ia bevezetése u táni 14— 17-ik napon végez
tünk  el, 7 esetben (30.4%) m anifest ulcust m utatott meg. 4 hónap leforgása 
a la tt a betegek 47.8%-a (11), ulcussal osztályunkra visszakerült. Az altatás 
befejezése u tán  5 betegnél atrop in-alkália  kezelést vezettünk be, az ulcusos 
panaszok változatlan fennállása m iatt. Egy beteget 3 h é tte l a therápia befeje
zése u tán  m egoperáltattunk, 1 1  beteget gastritises panaszok m iatt, glauber- 
sós utókezelésben részesítettünk.

Összegezve tapasztalatainkat, m egállapítottuk:
1. A  fájdalom  gyors megszűnése, m ely m ár az első napokban jelentke

zett, volt a legszembetűnőbb eredm ény. A gyomorégés, felböfögés megszű
nése csak a 4—5. napon következett be. A  hányinger, émelygés a 6— 8 . napon 
szűnt meg. A betegek étvágya m ár az első napokban javult, és 2 beteg kivé
telével, 4— 6  kg-ot híztak.
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2. A kezelések friss, (kezeletlen ulcusoknál hatásosabbak, m int az idü lt 
eseteknél. 7 gyógyult esetünkből 5 friss ulcus volt.

3. A késői eredm ények kevésbbé különböznek az egyéb konzervatív keze
lések eredményeitől.

4. A recidivák nagy száma, vélem ényünk szerint, részben a nem  m eg
felelő diétás utókezelés hiányának te rh ére  írhatók.

5. A komplikációk az a lta tás harm adik  periódusában (7—10. napon) lép
nek fel, nem  súlyos lefolyásúak. Leggyakoribb komplikáció, a conjunctivitis.

6. A ránylag kedvezőtlen eredm ényeink oka: a) a helyi, nem  ideálisnak 
mondható körülm ények, b) hogy csak subcortiális alta tó t adtunk, c) hogy m eg
szakított, tartós (altatást nem  alkalm aztunk.

7. Ezen hibák, illetve hiányosságok kiküszöbölésével,, m int ahogyan azt 
szovjet szerzők tapasztalataiból is m egállapíthatjuk, valam int egyéb kezelési 
metódusokkal kombinálva, az eredményeket^ jav ítan i lehet. *

*
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Aczéi György dr. orvosőmagy — — — — — — — — — — II1/7 588
Alpár Pál dr. orvosalezredes —- — — —- — ' —- — — III/4 273, III/10 803
Ákos Károly dr. orvosalezredes — — • — — — — — — — — III/4 275
Aranyosi László százados — — — — — — — — — III/7 539, III/10 783
Asbóth Andor dr. t. orvosfőhadnagy — — — — — — — — — III/7 552

Balázs Lili dr. orvosőrnagy — — — — — — — — — — — III/l 77
Báth György dr. orvosőrnagy — — — — — — — — — — III/8 650
Berényi Béla dr. orvosalezredes — — — — — —~\— III/4 354, III/5 401
Bérezi György dr. — — — -— — — — — — -— — — — III/12 995
Borhegyi László dr. orvosőrnagy — — — — — — — — III/12 947

Constantinovics Milán dr. — — — — — —- — — — — — III/5 442 
Csanda Endre dr. orvosszázados — — — — — — — — — — III/4 341
Csillag Zoltán dr. orvosalezredes — — — — — — — — — — III/5 365
Csonka István dr. orvosszázados — — — — — III/7 548, III/9 709, III/2-109
Csorba Antal dr. orvosőrnagy — — — — — — —• III/6 481, III/4 346

Darás Dezső dr. orvosfőhadnagy —  —  —  —  —  —  —  —  —  -p . m / 7  5 5 2
Dévai György dr. orvosfőhadnagy — — — — — — — — — III/10 841

Echter Tibor honv. kol. — — — — — — — — — — IH/3  164, III/5 450
Ecsedi Andor dr. — — — — —- — — — — — — _  — — III/10 789
Erczy Miklós dr. — m / 2  1 3 5 , III/6 503
Erdélyi István dr. orvosőrnagy —• — — — — — — — _    I l l / l l  896
Erős József dr. orvosőrnagy — — — , — — — — — _  — _ III/12 1015

Falta László dr. -— — — — — — _  — — _ — __ __ _ III/l 75
Farádi László dr, oryosezredes — — III/4 317, III/5 386, III/6 475, III/12 943

Felkai Dénes djr. orvosezredes — 
Feuer István dr. — — — —
Fiam Béla dr. orvosszázados — — 
Frank György dr. — — — —
Fried Tamás dr. orvosfőhadnagy

_ _ _ _ _ _ _ _  xiI /9
— — — — — — — IH/5 390,

III/2 151, III/4 294, III/6 478, ÍII/12 990,
— — — — — — -I- III/3 173,
_ _ _ _ _ _ _ _  m / 7

703
425
993
201
554

Gallai Zoltán dr. orvosszázados — _ _ i _  — — — — — — — n i /5  431
Gál György dr. — — — — — — — _ _ _ _ _  m /1 2  995
Garai László dr. orvosőmagy — — — III/4 317, III/5 447, III / 8  671, IltylO 807
Geszti Olga dr. orvosőrnagy — — — — — — — — — — — III/10 837
Gombkötő Béla dr. — — — — — — — — _  — — — — III/ll 930
Gróf István — — — — — — — — — — — — — — — III/2 154
Grósz György dr. orvosőrnagy — ‘ — — — — — — — — — III/6 528
Grósz István dr. orvosalezredes — — — _  — — — — — III/5 442
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Halm Tibor dr. orvosőmagy — — — III/2 113, III/6 492, III/8 671, III/ll 919
Ha lm ág yi Dénes dr. t. orvosszázados — — — — — — — — — II7/7 607
Harkányi István dr. — — — — — — — — — — — III/3 219
Hennyei Jenő dr. orvosőrnagy — — — — — — — — — III/3 238
Hollós Lajos dr. orvosalezredes — — — — — — — — — — II7/9 777
Horváth András dr. orvosőrnagy — — — — — — — — III/4 341, 348
Honig Vilmos dr. orvosőrnagy — — — III/l 66, III/7 604, III/9 766; III/10 851

Istók János dr. alezredes — — — — — — — — — — — — III/4 360
Iván László dr. orvosszázados — — — — — — .— — III/5 434, III/9 772

János György dr. orvosalezredes I II /l 39,111/2 127,111/3 177,228, III/7 558, III /ll 866 
Juhász Pál dr. orvoSalezredes — — — — III/4 330, 348, III/5 430, III/12 1003

Keleti Béla dr. orvosőmagy — — — — — — — — — — III/5 377
Kenedi István dr, orvosőrnagy — — — — —- — — — — — III/8 686
Kispál Margit dr. — — — — — — — — III/12 1010
Kőnek László dr — — — — — — — — — — — — — III/12 1010
Korompay Tihamér dr. — — — — — — — — _ _ _  III /ll 930
Koroncai József dr. orvosfőhadnagy — — — — — — — — III/6 527
Kós Rudolf dr. — — — — — — — — — — _    III/7 580
Kovács Ervin dr. orvosfőhadnagy

III/3 212, 241, III/6 515, III/9 739, 750, III/10 827, III/ll 876 
Kozák Imre dr. t. tani. hall. — — — — — — — — — — m /g  7 18
Kristóf Sándor orvosszázados — — — — — — — — III/8 633, III/9 713
Kulin László dr. orvosőrnagy — — — — — — —   — ___ III/7 552
Kasztos Dénes dr. orvosfőhadnagy — _ _ _  — — — ' — — III/12 970

Lakner Tibor dr. orvosszázados — — — — — _  — _  __ m /g  780
Leitner Ferenc dr. orvosezredes — — — — — — — — — III/l ig
Lissauer Dezső dr. •— — — — — — — — — — — — III /ll g37
Loványi István dr. orvosőrnagy —• — — — — — — — III/2 103, 149
Lorber Leó dr. orvosalezredes — — — — — — — — III/5 455, 456
Losonczy György dr. orvosőrnagy — — — — — III/2 94, III/4 282, III/8 639
Lőrincz Sándor dr. orvosőrnagy — — — — — — — — — III/3 255

Medgyesy Sándor dr. orvosezredes — — — — — — — — III/6 525
M ellis György honv. koll. — — — — — — — — — III/3 164, III/5 450
Mincsev Mihály dr. — — — — — — — — — — — — III/5 427
Molnár Margit dr. vegyészőmagy — — — — — — — — I I I /l l  907 909

Nagy Andor dr. orvosszázados — — —
Nagy István dr. orvosőrnagy —- — — — 
Ney Imre dr. őrvosszázados — — — — 
Németh Elemér dr. orvosalezredes — — — 
Németh József százados — — - — — — 
Nikodemusz József dr. orvosszázados — — 
Noll Kálmán főhadnagy —■ — — — —

_ _ _ _ _ _  III/TO 786
— — — — — III/6 466
_  _  _  ̂ _  _  III/7 600
— — — *— III/4 279, 358
— — — — — III/8 619
— — — III/10 854, I I I / l l  911
— — — — — III/7 598

Ormos Jenő dr. III/12 995

Pastinszky István Idr. orvosezredes — — — III/l 68, III/3 189,
Pereszlényi Ákos dr. orvosfőhadnagy — — — — — — — —
Petrovszkij B. V. dr. — — — — — — — — — — — .
Prónay Gábor dr. orvosfőhadnagy — — — — — — — —

III/12 1015 
III/9 718 
III/3 167 
III/6 521

Radó György dr. orvosalezredes — — — — — — — — — 22
Rácz István dr. orvosfőhadnagy — — — — — — — — ~  111/8 664
Ránky Ernő dr. orvosalezredes — — — — — —; — “  III/9 762
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R em ete Tibor dr. orvosőrnagy — — 
Resovszky P ál dr. orvosőrnagy — 
Riesz Ede dr. orvosőrnagy — — 
Robicsek Ferenc dr. orvosíőhadnagy_ 
Rochlitz K ároly dr. — — — — 
Rom án György dr. orvosőrnagy — 
Rónai B arna dr. orvosszázados — 
Rónai T ibor dr. orvosőrnagy — — 
Rosa László dr. orvosőrnagy — — 
R ugányi P á l dr. — — — — — 
R udnai O ttó d r . ' '  — — — — —

_  —  —  III/7  600
I I I / l  11, I I 1/4 297, III /9  724, I I I / l l  907, 909
— —  —  — — —  III/12 1010

— —  —  —  — —  III/7  558
— —  —  —  — —  —  —  III /8  686
— — —  —  —  — —  —  III/12  1010
— —  — — —  —  — III /6  462, 488
— —  -r- —  —  —  —  —  ‘ I I I /8  623
_ _ _ _ _ _ _ _  III/6  521

I I I /3  182
— —  —  —  — — —  —  II I /8  639

Salamon Ödön dr. orvosalezredes — 
Sárkány Tibor dr. orvosőrnagy — 
Sebestyén Gyula dr. — — — — 
Simon Béla dr. orvosszázados — — 
Sín Lajos dr. — — — — — — 
Somi Kovács Tibor dr. orvosszázados 
Somogyi György dr. —  — — — 
Stefaits Géza dr. orvosezredes — 
Szák János dr. orvosőrnagy — — 
Szedő Imre dr. orvosezredes — — 
Szenes Tibor dr. orvosalezredes — 
Szentgsáli Gyula dr orvosszázados —  
Sztár eczky Géza dr. gy, ezredes —

— — — — III/l 1, III/6 159, III/9 736
— — — — — — — — III/3 262
— — — — — — — — III/10 817
— — — — — — — — III/6 521
— — — — — — — — III/12 995
— — — — — — — — III/9 777
— — — — — — III/l 26, III/10 789
— — — III/9 739, III/10 827, III/ll 876
— — — III/10 854, III /ll 911, III/12 1026
— — — — — — — — III/5 368
— _  — — — — — III/7 607
— — — — — — — — III/9 766
— — — — — — — — III/4 302

Takács László dr. orvosalezredes — — — — _ _  — _  _ jjj/g 6 2 9
Takó József dr. orvosfőhadnagy — — — — — _  _ _ _ 521
Tamás Lóránd dr. orvosőrnagy _ _ _ _ _ _ _  m /g  7 6 9 , m /1 2  1026
Téri Gyula dr. orvosőrnagy — — — — — — — __ _  __  III/ 5  382
Thyri Lajos dr. orvosőrnagy — — — — — — — — _  — III/12 978
Trencsényi Tibor dr. orvosalezredes — — — — — — — —    HÍ / 5  386
Túri Károly dr. orvosszázados — — — — — — — — — — III/7 596

Ugrai Imre dr. orvosszázados — — — — — — — — — — III/3 255

Vadász Gyula dr. orvosalezredes — — — — — III/3 161, III/9 703, III/ll 863 
Vadász Szilveszter főhadnagy — — — — — — — — — — 1II/2 81
Vas István dr. orvosfőhadnagy — — — — — — — III/l 5, III/5 372 
Vasvári Jenő’dr. orvosfőhadnagy — — — — — — — — — III/8 637
Válfi Frigyes dr. orvosőrnagy — — — — — — — — — — III/12 959
Vészi Imre dr. orvosalezredes — — — III/2 103, III/3 261. III/6 510, III/8 681

Wald Béláné dr. — —- — — — — — — — — — — — III/2 135

Zoltán Jánös dr. orvosszázados III/2 135, III/6 503, III/7 567, III/8 653, III/9 757 
Zoltán László dr. — — — — — — — — — — III/ l  6̂
Zsebők Zoltán dr. — — — — — — — — III/ll 892
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Adatok a  dystrophia m yotonika és a hypothalam us-hypophysis rendszer
insufficientiájának problémájához — — — — — — — — III/4 340

Adatok az intramedullaris tuberculum klini'kumához — — — — III /4 341
Adatok a vegetatív idegrendszer egyensúlyi állapotának vizsgálatára III/II 911 
Aethyl benzin okozta károsodások a fogászatban — — — — — — III/6 527
Altatás során fellépő agykérgi necrosis — — — — — — — — III/12 1003
Amit a járványokról tudni k e l l— — — — — — —' — — — III/2 j_51 i
Április 4 — — — — — — — — — — — — — III/4 27T
Artériák konzerválása és transplantálása — — — —- — — _ —■ III/12 993
Arc-állcson[sérültek ellátása tábori eü. szolgálatban század körletétől

a hadosztály segélyhelyig— — — — — — — — — — III/5 401
Az első Magyar Tanácsköztársaság évfordulójára — — — — — III/3 101
Az 1848-as szabadságharc orvosi emlékei — — — — — — — III/3 104
Az 1951. évi összeírás számadatai honvédorvosi szempontból— — — I1I/9 713

Bacteriologiai tenyésztéses vizsgálatok egyszerű módszere thermostat
n élk ü l------- — — — — — — — — — — — — — JII/5 455

Bronchus sipolyok sebészi ellátása A brazsanov szerin t — — — — III/5  427 -
Búcsú Petrovszkij professzortól — — — — . — — — — — 1II/7 542

,.C“ v itam in  szükséglet és h iá n y  vizsgálata a  hadseregben III /9  724, I I I / I I  907 
Complex functionális kezelés a F ilatov lebenyplastikánál — — — '  I II /2  135
Crystalloidok vesküszöbének általános törvényszerűségei — — — III II  607
Csapatorvos fül-orr-gégészeti feladatai — — — —  — — -— IH /9  762

Diétás élelmezésről — — — — — — — — — — — — III/12 959
Dura mater defectusainak alloplasticus pótlása — — — :— —- — III/9 772
Dysenteria aethiologiája és járványtana — — — — — — — III/5 372
Dysenteria klinikuma és therapiája — — — — — — — — III/5 377
Dysenteria megelőzésének irányelvei — — — — — — — — III15 382

Edzés és orvosi ellenőrzés — — — — — — — — — — — III/7 554
,.Egészséges Néphadseregért“ mozgalom a  Honvéd Központi Kórházban III/2 103
Egészségügyünk helyzete 1950-ben — — — — — — — — III/10 789 —
Egészségügyi döntnökök munkája csapátgyakorlatokon — — — III/I 22
Egészségügyi felvilágosítás elvei és azok alkalmazása a honvédségnél III12 94 
Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója az influenzáról — — — III/2 83
Elektromos jelzőkészü’ék  ágybavizelés azonnali észrevételére — — III/2 154
Eljárás és eszköz saját színnel bíró és zavaros oldatok kolorimetrikus

vizsgálatára — — — — — — — — — — — — H l/5 456
Ezred eü. szolgálat fontosabb kérdései a ho. eü. gyakorlaton — — III /5 462
Exsanguino transfusio — — — — — — — — — — — — III/6 515
Ételmérgezések járványtanáról — — — — — — — — — III/I J>__

Fagyasztáscs érzéstelenítésben végzett csonkolás — — — — — III/2 149
Fedett hasi sérülések — — ■— — —• — — — — — — — III/7 558
Felcserekről és azok feladatairól, munkaköréről -— — — — — III/9 736
Fertőzött sebek kezelése Penicillin-Marfanil-Sulfapyrydin sebhintő

por localis alkalmazásával — — — — — — •— — — III/7 580
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Folyadékgyülemek genytartalmának eg y terű  meghatározása — — HI/5 425
Filatov lebeny, vagy egyszerű nyeles leheny a végtagplastikában — III/6 503
Friss syphilist kísérő EKG. elváltozások kérdése — — — — — III/12 1015
Fiil-’orr-gége (LOR) sérültek ellátása csapatkörletben — — — — III/10 803

Gombás bőrbetegségek elszaporodásának egyik okáról — — — III/4 360 ‘
Gyomorhurut jelentősége a működő hadseregben — — — — —. HI/12 947
Gyomorhurut, fekélybetegség kérdése honvédorvosi szemmel — — III15 330
Gyűrűsujj typusos baleseti sérülése — — — — — — — — III/3 262

Hadiszolgálatban előforduló traumás veseelválasztások kórbonctana a
nervizmus megvilágításában — — — — — — — •— — III/10 841

Has lőtt sérülései (2. közlemény) — — — — — — — — — III /30
Has lőtt sérülései (3. közlemény) — — — — — — — — — III/2 127
Has lőtt sérülései (4. közlemény) — — — — — — — — — III/3 228
Hasi panaszok c1 különítő kórjelzése a csapatorvcsi gyakorlatban — III/II 896
Hasi panaszok elkülönítő kör jelzése a csapatorvosi gyakorlatban — III/12 970
Harc a szocialisla eü. statisztika megteremtéséért — — — — — III/I 26
Harc Néphadseregünk korszerű egészségvédelmének megteremtéséért III/8 650 
Helyreigazítás — — — •— — — — — — — — — — — III/I 21
Hernyószőr által okozott tömeges bőrmegbetegedés — — — — III/7 552
Hernyószőr által okozott 'tömeges bőrmegbetegedés szemtünetei — III/8 671 
Hernyószőrártalom tömeges fellépése erdei táborokban — — — — III/8 664
Hideg hatása a szervezet működésére — — — — — — — — III/12 990
Hogyan készüljünk a csapatgyakorlatokra — — — — — — III/9 706
Hogyan szerveztem meg a tábor eü. ellátását -— . — — — —■ — III/7 543
Honvédegész,ségőrök szervezete és feladatai —- — — — — — III./6 528
Honvéd Központi Kórház 16 hónapos transfuziós anyagának kiér

tékelése — • — — — — — — — — — — — — — III/8 681
Honvédorvos járványvédelmi feladatai az 1950—51. évi őszi-tavaszi

időszak tapasztalata alapján — — — — — — — — — III /12 973
Honvédorvos szakmai beállítottsága — — — — — — — — III/4 275
Honvédségnél észlelt összeesések elekroeneepnalographias leleteinek .

kiértékelése — — — — — — — — — — — — HI/4 330

Isolált lépsérülés érdekes esete — — — — — — — — — — III/6 525
Járványmegelőzési teendők fertőző betegségek előfordulása esetén — III/8 639
Keringő vér mennyisége traumás shockban v  — — — — — — III19 750
Kéz lőtt sérülései — — — — — — — — — — — — — III/7 567
Kéz lőtt sérülései (2. közlemény) — — — ~— — — — — — III/8 653
Kéz lőtt sérülései (3. közlemény — — — — — — — — III/9 757
Klassikus medicina jelentősége a honvédorvosi gyakorlatban — — III/5 3S6 
Konyhahygienia elvi kérdései — — — — — — _ _ _ _ _  — H I/I 11
Koponyádéiectusok autoplastikája — — — — — — — •— — III/I 56

v Kórház pk. munkája — — — — — — —■ — — — — — III/5 368
Korszerű műtőépílésről — — — — — — — — — — — III/10 851
Kórtermek szakosítása betegosztályokon belül — — — — — — III/9 769

Labyrinth érzékenységiének újabb vizsgálati lehetősége — — — III/II 919
j-abyrin.th jelentősége a repülésben — — — — — — -r- — III/8 671
Lapszem le— — — III/I 80, III/2 155, III/4 362, III/6 533, III/7 611, III/8 697
Lenin halálának 27. évfordulója — — — —   — — — III/I 1
Légvédelmi tüzéregységek eü. taktikai kérdései — — — — — HI/8 623
Lövész hadosztály eü. ellátása a lefolytatott eü. gyakorlat kapcsán III/6 466
Lövész sízázad eü. ellátása harcban — — — — — — — — III/8 629

Marxista-Leninista oktatás kérdése a nemzetközi helyzet tükrében III /10 783
Máj betegségei — -— — — — — — — — — — — — III/4 317
Május 1. a békéért harcoló népek nemzetközi seregszemléje — — III/5 365 
Megfigyelések a nitroid crisisek kapcsán fellépő anaphylaxiás tünet-

csoportban — — — — — — — — — — — — — III/I 68
Megfigyelések és tapasztalatok a nyári kihelyezés folyamán jelent

kezett d ^ /ite r ia  járványról — —- — — — — — — III/9 718
Mellkasi sérülések sebészi ellátása — — — —* — — — — III/10 317
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Milyen munkát végez a csapatorvos csapatgyakor! átokra való elő
készítésben — — — — — — — — — — — —, XII/9 709

Miniszter Bajtárs 015 sz. Parancsa és az ebből adódó feladatok az
eü. szolgálatban — — — — — — — — — — — III/7 539

Mozgás betegségek ,•— — — — — — — — — — — — ÜÍII/6 492
Mozgó hadsereg ,,C“ vitamin ellátása — — — — — — — — III/II 909
Műszerek racionális csirtaianítása — — — — — — — — — III/7 596
Műtét Utáni trombosisok kérdésének mai állása — — — — — III/3 241
Műtőriadó terv életmentő műtétek esetén — — — — — — — III/9 763

Negatív májfunctios próbákkal járó hepatitis — — — — * — — lH /9  780
Nemzetközi helyzet és az eü. szolgálat — — — — — — — III /6 459
Neurosisok — — — — — — — — — —  — — — — III/6  481
Néhány észrevétel és javaslat a Honvéd Rendelő Intézet és csapat

orvosok együttműködésének javításáról — — — — — — III /I 19
Néhány gyakorlati urológiai tanács csapatorvosok számára — — III/3 255 
Néphadseregünk fogászati ellátásának hiányosságairól — — — — III/4 354
Néphadsereg napja — — — — — — — — — —•' — III/9 703
Népköztársaságunk Alkotmánya — — — — — — — — — III /8 619
Nyaki sympaticus hatása az agy elektromos tevékenységére — — III/5 434
Nyári kihelyezések egészségvédelmi problémái — — — — — III/4 282
Nyári kihelyezések és a hőmunka — — — — — — — — — 1II/4 294
N5á r i kihelyezések étrendjének problém ái — — — — — — — III/4 297
Nyelőcső EKG — — — — — — — — — — — — — III /8 686

Októberi Forradalom emlékünnepére — — — — — — — I I I / l l  863
Országos Vérellátó Szolgálat feladatai és működése — — — — III./3 173
Orvosok és politikai tisztek együttműködésének eredményei a gyen

gélkedő vizsgálatok tervszerű ellenőrzésénél — — — — III/4 279
Patkóvese jobboldali hydronephrosissal — — — — — — — HI/7 604
Pártpolitikai munka a katonai gyógyintézetekben — — — — — III/i 3
Peirovszkij klinika tudományos konferenciájának tanulságai — — FII/7 544
Pneumoencephalographisas képek neurotikus betegségeknél — — III/4 348
Positiv gyorsulások okozta gerincoszlop sérülések — — — — — IH/12 1012

Rekeszbe átfúródott cardiaközeli gyomorfekély — — — — —■ — I I I /l l  892
Repüléssel kapcsolatos fül-orr-gégészeti problémák — — — — — III/2 113
Stereoskopiás látás jelentősége a légvédelmi szolgálatban — — — III/6 488
Szempontok az idegosztályra történő beutaláskor — — — — — IIT/5 430
Szemsérültök ellátása tábori eü. szolgálatban — — — — — — III/10 807
Színérzésről és gyakorlati jelentőségéről — — — — — — — III/7 .583
Szívidegentest sikeresen operált esete — — —  — — — — — III/7 600
SzívsérüléM utánzó áthatoló mellkasi lövés — .— — — — — III /I 66
Sztálin elvtárs születésnapja a világ dolgozóinak nagy ünnepe — — III/12 943
Tapasztalataink konzervált vérrel, 1000 vérátömlesztés kapcsán — III/3 219 
Tapasztalati próba a vegetatív idegrendszer labilitásának értékelésére III/10 854 
Tartós altatás nyombélfekélyes betegeken — — ■— — — — — . IH/6 521
Tartós altatással szerzett tapasztalataink fekélybetegségeknéi — — III/12 1026
Tábori belgyógyászat feladatai — — — — — — — — — III/6 475
Táborok rovartalanításának kérdése — — — — — — — — III/6 478
Terheléses vörösvérsejt-süUyedés sebességgörbe vizsgálatok — — III/9 777
Tervmunka a csapatorvosi szolgálatban — — —■ — — — — III/10 786
Téli védőruházat kérdéséről — — — — — — — — — — HI/12 993
Tisztasági hét jelentőségéről — — — — — — — — — — 1II/4 358
Transfusio hatásmechanismusa — — — — — — — — — III/3 212
Transfusio jelentősége a bőrgyógyászatban-------- — — — — — III/3 189
Transfusio kapcsán fellépő h ibák , reakciók, szövődm ények — — III /3  203
T raum ás shock kérdésének je len 1 esi á llása  — — — — — — III /9  739
T raum ás shock kérdésének jelenlegi á llása  (2. közlemény) — — — III/IO  827^
T raum ás shock kérdésének jelenlegi á llá sa  <3. közlemény) — — — I I I / l l  876
T raum ás shock laboratórium i diagnosis® — — — — — — — III/IO  837
Tudom ányos m unka m egszervezése — — — — — — — — I I I / l l  866
Tüdőszűrő vizsgálatok jelentősége bem utatásokon — — — — — IIÍ /8  637
Tüzérezred eü. szolgálatának vezetése hadm űveleti te rü le ten  — — I II /2  109
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Üjabb gyógyszeres eljárások alkalmazása a szemészetben — — - -  III /5  447
Újabb módszer a szem  étetésének kezelésére — — — — — — III /5  442
Üj alkalmassági U tasítás alapelvei — — — — — — — — IU /8 633
Új eljárás a petevezető átjárhatóságának vizsgálatára — »— — — H I/I 77
Új gyógyeljárási kísérletek ozaenás betegeken«— — — — — II I / l  75
Új műtéti eljárás a szokványos vállficam  gyógyítására — — — I I I / l l  937
Utőeres vérátöm lesztés — — — —̂ — — — — — — — III/3 201

Valódi rheuma újabb therapiás kísérlet — 1— — — — — — III /12 1010
Vas megye egészségügyének fejlődése a szombathelyi kiállítás

tükrében — — — — — — — — — — — — — III/5 450
Vázlat a márciusban megtartandó felvilágosító előadáshoz. Védőoltások

szerepe a járványok megelőzésében •— — — — — — — * III /3 238
Végtagfertőzések kezelése irvtraarteriálisan adott gyógyszerekkel — III/II 930 
Vérátömlesztés tábori sebészetben — — — — — — — — — III/3 177
Vérátömlesztés főkérdései — — — — — —- — — — — III/3 167
Vérátömlesztés jelentősége a sebészetben — — — — — — — III/3 182
Verbaj penicillinnel való kezelése a Szovjetunióban— — — — — III/5 421
Vízellátás biztosítása — — — — — — — — — — — — III '4 302
Vörös Hadsereg születésnapja — — — — — — — — — — Ilf/2  81
Vörösvérsejtpaszta készítése — — — — — — -v  — — — III/7 598
Vörösvérsejt transfusio — — — — — — — — — -  — III/6 510
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