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addig, mig 48 óra múlva is festetlen maradt a víz. A folyadék vér
tartalma időnként meghatároztatott szinpróba segélyével. Ilyen mód
szer szerint határozván meg rendes és kiéheztetett állatok vérmeny-
nyiségét, az eredmények annyival inkább összehasonlíthatók, minthogy 
a módszer is ez idő szerint a legtökéletesebb. 

Ezen vizsgálatok eredményének ide tartozó része az, hogy 
az összes v é r m e n n y i s é g n e k a t e s t s ú l y h o z való viszo
nya l é n y e g e s v á l t o z á s t nem s z e n v e d ; csökken ugyan 
az absolu t vér mennyiség, de nem te temesebben , m i n t 
az e g y e t e m e s s z e r v e z e t súlya, azért relatív súlya nem vál
tozik, vagy épen nő. 

FEJCSONKOS TORZ.*) 

(Akephalus parakephalus, — perokephalus aprosopus.) 

Genersich Antal tanártól, 

(Vége.) 

Magzatunk beosztása a torztan alaki rendszerébe nehézségekre 
akad, mert nem találunk oly családot, melybe tökéletesen beillenék. Tekin
tettel arra, hogy a sziv megvolt a jelenlegáltalánosanelterjedtFoerster-1) 
féle osztályozás szerint arcz-hiányos torznak kellene qualificálni, mely 
egyszersmind koponyacsonkos ós agyhiányban szenved, — aprosopus 
perokephalus vagy hemikephalus s némileg a cyclops typus felé 
közelit. Miután azonban nemcsak a látásii és szaglás érzék lényegesebb 
alkatrészei hiányoznak teljesen, hanem a hallási szerv is; miután to
vábbá a fejosonk tetején semmi heg nem találtatik s a koponya és 
arcz együttes fogyatkozása oly nagy fokú, hogy a fejdurvány, mint 
ilyen egyedül az ép alajk és az előrenyomuló nyelvből ismerhető fel és 
csak a bonczvizsgálatkor derül ki a koponyaváznak torzult bár és 
hiányos, de még is elég complicált szerkezete; miután végre a nyak 

*) Előadatott az 1878. Nov. 20-án tartott orvosi szakülésen, 
') Foerster: Die Missbildungen des Menschen, Jena 1865. 
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is mód nélkül megrövidült ós a mellkas a benne levő szervekkel 
együtt szembetűnő eltéréseket mutat,, • annál fogva nem haboztam 
a torzot fejcsonkosnak nevezni el, habár a nyaki, mellkasi és hasi 
zsigerek kifejlődése oly messzire haladt előre s annyira megközelíti 
a rendes alkotást, mint a hogy ezt eddigelé fejcsonkos emberi torz
nál még soha s állaténál is csak igen ritkán észlelték.1) De épen 
ezen körülmény miatt bir esetünk némi fontossággal a torztan 
casuistikájában. Közvetítő állást foglalván el a fejtelen fejcsonkos és 
az arcztalan s koponyacsonkos torzok közt, összekapcsolja a Hem-
pel és Claudius óta mesterségesen egymástól elválasztott torzcsa
ládokat. 

A régibb szerzők afejlődós legalantabb fokon álló torzokat fejtelen 
(acephalus), majdan szívtelen (acardiacus) névvel foglalták össze. J. Geof-
froy St Hilaire2) e torzokat igen találóan omphalosit (köldök élősdi) 
névvel jelölte, miután valamennyinek közös tulajdona az, hogy csak az 
anyával való összefüggés által élnek és okvetlenül meghalnak, mi-
helyest a köldökzsinór megszakad. Meddő munka volna, ha ezen tor
zoknak idővel változó jellegzésót s osztályozását részletesen elősorol
nám, de még is a tájékozásra nézve szükségesnek tartom röviden 
érinteni azokat, melyek a torztan legelterjedtebb systematicus mun
káiban J. Geoffroy St Hilaire és Foerster müvében találhatók. J. 
Geoffroy St. H. felosztását a külső alakra fektetvén 3 családot állí
tott fel: 1. a fejcsonkos torzok (monstres paracephalien), melyek
nél a fej tökéletlen durványa a testből kiemelkedik s eléggé szem
beötlő csonkot képez; 2) a fejtelen torzok (M. acephaliens), melyek
nél a fej merőben hiányzik, vagy legfeljebb némi durvány által van 
képviselve de testükben szintén zsigerekkel birnak; 3. az alaktalan 
torzok (M. anidiens), melyeknek testében zsigerek nem találtatnak. 
Előbbi két családot meg 3—3 fajra osztotta t. i. a fejcsonkos tor
zokat a) paracephaleokra, melyek roszul képzett, de még nagy fej
csonkján az arez szájjal ós durványos érzéki szervekkel megkü
lönböztethető s felső végtagokkal birnak; b) az omacéphaleokra, me
lyek ezektől a felső végtagok hiánya által különböztethetők meg; c) 

*) Hering Magáz. f. die gessammte Thierheilkunde Jahrg. 12. S. 69. és 
Gurlt Ueber thierische Missgeburten 1877. Berlin. S. 4. Taf. II. fig. 10—13. 

2) J. Geoffroy St. Hilaire Histoire des anomalies de Forganisation. Bru-
xelles 1837. 1838. T. H. p. 130., 149., 315. és tovább. 
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a hémiaoephaleokra, melyeknél a fej esak néhány bőrfüggelókkel ellátott 
éktelen dagot képez ; a fejtelen torzokat pedig : a) aeéphaleokra, me
lyek tökéletes vagy durványos mellkassal és egy vagy két felső vég
taggal vannak ellátva; 6) póraoephaleokra, melyek sem mellkassal 
sem felső végtaggal nem birnak, de rendetlen és rosszul arányosí
tott testükön még jól felismerhető tájakat mutatnak és c) mylaee-
phalokra, melyeknek teste igen szabálytalan nem részarányos, sem 
jól megkülönböztethető tájakra nincsen felosztva s melyek csak igen 
tökéletlen vagy épen semmi végtagokkal nem birnak. 

Foerster ama torzokat szívtelen jelzés alatt foglalta össze, és 
fejlődési fokuk szerint 4 csoportra osztotta: 1. alaktalan torz Ani-
cleus vagy amorphus: a gömbölyded, bőrrel bevont testen sem fej sem 
végtagok sem nemzőrószek meg nem különböztethetők; 2. Fej
teién üszög. (mylaoephalus); éktelen test, melyen a fejvég, az alsó 
végtagok durványai felismerhetők, bonczolatnál kifejezett csontváz 
és zsigerek találtatnak; 3. Fejtelen torz (acephalus): jól felismerhető 
emberi alak, mely jól kifejezett végtagokkal bir, ós a fej egészen hiány
zik vagy durványos. Alosztályai a) az összenőtt lábú ftln. (a. sym-
pus) összenőtt alsó végtagokkal, b) az egy és a két lábú ftln. (a. 
monopus ós dipus) továbbá c) az egy ós a két karú ftln. (a. mo-
nobrachius ós dibrachius), melyek egy vagy két felső végtaggal is 
elvannak látva, egyszersmind mellkassal, nyaki gerinczoszloppal néha 
durványos fejcsontokkal is birnak és cl) a fejtelen fejcsonkos torz 
(a. paracephalus), mely nemcsak fejdurványnyal, hanem kiképződött 
koponyacsontokkal és zárt vagy nyitott koponyaűrrel bir. Végre 4. 
A törzs hiányos torz (acormus), mely csak is egy tőkéletlen fejből 
áll, mig a törzs, a végtagok hiányoznak. 

Ismeretes dolog, hogy nemcsak a fejcsonkos torzoknál talál
tatnak fejdurványok, hanem az úgynevezett fejtelen torzoknál is, 
még pedig nemcsak a magasabb fejlődósü, szoros értelemben vett 
acephale (J. G. St. Hilaire) vagy egy és két karú fejtelenek (Foers
ter), hanem a hibás fejtelen (peracephale J. G. St. H.) ós a fejteién 
üszög (mylaoepliale J. G. St. H.) torzok is a test felső végén, vagy 
a köldök felett igen gyakran mogyorónyi vagy kisebb, hajas vagy 
meztelen, sima vagy behasított, vagy szederszerü kinövést viselnek, 
vagy a bőr alatt elrejtett csomót, vagy hólyagot, mely képletek 
mindannyian több kevesebb valószínűséggel tökéletlen fejdurványnak 
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tekinthetők, még az alaktalan (anide) torzoknál is egy hajas kidu-
dorodás, vagy a lágy tömegben rejlő egyes lapos csontok bizonyít
ják a fejdurvány jelenlétét. 

Hogy számra nézve, mily arányban állanak a fejnek minden 
nyomát nélkülöző fejtelen torzok azokhoz, melyeknél a fejnek némi 
csekély durványa található, azt biztosan meg nem határozhatjuk, 
mert a legtöbb eset igen röviden, mondhatni felületesen van leírva. 
Az ide vonatkozó irodalom áttekintésénél azt találtam, hogy nemcsak 
az eddigelé leirt, mintegy 34 parakephal torz birt jól felismerhető 
fejdurványnyal, hanem a 32 fejtelen torz közül három [Isenfiamm1) 
és Vrolik 2 esete2)] csontos, — 10 [Doneaud, Cooper, Malecarne 
4-ik esete3), Eeus és Klein, Meckel, Cloquet, Élben 68-ik esete4), 
Virchow5), Poppel6) 3-ik emberi torza, s Gurlt ') 3 lábú kecskéje] 
lágy részből álló fejdurványnyal volt ellátva; 1 I-nél az adatok ez 
irányban határozatlanok ós 9-nél nem volt fejdurvány. A 72 hibás 
fejtelen (perakephal) torz közül 10 esetben [Malecarne első, Tiede-
mann 3-ik3), Gilibert, Guignard, Élben 69-ik4); Schumacher8) ; 
Beclard egyik esetében,9) Sandifort első és 2-ik esetében10) Defilippi13)] 
csontos; — 18 esetben (Everhardt, Lankisch Map.pus Gourraigne, 
Winslow, Busch, Prochaska 1 ós 2-ik, Poujol, Superville, Heuermann, 
Monro, Tiedemann 1 ós 4-ik3) Brera, Chevreul4) Ottó 2-ik esete12); 
John Harker 13), Depaul")] lágyrészekből álló fejdurvány létezett; 
25-nól határozatlanok az adatok ós 19-nél fejdurványnak nyoma sem 
volt. — 20 fejtelen üszög közül kettő csontos [Spiedt15) és Gurlt] 
bornyu') ; 3 emberi [Siebold, Elbon 66.4) Vrolik 47.1.10) ós 1 bárány 

' ) T iedemann Anatomie der kopflosen Missgeburten L a n d s h u t 1813.—536. 
és Élben De acephalis sive monstr is corde carent ibus Berolini 1822. 12 tábla. 

2) Vrolik Tabulae ad i l lus t randam embryogenesin Lipsiae 1854. 50 és 52 táb 
s ) T iedemann i. m. 4) É lben i. m. °) Virchow Monatschr i f t für Geburts-

kunde 20. köte t . 18 1. 6) Poppel Monatsch f. Geburs tkunde XX. S. 249. 
7) Gurlt TJiber thierisclie Missgeburten Berl in 1877. 8) Herholdt Beschrei-

bung sechs menschl icher Missgeburten Kopenhagen 1830. 
8) J . S. St. Hilaire. m. 10, Vrol ik i. m. " ) Defilippi Gazet te hebdomadai re 

1855. 552, 1. 12) Ottó Monstror . 600 descriptio anatomica 1841 . 
") John Harker. Virehow Jahresbericht 1874. S. 296. li) Depaul Gazette 

medical de Paris 1874. 1. 74 és 75. 
13) Spliedt. Virchows Archív 18. 254. 
,e) Panum. Virchow Archiv V. 72. kötet 79 1. 
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Emmert9)] puha képletből álló fejdurványnyal birt, háromnál a fej
nek sémi nyoma nem volt és 11-nél nincs elég pontos leirás ; végre 
a 11 alaktalan torz közül 6-nál [Bland4) Vrolik10) és Panum 18) 
emberinél; Ottó n ) Vrolik10) Gurlt első esete 9) bornyunál] fejesont 
durványok találtattak, 5-nél fejnyomok nem voltak felismerhetők. 

így tehát eltekintve azon esetektől, hol a leirás nem eléggé 
pontos, a fejtelen torzok közül mintegy 42 %, a hibás fejtelenek 
közül 59 %, a fejtelen üszögök közül 66 % és az alaktalanok közül 
mintegy 60 % birt némi fejdurványnyal. 

A fej nagy fokú eltöpörödése vagy teljes hiányával együtt jár a 
többi test szembetűnő hiányaival s nem létezik eset, melyben a fej 
egészen hiányzik és a többi test minden részében teljesen ép lenne. 
De a fej és a test fogyatkozása nem áll egyenes arányban egymással, 
úgy hogy -az egyiknek eltöpörödéséből a másik tönkrejutásának fo
kára lehetne következtetni. Eltekintve attól, hogy a koponya hiányos 
(akranius) torzoknál a cyolopia és az arozhasadás nagyobb fokai 
mellett is a test nem ritkán teljesen épen képződött, vagy csak 
olyan hiányokat tüntet fel, hogy meglehetősen jól fejlődött magzat 
testén a fejnek minden legkisebb nyoma hiányzik [p. Katzky esete*)] 
előfordul, hogy igen tökéletlen testű torz, bár hibás, de mégis jól 
felismerhető és meglehetős nagy fejjel bir (Spliedt), sőt vannak ese
tek, melyekben az egész torz-szülött csak is egy tökéletlen fejből 
áll, melyen orr-, szem-, fül-, durvány felismerhető s mely néha kevés 
agyat tartalmaz, mig a magzat teste majdnem teljesen hiányzik, 
vagy két tökéletlen csigolya s némi lágy részek segélyével odaforrt 
fark által van képviselve, melyek acormus, ujabban Dareste szerint Oepha-
lides illetőleg Heteroides torzoknak neveztetnek (Lycosthenes 1553) Ni-
cholson l) ós Vrolik 62esete bornyu)*) Licetus, Delamarre, Eudolfi3) — 
Pictet, Deslongchamps, Loiset, Dareste.4) 

Az elmondottak szerint a fej hiánya ós eltöpörödése nem sze
repelhet közös ismertető jellegként a hiányos kifejlődés legalantabb 

*) Élben i. m. 6. X. -és Atl. I. 4. 
») Nicholson. De monstro humano sine truneo nato. Dissert. Berolini 1837. 
z) Vrolik Tabulae. 
3) Mindhárom említve Geoffroy St. H. i. m. 364—5. 1. 
4) Említve Dareste: Production artificielle des monstruosítés. 1877, 
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fokán álló (omphalosit J. G. St. H.) torzoknál s e miatt is már 
régtől fogva nemcsak kételyek merültek fel a Morgagni ós Hallor-
féle theoria ellen, hogy ezen torzképződés fiatal magzatkori agy-
vizkór által hozatnék létre, hanem ezen elmélet Gull ós Spurz-
heim s), Tiedemann6) és Élben által egészen határozottan vissza 
lett utasítva. Utóbbi szerző különösen hivatkozik a Klein-fóle 
fejtelen torzra, (72.) mely csak hét hetüs volt és melyen a fej 
hiánya mellett, agyvizkóros repedésnek semmi nyoma nem találtatott. 

Sokkal állandóbb köztulajdonsága e torzoknak a szivhiány, mely 
nemcsak a fejet teljesen nélkülöző torzoknál constatálható, hanem 
azoknál is, melyek egész testszerkezetükre nézve a fejtelen torzok
nak teljesen megfelelnek, de mégis elég jól felismerhető fejclurvány-
nyal birnak (paracephale), vagy akár csak durványos fejből álla
nak. Már a legrégibb észleletekben fejtelen s fejcsonkos torzoknál 
a szivhiány, mint igen nevezetes jelenség van feljegyezve, igy Ever-
hardus 1663. Lankisch 1679,^ ós különösen kiemelte Goeller 1683. 
s Vogli7) 1720. ezen leletet, mely merő ellentótben állott az akkori
ban általánosan elfogadott Aristoteles-féle elmélettel, mely szerint a 
sziv valamennyi testrész első fejlődési feltótele, principiuma-kóp te
kintendő. 

Az észleletek szaporodásával a szivhiány mindinkább e torz
csoport jellegeként lett előtérbe nyomva. Tiedemann monographiájá-
ban a szivhiányt az esetek egész hosszú sorában registrálja ós kü
lönös ritkaságokként kiemeli Valisneri, Katzky esetét, melyeknél a 
sziv meg volt és Prochaska második esetét, melybon tökéletlen szív
hez hasonló szervet talált ; Beclard ]) a szivhiányt már teljes posi-
tivitással állandó tulajdonságnak mondja; és Élben dissertatiojában 
Valisneri, Katzky és Gilibert eseteit, melyekben állítólag a sziv meg 
volt, a kórismózós helyességére nézve kétségbe vonja, a mennyiben 
szerinte Valisneri ós Gilibert leírása nem oly pontos, hogy a sziv-

5) Gall ós Spurzheim Reclierclies tur le systeme nerveau en generál et sur 
celui de cerveau Paris 1804. idézve Tiedemann i. munkájában. 

6) Idézett mii 95. 
') L. Élben i. m. 
') Beclard memoires tur les acephale. Bulletin de la i'acult de medicin de 

Paris année 1815. Nro. IX. p. 447. és Nro. X. 493. és deuxiéme partié ugyanott 
année 1817. Nro. IX. p. 488. 1. J. G. St. H. II. 362. 1. 
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jelenléte felől teljes meggyőződést menthetnének, Katzky torza pe
dig szép külalakja és tökéletes belső berendezésénél fogva is vala
mennyi más fejtelen magzattól elütő, egészen különnemű torznak te
kintendő ; minek folytán a szivhiányt állandó és jellegzetes tulajdon
ságnak tartja, a fejtelen és a szívtelen elnevezést egészen egyenér
tékűnek mondja ós miivében felváltva használja. 

A szivhiány konstatálása azon kérdést nyomta előtérbe, hogy 
mi módon történik ily torzoknál a vérkeringés s e tekintetben idők 
folytán számos ellentétes hypothesis merült fel. Poujol (1706.)') tor
zában csak visszereket talált, — Winslow2) (1740) esak ütereket. 
minek folytán azt hitték, hogy a fejtelen magzatok nélkülözik a ke
ringést s növények módjára táplálkoznak, ugy hogy a tápanyag a 
köldök edényen befoly ós a testben szétoszlik. Mery (1720) és le 
Cat") 1767.- azt vélték, hogy az anya szive hajtja a magzat vérét 
is, Monro 1797 2) ellenben, hogy a magzatnak saját keringése van 
és a vér a méhlepényből a köldök visszeren keresztül a test visszereiben 
a magzat minden részébe folyna ós a visszerek működése folytán az 
ütérágakba jutva végre a köldök üteren át megint a méhlepénybe 
visszakerülne. 

Hogy ezen feltevónyek hibásak voltak, azt mai nap nem szük
séges bizonyitgatni, de még Tiedemann s Elbennek sem sikerült a 
torzkeringését plausibilis módon megfejteni. Azt vették fel, hogy a 
vér a torzban rended utón kering és esak a köldök ütórben és köl
dök visszérben ellentétes irányban, s hogy az üterek fala (Tiedemann), 
illetőleg a függórnek tágult hasüri vége, mely aneurysma aotivum-
kónt szerepelne (Élben), hajtaná a vért. Ezen magyarázat is nagyon 
erőltetettnek látszik, mert eltekintve attól, hogy az üterek összehu-
zódási képessége iránt tényleges bizonyítékok nincsenek felhozva, 
érthetetlen maradt, miért folyna a vér a köldöküteren át a magzat 
testébe, holott billentyühiány mellett a függér összehúzódása által 
hajtott vérnek, mint a többi üterekbe, ugy a köldökütórbe is, tehát 
a méhlepény felé kellett volna folynia. 

Young volt az első, ki tekintettel arra, hogy fejtelen torzok 
ikerterhessóg eredményei, tisztán elméleti okoskodás utján azon gon -
dolatra jött, hogy a szívtelen torz keringése az egészséges testvér által 

2) L. Tiedemann i. m. 
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tartatik fenn s ezen nézet csakhamar reális alapot nyert. Marshall 
Hall1) azt találván, hogy a fejtelen magzat méhlepénye rendszerint 
az ép iker méhlepényével össze van nőve azt vette fel, hogy a vér az 
ép magzat köldöküteróből nemcsak saját, hanem a fejtelen testvér 
méhlepényi hajszáledeny rendszerébe is hajtatik s majdan a torz 
köldökvisszerén át annak testébe foly, egyszersmind „actione quadam 
laterali" még a torz magzatüterónek vérét is a placenta hajszál
edényrendszerébe szívja, mely nézetet az is támogatta, hogy 
Kalck2) és későbben Gurlt3) a fejtelen torz visszereiben billentyűket 
nem talált, mi szintén a mellett szólott, hogy a vér visszás irányban 
halad a testen át és a köldökütérben a lepény fele foly. Másrészt 
pedig Hodgkin és Astley Cooper4) egy fejtelen torz köldökedényeit 
és méhlepényét vizsgálva azon sajátságos körülményt fedezték fel, 
hogy az ép magzat köldökedényeiből eredő egy ütér és egy visszer-
ág a torz méhlepényébe áthaladva utóbbinak köldökedónyeit ké
pezték, mely leletre Cooper azon elméletét alapította, hogy a 
fejtelen magzatoknál a keringés úgy történik, mint az egészséges 
iker egy testrészében, t. i. a köldöküteren bejön a vér a köldök vissz-
erén pedig vísszafoly az ép magzat köldökvisszeróbe. 

Henipel kitűnő dissertatiojában5) visszautasítja a Marshal] Hali-féle 
keringési elméletet, mint mechanicaiképtelenséget. Feltéve, hogy az ép 
magzat szive képes a vért kettős hajszáledényrendszeren át, t. i. a közös le
pényen és a torz testén át hajtani úgy, hogy ez még a 'torz köldőküterében 
annak placentája felé folyna, — ezen köldökütér csak akkor szere
pelhetne ütérképen a piacentára nézve, ha a főmagzattól származó 
erő a torzban más különálló erő által fokoztatnók, de miután a szív
telen torznak nincs saját nyomó készüléke, ennélfogva ily viszonyok 
közt az ép magzatból származó lepényivór szükségképen, mind a 
torz köldökvisszeróbe mind annak köldöküteróbe folyna s igy tehát 

') Marshall Hall Edinburg and London monthly Journal 30—1. Poppel i. m. 
2) Kalck Monstri acephali expositio anatomica Berlin 1825. 
s) Gurlt (Magazin f. Thierheilkunde VI. 1840. és Frorieps Tagesberichte 

über die Fortschritte der Natúr und Heilkunde 1850. N. 163. idézve Poppel i. m. 
4) The history of an inusuallie förmed piacent. and imperf. foetus bey I»r. 

Hodgkin, with an account ofthe structur ofthe placenta and foetus bey Cooper. 
London 1837. 1. Schmidt Jahrbücher 1837. 16. 

s) Hempel: De monstr, acepbalis disquisitio anatomica Hafniae 1850. 
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minden keringés merőben lehetetlen volna. Azon kivül az egyik fej
telen torzában tényleg billentyűket is talált a ezombvisszerekben, mely 
körülmény egymagában a megfordított testkeríngést kizárja. 

Ellenben igen nagy súlyt fektet Hempel a köldökedények összeszájad-
zására s egyrészt az irodalomban található esetek alapján, melyekben egy 
kanyarulatos edény a főmagzat köldökzsinórjától a torz köldökzsinórja 
felé tartott (Poujol), vagy a közös lepényből eredő közös köldök
zsinór két ágra oszlott, egyik a torz, a másik az ép magzat számára 
(Mery), vagy a két köldökzsinór nagyobb területen egymás fölé volt 
tekerődve (Buseh),— másrészt Astley Cooper fennidézett esetére ós egy 
saját maga által bonczolt esetben talált köldökedényi összeszájadzásra 
támaszkodva, magáévá teszi az Astley Cooper-féle keringési theoriát, 
sőt ezt valamennyi fejtelen és fejesonkos torzra kiterjeszti. Azon 
eseteket, melyek ezen elmélet ellen bizonyítanak, mikor t. i. a fej
telen torz mint egyes magzat született, [Sukmann, Doneaud, Valis-
neri1)] vagy mikor a fejtelen torzban sziv találtatott [Katzky Valis-
neri') Giliberts) ; továbbá Zagorsky ós Serres két esetében3)] részben 
hitelességre nézve kétségbe vonja, részben oly módon adaptálja el
méletéhez, hogy a netalán jelen volt, minden esetre tökéletlen sziv 
nem működött, bár hibáinak tulajdonsága felől közelebbi felvilágosítást 
a leírásokban nem találni. Hempel egészen határozottan állítja, hogy 
ezen sajátságos keringés, melynél a vér az ép magzat egyik köldök-
üterónek ágából a fejtelen torz köldőküterébe s minden testrészeibe 
foly ós majdan a torz köldökvisszeróből az ép magzat köldökviszzeróbe 
jut, a szívtelen és fejtelen torzok jellegző tulajdona, mely által igen 
közeli analógiában állanak az élősdi (parasitaer) torzokhoz, míg az 
agytalan, koponyahasadásos és más súlyos fej-eltorzulásban szen
vedő szörnyektől lényegesen különböznek s azokhoz semmiféle át
meneti alak nem létezik. így tévesnek mondja Vrolik osztályozását, 
ki a triokephal (J. G. St. H.) torzokat, mint átmeneti torzokat a 
fejtelen torzok 8-ik családjakónt vette fel. Ezek t. i. jól képződött 
testen és nyakon igen tökéletlen fejlődésü fejet viselnek, melyen a 
többi érzéki szervek hiánya mellett csak a két egymással összefolyt 

') L. Tiedemann i. m. 32. 34. 30. 1. 
2) Élben i. m. 29. 
s) J. G. St. H. 363, 364, 
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fül látszik, de keringésük a rendes módon történik, a sziv és a többi 
mellkasi és hasi zsigerek jól képződtek s hibás koponyájukban nem
csak néhány koponyacsont, hanem idegekkel összefüggő agy részlet is 
megkülönböztethető. Hempellel egyidejűleg Meckel v. Hemsbach is 
egyik munkájában *) a kettős ikrek peteburki viszonyait tárgyalván 
előhozza, hogy oly ikreknél, kik közös Ókorion ós amniosszal birnak, a 
közel egymáshoz tapadó köldökedónyek összeszájadzásba léphetnek 
s ha egy közülök meghal, akkor az élve maradt testvér függeléke 
módjára táplálkozik, úgy mint az élősditorz a főmagzat edényei által 
s véleménye szerint a fejtelen magzatok némelykor ily módon jön
nek létre, mig másoK bizonyára lassankint levált élősdi torzoknak 
tarthatók. 

Ezen előmunkálatok alapján Claudius 1859-ben megjelent hires 
értekezésében 2) felállította ismeretes elméletét, mely szerint a sziv-

. telén torzok általában ós ezeknek különböző fajai : a fejesonkos fejte
len és törzstelen torzok, oly módon jönnek létre, hogy ikerterhesség-
nól, két magzat méhlepényi edényei véletlenül szomszédságba, érint
kezésbe jönnek s összefakadnak, minek folytán azon esetben, ha a 
magzatok nem egyenlő erősek, mint közönségesen tapasztalni, — az 
erősebb magzat nagyobb nyomás alatt működő szive a vért 
saját köidöküteréből a közlekedésen át a gyengébb magzat köldök-
üterébe hajtja. Ily móclon a gyengébb magzat köldök edényeiben 
visszás keringés jön létre: a vér a köldök ütérből a függórbe s a 
sziv felé áramlik, mely kétfelől vérrel megtelülvén, bizonyos ideig 
tartó eredménytelen erőlködés után megáll, rögök által elzáródik s utó
lagosan teljesen elsorvad. A sziv működésének szünetelése után a vér csak 
az ép testvér szivében származott erővel kering a másik magzatban: 
a függér ágaiból a test hajszáledény reezézetén át a cardinalis 
visszerek felé, végre az elsődleges köldök visszerekben (allantois visszerek-
ben) a köldök zsinórba jut ós a kifejlődő anastomosison keresztül az 
ép magzat kölclökvisszoróbe. Ezen rendellenes, elégtelen és lassított 
keringésből származtatja a test nagymérvű eltorzulását, egyes részek
nek sorvadását ós hiányát, a mennyiben egyes üterek rögök által be-

*) Meckel v. Hemsbacli Ueber die Verhaltnisse des Geschlechtes, der Le-
bensfábigkeit und der Eihaute bei einfachen u. Melirgeburten J. Müller ArcMv. 
1850. 255 és 261 1. 

2) Claudius: die Entwicklung der berzloseu Missgeburten Kiél 1859. 
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dugaszoltatnak, mások a változott keringési viszonyok mellett oly 
kevés vért kapnak, hogy területüket nem táplálhatják eléggé, és 
csak azon testrészek fejlődnek szabályszerűen, melyek a változott ke
ringés daczára is kedvező helyzeti viszonyok miatt elég bő táplálé-
lékot kapnak, igy például az alsó végtagok, a vesék, az alsó bólrósz-
let. Véleménye szerint a fejtelen magzat ama móhlepényi edény-
összefakadás előtt ép volt és szabályos alkattal birt; a legkorábbi termi
nus, melyre az eltorzulás visszadatálható azon idő, melyben az al-
lantois az irhát eléri s edénysarjait az irhabolyhokba mélyeszti, tehát 
körülbelől az 5-ik hét, legkésőbbi a 10-ik hét. Eőviden mondva, Glaudius 
vérkeringési elméletét egészen a részletekig keresztül vitte, egészen 
annyira, hogy még a herék visszamaradását a hasürben a keringési zavar
ból magyarázza s egyszersmind munkájának szerkesztésében oly meggyő
ző s^biztos nyelvezetet használ, hogy a legtöbb szerző azt magáévá tette, 
igy Poppel,1) Claudius theoriáját egész terjedelmében elfogadta, ha
sonlóan Schönborn, Genth,2) Johnson George3) Moldenhauer *) s 
mások, névleg Foerster is adoptálta systematicus torztanában. Foer-
ster után az ujabb kórboncztani tankönyvekbe is átment5) s mond
hatni általános elfogadásnak örvendett. 

Ha a leirt elmélet helyes volna, akkor torzunkat épenséggel 
nem lehetne a fejtelen torzokkal rokonságba hozni, miután kifejlő
dött, nagy szive van, mely működött s melynek hibái tekintélyesek 
ugyan, de mégis csak olyanok, mint rendes fejlődésü magzatnál is 
előfordulhatnak, sőt az önálló életet is megengedik,6) a magzat testi 
és méhlepónyi keringése teljesen rendes volt, és a testen mutatkozó 
fogyatkozások épen nem eredhettek keringési zavarból. 

') Poppel i: m. 
2) Genth Beitraege zür Kenntniss der herzlosen Missgeburten Dissert. iuaug 

Berlin (ref. Canstadt Jahresb. 1868.) 
s) Johnson George ^Brit. med Journal 5. sz. 1871. [kivon. Virchow Jah-

resberichte 1871. 
4) Moldenhauer Archív für Gynaecologie V. 337. 1873. 
5) Rudolf Maier Lebrbuch der allgemeinen path. Anatomie 1871. S. 652 

és v. Birch Hirschfeld Lehrbuch der path. Anatomie 1876. 
6) Igy Mollwo [Virchow Archiv 19. 438. 1.] 4 éves különben rendes 

fejlődésü gyermek szivében körülbelől a mi esetünkhez hasonló eltérést talált. 
A tág tüdőütér központilag a két gyomorból, a szűkebb függér a jobb gyomor
ból eredett, — a gyomorsövényben a torzunkban talált nyilason kívül még 
egy másik is volt a szivcsúcs közelében. 

Orv. term. tud. Értesítő. I. 1 5 
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Azonban Young, Astley Cooper, Hempel vérkeringési, Clan-

dius kórszármazási elmélete tulajdonképen még is csak oly hypothesis, 
mely az esetek nagyobb számára jól illik ugyan, de egyes ritkább 
eseteket magyarázatlanul hagy, s igy tehát különösen az utóbbi szer
zők részéről által vindikált törvényszerű biztosságot nélkülözi. Már 
Mercer Ádám *) a fejtelen torzok keringésére nézve, még szivhiány 
esetében sem fogadja el ama elméletet, hanem inkább a Houston s 
még régebben Tiedemann és Élben által adott elméletet vallja, hogy 
t. i. a torz ütereinek összehúzódása egy magában tartja fenn a ke
ringést ugy, mint az alsóbb rendű állatoknál és úgy mint a kifej
lődés első időszakában a lüktető edény fellépése előtt. Későbben 
(1872) Orth z) bizalmatlanságát fejezte ki Olaudius elmélete ellené
ben. S az eddigelé tett észleletek objeetiv megítélésénél valóban ki
derül, hogy Claudiusnak látszólag annyira plausibilis elmélete elő
feltételeiben hibás s következtetéseiben nem eléggé indokolt volt. 

A praemissak, melyekből Hempel elméletét merítette összefog
lalhatók abban, hogy a fejtelen torz mindig szivcelen, hogy mindig 
iker s többes terhesség terménye, és köldök-edényei kótsógkivül min
den esetben az ép iker köldök edényeivel összefüggésben állanak. 

Ezen alapfeltételek általánosítása már elég megbizható észlele
tek alapján visszautasítható. így a szivtelenségre vonatkozólag már 
nemcsak a régi (Katzky, Valisneri, Prochaska, Gilibert, Zagorsky 
Serres-féle) esetek szóknak, melyek még oly időben jegyeztettek, mi
kor a szivhiány elmélete nem létezett, hanem a későbbi időben 
felmerültek is, melyekben sziv létezett és pedig nem csak mint 
apró durvány, hanem mint a nagyobb edényekkel összeszájadzó, 
ép izomzatú, tehát működő szerv. így Vrolik 7 hónapos ép leány
magzat mellett született, összenőtt lábú fejcsonkos torzánál3) nagy 
szivet talált, mely egy gyomor, egy pitvar ós egy fülesével birt; 
pitvarába kétoldalt a két torkolati vizszer ós egy tüdő vlszór ömlött 
be, és a gyomorból egyszerű ütértörzs eredt, melyből a függér ágai 
és egy a tüdőt képviselő kötszövethez futó ág indult ki. Továbbá 

»] Mercer Adam Monthly Journal March May. Sept—Dec. 1854. (ref. 
Schmidt Jahrb. 90. k. 9. 1. 

2] Orth: Drei menschliche Missgeburten. Virchows Archív 54. k. 492. 
s) Vrolik Verhandl v. het Genootshap. 1855. II. 1. (ref. Schmidt Jahrbü. 

gher 100 köt. 178. 
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Fonsagrives és Gallerand1) is találtak fejosonkos leánymagzatnál szí
vet, mely három piros izmos tömlöeskéből állott és az alsó ürös 
viszérrel, valamint a függérrel összefüggött. — Orth2) egy fejoson
kos torznál (3-ik eset), melyen az arez még némileg felismerhető 
volt, igen szép szivet talált, ez két izmos tömlőből állott: egy vékony 
falu bal- és egy vastagfalu jobboldaliból, melyek egymással közle
kednek; Ugyan ő egy másik, sokkal tökéletlenebb fejosonkos torznál 
szintén szivet talált, mely két vérrel telt űrrel birt és két véredény-
nyel állott nyilt összeköttetésben. Végre Gurtl*) egy fejosonkos bá
rányt („Perooephalns pseudaoephalus") irt le, melynek teste majdnem 
teljesen ép volt, osak a fej hiányzott, illetőleg egy körte kópü, bab-
nyi bőrfüggelók által volt képviselve, melyben durványos koponya
tok fészkelt; a függelék alatt a torok kisded nyilassal fakadott. — 
Ezen torz szíve egészen rendes volt. Igaz, hogy Vrolik ós Orth egyik ese
tére hozzáférhet az ellenvetés mit Perls tesz, hogy t. i. átmeneti 
alakok voltak az agytalan magzatokhoz, Fonsagrives és Gallerand 
eseténél és Orth másik torzánál a sziv tökéletlensége mellett a kerin
gés talán még is nagyobbrészt az iker által eszközöltetett; de Gurlt 
idézett báránya egészen határozottan bizonyítja, miszerint a legna
gyobb fokú fejosonkulás előfordulhat a nélkül, hogy a sziv hiányzanak. 

Azon állítás, _hogy e torzoknál a méhlepény mindig közös az ép 
ikerével, és a köldökedények mindig összeszájadznak, szintén elég meg
bízható adatok alapján kifogásolható. így Gourraigne4) (1741.) perakephal 
torza külön született és külön fehér méhlepénnyel birt, Giel5) (1773.) 
hibás fejtelen torzának vékony köldökzsinórja egy különálló kis méh-
lepónynyel állott összefüggésben. Monro6) perakephalja peteburkai
ban született, külön méhlepénynyel. Élben 72-ik (Klein-fóle) esetében 
pedig egy hót hetes emberi pete elvételóse után 3 nappal egy másik 
pete üritetett ki, melyben vékony köldökzsinóron a fejtelen torz csün-

') Fonsagrives et Gallerand. Comptes rendus Tom. 58. 1864. — Gazett h. 
de Med. et de ohir. 1864 Tavaszlió 29. ref. Orv. hetilap. 1864. 696 lap. 

8) Orth id. m. 
s) Gurlt Thierisohe Missgeburten 1877. 4. 1. II. F. 10—13, 
") Tiedemann 1. m. 12. 1. és Élben XIII. 
0 Élben 1. m. XXIII. és V. tábla. 
6) Élben XXXVII. 

15* 
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gött és Vrolik r) is egy fejtelen üszök leírásánál kiemli, hogy elkü
lönített méhlepénye volt. 

• Végre azon felvételre nézve, hogy az idetartozó torzok mindig 
ikerterhessóg eredményei lettek volna, szintén egy-két adat van, mely 
az ellenkezőt bizonyítja. Ha eltekintünk is Sulzmann2) esetétől, mely 
positiv adatképen fel nem hozható, fennmarad még Doneaud3) esete, 
melyben a 2 ós '/»^b (0 hosszú magzat saját burkaiban és méhle
pénynyel együtt született, s diónyi húsos tömeget viselt fej ós nyak 
helyett (talán parakephal, — netalán tán szívvel is birt de bonczo-
lat nincsen) ós Valisneri4) esete, melyben a leirás szerint fejtelen 
üszög torz szívvel is birt (ez is talán parakephal volt, de a bon-
czolat nagyon felületesen van leirva.) 

Már ezen észleletek után kétségtelen, hogy a fenn leirt vér
keringési viszonyok nem tarthatók oly kizárólagosan jelegzeteseknek, 
mint Hempel gondolta és a Claudius-féle elmélet még inkább inga
dozó lesz, ha tekintetbe vesszük, hogy a vérkeringési zavarok, me
lyeket Claudius feltételezett nem is lennének képesek oly eltorzulá
sokat létrehozni, mint a milyenek ezen torzcsoportnál előfordulnak • 
Eögösödések felvételére okot nem találunk, az edényfal zavara nél
kül tisztán összenyilás miatt thrombosis nem fejlődik ki, s az elég
telen vérmennyisóg miatt a gyengébb magzat kisebb maradhatna, 
vagy idő előtt elhalna, de az általános vérszegénység nem lehet oka 
annak, hogy az 5—10-ik hétben már kiképződött testnek alsó avagy 
felső fele nyomtalanul elveszne. De Claudius elmélete önmagában is 
foglal ellenmondást, mert feltételezi, hogy eleitől fogva hibátlan fej-
lődósü magzat oly gyenge, hogy szivereje a másik magzatból anas-
tomosison át és mellékuton jövő vérárama által legyőzetik; de 
minthogy az ép testvérmagzat soha sem volt feltűnő erős, sőt némely 
esetben még maga is tekintélyes fogyatkozásokat mutatott, igy pél
dául Sehumacher5) esetében, továbbá Gilibert esetében nagymérvű 

•) Vrolik tab. ad elem. 47. 1—4. rajz. 
2) Élben XII.1 
s) Tiedemann 34 1. 
4) Élben V. e. 
"") Herboldt: Beschreibung seclis menschlicher Missgeburtcn. Kopenha-

gen 1830. 
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fejvizkórban és Élben 72-ik esetében fejvizkórban és fissura abdoniinalis-
ban szenvedett: önmagától következik, hogy hasonló esetekben a másik 
magzat szive bizonyára oly végelgyengülésben volt, mely a halálhoz közel 
áll, ós súlyos megbetegedés nélkül nem is képzelhető, ebből kifolyólag 
tehát épen ezen megbetegedést kellene az omphalosit torzkópződés 
elsődleges okául tekinteni, mig a visszás keringés csak másodlagos 
értékkel birhat. 

Ezek szerint a vérkeringési elmélet a köldök ólősdiek támadá
sára nézve épen úgy elégtelen, mint Serres általános keringési el
mélete, mely szerint minden magzatóleti túlképzés és hiány az üte-
rek tagságától függne, s mely már régen (1842.) Bisohofl) által 
lett visszaátasítva. Ugy látszik, hogy ama elmélet a torztan ezen speciális 
fejezetében csakis a miatt állhatott'fenn oly sokáig, mert más plausi-
bilis magyarázat a fejtelen torzok képződésére nem létezett. A meg
csodálás, — a mechanikai nyomásra utaló elméletek képtelensége 
nyilván való volt, Tiedemann ós Élben véleménye, mely szerint a kép
zési ösztön gyengesége, a tökéletlen termékenyitésnek tulajdonítandó, 
valódi magyarázatot nem adott; végre azon nézet, hogy a fejtelen tor
zok igen korai agyvizkórnak eredményei lennének (Morgagni Haller, 
Ackermann, később Ottó) azon ténynyel állott ellenkezésben, hogy a 
legtöbb ily torznál sem agy vagy gerinczagyi tömlő képződésnek sem 
hasadásnak semmi nyomát nem találni. 

Mint a legtöbb kórtani kérdés, úgy ez is nem a kórboncztani 
képek gyűjteményében, hanem csak a kórtani kisérletekben találhatja 
magyarázatát, s Panum és különösen Dareste terjedelmes kotlási 
kísérletei a legújabb időben az omphalosit magzatok támadására, 
azok lényegére nézve, váratlan világosságot vetettek. 

Panum2) vizsgálatai kimutatták, hogy azon korcskópződósek, 
melyeknél az egész test alakja megváltozott, a fejlődós legelső idő
szakában a csirtelep megbetegedése (lobja) folytán támadnak. Lehűtés 
és más külső ártalmak, melyek a petét a kotlás első 3 napja alatt érik, 
rendszerint molát vagy üszög torzot eredményeznek, mi mellett a 

') Hanthvörterb ucli der Physiologie I. 925. 1842. 
2) Panum Virchow Archiv 72-ik kötet 77. 1. 1878, 
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peteburkok gyakran tovább kifejlődnek; ha ugyanily ártalmak a ké
sőbbi időben hatnak a petére, inkább helybeli képzési hibák jönnek 
létre és pedig azon szervekben, melyek épen akkor az első kifejlő-
dési állapoton vannak. Emberi elvetólt petékben is a madár tojá
sokban mesterségesen létrehozottakhoz hasonló üszög képződéseket 
talált, s ezek is a magzatélet első idejére vezethetők vissza. Ily 
üszög ébrények, ha egyedül vannak a méhben, korán halnak el és 
üritettnek ki, miután az eltorzult ébrényben a sziv működése és a 
vérkészités csakhamar elégtelen lesz az életfenntartására, ellenben 
oly esetekben, midőn ikerterhesség van jelen és a keringés véletlenül 
létrejött öszszeszájadzás folytán az egészséges testvór-ébrény közve
títése által fenntartatik, akkor még igen nagy fokú pusztítás után 
is, a beteg ébrény nyomorék maradványa életben maradhat és a 
terhesség későbbi idejéig vagy akár annak végóig tova fejlődhetik, 
s ez esetben belőle egy alaktalan vagy fejtelen vagy törzstelen szörny lesz. 

DaresteJ) már 25 év óta kisérletileg tanulmányozza, hogy mi-
képen lehet a tyúktojás kotlási feltételeinek különböző változtatása 
által a torzképződóseket mesterségesen előidézni s eredménydús vizs
gálatainál többek közt azt találta, hogy főleg a melegítés különböző 
módosítása igen gyakran hiányos torzokat hoz létre. Ily viszonyok 
alatt a fejlődő ébrényen gyakran részletes vagy általános fejlődési 
eltérések találtatnak s ezek néha a sziv kifejlődése előtt is oonsta-
tálhatók s oly természetűek, hogy az ébrényt, mint fejlődésben levő 
omphalosit magzatot jellegzik. Ily fejlődési zavarok következtében a 
sziv nem is képződik, vagy fejlődésnek indul ugyan, de elsődleges 
alakban megáll, ürei nem is lépnek összefüggésbe azon edény reozé-
vel, mely az edénylemezben önállóan képződött. Ilyenkor az ébrény 
időelőtti halál martaléka s ezt csak oly módon kerülheti el, ha eset
leg egy jól képződött ikerrel edónyi összeköttetésbe jutott, mely ben-

») Dareste N o u v e l l e s r e c h e r c h e s sur l ' o r ig ine et la niode de 
développemant des monstres omphalositas. Comptes rendű 77. Nr, 17. ref. Vir-
cnow Jahresberiht 1870. Recherches sür la production artificielle des monstruosités 
Paris 1877. Dareste és Panum munkáinak eredményei, Perls tankönyvében (Lehr-
buch derpatb. Anatomie II.) találhatók és a 819—322. lapon adott jegyzékekben 
az egész kérdés legfontosabb nézpontjai igen szerencsésen vannak összefoglalva. 
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ne a keringést fenntartja s ezen feltétel alatt omphalosit magzat
tá válik. 

Dareste szerint az omphalosit magzatok általános fejlődési fel
tótelei, fejlődési zavarok, melyek a szív képződését megelőzik. Az 
egyes typusok pedig a szerint váltakoznak, mily időben és melyik 
részben léptek fel ama zavarok. 

A költés első időszakában az ébrény minden részében homogén 
sejttömeg, melyben a leendő szervezet egyes részei még semmiféle 
solidaritásban nem állanak egymáshoz. Minél inkább halad a fejlő
dés, annál inkább elktilönődnek a részek egymástól, de annyival szo
rosabb solidaritásba is lépnek egymáshoz. Ezen organicus solida-
ritás első közege a sziv, mely a vérkeringés által a különböző ré
szeket összeköttetésbe hozza. A sziv képződése és a vérkeringés ki
fejlődése előtt az egészben homogén ébrény minden részlete önálló 
élettel bir a nélkül, hogy a szomszéd részek segitségére lenne utal
va, sőt önállóan a fejlődés több szakán áthaladhat, habár a szom
szédos részek teljesen elpusztultak. Azonban állandóbb, eomplioáltabb 
szövetek még sem képződhetnek benne s élettartama igen rövid lesz, 
kivéve, ha egy jól képződött ikermagzattal edényi összefüggés jön 
létre. — 

Dareste többször észlelte, hogy a esirtelep (disque embryonaire) 
fejlődése megáll azon primitív időszakban, melyben rajta csak két rész 
különböztethető meg; a Baer-féle ős csík, melyből az ébrény képződ
nék és az edényeit övből, melynek belsejében vórszigetek támadnak 
s egymással összefolyva, hajszáledényreczét alkotnak. Ily képződmény 
rendszerint csak hamar elpusztul, de ha az ikerben létrejött keringésben 
részesül, esetleges anastomosis utján, továbbá életben marad s belőle 
az anideus typusnak megfelelő alak jő létre, azaz bőrrel bevont egy
szerű kötszövet-tömeggó válik. 

Egy későbbi időszakban a nyelvalakú ős esik két részre osz
lik, egy középső s felsőre, melyből a eerebrospinal cső leend és 
egy oldalas és alsóra, melyből a hasbarázda, t. i. bélhuzam és a 
mellkas ós a hasfal fejlődik. Dursy, Waldeyer, Goette, Balfour. Köl-
liker') Hensen vizsgálataiból tudjuk, hogy a eerebrospinal eső nem 
az ős barázda egyszerű átalakulása által jön létre, mint előbb gon-

x) Kölliker Entwicklungs GeschicMe des Menschen. II. kiadás 1879. 
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dolták, hanem legelőször képződik az ős barázda (Primitív Einne) a 
test hátsó részében, később a velőbarázda (Medullar Furche) a kö
zéprészben, mely két barázda egymástól függetlenül támad s utólag 
egyesülvén agygerinczagyi csatornává lesz. A fej a Baer-féle ős 
esik mellső végén képződik, mint egyszerű függelék: fejredő (Kopf-
fortsatz), mely az ébrény-telep egyenes szélén kissé előre kiemelke
dik és az alsó felületen, mint haránt redő tűnik fel, mely mögött a 
a torok vak tömlője szájadzik. Bizonyos idő múlva folytatódik az 
agygerinczagyi barázda a fejnyúlványba a torok fölé. Kérdéses, hogy 
váljon ezen folytatvány a velőárok kiöblösödóse által képződik, vagy 
pedig szintén önállóan támad ós csak utólagosan foly össze a velő
csővel. Kétségtelen tény azonban, hogy a cerebrospinal cső külön
böző részei egymástól függetlenül képződnek, hogy egyes részletei 
hiányozhatnak a nélkül, hogy hiányuk szükségképen a többi részlet 
hiányát hozná magával; ós hogy a cerebrospinal barázda részletes 
hiánya mindenütt a megfelelő vertebral és praevertebral csigolyák hiá
nyával együtt jár. 

Az omphalosit magzatok összeállítása szerint a test alólról fel
felé képződik, ezen teratologicus tény okvetlenül összefügg azon em-
bryologicus ténynyel, hogy mindig legelőször az ősbarázda képződik, 
utólag a velőcső és legkésőbben a fejbeli velőcső.1) 

Dareste azon esetei, melyekben a fejtelen torzok képződési 
módját észlelte a következők. 

Egyik esetben egy különben jól fejlődött óbrény testén a cere
brospinal cső csak a testen volt meg, a fej csak egyszerű függelé
ket képezett a test mellső végén, melyen velőcsőnek nyoma sem 
volt. Ezen ébreny életben maradása esetén fejtelen torzzá lett volna. 

Más esetben észlelte, hogy csupán a fej indult fejlődésnek, az 
által, hogy benne a cerebrospinal árok képződött és be is záródott, 
de különben az egész óbrény telepen sem velő-árok, sem elsődbarázda 

') Dareste ezen fejtegetése szerint azon véleményben volt, hogy az ó's ba
rázda is részt vesz a veló'csatorna alkotásában s belőle a gerincz-agy alsó része 
képződnék, holott az ujabb szerzők egyhangú véleménye szerint az ős barázda 
nyomtalanul eltűnik és nem vesz részt a központi idegrendszer képzésében. Ez 
egyébként nem alterálja azon tényt, hogy a veló'cső egyes részei elpusztulhatnak, 
míg mások tovább fejlődnek. 



881 -

nem létezett. Az ilyen fej nagyon tökéletlen volt, ós majd a trioke-
phal, majd a cyelop typust mutatta. Ezekből aeormus képződött volna. 

Máskor a fej kifejlődött és a oerebrospinal barázdát elhatárolta, 
de nem hozott létre praevertebral csigolyákat s ilyenkor cyclops 
képződött. 

Továbbá látott ébrényeket, melyeknél a oerebrospinal barázda 
egész kiterjedésében kifejlődött, hanem a barázda azon része, mely 
a fejnek felel meg és melyből az agy hólyagok kinőnek, számos elté
rést mutatott; a barázda két szólének kifejlődése szembetünőleg hát
ra marad ós pedig a két oldalon egyenlőtlen mértékben, mi által 
asymmetria jött létre. Ezen ébrónyeknól a sziv hiányzott vagy töké
letlen volt s ezek nyilván valóan képződésben lévő parakephal tor
zoknak tekinthetők. 

A medullaris csőnek felemlített fejlődési zavaraihoz csatlakoz
nak különböző zavarok az oldallemezek képzésében. Az emósztőcső 
csak részletesen jön létre, azon helyeknek megfelelőleg hol az oldal
lemezek az ébrény alsó felülete felé beliajlottak; s a mint a legtöbb 
omplialositnál csupán a velőcső alsó része létezik, ugy többnyire 
csak az alsó bólrész képződik; s miután a bél alsó részéből 
fejlődik az alantois, melyből majdan a méhlepény képződik, köny-
nyen érthető, hogy miképen jő létre ily tökéletlen torznál köldök-
edényi összeköttetés az iker magzattal. 

Továbbá sokszor találni omphalosit magzatoknál oly eltérése
ket, melyek nem szükséges tulajdonai, hanem esetleges complicati-
oknak tekinthetők és úgy magyarázhatók, mint az autosit torzok ha
sonló eltérései. így például a hátsó végtagok elgörbülóse, eltöpörö-
dése, összenövése azon mechanicai nyomás által vannak feltételezve, 
melyet a kifejlődésben visszamaradt amnios burok reá gyakorolt. 

Dareste szerint mindezen torzok nélkülözik azon boncztani és 
élettani tulajdonságokat, melyek az önálló életre szükségesek. Elős-
diek a szó teljes értelmében, mert nem élhetnek, nem fejlődhetnek 
másképen, mint az iker segítségével és az ikerszervezet rovására s 
okvetlenül elhalnak, mihelyest az iker támogatását nélkülözik. Em
bernél és emlősöknél általában a születéskor halnak meg, ellenben 
madaraknál, melyeknél a jól fejlett óbrényekhez a petéből való kibú
vás után is kötve maradnak, határozatlan hosszú ideig élhetnek. 
Tekintettel ezen körülményre tulajdonképen adelphosit magzatoknak 
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kellene nevezni, ha a szokás által szentesített régi név megváltozta
tása lényeges előnynyel járna. 

Ezekből kiviláglik, hogy valamennyi omphalosit torznál a cere-
brospinal eső elsődleges fejlődési zavara az első ok a torzkópződésre 
s ezen zavar fellépti ideje s helye, terjedelméhez képest, majd az 
egyik, majd a másik alak jő létre. Bizonyos esetekben a magzat el
hal s elvetéltetik, mielőtt valóságos torzzá kifejlődött volna; más 
esetekben az iker testvér keringési apparátusával történt összeköttetés 
által életben tartatik ós köldökólősdi, vagy inkább ikerélősdivó lesz, 
ellenben oly esetekben, midőn a zavar csak az agygerinczagyi cső 
legfelső végét éri, akkor a magzat cyclops vagy triokephal torzzá 
lesz, s ilyenkor egyszersmind a magzat szive, vérkeringése s testi-
zsigerei egészen helyesen lehetnek képződve-

Dareste tehát még mindig lényeges ismertető jellegnek tekinti 
az omphalosit magzatokra nézve az önálló vérkeringés hiányát ós 
felteszi, hogy ha parakephal magzatoknál sziv találtatik is, ez min. 
dig tökéletlen marad s képtelen az önálló vérkeringés fenntartására. 
Ő tehát e tekintetben még a Hempel-fóle theoria szűk határa 
közt marad. 

Azonban úgy hiszem, hogy előbbiekből természetszerűen követ
kezik, hogy léteznek oly átmeneti alakok is, melyek a fej kifejlődé
sére nézve a eyclokephal és triokephal torzoknál alantibb fokon álla
nak, de mind a mellett annyira kifejlődött szivvel birnak, mely mű
ködésre képes s ezen sorozatba tartoznak épen azon parakephal tor
zok, melyek szívvel, még pedig a keringésben aetiv résztvevő, vagy 
azt önállóan fenntartó szivvel vannak el látva s ennél fogva hosz-
szabb, önálló magzatóletre képesek is. Az ilyenek belső szerkezete 
egyéb tekintetben is tökéletesebb, sokszor többé-kevésbé biztosan fel 
ismerhető tüdőkkel ós nyaki szervekkel (légcső torok, bárzsing) bir
nak s e tekintetben is némileg gyengébb alkatású eyclopsszal érint
keznek, melyeknél szintén tekintélyes szivbántalmak, tökéletlen kép
zésű tüdők stb. találtatnak; sőt Dareste maga is más helyen (235 
lap) felveszi az észrevétlen átmenetet az omphalosit fejcsonkos mag
zatoktól a eyclopsok és a triokephal torzokba. 

Azon elsődleges kórfolyamatok, melyek következményeikben az 
omphalosit magzatok képződését eredményezik, Dareste leletei szerint 
nem a magzatélet 5—10-ik (Olaudius), vagy pláne mint Sehön-
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boni akarta a 12-ig hétben lépnek fel, hanem a magzatélet legelső 
heteiben. Eölliker szerint1) a velő-barázda fejvége a második hét vé
gén záródik; s Thomson 15 napos, 2mm. hosszúébrényébena fejbeli 
velőlemezek épen záródásban voltak. Ilyenkor sem köldözsinor, sem 
alantois még nem képződött, de a sziv már megjelent. A 3-ik hét 
végén levő Coste-féle ébrónyen a zárt agycső már a 3 agyhólyagra 
oszlott; a felső hólyag oldalfalaiból a szem hólyagok és mellől a 
nagyagy előtüremlik; a homlok folytatvány, a 4 zsigeriv, az orrgödrök, 
fülhólyagosák már láthatók, s a mellső végtagok gyenge kiemelke
désekkép mutatkoznak. A 4 hetüs magzat szemébe már benőtt a 
lencse,2) a tömkeleg-hólyagosa az utóagyon már az elsődleges alakon 
túl halad. Ezek szerint azt hiszem hogy a fejet teljesen nélkülöző magzatok 
támadása embernél kótségkivülal5-ik nap előtti időszakra esik s miután 
bármily fejlődési zavar az agycsőben csak akkor okozhatja egyszersmind a 
magasabb érzéki szervek hiányát, ha ezek még nincsenek tőle elkülönitve 
annálfogva legnagyobb valószinüséggel feltehető, hogy az időszak, 
melyben a valamennyi érzéki készüléket nélkülöző parakephal torzok 
képződhetnek a 2-ik ós 3-ik, legfeljebb a 4-ik hót eleje; ellenben 
oly kórok, melyek az agycsövet a negyedik héten túlérik, már nem 
eredményeznek parakephal torzokat, mert ilyenkor az agycső teljes 
elpusztulása esetében is a már különvállott és a bőrfelől benövő 
érzéki gödröesökkel érintkezésbe jutott érzéki telepek önállóan tovább 
fejlődhetnek és igy nem parakephal, hanem anenkephal torzok fog
nak létrejönni, melyeknél az agy hiánya mellett vagy valamennyi ma
gosabb érzéki szerv, vagy legalább azok találhatók, melyeknek elkü
lönítése tökéletesebb volt, például a szemek, vagy a fülek. A termé
szetes határt a parakephal ós az agytalan vagy agyhasad ásos 
torzok közt talán oly módon lehetne felállítani, hogy a parakephalnál 
az agycső hiánya vagy igen nagy fokú fogyatkozása mellett valamennyi 
magasabb érzéki szerv hiányzik, vagy csak az érzéki bőrgödröcsök-
ből fejlődő durványok által van megjelölve, s az agyhólyagok ér
zéki öblösödése legfeljebb némi eltörpült nyomokban ismerhető fel, — 
ellenben azon torz, melynél legalább egy érzéki szerv tökéletesen 
fejlődött ki, az agytalan torzokhoz vezető átmeneti alaknak vétetik. A sziv 

») Kölliker Entwicklungs Geschichte 2-ik kiadás 385. st. 1. 
a) L. ugyanaz 637. 
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hiány a parakephal torzoknál a rendszerinti, az anenkephal torzok
nál kivételeles lelet, de lényeges jellegül nem használható épen úgy 
nem, mint a máj, vagy a tüdők hiánya, mely szervek szintén a pa
rakephal torzokriál rendszerint a szívvel együtt hiányoznak, de egyes 
esetekben találtattak, néha azonban az anenkephal torzoknál is hiá
nyozhatnak. A cyelokephal és a triokephal torzok ellenben az agyeső rész
letes kifejlődés! zavarainak eredményei. Előbbieknél csak az elő agyhó-
lyag képződött hiányosan, utóbbiaknál az egész első agy ós közép-
agy hólyag is igen korán elpusztult, mielőtt belőle érzéki kiöblösödósek 
támadtak volna, ellenben a harmadik agyhólyag alsó része a hátsó agyhó-
lyag (myelenkephalon) meglehetősen ép maradt és ebből fejlődött a 
hallási szerv. Ezen torzokat létesítő fejlődési zavar szintén a legelső 
időben a 3-ik hét vége előtt lép fel. 

A keringést illetőleg tudjuk, hogy ez alantois a 15 napos em
beri petén még nincsen kifejlődve, a 3-ik hetüs magzaton már meg 
van, de az irhaburok bolyhaiban véredények nem találhatók, 
ezek csak a 4-ik hétben nőnek be, (Kölliker i. m. 316 lap.) s ennek 
megfelelőleg az egyik magzat edényei, egy külön irhában levő iker
magzat boholyedényeivel csak a 4-ik héten túl léphetnek összeköttetésbe. 
Ha tehát egy alaktalan vagy fejtelen torz már a második hót folya
mában fellépett kórfolyam miatt támad, vóredónyei pedig csak 5-ik 
hétben léphetnek anastomosisba a külön petében levő ikerével, ennél 
fogva feltehető, hogy a betegébrény minden ily esetben 2—3 héten 
keresztül önállóan tovább fejlődik ós még a parakephal torz is egy
két hétig önállóan tovább ólt, mielőtt a lehetőség beáll, hogy köldök
edényei más ikermagzat köldökedónyeivel összefüggésbe léphetnek. 
Miután alig gondolható, hogy a fejlődő magzat, minden keringés 
nélkül ily hosszú ideig életben maradna, annálfogva önként következik, 
hogy ez időszakban a keringés vagy sziv nélkül, csupán az edények össze
húzódása által, vagy igen durványos sziv által tartatik fenn mindaddig, 
míg edényi összefüggés nem jön létre az iker magzattal. — Azon 
esetekben, melyeknél ez nem történik, rendszerint elpusztul a magzat, 
ós csak akkor marad életben hosszabb időn át, ha ama durványos 
sziv tovább fejlődik és a magzat keringését fenntartani képes. 

Ha szemügyre vesszük azon eseteket, melyeknél az omphalosít 
torz szívvel birt, azt találjuk, hogy saját esetemet beszámítva, eddig
elé mintegy 15 eset jegyeztetett fel. Ezek közül 9 t.i. Vrolik, Pon-
sagrives és Gallerand, Orth második és harmadik esete, Ottó 97 és 
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98 számú báránya, Hering kecske torza és Gfurlt báránya, valamint 
a leirt torzunk is fejcsonkos (parakephal) volt s ide számítható volna 
még Gilibert esete is, mert ez a karok hiánya s más tökéletlenségek miatt 
ugyan perakephalnak vétetik, de gerinczoszlopának felső végén mogyoró
nyi csonttok találtatott, mely koponya űrnek tekinthető és belső beren
dezése szerint is inkább a parakephal torzokhoz számítható. A többi 
5 eset közül Katzkynak igen tökéletes képződési fejtelen torza, Ser-
res két fejtelen magzata, Valisnerinak és Zagorzkynak mylacepha-
lussa. A két utóbbira nézve a rövid leirás szerint ki nem zárható, 
hogy nem közelítettók-ó meg a parakephal typust ós Serres eseteit 
csak I. Geoffroy rövid kivonata szerint ismerem, melyben épen fej-
durvány jelentéte vagy hiánya felől semmi említés nem történik. De 
már igy is az omphalosít magzatok egész számát tekintve, consta-
tálható, hogy szív a fejcsonkos torzoknál hasonlíthatlanúl gyakrabban 
találtatik, számitásom szerint mintegy 30 % -ben, mint a fejtelen 
(mintegy 3 %) és mylakephal torzoknál, ellenben az alaktalan és a 
törzstelen torzoknál eddigelé szív még soha sem észleltetett. 

Dareste elméletének alaptételeivel megegyeztethetők azon ritka 
esetek is, melyeknél a torz egyedül született. Valisneri és saját 
esetemben szív volt, mely a keringést fentartotta, Doneaud torza 
pedig diónyi fejdurványnyal birt s emiatt némi joggal szintén para-
kephalnak tekinthető; mint már fenn említettem nem is lett bon-
czolva s igy fenn áll a lehetőség, hogy szintén szívvel birt. 

A magyarázat ez idő szerint csak azon küldők élősdiekre nézve 
nem adható, melyek más magzattal együtt viseltettek, de külön bur
kokban születtek és elkülönített méhlepénnyel s köldök zsinórral 
birtak. Élben 72-ik (Kleinféle) esete nem bonczoltatott s a kép 
szerint Ítélve parakephal is lehetett, talán szívvel is birt; de Monro, 
Giel, Gourraigne ós Vrolik esetei mind hiányos fejtelen torzok voltak 
és kis fejdurványuk csak lágy részekből állott. Ezekre nézve tehát 
kérdéses marad, hogy váljon nem lehetséges-ó még is, hogy azon 
felette tökéletlen keringés, mely csupán a véredények összehúzódása 
által eszközöltetik nem képes-é, bizonyos kedvező más feltételek mel
lett a móhbeli életet égy bizonyos ideig fenntartani, avagy pedig 
ezen esetek leírásánál csalódások törtóntek-é, hogy például oly edény-
Összefüggés létezett a torz ós az ép iker méhlepénye közt, mely születés 
közben elszakadt és utólagosan kikerülte a vizsgálók figyelmét. 
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Az elmondottak alapján saját esetemet szívjelenléte mellett is 
a fejcsonkos fejtelen torzok közé sorozom és pedig azoknak legjobban 
kifejlődött alakjai közzé, melyeket I. Geoffroy St. Hilaire mint szo
rosabb értelemben vett p a r a k e p h a l családot állított fel s oly 
módon jellegzett, hogy az eltorzult fej még nagy, az arez felismer
hető, szájjal és durványos érzéki szervekkel bir, a felső végtagok 
megvannak. Ez által elég jól megkülönbözthetők az omakephale 
torzoktól, melyek különben hasonlók, de nem bírnak felső végtagok
kal,*) és a hemiakephaleoktól, melyeknek alaktalan fejdurvanyan már 
semmi érzéki szervnek nyoma sem látszik és szájnyílás sem talál
tatik. A három család közt vont határok itt is átmeneti alakok 
miatt egészen elsimulnak. 

A parakephal torzok szorosabb értelemben a fejkópződést, il
letőleg látszólag magasabban állanak, mint a triokephal torzok, mert 
ha bár náluk a hallás szerve csak durványos s így tehát sokkal töké
letlenebb, mint a triokephaloknál, másrészt utóbbiaknál a látási szerv 
és az orr teljesen hiányzik, míg amazoknál még némi nyomok által 
képviselve van. De a fejcsonkos torzok inferioritása közelebbi meg
szemlélésnél azonnal szembeötlők, mert triokephalnál még is a hal
lási szerv jól képződött és ötödik agyhólyagból fejlődő agyró-
szek is megvannak, a többi test a fej kivételével egészen rendes; 
a parakephalnál pedig egy érzéki szerv sincs helyesen képződve, a 
nyak látszólag hiányzik ós a test többi részén is kívül és belől többé 
kevésbé nagy fokú hibák találtatnak. 

A rendelkezésemre álló irodalomban mintegy 36 fejcsonkos tor
zot találtam, melyek közül 9 szorosabb értelemben vett parakephal 
volt, tehát a fejcsonkosok mintegy 1/i része, emberi volt 6, (Eoe-
nisius, Goeller (1683), Clesius (1812),1) Krombholz (1830),*) Schön-

*) Többnyire az alsó végtagok is hibásak a 9 eset közül, melyet találtam 
Svitzer (1. Herholdt i. ni.) Ottó (261), Vrolik (1. a. 224 lap.) összenőtt lábú volt, 
Seiler-é hossztengely körül fordult lábakkal volt ellátva, Ottó (97. bárány) és Hem-
pel 3-ik torza lábtalan volt, Lieber-é (1. Geoff. St. H. 320) csak egy lábbal birt, 
Peschier-é állítólag (I. G. St. H.) Seiler torzához hasonlított. Ezek tehát mindany-
nyian a Syrene képzést megközelítették s egyedül Genth (dissert inaug. Berlin. 
1868.) sajátságos magzata volt két rendes alsó végtaggal ellátva. 

0 1. I. Geoffroy St. H. i. m. II. 317. és 1.1. Fincelius torzát itt nem hoztam 
fel, mert a rövid leirás szerint inkább agytalan torznak tartható. 

2) Krombholz Anatomische Beschreibung eines gehr merkwürdigea Ace-
halus, Prag. 1830. 
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bom3) Orth1) (1872) 8-ik torza), állati 3, (Ottos) 98-ik és Gurlt6) 
(1877) báránya és Hering7) kecskéje). Ezeknél a test és a fej kifej
lődését illetőleg fokozatos lépcsózet mutatkozik. Hat eltörpült kis fej-
durványnyal birt, a többi 3-nál a koponya agyvizkór által kitágulva volt. 
A törpült fejűek közül, eltekintve Eoenisius felületesen leirt s azért 
itt fel nem használható esetétől, legalantibb fokon állott Gurlt bá
ránya, melynél csak a meglevő szájnyílás jogosíthat arra, hogy para-
kephalnak nevezük, mert érzéki szervek nyomai nem találtattak, sőt 
a nyelv is hiányzott, s éhez állítólag hasonlított Hering kecskéje is, 
csak hogy nála két kis fülszerű függelék volt, Ezen két torznak 
nyaka is volt és a test külalakja és zsigerei helyesen képződtek, mely 
körülmények ugy mint a kerek s közvetlenül a torokba vezető száj
nyílás igen élénken emlékeztet a triokephal typusra. 

Krombholz emberi torzánál az arcz vulvához hasonlított, az 
arczbőr, orr, szem, száj helyén élesen határolt, sima sikamlós feszes 
nyákhártyával bevont lapos mélyedés volt, orr helyett egy klitorishez 
hasonló átfúratlan testecs, makszerü véggel és elővonható előbőrrel. 
s ez alatt a szájűr mint vas mélyedés, mely a tápcsatornával nem 
függ össze. A koponya kis diónyi csonttok volt és rajta a két fal
csontot és a nyakszirtet lehetett megkülönböztetni, utóbbi az első 
nyakcsigolyával szalagosán összefügg; a gerinczagy az öreglikig ér; 
agy nincsen, torok gége bárzsing hiányzott. A mellcsontból csak a 
markolat volt meg, melylyel az 5 felső borda porc összefüggött az 
alsó bordák távol elállottak egymástól. A szív és a tüdők hiányoztak 
s a rövid mellűr kötszövettel volt kitöltve, melyben csupán durványos 
kedez-mirigy találtatott. A bolyg ideg, a nagy melli vezeték hiányzott; 
a rekesz csak kötszöveti hártya volt, izom réteg nélkül. A gyomor, 
cseplesz, máj, hasnyálmirigy hiányzott, a bélből egy rövid felső és 
egy hosszabb alsó rész volt meg, mely rendes alféllel végződött. A 
mellék vesék összenőttek. A vesék épek, a jobb uréter összenőtt. A 
húgycső a. hüvelybe fakadt. A méh két szarvú, külső ós belső szája 
összenőtt. A hüvelyben kettős szűzőr, a bal szemérem-ajk hiányzik. 

3) Schönborn dissertatio irauguralis] Berlin 1863. ref. Virchow Archív. 27. 331. 
4) Ortk Virchow ArcMv 54. 497 1. 
h) Ottó i. m. 60 lap és I. tábla 2. 
6) Gurlt Uiber thierische Missgeb. 1877. 4. 1. 
') Hering Magazin f. d. g. Thierkeilkunde Jahr. XIII. S, 69. Idéz. Gurlt i. m. < 
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Az edény rendszer a szívtelen torzoknál szokásos eltéréseket mutat
ta; agyidegek nincsenek, de a gerinczagy ^idegei jól vannak ki
fejlődve. 

Schönboín esetében a homlok, mindkét szem, orr, a két felső 
állcsont ós az állközti csont bőrlebenyekben volt praeformálva a szív 
hiányzott. Tüdő durvány ós izmos rekesz meg volt. 

Ezeknél sokkal tökéletesebb kifejlődést talált Orth a 3-ik szá
mú torzánál. Ennek feje több dagályból állott, melyek közül egy, a 
középben fekvő betakarta a szemnek megfelelő két gödröcset, a jól 
képződött orrt és a nagy szájat, melyből a nagy nyelv előnyomult; 
a dagály végei mellett volt a két fülnyilás, jobb oldalt jól felis
merhető fülkagylóval. A száj egy nagy, aláfelé vakon végződő töm
lőbe folytatódott, melyen a gége és bárzsing még nem vált külön. 
A kis koponya űrben kötszöveti hártyákba burkolt puha tömeg volt, 
mely azt ki nem töltötte, górcsövi vizsgálatánál véredények és em-
bryonal képző sejtek találtattak, de semmiféle idegelem. A mell-
ürben a 225-ik lapon említett hibás szív volt és rendetlen kötszövet 
tömeg. A hasűrben gyomor ós bél, alfél nyilas nélkül. Továbbá egy 
hosszúkás májdurvány. A húgyszervek meg voltak, de a húgycső 
felső része hiányzott. A vékony herék a hasűrben maradtak. A ko
ponya-váz közelebbi leírása hiányzik. 

A mi torzunk e szerint igen hasonlít Orth 3-ik esetéhez, csak 
hogy a miénknél az orr csupán a felette hiányosan képződött hom
lok durványon levő csekély gödröcs által volt képviselve s a jobb 
fül is csak apró szemölcsök által volt megjelölve, ellenben a nyaki 
mellkasi és hasi szervek tökéletesebb kifejlődést értek el. 

Azon három eset közül, melyben a fej agyvizkór által kitá
gulva találtatott, az arez kifejlődésére nézve legalantibb fokon áll egy 
állati torz, Ottó báránya (96 este, agnus aprosopus), mely azonban 
a legtöbb agyidegek1) jelenléte szerint mégis talán inkább anen-
kephal sorozatba számítandó, arcz hasadásos torz. Az arczot helyette
sítő vékony, veres bőrrel s nyákhártyával bevont egyenetlen felületen 
két szürkés csomócska alakjában a két szem, továbbá a szempilla, 
orrporczok ós orrkagylók durványai és alól egy szájnyílás s a nyelv 

') Az olfactorius hiányzott a II—VIII. ideg pár igen vékony volt, csak az 
Utolsó 4 pár rendes vastagságú. Az agy központi dúczai és ikertestek is megvoltak. 
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volt megkülönböztethető, melynek gyöke felett egy nyilas a torokba 
vezetett. Az alsó ajk mellett 2 fog is volt. A fülek a fej oldalán 
levő hasadókok által voltak megjelölve. Az agy hólyagszerü tömlőt 
képezett, mely hátul be volt hasadva. A rostaesont és valamennyi 
arczcsont hiányzott. A többi test rendes volt. 

Goeller emberi torzánál a püspöksipkához hasonló, vízkóros fej 
a mellen ült. A szemek, az orr, a fülek egészen durványosak, de a 
száj meglehetősen jól képződött és az állkapocsban néhány fog sejt 
is volt. A füleknek megfelelőleg két hasadék észleltetett. A vég
tagok hibásak. A női nemző részek jól kópződvók, de alfél hiányzott. 
A koponya űrből a savó egy felső nyilasból kiömlött, de némi agy 
állomány is találtatott. A trachea meg volt, de csak az első bordáig 
ért s ott hólyagba ment át, mely tüdő durványnak tekinthető. Szív 
hiányzott, úgy szintén a lép, a máj, a gyomor ós bárzsing is, a bél
cső igen tökéletlen. A hasűr alsó részét a vesék, a hólyag, a két
szarvú méh foglalta el. A rekesz meg volt. 

Clesius esetében a vízkóros fej arczi felületén két éktelen fül 
volt, a szemek helyett némi vonás által jelölt esik, minden emel
kedés nélkül, továbbá 3 rendetlen csomócska alatt elrejtve a hibás 
orr ós a száj. ügy látszik, hogy ezen magzat egyedül született. Bei-
vizsgálat nem történt s igy tehát kérdéses, hogy tüdővel, szívvel 
birt-e vagy nem.1) 

Ezen fejvizkóros torzok, az előbbiekhez oly viszonyban álla
nak, mint az anenkephalus acranius a vízkóros agytalanhoz. A lát
szólagos különbség nem lényeges és esak abban áll, hogy az egyik 
esetben az agy kifejlődése vízkóros gyülem által zavartatik, mig a 
másik esetben más befolyások által, például, mint Dareste ós Mi-
halkovits véleményezik az amnios fejburkának nyomása által, vagy 
netalán más eddigelé ismeretlen kórfolyamat által. Azon lehetőség, hogy 
vízkóros gyülem miatt fejlődésében megakadályozott agyból a savó 
repedés vagy egyszerű felszívódása által eltűnvén, a szétnyomult ko-

*) Betsoliler (Klinische Beitrage zur Gynekologie Breslau 1861. S. 260) 
2-ik torzát, mely éktelen alakja és szív hiánya miatt szintén a parakephal torzok 
közé számíttatik (Poppel i, m.), bó'r alatt rejtett szemek és az orr jelenléte miatt 
tökéletlen anenkephalusnak tekintem. Ugy szintén Ottó 101. sz. a. szívvel ellá
tott emberi torzát is, melynél a nagy viz fej mellett a jobb orr is meglehetősen 
jól képződött és a koponya alapján valamennyi agy ideg találtatott. 

Orv. term. tud. Értesitő. I. 16 
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ponya-csontok megint közelebb egymáshoz juthatnak és a koponya 
alap ama sajátságos domboruságot elérhesse, nézetem szerint nem 
oly biztosan zárható ki, mint Perls hiszi, s e tekintetben is átmeneti 
alakok léteznek. Torzunknál a nyakszirtpikkely bekonyúlt felső széle 
a mellett szól, hogy nála agyvízkór lehetett jelen, mely az agy to
vábbi kifejlődését már igen korán, talán a 3-ik hétben megszüntette 
s további fennállás után később felszívódott, mire a koponya össze
töpörödött és itt úgy, mint sok más esetben osak petyhüdt savós 
bőrredők s dagályok által jelöltetik. 

Ugy találom, hogy az omaeephal torzok közt, melyeknek köze
lebbi részletezésébe nem bocsátkozom, szintén több vizfejü volt, igy 
Ottó 97 számú báránya, Vrolik emberi parakephalus syreniformisa, 
melyek szívvel birtak, továbbá Ottó 261, ós Seiler szívtelen emberi 
torzai; törpe koponyája volt Svitzer, Hempel mind 3 torzának Peschi-
er és Lieber torzának; végre Gént szívtelen torza acraniaban ós 
hasadt gerinczben szenvedett. 

Ellenben a számos (16) hemiacephal torz közül osak Odhelius, 
Laroche és Brodie eseteiben volt valami vízkóros gyülem a durvá-
nyos koponyában, a többiek1) csak egészen törpe koponyadurvány-
nyal voltak ellátva, mely lelet a mellett szól, hogy az agycsövet 
pusztító kórfolyamat ezeknél nagyobbrészt oly korai időszakban lé
pett fel, mikor az agycső még nem volt teljesen elzárva, s ezt lehet 
feltenni azon esetben is, midőn fejtelen, vagy hibás fejtelen, vagy 
mylakephal torzoknál, csontdurványokat tartalmazó vagy csupán lágy 
részekből álló fejdurvány találtatott (1. 216. lap.) 

Torzunk részletes viszonyait, illetőleg egyes rövid megjegyzé
sekkel kell megelégednem. 

Az emésztési rendszert illetőleg említésre méltó, hogy a bal 
állalatti mirigy visszatartási nyáltömlővó (ranula) alakult át. Nincs 
tudomásom arról, hogy ujdon szültnél ezen állapot már észleltetett 
volna. Azon számos eltérések közül, melyek a legtöbb parakephal 
torzoknál az emésztő csatornában s mirigyeiben találtatnak, csak 
alfelzár volt jelen és ez sem elsődleges kifejlődósi hibául tekint-

x) Sulzmann, Büttner, Leoat, Curtius, Poppel, Moldenhauer, Fonsagrivcs és 
Gallerand ?, Orth 2-ik esető, Moreau, Tonnelé, Mery, Lawrance Valisneri. 
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hető, hanem utólagos összenövés eredménye, mert az alfél nyilas a 
bőr alatt helyesen képződött s még ama bőr alatti sártömlő is, melybe 
nyílott, lap hámmal be volt vonva. 

A légcső rövidülése, s kisebb és osztatlan tüdő parakephal és 
anenkephal torznál gyakran észleitettetett. A paizs mirigy, mely ese
tünkben két lencsényi csomóeska által volt képviselve, a legtöbb pa
rakephal torznál a gégével együtt hiányzott. 

Az ivarkészülék igen érdekes eltérése a hermaphroditismus 
spurius internus legcsekélyebb alakja, amennyiben csak is vékony kö
tegek jelzik a Müller-fóle meneteket és csupán a baloldalén levő 
kölesnyi tömött csomóeska egy durványos méhszirvat képvisel. A 
külső nemző részek a férfi typus lényeges tulajdonságaival birtak ugyan, 
de a himtag törpesége és az üres és hosszasan ellapult borék hatá
rozottan a női typusra emlékeztetnek. 

Az edény rendszeren talált változások másodlagos jellegűek. 
A szivén mutatkozó eltérés, a mellső sövénynek teljes hiánya által 
feltételezett lik a gyomor sövényben, és a tüdütórnek két gyomorbúi 
való eredése, a jobb gyomorból eredő függér elsatnyulása mellett is 
a testi kifejlődés egészen helyesen történhetett volna, mint Heschl1) 
esetében és a Molwo által leirt négy éves gyermeknél (1.223 lap), mert a 
Botall vezeték nyitott volt s vérének egy része ugy is felfelé a függér 
iv felé folyt, mi az edények tágsági viszonyaiból határozottan kiviláglik. 

Az idegrendszert illetőleg csak azt jegyzem meg, hogy ama 
csomó, mely a durványos koponyaür hátsó részében fészkelt, a hátsó 
agyhólyag eltörpült hátsó maradványa, tehát nyultagynak felel meg, 
miután belőle csak a X, XI ós XII ideg eredt. 

A csontrendszeren s névleg a koponyán talált számos eltéré
seket külön tanulmányozás tárgyát képezik. Egyelőre csak azon kö
rülményre akarok utalni, hogy a jobb üllőnek tekinthető csontocs-
kának feje 1-5 mm. vastag hengerded porczkötegbe folytatódik, 
mely még a sziklatövishez külön szalag által van oda kötve és a 
torok oldalán 1 cmnyire halad el; mellső végének vaskosabb szára a 
vastag porczköteg által képviselt kis szakszárnyba folytatódik. Ezen 
körülmény bizonyítja, hogy a pőröly nem mint Eeichert vizsgálatai 
szerint általánosan tanítják*), az első zsiger ív állkapcsi folytatásá-

1) Heschl Prager Vierteljahrschrift I. ref. Virchow Jahresbericlit 1870. 
2) 0. Kölliker Entwicklungs Geschichte II. kiadás, 471 gt, 
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ból, a Meckel-féle porczból származik, hanem a második zsigerív 
felső részéből, a hyoid ívből, mint Parker és Bettany1) a disznó eb-
rényen találtak* 

Az előadottakat összefoglalva a következő eredményhez jutottam: 
1. A régibb időben akephal, I. Geoffroy St. Hilaire által om-

phalosit, Hempel által acardiacus név alatt összefoglalt torzok nem 
képeznek oly élesen elkülönített torz csoportot, mint Hempel vélte, 
hanem biztos határ nélkül átmennek az agytalan, a triokephal és 
cyclokephal torzokhoz. 

2. A szív hiány és az iker magzat által köldökedényi összeszá-
jadzások segélyével fenntartott vérkeringés nem oly állandó és jel
legzetes tulajdonság ezen torzoknál, mint Hempel gondolta és nem 
is tekinthető az eltorzulás okául, mint Claudius felvette. 

3. Ellenben legnagyobb valószínűséggel állítható, hogy ezen 
torzok a velőcsőnek korai megbetegedései által feltételeztetnek, me
lyek folytán a velőcső vagy ki sem fejlődik, vagy egyik részé
ben, felül vagy alól, vagy a középen elpusztul, mielőtt a szív s a 
magasabb érzéki szervek kifejlődtek volna, a mint ezt Panum, Da-
reste s utánuk Perls felveszi s ezen időt az emberi magzatra nézve 
az első 3 legfeljebb 4 hétre lehet megszorítani. A szív hiány csak 
következmény, ós az iker magzat által, köldök edényi összenyilás út
ján eszközölt vérkeringés csak utólag fejlődik ki és csak annyiban 
szerepel e torzok létrehozásában, a mennyiben a különben további 
kifejlődésre képtelen ébrény ezen keringés által életben tartatik ugy, hogy 
megmaradt része a terhesség későbbi ideig vagy akár végéig és to
vább vegetálhat. A velőeső agyi részletére szorítkozó vagy csekélyebb 
fokú, korai pusztulás mellett azonban a szív fejlődhet és önállóan is 
fentarthatja a keringést s ily esetben fejesonkos torzok képződnek, 
melyek mind egyedüli magzatok is a terhesség végéig életben ma
radhatnak. 

4. A pőröly nem a Meckel-féle porczból, hanem a 2-ik zsiger 
ívből képződik. 

') Parker und Bettaüy die Morphologie des Schildels übersetzt von dr. 
Vetter Stuttgart 1879. 




