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Vérre gyanús foltok forensís vizsgálata egyike azon feladatok
nak, melyek a szakértő leggondosabb, a legapróbb részletekre is ki
terjedő, szabatos munkáját igénylik. 

Igen gyakran jut a szakértő oly helyzetbe, hogy a vizsgáló-
biróság kórdóst intéz hozzá az iránt, vájjon valamely a gyanúsított
nak ruháin vagy más corpus delictin talált gyanús színű folt vértől 
származik-e, vagy nem, s éhez járul még rendesen azon detail kér
dés, hogy ha vértől származik, embervér, vagy esetleg minő állat 
vére által hozatott létre. 

E kérdések megfejtése úgy szaktudományunk, mint igazság
szolgáltatásunk érdekeire nézve, kiváló fontossággal bír. 

A mi az első kórdóst illeti, ritkán jövünk zavarba arra meg
felelni; e részben oly tökéletes és majdnem minden kétséget 
kizáró vizsgálati módszerekkel rendelkezünk, hogy csak a legkivóte-
lesebb esetekben, nevezetesen akkor, midőn a vizsgálandó anyag
mennyisége elouyészöleg csekély, vagy a vórfesteny különböző anya
gokkal szoros vegyi összeköttetésbe lépett, maradunk adósok positiv 
felelettel. 

A második kérdésre nézve azonban, bármily fontos is az, a 
legtöbb esetben csak részben fogunk kielégítő feleletet adhatni, s. 
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ritkábbak lesznek azon esetek, melyekben e részletes kérdésekre is 
nagy valószínűséggel adhatjuk véleményünket. 

Ez év tavaszán egy dolgozatot volt alkalmam közölni, melyben 
a vér ós a rendelkezésemre álló színanyagok színképi vizsgálatával 
s a Van Deen-f'óle guajac-ozon próbával foglalkoztam1); jelen köz
leményem tárgyát a fentebb említett részletes kérdések fogják szol
gáltatni ; nevezetesen az e részben elért ós elérhető eredmények. 

A vér forensis vizsgálata tudvalevőleg vagy a vér alakelemei
nek, vagy pedig a vórfestenynek, esetleg derivatumainak kimuta
tásában áll; ez utóbbiaknak kimutatása csak is a vér jelenlétének 
nyújtván kétségtelen bizonyítókát; azon részletes kérdésre azonban, 
hogy emberi vórtől-e vagy nem attól, esetleg minő állat vérétől 
származik a vizsgálandó anyag, csakis a vér alakelemeitől, s ezek 
közt a veres vórsejtektől várhatunk kedvező esetben felvilágosítást. 
A veres vérsejtek ugyanis nemcsak kétségtelenül bizonyítják a vér 
jelenlétét, de alakjuk s különböző nagyságuknál fogva a felsorolt 
részletes kérdések megvilágítására is közreműködnek, s e részben 
egyedül reájok vagyunk utalva. 

Mint inkább csak történelmi jelentőségű adatot, melyre azon
ban komoly s hitelt érdemlő búvárok is reflectálnak, felemlítem itt 
a Barruel-féle vérszaglási theoriát*), mely állítólag némely esetben 
(pl. friss hal vérnél), sőt Maschka szerint') beszáradt vérnél is, a 
vérben kis mennyiségben előforduló különféle szagú zsírsavaknak 
kénsav általi szabaddá tétele folytán, a vér eredetének kiderítésére, 
felhasználható volna. 

Azt hiszem azonban, nagyon messze mennénk, ha —, mint 
liuenefeld egy esetet felemlít — eoncrót esetben a vér szagából 
egy bizonyos állat vérére következtetnénk; az efféle vizsgálati mód
szereknek forensis értékéből sokat levon -~ mint Maschka helyesen 
megjegyzi — a vizsgálóknak különböző egyéni perceptiója, s pillanatnyi 
hangulata. A törvényszéki orvosi szakértő vizsgálati anyagát több
nyire beszáradt vér képezi. 

') L. Ezen értesitó'18á4. évi'. 153. 1. 
0 Barruel Annál, d' Hygiénepubl. 1829. 

3) Maschka Gericlit Mediz. I 497. 
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Mint egyedül álló, s a vérsejtek eredetének meghatározására 
nézve igen kedvező körülményt, már itt fel kell említenem azon 
eseteket, midőn a vér vékony rétegben, átlátszó alapon, pl. üveg
lapon szárad be ; ez, hogy úgy mondjam, az egyedüli eset, midőn 
a vér eredete felől bizonyossággal nyilatkozhatunk. 

Ily esetekben ugyanig, a vérsejtek, a gyorsan bekövetkező szá
radás folytán, csak vastagsági átmérőjükben szenvednek változást, 
s mintegy az alaphoz rögzíttetnek, úgy, hogy haránt átmérőjük az 
eredeti nagyságot megtartja, melyből számos és pontos mérések ál
tal (ezek közép értékét véve tekintetbe), a vér faji erodetórj a leg
nagyobb valószínűséggel, sőt biztossággal következtethetünk. Ily ese
tek azonban, mint említem, csak ritkán fogják a szakértő vizsgálati 
anyagát szolgáltatni. 

Minden más esetben a vérsejtek alá vannak vetve az általá
nos természettani törvényeknek. 

Ha a vér valamely indifferens alapon száradni kezd, azzal a 
következő elváltozások mennek végbe: a vér színe előbb élénk ve
res, s az egész folt homályos, egyenletes felületű lesz; később ezen 
élénk veres színnek, barnaveressé változása mellett a felület saját
ságosan reflect'áló színt vesz fel, majd apró repedéseket, majd ugyan
oly pikkelyeket mutat, míg hosszabb idő multán egész szürkés színt 
vesz fel, mely alig emlékeztet a vér megszokott színére. Ha ezen 
elváltozások okát kutatjuk, egyrészt a vizes részek elvesztésén, de 
másrészt, s főleg a haemoglobinnak, a vér e sajátos festanyagának 
vegyi átalakulásain alapszanak a fenti tünetek. A haemogiobin előbb 
metahaemoglobinná, majd haematinná alakul át; a mily mértékben 
ezen vegyi átváltozások előre haladnak, éppen oly fokban csökken a 
vérfesteuynek vízben oldhatósága; míg a friss vórfesteny rendkívül 
könnyen, s majdnem határtalan mennyiségben oldódik abban; a me-
tahaeraoglobin már kevósbbó, a haematin pedig éppen nem oldódik 
vízben. 

Ezen vegyi átalakulások lényegükben véve a vórfestenynek las
sú élenyillési folyamatai, melyeknek létrehozására a levegő, (annak 
éleny, s ózon tartalma) továbbá a fény (különösen direet napfény) s ta
lán a levegőben , főleg városok levegőjében jelenít vő savgőzök 
(Sorby) működnek közre. 
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A veres vérsejtek vérfestenye az említett vegyi átalakulások
ban részt vesz, a nélkül, hogy a sejtek alakja s stromája nagyobb-
fokú elváltozásokat szenvedne el, eltekintve a beszáradás okozta zsu
gorodástól. 

A-haemoglobinnak ezen átalakulási módját felhasználhatjuk az 
illető vérfolt korának megközelítő meghatározására; figyelembe véve 
annak oldhatóságát ós színét; azonban soha sem szabad szem elől té
vesztenünk ama fenntebb elősorolt körülményeket, melyek éppen ezen 
elváltozásokat létrehozzák, mert csakis ezek gondos méltatásával te
hetünk némi valószínűségre igényt tartható kormeghatározásokat; 
így pl. egy napfénynek kitett vérfolt már néhány óra múlva elér 
oly fokú elváltozásokat, melyeket lég- s világosságtól védve, talán 
csak hónapok múlva ért volna el. 

Tekintetbe kell vennünk ezenfelül azon alapot, melyen a be-
száradás végbe megy, mihelyt vas-, fém tárgyakon, vagy pedig szí
nes szöveteken következik ez be, még megközelítő kormeghatározá
sokat sem vagyunk képesek tenni, mivel a vérfesteny a vas- ós más 
fóm-oxy dokkal, nemkülönben némely színekkel igen szoros, eddig 
még közelebbről nem ismert vegyi összeköttetéseket képez, melyek 
annak oldhatóságára ós színére, ismeretlen módon hatnak be. 

A haemoglobinnak fennt leirt vegyi elváltozásait, s azok lé
nyegét pontosan ismerni igen fontos a vizsgálat sikere érdekében, 
már csak azért is, mivel némely körülményekre, melyeken ezen tü
netek ismerete nélkül talán megütköznénk, bizonyos világot vetnek, 
mire alább visszatérek. 

Ha a vérsejtek még. beszáradásuk előtt különböző ártalmas be
hatásoknak, mint víz (kimosás), magas hőfok, ismételt megfagyás 
és fellágyulás stb. ki vannak téve, részben vagy egészben tönkre
mennek, mely utóbbi esetben többé ki nem mutathatók; általános-
ságban megjegyzem a vérsejtek életképességére nézve, hogy az emr 
lősök kerekded alakú vérsejtjei sokkal nagyobb ellentálló képesség
gel bírnak, mint a többi állatfajok ovális vérsejtjei; deiibrinált s 
beszáradt vérnél az egyes sejtek nehezebben, sokkal kisebb szám
ban mutathatók ki, mint defibriiiálatlanuí beszáradt vérnél. 

Hogy vastag rétegben beszáradt vérnél a sejtek nem pusztul
nak el oly könnyen, mint vékony rótegbeni beszáradásnál, könnyen 
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érthető, ha meggondoljuk, hogy a. külső rétegek mintegy védik a 
mélyebbieket. 

Ha a vérsejtek az említett káros behatásoktól menten beszá
radhatnak, eljutnak oly stádiumba, melyben nagyon hosszú ideig 
megmaradnak, s felismerhetők. 

Nem oly rég ideje még azon inkább csak theoreticus kö
vetkeztetésekből, mint a közvetlen tapasztalatból levont — nézet 
uralkodott, hogy a vér alakelemeinek elpusztulására, minden káros 
körülmény közbejötte nélkül is, hosszabb időköz már magában 
elegendő. 

Az ujabb vizsgálatok azonban teljesen bebizonyították e nézet 
alaptalan voltát. Legjobban igazolva látjuk ezt Schaffhauseti1) lelete 
által, kinek sikerült régi római koponyákban a sinusok mentét jelző 
gyakran található veres csíkokban, veres vérsejteket feltalálni. 

„Meglepő tény" — irja Schaffhausen — „ha látjuk górcső 
alatt ezen apró sejteket, melyek több mint ezer óv előtt egy em
ber tüdején s szivén át áramlottak." 

Ily tények tehát bizonyítják, hogy a veres vérsejtek kedvező 
körülmények között határtalan hosszú ideig megmaradnak. 

Ha egy beszáradt vérrögöcskét górcső alatt megtekintünk, ész
lelhetjük azon, hogy az nem egy compact darabból, hanem igen sok 
apró, különböző alakot mutató sejtszerű képletből van összealkotva. 

Hogy azonban ezen sejtszerű képleteknek valódi természetét s 
alakját felismerhessük, szükségünk van különféle eljárásokra s rea
gensekre, melyek azt fellágyitják, a sejtszerű képleteket pedig né
mileg eredeti s természetes nagyságukat megközelítőleg feltüntető 
alakban ismét láthatóvá tenni képesek. 

Ezen czólnak elérésére már rég időktől fogva, nagy számmal 
különböző folyadékok állanak használatban, melyeknek alkalmazási 
módját, behatását, s az elérhető eredmények értékét érdemük sze
rint méltányolni igyekezendünk. 

Hogy ezt tehessük, eJőbb meg kell fontolnunk, hogy egyálta
lában mit várjunk egy ilyen reagenstől, s minő igényeknek felelhet 
az meg. Egy ily reagenstől meg kell várnunk, hogy a sejteket ösz-
szekötő anyagot annyira fellágyítsa s duzzadta tegye, miszerint azok 

•) Seliaffhansen: Über die Methode der vorgescliichtlichen Forsclrang. 
Arch. f. 'Anthropologie V. k. 1 füz. 125. 1. 
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lehetőleg isolálva legyenek; hogy a beszáradás folytán létrejött alak
elváltozásokat lehetőleg kiegyenlítse, s ez által a sejtek eredeti nagy
ságát legalább megközelítőleg h e l y r e á l l í t s a ; hogy a vérfestenyt 
ne oldja, s ezáltal a sejtek természetes színe változást ne szen
vedjen. Eöviden tehát i so 1 ál ás, alak, n a g y s á g és szín ama 
követelmények, melyekét az illető reagensnek ki kellene elégítenie. 

Hivatkozással a fenntebb elősorolt vérfesteny átalakulásokra, 
s azok lényegének szükséges ismeretére, egy vérfoltnak már külső 
physikalis tulajdonságai (szín, oldhatóság) bizonyos támpontot nyúj
tanak a reagens megválasztására ; így ha azt találjuk, hogy a hae-
moglobin már átalakult haematinná, akkor a fősúlyt a sejtek iso-
l á l á s á r a fektetjük, s nem törődünk azzal, vájjon oldja-e reagen
sünk a haemoglobint vagy nem ; ellenben, ha látjuk, hogy a hae-
moglobinnak átalakulása még nem ment végbe, akkor oly reagenst 
választunk, mely a haemoglobinra közönyös, habár az isolalas rová
sára is. 

Megfejthető lesz továbbá azon, első pillanatra talán idegensze 
rü lelet is, hogy néha teljesen halvány, alig kivehető színtelen sej
tek mellett egészen élesen határolt, barnaveresen színezett sejteket 
találunk; ilyenkor feltehető, hogy a színezett sejtek a felületes ré
tegekből valók, a hol a vérfesteny már átalakult haematinná, míg a 
színtelen sejtekben - melyek a mélyebb, tehát védettebb rétegekből 
valók — ezen átalakulás még nem történt meg, s így e sejteknek 
haemoglobin tartalma a reagens által kivonatott. 

Ha az eddig használt reagenseket megvizsgáljuk hatásukra néz
ve, s az általuk elért eredményeket mórlegeljük, azon meggyőződés
re jutunk, hogy egyik sem felel meg az összes iránta támasztott 
igényeknek, s valljuk meg, ily arcanum nem is létezhetik; mindenki, 
ki ilyes vizsgálatokkal foglalkozott, be fogja látni, hogy ilyenre nem 
is számíthatunk; csakis a gyakor la t a kellő reagens megválasz
tásában, s hatásmódjának pontos ismeretében az, mely bennlinket e 
téren támogathat. 

Pedig történtek e részben olyan állítások is, melyeknek szak
tudományunk érdekében soha sem kellett volna történniük. Felem
lítem itt csak Malinin1) adatait, ki az ő különböző %-os Kálium-
hydroxyd oldataival csodálatos eredményeket vélt elérhetni, s emel-

') Malinin. Übér die Erkennung menschl. u. thier- Blutes in trockenen 
Flecken in gericht. niediz. Beziehung. Virchow Archív 65 k. 528 L, 
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lett a kálilúg forensis alkalmazásának elsőségét is magának vindi-
eálja, holott azt Virchow már sokkal előbb behozta a törvényszéki 
orvosi gyakorlatba, de nem mert általa oly messze menő következ
tetéseket vonni, mint ő maga megjegyzi. 

Sehaffhausen pedig a német természetvizsgálók Lipcsében tar
tott 45-ik nagygyűlésén felolvasott értekezésében, az emberi vérsej
tek ós az emlős állatok vérsejtjei közti differentialis diagnosisra vo
natkozó mérések eszközlésére egy módszert ajánl, mely abban áll, 
hogy egyik szemünkkel a górcsőbe nézve az illető vérsojt alak
ját egy, a tárgy asztalra helyezett papírlapra rajzoljuk, mi némi 
gyakorlat mellett könnyen sikerül; az így nyert képet hasonlítsuk 
össze egy emberi vérsejtnek hasonló módon rajzolt képével, s a 
nagysági különbözetekből következtessünk származására. 

„Bármily "lmós is" — irja Hofmann1) — „ezen Sehaffhausen 
által ajánlott nagyság meghatározó eljárás, még is kétlem, hogy ál
tala forensis esetekben ne több, mint merész, s így birói czélokra 
használhatatlan következtetések volnának vonhatók, már csak azért 
is, mivel azon különböző befolyásoknál fogva, melyeket egyrészt a 
beszáradás, másrészt a vérsejteknek ismét láthatóvá tótele azok alak
jára, s térbeli kiterjedésére gyakorol, minden egyes esetben kételyek 
merülhetnek fel az iránt, hogy vájjon egy ismét láthatóvá tett vér-
sejtnek bármily módszer által constatált nagysága valóban megfelel-
e természetes nagyságának." 

Lássuk most azon reagenseket és folyadékokat, melyek a vér-
sejteknek felismerhetővé tételére leginkább használtatnak. 

Mint legegyszerűbbről először is a dest illáit ví zről szólha
tunk. Ha friss vérsejteket víz behatásának teszünk ki, ismeretes, hogy 
az legkevósbbó sem közömbös reájuk nézve; a sejtek gyorsan elvesz
tik haemoglobin tartalmukat, elhalványodnak, alakjuk megváltozik s 
végre felismerhetetlenekké lesznek; ha ellenben régi, beszáradt vér-
rögöcskóket vízzel kezelünk, azoknak sejtjei a vórfestenynek átalakult 
volta miatt nem hogy tönkre nem mennek, sőt kötőanyaguk annyi
ra fellazul a víz hosszasabb behatása alatt, hogy egyes sejt conglo-
meratumok láthatókká lesznek és kedvező esetben egyes sejteket is 
észlelhetünk. Még jobb sikerrel alkalmazhatjuk a víz és g lyoer in 
keverékét; a glycerinnel ugyanis, annak a szöveteket felvilágosító és 

') Viertcljahrcsschrift f. ger. Mod. u. öff. Sanitatswosen N. F. XIX. k. 126.1, 
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duzzasztó tulajdonságánál fogva, tisztább képet nyerünk, de más 
részről a behatás idejét liosszabbitanunk kell. A víznek ezen alkal
mazása régibb vórfoltoknál Hofmanntól származik, s a mi a techni
kát is illeti, legczélszerübben az ő alkalmazás módját követhetjük, 
mely abban áll, hogy a vizsgálandó anyagból egy keveset tűvel tárgy
lemezre karezolunk, s vagy rögtön hozzáadjuk a reagenst, vagy 
előbb befödve górcső alá teszszük, s a fedlemez széléről hagyjuk be
szivárogni, a mikor is a közvetlen behatás jelenségeit tanulmányoz
hatjuk. 

Konyhasónak 05%-os oldata használható friss, még nem 
egészen száradt foltok feláztatására és vizsgálatára is, ós ezeknél a 
mindjárt emlitendó Pacini-féle folyadékkal, az egyedül alkalmazandó 
reagens; indifferens voltánál fogva csupán mechanikailag hat be, s 
így jó szolgálatokat tehet a sejtek isolálására nézve. 

A rég óta bizonyos hírnévnek örvendő s a vérsejtek eonservá-
lására nézve gyakran használt Pacini-féle folyadékot Hofmann a kö
vetkező kis módosítással ajánlja : 300 súlyrész víz, 100 s. r. giyce-
rin 2 s. r. chlornatrium s 1 s. r. higanybichlorid. Alkalmazása egy
szerű, előnye, hogy a haemoglobint nem támadja meg s így a sej
tek színét nem alterálja; a mi a sejtek isolatióját illeti, csak úgy 
hat, mint a konyhasó, előnye felette azonban, hogy glycerin tartal
mánál fogva világosabb képet nyújt. 

Az arsenessav-oldat (1 : 120) alkalmazható régibb foltok
nál ; a mellett, hogy a sejtek szinót nem erősen változtatja, azok el
különítésére is' közreműködik, bár nem oly mórtékben, hogy alkal
mazása mellett méréseket eszközölhessünk; csak ritkán alkalmazzák. 

Ajánlva vannak ezeken kivül különböző sóoldatok s szerves 
folyadékok, melyek fölött röviden napirendre térhetünk, így: ezu-
koroldat , Glaubersó 5 —6%-os oldata, valamint ennek '/5g, r. 
konyhasóval, 94 s. r. vízben való oldata, nem különben jodkal i-
umnak 20—25%-os oldata, telitett boraxoldat stb.; hatásuk 
abban állana, hogy a kötőanyag fellazítása folytán a sejteket isolál-
nák; mint saját vizsgálataim alapján állithatom, ezt csak igen töké
letlenül teszik, a mellett, ha csak nem teljesen átalakult a haemo-
globin, a sejtek színét egészen elhalványítják. 

Meg kell továbbá emlékeznem, az a m n i o s-, ü v o g t e s t-fo-
lyadókokról, hígepe-, fehérn ye-, gummi-, jo dseru m-oldatok-
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ról; azt hiszem, hogy az alább felsorolandó, hatásukra nézve sok
kal tökéletesebb reagensek alkalmazása mellett, ezeket egészen 
nélkülözhetjük; már csak azért is, mivel megszerzésük s elkészítésük 
— különösen gyakorló törvényszéki orvosok részéről -- sok időt, s 
utánjárást igényel, behatásukra hosszabb időtartam kell, az elérhető 
eredmények pedig nem múlják felül, az alább említendőkét. 

A Gwosdew által 1866-ban ajánlott eljárás, mely a vérfolt
nak absolu t &1 kohol-, ae ther- s amy la lkoho l l a l való ke
zeléséből áll, már körülményessége, valamint az illető anyagok gyors 
elpárolgása-, nem különben az azokkal való dolgozás kellemetlensé
ge miatt nem ajánlható, annyival is inkább, mert Hofmann szerint 
nem nyújt nagyobb előnyöket, mint a Eoussin-féle folyadék, mely
nek recipéje: 3. s. r. glycerim 1 s. r. tömény kénsav, az egész ke
verék vízzel l-028 fajsúlyig hígítva. E reagenst némely részről ajánl
ják (Hofmann) mig más részről (Maschka, Huenefeld) egészen hasz
navehetetlennek mondják; saját tapasztalataim alapján állithatom, 
hogy különös előnyöket nem nyújt semmi tekintetben. 

A Tirchow által először a törvényszéki orvosi gyakorlatba be
hozott, Eollet s Brücke által is előnyösen ajánlott 30—32%-os ká
l i lúg egyike a jelenleg leginkább használatban levő vérfolt vizsgáló 
reagenseknek. Hatása abban áll, hogy a zsugorodott sejteket felduz
zasztja, majdnem eredeti nagyságukban feltüntetve fixirozza, s a sej
tek eredeti színét megtartja; a mi azonban azok isolálását illeti, e 
részben nem íelel meg a kívánalmaknak. Alkalmazása Schmidt sze
rint akként történik, hogy a vér-rögöcskót .34—-36 óráig maceráljuk, 
vele, a kocsonyaszerüen fellágyult anyagból egy keveset pár csepp 
kálilúg hozzáadása mellett, a fedlemez gyenge lenyomása által szót
terítve, górcső alá teszünk. 

Ilyenkor az egyenletesen vórfestenyszinű alapanyagot számtalan 
sejtszerű képletből összealkotottnak láthatjuk, melyek szorosan egy
más mellett, részben egymás felett, sokszor több rétegben is feksze
nek ; az egyes sejtek contourjai azonban, éppen e tömeges felhalmo
zódás miatt, nehezen vagy éppen nem vehetők ki; szerencsés körül
mények között, különösen a szóleken, találhatunk egy-egy többé-ke-
vósbbó isolált sejtet is, mely mérhető. Malin in a kaliumhydroxyd 
alcoholious oldatát is használja e czélokra. 

Orv.-term.-tud; Ért. I. 
3 
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Struwe két reagenst ajánl; egyik a s zénsavnak vízen át
vezetése, melyben az illető folt ázik; körülményessége mellett nem 
nyújt semmi különös előnyt, a vérfestenyt daczára a szónsavnak, erő
sen oldja; a másik reagens azonban, a borkősav tömény aldata, 
az eddig felsorolt reagensek között páratlanul áll, a mi a sejtek iso-
l á l á s á t illeti Ezen hatása különösen érvényesül nem emlősök vé
rénél ugy anynyira, hogy a kötő anyagnak szinte nyomát sem lát
juk itt s minden egyes sejt külön áll, tisztán kivehető maggal Em
lősök vórsejtjeinél a fehér vérsejtek is szépen kivehetők. Nagy há
tránya azonban e reagensnek, hogy a sejteket zsugorítja, s színüket 
tökéletesen elhalványítja, még ha át is alakult a haemoglobin hae-
matinná. Ehhez egészen hasonlóan hat a czitrom-, phos pho r -
oxalsav s még más növényi savak, melyek között az elsőség, a 
borkösavat is ideértve, az oxalsavat illeti. 

Hogy ezen hatást tökéletesbitsük, oly összetétel után kellé 
törekednünk, mely eme szerek előnyös hatásának megtartása mellett, 
azok hátrányait lehetőleg ellensúlyozza; nevezetesen a sejtek színé
nek megtartására s a zsugorodás elkerülésére nézve. E czélra a gly-
cerint vettem combinatióba, mely míg egyrészt a vizet kötve tartván 
annak oldó hatását paralysálja, másrészt a szöveteket felvilágosító és 
duzzasztó behatásánál fogva, azt eszközölheti, hogy tisztább képet, 
s áttekintést s megközelítőleg eredeti nagyságú s alakú sejteket nyer
hetünk. 

A Eoussin-fóle reagens mintájára a következő keveréket állí
tottam öszsze: 3. s. r. g l y o e r i n , 1 s. r. j egeczes oxalsav, 
az egész keverék destillált vízzel 1028—1*030 faj sú ly ig felhígít
va. A glycerin reménylett eompensáló hatásában nem csalódtam, s 
ilyenforma összeállítású keveréket, e részben tett beható vizsgála
taim alapján a legmelegebben ajánlhatok. 

Alkalmazása akként történik, mint a kalilugé, csakhogy a be
hatási idő sokkal rövidebb lehet. Főelőnye a tiszta oxalsav felett, 
hogy a tökéletes isolálás mellett, a sejtek színét nem halványítja el 
nagy mértékben, főleg emlősöktől származó vérnél nem. Hatásának 
előnyösségére nézve felhozok egy-két kísérletet e reagenssel: közel 
egy éves. nem éppen a legkedvezőbb körülmények közt volt marha
vérből, már egy órai macerálás után sikerüli, sejteket kimutatnom; 
15—16 órai behatás után azonban, azok nagy számmal láthatók let-
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tek, a sárgás alapon barnaveres (haematin) színben, éles kontourok-
kal, kissé ellapult kerekded alakban; számos mérések által konsta
tált közép nagyságuk 0 0056 mm. volt (az eredeti nagyság 0-0058 
mm.) Ez esetben a verfesteny már annyira át volt alakulva, hogy 
spektroskopice csakis a Stokes-féle redukált haematint lehetett kimu 
tatni. Ugyanezen keverék alkalmazása mellett 4—5 hetes beszáradt 
juhvórből már V2 órai behatás után sikerült jól felismerhető sejte
ket kapnom, melyek nagysága az eredetit igen megközelítette. 

Felemlítem végül még a hangyasavat , mely szintén előny
nyel alkalmazható, különösön oly esetekben, midőn a többi reagen 
sekkel nem igen érünk czélt; különösön kiemelem igen erős isoláló be
hatását mi által mint ultimum remediurn nagy becscsel bír reánk 
nézve; hatása igen gyors, hátránya, hogy a sejtek színét elveszi, még 
glycerinnel kombinálva is. 

A fenntebbiekben tehát felsoroltam, mind ama reagenseket ós 
folyadékokat, melyek vérfolt vizsgálatoknál használatban voltak, me
lyek mellé a két utóbbit saját vizsgálataim eredményeként ajánlha
tom ; feltüntettem azok alkalmazás módját, hatását, előnyeit és hátra 
nyait. Hogy adott esetben melyiket kell választanunk, az éppen a" 
vizsgáló gyakorlottságától és belátásától függ; nem vélek igen mesz-
sze menni, midőn e czólra négy fő reagenst: u. m. 0.5%-os kony
hasó-oldatot (vagy Pacini-féle folyadékot) 30 %-os k a l i l u g o t 
az emiitett o x a l s a v a s g lycer in keveréket ós hangyasavat ' 
ajánlok ós pedig ezen vizsgálati sorrend megtartása mellett. Ha ezek. 
kel vizsgálatainkat a kellő gond- s pontossággal végezzük, ritkán fog 
a siker elmaradni. Azonban bármily szép eredményeket érhetünk is 
el e részben, következtetéseinkben igen merészek ne legyünk, neve
zetesen a móretekből csak nagy elővigyázat mellett lesz lehetséges 
a sejtek faji eredetére következtetést vonni; igaz ugyan, hogy némely 
esetben a sejtek visszanyerik megközelítőleg eredeti alakjukat s nagy
ságukat, de másrészt semmi tudomásunk nincs arról, hogy minő sza
bályok szerint történik ez, s semmi garantiánk a felől, hogy ez min
dig egyformán történnék. Ha meggondoljuk egyrészt a dolog komoly 
természetét, másrészt tekintetbe veszszük ama minimalis külömbsé-
geket, melyeken az ily következtetések alapulnak, valóban csodál
koznunk kell a felett, hogy némelyek annyira mentek e részben, 
hogy zsugorodási együtthatókat î Schrumpfüngs - Ooefficient) szá-

3* 



„ 36 

müottak ki, mely által a beszáradt sejtek méreteiből, számítás utján 
akarták a sejtek eredeti nagyságát meghatározni; mondanunk sem 
kell, hogy ilyen általános normák felállítása éppen a törvényszéki 
orvostanban, hol magunkat mindig az adott individuális esethez 
kell alkalmaznunk, egészen elvetendő, s az ily kisérletek csak a hy-
pothesisek országába valók, de forensis becsesei nem bírnak. Any-
nyit azonban mindig nagy valószínűséggel állithatunk, hogy ha a 
sejtek méreteinek közép átlaga a 00072 mm. t. meghaladja, vagy 
annál nagyobb, emberi vértől származó sejtekkel van dolgunk; 
többnyire azonban meg kell elégednünk, ha kielégítő feleletet adha
tunk az iránt, vájjon a kérdéses vér emlősöktől származik, vagy nem; 
ezt pedig a fennti reagensek alkalmazása mellett biztosan elérhetjük. 

Mint az eljárás kiegészítő részét felemlíthetem, hogy ha az 
illető reagens igen elhalványítaná a sejteket, azokat jódnak jodka-
liumbani oldatával igen czélszerüen festhetjük; különösen ajánlható 
e festés hangyasav alkalmazása mellett; ez által a sejtek élesebb 
contourokat nyernek, mérésre alkalmasabbak lesznek, valamint az 
esetleg jelenlevő magvak is jobban kivehetőkké válnak; hasonlóan 
használhatjuk e czólra a barna anilin színeknek (Bismarck barna, 
Vesuvin) glycerines oldatát (Koch). 

Vizsgáltam ezeken kivül külömböző festanyagoknak a vérsejtek
re való hatását; figyelmem főleg az eos inra irányult, melyről tud
va van, hogy a vórfestenyt, ha csak nyomokban is tartalmazó kép
leteket narancssárgára, mig a többieket rózsaszínűvé festi; eljárá
som a következő volt: régi beszáradt emlősállat (marha) vérből egy 
keveset tűvel fedlemezre karczoltam s az említett oxalsavas glycerines 
keverékkel egy ideig kezelve 40 50'! 0. között beszáradni enged
tem, mi a glycerin lassú párolgása miatt kissé hosszasan tartott; a 
teljes beszáradás után a fedlemezt eosinnak 1%-os vizes oldatán 
huzamosabban (körülbelől 15 óráig) úsztattam s ismét beszárítva a 
fölös festéket erős alkohollal való kimosás által eltávolítottam; erre 
újból megszárítva 50 % -os kálium aceticum oldatban górcső alá tet
tem. A nyert kép a rózsaszínű alapon igen szép. narancssárga színű 
vérsejteket mutatott, melyek nagyságukat illetőleg (közópátlagot ért
ve) a rendes nagyságtól egy-két tized fí-el különböztek; madár vórsejtek-
kel hasonló módon tett vizsgálatataim nem sikerültek, s csakis a fes-
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tett sejtmagvakat nyertem; valószínű, hogy a kevósbbé ellentálló 
madár vérsejtestek a kezelés közben tönkrementek. 

A gyakrabban használt festő színek közül az e o s i n , sav-
f u c h s i n , m e t h y l z ö l d , a sejttestet kitűnően festik; igy pl. a sav-
fuchsmnal festett madárvórsejteknek teste szép piros színűvé lesz, 
míg a mag egészen fehéren, igen erősen fénytörően tűnik fel; más
kor a behatás rövidsége mellett a sejtest csak halványan van ugyan 
színezve, de az egyes kontourok mindig szembetűnőleg kivehetők. 

A p i k r o k a r m i n , l i t h i o n o a r m i n , v e s ü v i n B i s m a r c k 
b a r n a , d a h l i a , o a r m i n s a v a s a m m ó n i á k legjobban azonban a 
m e t h y l e n k ó k csupán a magot színezik. Midőn eme festő eljárá
sokat vizsgálatom tárgyává tettem, s azok hatásmódját felemlítem, 
azon czél lebegett előttem, hogy azon ritka esetekben, midőn az 
alak nem nyújtott tájékozást az iránt, vájjon emlős, vagy nem em
lős állat vérével van dolgunk, talán eme festanyagoknak a sejttestre s 
a sejtmagra való különböző behatásánál fogva, felvilágosítást nyer
hetünk; e részben ajánlatos e magfestő színeknek alkalmazása, s 
jóllehet a hígított eczetsav is képes feltüntetni a magot, nem nye
rünk általa oly frappáns képet, mint az említett színekkel, melyet a 
kevésbbé gyakorlott szem is rögtön felismer. 

Végül felemlitendőnek tartom a vizsgálandó anyag esetleges 
szennyezettségeit, u. m. epidermis czafatokat, sejteket a test külön
böző üreiból ós kivezető nyilasaiból, á l l a t i vagy e m b e r i sző
röket , madártoll részeket stb., melyek, ha kizárható, hogy az elő
állítás közben kerültek az illető készítménybe — egybevetve s össz
hangzásban találva a lelet többi részeivel, igen nagy valószínűséggel 
engednek a vér részletes eredetére következtetni.1) 

Mint bizonyos óvatosságra intő körülményeket figyelembe aján
lom, hogy némely penészgombák spórái hasonlítanak a vérsejtekhez, 
így B r d m a n n a P o r p h y r i d i u m c r u e n t u m , E i n d f l e i s c h 
az A e h o r i o n S c h ö n l e i n i i gombákra figyelmeztet; H o f m a n n 
szerint azonban e képletek erős lúgok ós savak behatásának sokkal 
inkább ollentáilanak, mint a vérsejtek s ez által megkülönböztethe
tők; azonban S t r u w e szerint a haemin jegeczek előállithatását kó-

') A különböző szőrök jelesül vannak feltüntetve fényképek után Wal-
deyer művében: Atlas dcr mensehlichen u. thierischen Haare. 
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pesek megakadályozni ; zsírcseppecskókkel való összetóvesztés osak 
igen felületes vizsgálat mellett volna lehetséges, minek 'elkerülésére 
aethert, benzint stb. vehetünk segítségül. 

Ha mindezen elővigyázatok — s a kellő reagensek — pontos 
alkalmazása daczára sem sikerülend alakelemeket kimutatnunk, ez 
azt jelenti, hogy az illető vórfolt — feltéve, hogy valóban az — 
beszáradása előtt oly kedvezőtlen, s fenntebb elősorolt körülmények
nek volt kitéve, melyek az alakelemek elpusztulását vonták maguk 
után, s ily esetekben meg kell elégednünk azzal, ha a kérdésnek 
vér jelenlétére vagy hiányára vonatkozó részét megfejtettük. 




