
ÉRTESÍTŐ 

I. ORVOSI SZAK. 

XX. kötet. 1898. III. fűzet. 

A különböző curare fajok alkaloidáinak hatásáról. 
(Dolgozat a lipcsei egyetem gyógyszertani intézetéből.) 

JAKABHÁZY ZSIGMOND tanársegédtől. 

Alig van a toxicologiának még egy olyan kérdése, mely any-
öyira volna tanulmányozva, mint a curare; de daczára, hogy a 
egjelesebb észlelők egész légiója foglalkozott hatása megvizsgálásával, 

mindazonáltal nem mondható az kimerítettnek és minden tekintetben 
tisztázottnak. Az észlelők által leírt eltérő eredmények, a melyek 
nem is csak mindig quantitativ természetűek voltak, hanem sokszor 
egymással ellentétes physiologiai jelleggel bírtak, nem az ilynemű 
vizsgálatok kivitelének nehézségeire, hanem minden bizonnyal arra 

rezethető vissza, hogy nincsen még egy második olyan méreg, a 
m e ly annyi válfajban, egymástól annyira különböző vegyi és fizikai 
sajátosságot mutató módosulatban kerülne forgalomba, mint éppen 
a curare. 

Ismert dolog, hogy a curare nem egy egységes vegyi test, a 
e 7, ha tiszta, mindig ugyanazon összetételű, hanem complicalt 

növényi kivonat, a melynek előállítása, beszerzési helye, származása, 
biztos kereskedelmi piacza sokáig teljesen homályba volt burkolva, 
s°t még most is sok kérdést kell felelet nélkül hagynunk, a melyek 
a curare származására, előállítási módjára vonatkoznak. 

Nehéz volna előszámlálni csak a nevesebb észlelőket is, a kik 
a c u r a i 'e hatásának vizsgálatával foglalkoztak. Annyit azonban bátran 
mondhatunk, hogy az észlelők között újabban a legelőkelőbb helyet 

3 0 E H M tanár vívta ki magának, a ki a különböző curare fajok közt 
evo eltéréseket megvizsgálva, köztük éles határt vonni megtanít. 

különböző curare fajok hatékony alkotó részeit— alkaloidjait — 
6 0ailítva, egy egységes anyaggal folytatja kísérleteit; a fajok kö-
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zötti hatáskülönbségét; tisztázza ós megjelöli azok használhatóságát 
és alkaloidáik hatékonyságának fokát. 

ABoBHMtanár vizsgálatainak kiegészítő részét képezi F . TIIVLIH l 

részletes tanulmánya, a kinek, BÖUHM tanár oldala mellett dolgozva, 
a tiszta curarin hatás földerítésében j u t je lentékeny szerep. 

Nem hiszem, hogy fölösleges m u n k á t végeznék, a mikor e 
pharmakologiai vizsgálódásoknál elkerülhetetlen méregnek válfajait, 
és azok hatékony alkotó részeit röviden ismertetem. Tudomásom 
szerint a magyar irodalomban nem jelent meg olyan közlemény, a 
mely a curare isméjét újabb adatok nyomán tárgyalná. 

A gyógyszerismereti tankönyvek csak hézagos adatokat nyúj
tanak úgy a curare származásáról, valamint annak válfajai között 
levő különbségről. Hatékony alkatrészeiről pedig vagy csak röviden, 
vagy az újabbi vizsgálatok szerint, tévesen tesznek említést, s azon 
keveset is, a mit a curarera vonatkozólag nyúj tanak, kétkedve, még 
csak a valószínűség biztonságával sem mondhatják ki. É n a curare 
fajok ismertetését R. BoEHM-nek közleményeiből3 veszem át, mint a 
melyek e téren legalaposabb tanulmányoknak tekinthetők. A curare 
minden fajtájának átvizsgálására magamnak is bőven volt alkalmam 
BOEHM tanár intézetében s nyert tapaszta la ta im csak megerősítésére 
szolgálhatnak az említett közlemények leírásainak. 

BOEHM a curare fajokról szóló összes irodalmi adatokat át
vizsgálva, HUMBOLDT, SCHOMBUBGK, főképpen pedig G. PLANCHON 
nyomán, geographiai fekvés és a stryehnos fajok szerint, négyféle 
ourarét különböztet meg : 

1. a felső amazon vidéki curaret, a mely a stryehnos castalnea 
Wedd-től származik; 

1 Ueber die Wirkungen des Curare und seiner Alkaloidé. Archív f'ür 
experimentelle Pathologie und Pharmakologie. 1890. XXVII. kötet. 

2 a) Festsehrift zu C. Ludwig's 70 Geburtstag 1886. 
b) Das südamerikanische Pfeilgift curare in chemischer und pharma-

kologiseber Beziehung I. Theil: Das Tubocurare. 18SÍ5. Des XXII. Bandes der 
Abhandlungender mathematisch-physischen Classe der königl. iáachsischen Gesell-
sebaft der Wissenscbafí'ten No. 3. 

c) Das Oalebassencurare II. Theil. •> 
d) Das Topfcurare III. Theil. J> 1897. 
e) Ueber einige Ourarerinden. j 
DesXXIV. Bandes der Abhandlungen der mathema'isch-physischen Olasse 

der Königl. Sachsischen üesellschaí't der Wisseuschafl'ten No. I. 
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2. az orinoooi euraret, melynek származása a strychnos gubleri 
G. PLANCHON-ÍÓI és a strychnos toxifera BENTH.-től ered; 

3. a franczia guianai euraret, mely a strychnos crevauxii G. 
PLANCHON-ÍÓI nyeretik, és végre 

4. az angol guianai euraret, melyet a strychnos toxifera BENTH. 
kérgéből állítanak elő. 

A curare fajok ez osztályozása azonban sokkal kevesebb értékű 
azon elnevezéseknél, a melyet a különböző curare fajok a kereske
delmi forgalomban nyernek. A curare fajok piaczi elnevezése azon 
tartálytól származik, a melybe a euraret az előállítók, a különböző 
indián törzsek, besűrítették. E tekintetben az utóbbi 10 év alatt a 
következő 3 curare faj fordult meg az európai piaezon, u. m.: 

1. a tubocurare, mely átlagosan 25 cm. hosszú és 4—4'5 cm. 
átmérőjű üreggel bíró bambusznád csövekbe van besűrítve. Az egész 
tubus súlya 275—350 grm., a miből körűlbelől 70 gramm esik a 
bambuszesőre. Valószínűleg az amazonvidéki strychnos eastalnaea-
tól nyeretik. A bambuszcső alját az ízek természetes harántkorongja 
zárja el, mig felső szabad végét egy fölragasztott pálmalevél darab. 
E gyönge záró dugaszra különben nem is igen van szükség, mivel 
a cső felső nyílásánál 2—3 cm. hosszú rész üresen van hagyva s 
a curare a nyílásnál meglehetős vastag rétegben egészen be van 
száradva. A cső belsejének a közepe kissé nedves, kiszáradatlan, 
tósztaszerfí. Az egész állomány sötétbarna és metszési lapján számos 
kisebb-nagyobb üreg található. A szárazabb rétegek, mint a nyílást 
elzáró és a cső oldalára tapadó rész szemcsés törésű és kissé a sár
gásba hajló színű. Igen jellemző a tubocurarera az a sok, szabad 
szemmel is kivehető, sárgás kristály, a mely az anyag minden ré
szében gazdagon található. Miután e kristályok a drógoisták által 
forgalomba hozott kisebb csomagokban is fellelhetők, a tubocurare-
nak legjobb ismertető jelei. Ha a tubocurare nincsen teljesen ki
száradva, akkor gyenge cichoriapasta szaga van. Kiszárítás után az 
egész anyag igen finom porrá törhető. \7íztartalma 11—14%-ot 
teszen ki, vízben 84% oldódik belőle. Kihevítve 12-3% ásványi 
részt hagy hátra. 

A tubocurarenak 13—15%-a curin, a mely igen apró spharo-
kristályokból álló test, ezenkívül van benne 9—12% tubocurarin 
és sok kristály zárvány. 

10* 
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A curin (C18 H19 NOs) F. TILLIE vizsgálatai szerint, úgy meleg-, 
mint hidegvérű állatoknál hatástalan a mozgató idegek izomi vég
ződéseire. Békánál 0'02—0'05 grm. szívműködési zavarokat, peris-
taltikás izgatottságot okoz s végtére a szívet hűdíti. Melegvérű 
állatoknál a keringési szervek zavarait és a vérnyomás sülyedését 
eredményezi. 

A tubocurarin (C19 H21 N04) hatása részben megegyező a cale-
bassen curareból előállított curarin hatásával, de halálos adagjára a 
halál később következik be (12—18 óra múlva). Hatása főképpen 
az edénymozgató idegekre gyakorolt hűdítő befolyása által tér el a 
curarin hatásától, a minek következtében az üteres feszülés csök
kenése s állandó vérnyomás sűlyedés keletkezik, a mi végtére az 
alkalmazott mesterséges légzés daczára is halált okoz. BOEHM tanár 
különösen melegvérű állatokon, nyulakon, tanulmányozta hatását, s 
a leírt tünetek arra vonatkoznak. Hidegvérűeken nem volt tanul
mányozva. 

A tubocurarera igen jellemző a már említettem nagymennyi
ségű kristály, a melyek quarcit kristályoknak bizonyultak, és a me
lyek oly nagyok, hogy szabad szemmel is jól kivehetők. BOEHM 
említ egy 2 cm. hosszú és 0'5 cm. széles kristályt. 

II. A calebassen curare lopó alakú tökhéjakba sűrítve jön 
forgalomba. A lopó elkeskenyedett nyílása összegöngyölt pálma
levéllel vagy puha facsappal van eldugaszolva, körűlbelöl 8/4 ré
széig van curareval megtöltve. Egy calebassen súlya átlagosan 
100—186 grm. a miből a tökhéjra 30—40 grm. esik. Származása, 
legnagyobb valószínűség szerint, a strychnos toxifera BENTH. és a 
strychnos GuBLEM-től ered. 

A calebassen curare egész anyaga egynemű, igen kemény, 
sötétbarna színű és igen keserű ízű. Daczára száraz voltának, csak 
igen nehezen porítható; pora fahéj-barna, kristályok nincsenek benne. 

Szárítva 5—12°/0 vizet veszít. Vízben való oldhatósága tág 
határok közt ingadozik : 34—75% oldódik belőle. Kihevítve 64%-nyi 
ásványi részt hagy hátra. 

A calebassen curare főhatóanyaga a curarin, C19 H26 NaO, a 
mi részben mint chlorid, részben mint borostyánkősavas só foglal
tatik a curareban. (Curarin elnevezés alatt mindig csak a calebassen 
curareból nyert alkaloida értendő.) 
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Az általánosan ismert curare hatást ez idézi elő s pharmako-
logiai és élettani vizsgálódásoknál ennek a hatására van szükségünk. 
Nyúlnak 1 klgr. testsúlyára pontosan 0'34 mgr. szükséges belőle 
halálos adagul. A halál a befecskendés után 15' múlva következik 
be. TILLTB vizsgálata szerint a béka 1 gm. testsúlyára 28 százezred 
milligramm szükséges, hogy teljes hűdés következzék be a befocs-
kendéstől számított 1 óra alatt. 

A ealebassen curareban még egy, a curinhoz hasonló hatású 
test is foglaltatik, a mely eleinte, a curare hatásmódjára, hűdéses 
állapotot okoz, későbben pedig a reflex ingerlékenységet fokozza, a 
mi néha tetaniisos rángásig emelkedhetik. (Tehát éppen úgy, mint 
az a eurarenál van abban az esetben, ha az edények alákötósével 
a curaretartalmú vér útját az izmoktól elzárjuk és csupán a gerincz
agyhoz engedünk utat. TILLIE.) 

E curinhoz hasonló alkaloida azonban csak igen kis mennyi
ségben foglaltatik a ealebassen curareban, úgy, hogy csak 1 a 100-hoz 
arányban van benne a curarinhoz viszonyítva. 

III. A bögrékbe sűrített curare (Topfcurare) képezi a ke
reskedelmi harmadik curare fajt. Az apró, máztalan és kiégetetlen, 
szürke cserép fazekacskák súlya 90 —150 gr., ebből a curare tarta
lomra átlagosan 25 gr. esik. 

Az összes euraremennyiség teljesen ki van száradva és erősen 
tapad a cserépfalhoz, sötétbarna színű, száraz, kagylós törésű és 
friss törésű lapján fénylő. 

Pora szűrkésbarna s jellemző aromás szaga van. Szabad szem
mel kivehető kristályok, mint a milyen a tuboeurarenál említve volt, 
nincsenek benne, de ha glycerinben lágyítva, górcső alatt nézzük, 
sok 4 lapú kaliumsulfat prismát találunk benne. 

100° C.-nál szárítva 8- 3 3 % az el szálló nedvesség által támadt 
súlyveszteség. Piatincsészében hevítve 7'9°/o ásványi maradékot hagy 
hátra. Vízben 50—87% oldódik belőle. 

A ealebassen curaretól vizes oldata könnyen különböztethető 
meg az által, hogy megszűrve motaphosphorsavval azonnal bő meny-
nyiségű csapadékot ad, valamint maró-ammoniákkal is ülledék kép
ződik, platinchloriddal pedig reductio keletkezik. 

A fazekakba sűrített curareban hatóalkató részekűl protocurint, 
protocuridint és protocurarint találunk. 
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A protocurin (C20 H 2 3 NO s ) nem h a t a szívre, sem a reflex
ingerlékenységre, hanem gyenge curarehatás t okoz, belőle 7 mgrm. 
szükséges egy béka teljes hüdésének előidézésére. 

A protocuridin (C19 H 2 1 NO s ) egészen ár ta lmat lan test. 
A protocurarin (C19 H 2 6 NO a ) pedig jóva l erősebb hatású, mér

gesebb anyag a ourarinnál. BOEHM vizsgálatai szerint a mig a 
curarinból csupán 0 '34 mgrm. kell nyúlnak 1 kiló testsúlyára halálos 
adagképen, addig a protocurarinból 0 '24 mgrm. is előidézi a halált. 

A mint a leírtakból ki tűnik pharmakologiai és élettani vizs
gálódásoknál az úgynevezett curarehatás elérésére vagy calebassen 
ourare vagy ourarin használandó. A fazekakba sűrí tet t ourare már 
csak azért sem használható, mivel igen gyak ran van hamisítva s e 
miat t az egyes edények tar ta lma egymástól igen eltérő erősségű, de 
másfelől tiszta curarint nem is tar talmaz. 

A tubocurare nagy mennyiségű ( 5 0 % ) curin tar talmánál fogva 
és a tubocurarinnak, már leírtam, ha tásáná l fogva, szintén rossz 
anyag kísérletezéseknél. 

A mint ismeretes, mindaddig, a mig BOEHM tanár a t iszta 
curarint elő nem állította, a ourare adagját számokban meghatározni 
nem lehetett, hanem minden egyes ourare o lda tnak erőssége, haté
konysága, esetről-esetre volt meghatározandó. Tekin tve a különböző 
ourare fajok hatóalkató részei közt levő különbségeket , csodálni sem 
lehet, ha a hatásáról felszínre kerülő vizsgálatok ellentmondók voltak 
egymással. É s éppen a mint eddig lehetet len volt egységes meg
állapodásra ju tn i a ourare hatására vonatkozólag, úgy nem sikerűit 
volna az ezután sem mindaddig, a mig a vizsgálók egymástól elütő 
anyaggal folytatják kísérleteiket. 

A mióta CLAUDE BERNARD 1 KÖIJLIKER 2 a ourarenak periphoriás 
hüdítő hatását k imutat ták , azóta folyton újabb és újabb vizsgálatok 
tör téntek a ourare hatásának tisztázásáfa, de eredménytelenfii. Hogy 
mást ne említsek, az említettem két szerző ourarin hatása folytán 
az érzést nem találja bántalmazva, mig S C H I F P 3 s később STEINER 4 

az érző idegvégződéseket is hí ídötteknek találják, vagy legalább is 

1 Leeons sur les effects des substances toxiques, Paris 1857. 
^ Archív Virchov's 10 Barid 1856 
3 Archív für Anatomie und Physiologie 1860. 
4 Das American Pfeilgift curare. Leipzig 1877. 
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olyan fokban bántalmazva, a mely az érzékenység nagyfokú meg
gyengülését vonja maga után. Az újabb vizsgálatok közül sem BOEHM, 
sem TILLIE ] nem kapja az érző idegeket bántalmazva s utóbbi szerző 
a lekötött ü te rű végtagokon, valamint a CLAUDB BERNARD-féle en 
masse alákötéssel a keringésből kizárt végtagokon keletkező depr i -
matiot az agy gátló hatásából magyarázza, a mely eltűnik gyorsan, 
ha a nyű l tagya t á tvágjuk; vagy a reflex ingerlékenység ál landóan 
meg is marad, ha az agyat a gerinczagytól a végtag lekötése előtt 
választottuk el. 

A lipcsei gyógyszertani intézetben jelentkezésemkor, BOEHM 
tanár munkakörömül azt tűzte ki, hogy egyrészt tanulmányozzam a 
curarin hatása időbeli eloszlását, tekintet tel a hűdés bekövetkeztére 
és a javulás beálltára. Vizsgáljam meg a curarin hatását különböző 
kété l t í íekrc; másrészt a különböző curareknak egyáltalán nem, vagy 
csak kevéssé vizsgált s BOEHM tanár előállította alkaloidái ha tásá t 
határozzam meg. 

Kísérlet i eljárásomnak, tekintve föladatom első részét, o lyan
nak kellett lennie, hogy a eurar inhatás különböző időszakában a 
mérgezett á l la to t leöltem, hogy a további méregfölvétel a vérből 
lehetetlen legyen s a hevenyében kikészített gastroenemiusán ta
nulmányoztam myographiás úton az ideg izgatására keletkező eset
leges vál tozásokat . 

I ly módon já rva cl, az idegvégek bénulását lépésről-lépésre 
követhetjük ós az idegre gyakorolt hatásnak azon időszakát vizs
gálhatjuk át , a mikor az a legkisebb fokú alteratiotól kezdve a 
teljes bénulásig fokozatosan befolyásoltatik a curarin által. 

A peripheriás hűdés fokozatos bekövetkezésének vizsgálására 
tehát, az először BOEHM által használt, úgynevezett kifáradási rángás-
sorozatot (Ermüdungsreihe) vettem föl minden egyes esetben. 

Idegizom készítményeim idege felől izgatására mindig u g y a n 
azon erősségű záródáskori áramesapást használtam, a melyet k é t 
másodpereznyi időközökben vezettem az idegen keresztül. 

Kísér le te imet párhuzamosan rana temporarian és rana esonlentan 
végeztem, megállapítandó azon időbeli különbséget is, mely a k é t 
békafaj közt esetleg mutatkozik a curarin hatásában. 

A rángásgörbéket a BOEHM tanár által összeállított myogra -
1 Archív für. expr. Patü. u. Pharmac. XXVII. 1890 
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phion-asztalon vettem föl, melynek berendezése részletesen van is
mertetve BoEHM-nek „Beschreibung eines Myographiontisches für 
pharmakologische Untersuchungen" czímű közleményében,1 s e he
lyen csupán annyit említek föl, hogy az állandóan e czélra beren
dezett asztalon négy részét különböztethetjük meg az eszköznek, 
u. m. egy Ludwig-Palzar féle kymographiont, a melynek a myo-
grammok fölvételére szolgáló korongja körülbelül 8/<i óra alatt teszen 
egy fordulást, egy szánkagépet az inger erősségének szabályozására, 
egy óraművet, a mely minden 2 másodperezben ad le egy szakítás
kori áramcsapást az asztal negyedik részéhez, a melyen az ideg
izom készítmény van megerősítve. A készítmény indirect izgatása 
az ideg lefutásának három különböző helyén hajtható végre. 

Az inger útjának elzárása, vagy az indirect izgatásnak directé 
való átváltoztatása és megfordítva, egyetlen mozdulattal vihető ke
resztül 2 egymáshoz közel levő áramszakító, illetve nyitó kulcs 
segélyével. Végre, egy minden 2 másodperezben fölgyúló villany
láng mutatja, hogy az inger tényleg áthaladt készítményünkön. 

Az idegizom készítménynek a myographion asztalkáján való 
elhelyezése után, mindig a legerősebb ingert kerestem meg, vagyis 
azt, a mely aü egyes áramcsapások mellett az izom legerősebb ösz-
szehúzódását és így a legmagasabb rángásgörbét idézte elő s a gör
béket ezzel vettem föl. 

A calebassen curareból frissen előállított curarinnak olyan hí
gítása oldatával kísérleteztem, a melynek minden köbcm.-jében 
O0001 gm. curarin volt. Ez oldat bőraláfeeskendezése mindig a 
szájon, illetve a nyelven keresztül a hasi nyiroktömlőbe történt s 
így a befecskendezett mennyiségből a legkevesebb sem folyhatott 
vissza a beszúrás helyén, a mi más befecskendezési módnál elke
rülhetetlen. 

Szükségesnek tartom még megjegyezni, hogy kísérleteimhez 
mindig csak hím békákat használtam, nehogy a peték súlya, a mi 
sokszor tekintélyes mennyiséget teszen ki, (néha 25 grmot is) hely
telen adagolásra vezessen, a mi aztán módosítólag folyna be a ka
pott adatokra. 

I. Mennyi idő múlva következik be a curarin befecskendezése 
után a peripheriás idegvégek teljes hüdése? 

1 Archív für experimeutelle Pathologie und Pharmakologie 1895. XXXV. 
Bánd. 9 Seite. 
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TiLLiE-nek már említettem közleménye részletes fölvilágosítást 
nyújt a eurar in okozta tünetek lefolyásának időtartamáról s ugyan
csak az ő gondos tanulmányában a eurarin adagját is pontosan 
meghatározva kapjuk úgy, hogy a helyes adag megtalálásának idő
rabló mechanious munkájától teljesen megmentve, az általa normá
lisnak felvett eurarin adaggal kezdhetjük meg a kísérletezést. 

TILLIB úgy találta, hogy 0'00000028 gm. eurarin a béka 1 
gm. testsúlyára annak teljes hűdését eredményezi. Az akaratlagos 
mozgásokat 30 perez múlva, a reflex mozgásokat pedig 1 óra alatt 
függeszti föl ez adag. Az igen gyenge lélekzési mozgások 2 órai 
méreghatás után tűnnek el teljesen. Ez adagot mindig gyógyulás 
követi, mégpedig úgy, hogy a hfídött részek mozgékonysága fordí
tott sorrendben tér vissza, mint a milyenben a hűdés föllépett. Az 
állat teljes fölépíílésére nyáron 24 órára, télen pedig 2—3 napra 
volt szükség. 

Mielőtt a normál eurarin adaggal végeztem kísérletek táblá
zatos összeállítását közölném, szükségesnek tartom megjegyezni, hogy 
a eurarin hatása alatt fölvett kifáradási sorok nem rövidülnek ará
nyosan a befecskendezés után eltelt idővel, hanem egy bizonyos 
ideig a görbesor alig mutat eltérést a normálistól, a mi igen ter
mészetes ; hiszen a eurarin felszívódására, a véráram által való szét-
hordására bizonyos idő szükséges, ha azonban már a vér méreg
tartalmának tömörsége egy bizonyos fokot elért, akkor egyszerre 
rohamosan kezdenek a görbesorok rövidülni, még pedig a békafajnál 
igen jelentékeny időkülönbséggel. 

A mint ismeretes, az ép izom ép ideg mellett idege felől való 
izgatásra több ezer összehúzódást végez, míg a természetes kifáradás 
folytán az összehúzódások mind erőtlenebbek lesznek és végre 0-lal 
lesznek egyenlők; az ideg felőli izgatást követő kifáradás később 
következik be, mintha az izmot magát ingereljük. Az is régen ki
mutatott tény, hogy e viszony eurarin hatás alatt megfordul s az 
izom közvetlen izgatásra még akkor is reagál, a mikor már az 
idege felőli ingerlésre semmi rángást nem kapunk. 

E körülmény bizonyítja, hogy a eurarin hatás alatt fölírt ki
fáradási görbesorozat megrövidülése nem az izomzat kifáradásának 
következménye. E szempontot kísérleteimnél nem hagytam tekin
teten kivűl, s a kifáradási rángássorozat végén direct izgatási gör-
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békét vettem mindig föl, a melyek az izomzat reagáló képességét 
élénken tüntetik elő. 

Az állat lefejezése előtt mindig megfigyeltem annak mozgé
konyságát, úgy az akaratlagos, valamint a reflex mozgásait, kerül
tem azonban a reflexek hosszasabb vizsgálatát, mivel ily állapotban 
kétszeresen fárasztóiag hat ez az állatra s így módosítólag foly be 
a kísérlet lefolyására. 

Tekintettel arra, bogy békánál úgy izolált szívvizsgálatoknál, 
mint idegizom készítményeken végzett kísérleteknél a béka állapota 
szerint, igen eltérő eredmények találhatók, s tekintve, hogy a béka 
állapotára igen jelentékeny befolyása van éppen az évszaknak — a 
nyári meleg különösen lomhává teszi — kísérleteimet hetenként 
frissen fogott békákon végeztem s egész idő alatt hűvös, helyen 
tartottam. Mindezek daczára, nem tartottam fölöslegesnek minden 
új hozatalból rendes kifáradási görbesort fölvenni és a curarin ha
tása alatt kapott értékeket ezzel állítani viszonyba. 

Hogy e tekintetben óvatosságom nem volt fölösleges, az mu
tatja leginkább, hogy G. SANTESSON a február 2-án fölvett kísérleti 
jegyzőkönyvében rana tcmporarianál majdnem 10,000-re teszi a ki
fáradási görbe egyes rángásainak számát; míg én az alább mellé
keltem kísérletem szerint azt jóval kevesebbnek találtam. 

I. kísérlet. 1898. május 11-én, 58 gm. rana temporaria, le
fejeztetik délelőtt 10 óra 15 perczkor. Az idegizomkészítmény ki-
praeparálása 10 óra 20 p.-kor ér véget, a mikor a görbesorozat 
kezdetét veszi. A szakításkori áramesapással való izgatás az ischia-
dieus közepén történik. Az izomrángás tart d. e. 10 óra 20 p.-től 
d. u. 1 óra 40 p--ig, tehát ?> óra 20 perczen keresztül. Az összes 
rángások száma (5200. 

Az első rángások magassága 8 mm., a 40—50-ik rángásig 
kisfokú növekvés, innen egészen végig igen mérsékelten haladó esés 
látható a görbesoron, úgy, hogy az 1000-ik összehúzódás után is az 
egyes rángások magassága még mindig (> mm.-t teszen ki. A görbe 
lefolyását semmi rendellenesség nem zavarja. A maximalis inger 
172 mm. henger távolság. 

A mint látszik, tehát a SANTESSON találta 10.000 összehúzó
dás majdnem felére szállott alá az én kísérletem idejében. E szám 
sem mondható még középértéknek, mivel ennél jóval kevesebb ösz-
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szehúzódást végező normál görbesorokat is kaptam, úgy, hogy közép 
értékül 4500-nál több rángást nem vehetek föl. 

Nem hagyhatom említésen kivííl, hogy az egészen ép izom
írta kifáradási görbesorozaton is fordulnak elő némi rendellenességek, 
jóllehet csak kis számában a kísérleteknek. E rendellenességek ré
szint egyes szabálytalanul nagy vagy kicsiny összehúzódások alak
jában mutatkoznak, a mi különösen gyakran a kifáradási görbe 
végén, a már nagyon kimerült izom rángásainál látható. De nyil
vánulhat e szabálytalanság az izomnak a kezdeti állapothoz viszo
nyított megrövidülésében vagy megnyúlásában. A normális görbe-
sorok válfajai szépen vannak előtűntetve G. SANTESSOF „Nerven 
endwirkung methylirter Pyridin-, Chinalin-, u. s. w. Verbindungen" 
czímíí közleményében,1 s így ezek részletes ismertetését mellőzve, 
annyit említek föl csupán, hogy a mikor kísérleti táblázatomban 
bármiféle rendellenességről szólók, az jóval túlhaladja a szabály
talanság azon fokát, melyet néha ép idegizom készítményeken is 
láthatni. 

Azon berendezésű asztalnál, a melynél myographiás vizsgá
lataimat végeztem, az izomidegkészítmény rángását a könnyű fa-
emeltyü kétszeresen nagyítva írja föl a kormozott papírlapra s én 
a mellékelt ábrákban a rángások magasságát, minden kisebbítés 
nélkül, tüntetem föl, tehát úgy, a mint azok a myogrammokről le-
mérhetők. 

A táblázatos összeállításban a eurarinhatás ugyanazon idő
tartamából kísérleteim közül mindig azon kettőt közlöm, a melyek 
a legkisebb és legnagyobb határértéket tüntetik föl és így a többi 
kísérletem adata a közöltem két kísérlet értékei közt mozgott. 

Nem tartottam ezélszerűnek a középértékek kiszámítását, mivel 
ez esetben a méreghatás ugyanazon időtartama után észlelhető kü
lönbségek nem tűnnének ki, de másfelől középértéket venni föl egy 
szám és ü közt, nem is lehet. 

A normálnak felvett (0'00000Ü28 gm., 1 gm. testsúlyra) cu-
rarin adagra keletkező hatás, a bénulat kezdetétől egészen a teljes 
hűdésig a következő táblázatos összeállításban látható: 

1 Archív für experimentelle Path. und. Pharmak. 1895. XXXV. B. 
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I. táblázat. Rana temporaria kifáradási rángásgörbéjének adatai 
curarin hatás alatt. 
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A táblázatban feltűntetett cnrarin mennyiség a teljesen pontos 
súlyszerinti normál adagnak felel meg, tekintettel azonban arra, 
hogy a számsorozat utolsó két száma pontos kimérésére a fecskendő 
osztályozása nem yolt eléggé finom, azokat lekerekítettem olyan 
módon, hogy az 50-nél kisebb számokat elhagytam, a nagyobbakat 
pedig 100-nak vettem. A közöltem táblázatban pedig fölöslegesnek 
tartottam a befecskendezés után következő 5 percznyi időben föl-
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vett görbesorok közlését, mivel az ekkor kapott kifáradási görbe
sor alig mutat eltérést az ép idegizom készítmény által írottól űgy 
kinézésében, mint a rángások száma tekintetében. 

Mielőtt a táblázat föltííntette adatokhoz több megjegyzést fűz
nék, jobb összehasonlíthatás kedvéért ide csatolom a Il-ik tábláza
tot, a mely rana eseulentaval végezett kísérleteim eredményét tün
teti föl a teljes curarinhűdés beköszöntéséig. 

I I . táblázat. Rana esculenta kifáradási rángásgörbéjének adatai 
normál curarin adagok hatása alatt. 
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A közölt két táblázat elsejének adatai szerint rana tempora-
rianál, ha azt a TimE-féle normál curarin adag befecskendezése 
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után 5 perczezel fejezzük le, az idegizomkészítmény által leírt ki
fáradási rángásgörbét felényire olyan hosszúnak kapjuk, mint a 
milyen egy középértékű rendes kifáradási görbe. A befecskendezés 
után 15 perczezel pedig az állatok egy részénél a mozgató ideg 
ingert leadó képessége megszűnik, végződései bénulva vannak; a 
kísérleti állatok másik része azonban csak erős kimerültséget mutat, 
de még százakra menő rángást lehet kiváltani az izom idege felől 
való ingerlésére. 13, 14, 15, 16 pereznyi méreghatás után a leg
több kísérleti állat idegizomkészítményén nem kapunk rángást az 
ideg felől való ingerlésre, ele akadunk azért olyanokra is, a me
lyeknél az inger nem marad effectus nélkül. A rángások száma 
azonban a méreghatás után eltelt perczek számával arányosan csök
ken. A befecskendezés után 17 perczezel leölt állat idegizomkészít
ményein azonban, kísérleteim mindenikénél az idegvégződések teljes 
bénulása volt jelen. 

A mellékelt táblázatból általánosságban az is kitűnik, hogy a 
curarin hatás időtartamának növekedésével arányosan kell fokozni 
az inger erősségét, hogy a rángások legmagasabbjai kiváltódjanak, 
illetve, hogy a maximális ingert megkapjuk. Az egy és ugyanazon 
időtartamú curarin hatás után leölt állatok kifáradási görbéjének 
adatai néhol ugyan százakra menő rángási különbséget mutatnak, 
de ez mégis alig jöhet tekintetbe, csupán individuális természetű 
lehet, mivel ép állatok kifáradási görbéjénél is mindig meg van. 
Az egyes rángások magassága már kevésbbé állítható arányba a 
méreghatás tartamával, mint az előbb említettem adatok, ámbár itt 
is a görbék megrövidülése látható általánosságban. 

A rana esculentanal bekövetkező curarinhűdóst feltűntető má
sodik táblázat adatai szerint, a befecskendezéstől számított 2o pereznyi 
időnek kell eltelnie, hogy a kísérletek egy részénél az idegfelőli 
izgatásra az idegizomkészítmény reactiot ne adjon, s csak a be
fecskendezés után 28 perczezel lefejezett állatok készítményei ma
radnak minden esetben effectus nélkül az indirect izgatásra. 

A rana temporarianál talált-adathoz hasonlóan, itt is a out 
rarinhatás tartamával arányosan kell növelni az inger erősségét, 
hogy a legerősebb rángást kiválthassuk. A rángások számában elő
forduló különbségek ugyanazon időtartamú móreghatásnál itt is kö-
rűlbelől olyanok vagy csak kevéssel nagyobbak, mint az első táb
lázatnál. 
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Az I. és I I . táblázat számadatait összehasonlítva, azt látjuk, 
hogy rana esculentánál a cnrarin befecskendezése után kétannyi 
időre van szükség a teljes bénulás kifejlődéséig, mint rana tem-
poraríanál. 

Helytelen úton járnánk, ha e különbség okát a két békafajnak 
a eurarinnal szemben való különböző ellenálló képességéből akarnók 
megmagyarázni, hiszen egy és ugyanazon fajnál is található a cu-
rarin okozta peripheriás hűdés következésében időbeli különbség 
az állat élénkebb vagy lomhább volta szerint. A két faj közt talál
ható különbség szintén csak arra vezethető vissza, hogy a rana tem-
poraria sokkal élénkebb, életerősebb, mint a rana esculenta ós így 
gyorsabban is áll be a eurarinhfídés nála. Ez nem is lehet más
képpen, mert a vérkeringés élénksége, az állat mozgékonysága a 
fölszívódás gyorsaságát eredményezi és így korábban jut a vérbe 
azon móregmennyíség, a mely szükséges az idegvégek megbénítására. 

Hogy a hatásban mutatkozó időbeli különbség az említettem 
alapon nyugszik, minden esetben igazolásra talált, a mikor a be
fecskendezés helyének fölnyitása által megakartam győződni arról, 
hogy eltűnt-e az injicialt méregmennyiség a nyiroktömlőből. 

A befecskendezés helyének vizsgálata, illetve a curarinoldat-
nak onnan való eltűnése, vagy részben való visszamaradása arról is 
megg\'őzött, hogy a TiLLiE-fólc normásdozis teljes bénídatot csak 
akkor okoz, ha az mind fölszívódott és a vér méregconcentratioja 
csak így őri el azt a kellő fokot, a mely szükséges arra, hogy pe
ripheriás ideghfídós jöjjön létre. 

A mi végre a görbéken mutatkozó rendellenes eltéréseket 
illeti, ezekre nézve úgy az első, mint a második táblázatnál kevés 
fölemlíteni való van. 

A curarinhatás erősebb fokán a rángásokban néha kihagyás 
észlelhető, vagyis sokszor 2—;) inger érinti az ideget a nélkül, hogy 
i'ángást váltana ki, míg aztán a következő áramcsapásnál a reactio 
erősebb a szünet előtti utolsó rángásnál, az izom összehúzódása 
magasabb görbét ír. Ez erőteljesebb összehúzódást követő rángás, 
vagy legfölebb a szünet utáni második, harmadik összehúzódás ismét 
a kihagyás előtti magasságra száll alá. Az élettani ismeretek mai 
állása mellett, a mikor még az ingerlésre az idegben végbemenő 
folyamatok nem ismeretesek, meg kell elégedjünk e ténynek egy-



1 4 8 JAKÁBHÁZY ZSIGMOND DK. 

szerű oonstatálásával s csupán annyit kívánok fölemlíteni, hogy a 
kihagyás után észlelhető erélyesebb összehúzódás nem lehet azonos 
természetű azzal a görbe növekvéssel, a mely a rövid ideig tartó 
ingerszünetet követi, mert hiszen a kihagyás alatt ép úgy éri inger 
az ideget, mint akkor, a mikor rángás váltódik ki 

II Mennyi idő múlva következik be a curarin befecskendezése 
után az idegvégzödések működőképessége és mikor szabadulnak föl 
teljesen a curarin hatása alól? 

BOBHM1 az olyan mérgek hatását, a melyek az idegrendszer 
bizonyos körülírt működési területére vonatkoznak, úgy fogja föl, 
hogy a méreg a vérkeringésbe jutva, azon idegelemek protoplas-
mája által, a mely hozzá vegyrokonsággal bír, megköttetik és egy 
vegyület képződik. Cherniai összeköttetések módjára a méregfölvé
telben egy határ van — telítési fok — a melyen túl akkor sem vehet 
föl többet a protoplasma, ha a vérnek nagyfokú is még a méreg
tartalma. A méreghatás alól való fölszabadulás tehát akkor veszi 
kezdetét, a mikor a méreg a vérből eltűnik, illetve a vér méreg
tartalmának concentratioja megesökken s az illető idegelemek proto-
plasmája által kötött méreg ismét visszajuthat a vérbe, a honnan 
lassacskán kiküszöböltetik. 

Tehát a méreghatás kezdete, foka és időtartama a fölszívódás 
és kiválasztás gyorsaságától és az illető idegelemek protoplasmájának 
a méreghez való vegyrokonságától függ. 

A curarin hatásánál az előbb mondottakat szem előtt tartva, 
majdnem előre látható volt, hogy az idegvégződóseknek a curarin-
hatás alól való fölszabadulása, a gyógyulás bekövetkezése, sokkal 
tágabb időhatárok közt fog ingadozni, mint azt a bénulás bekö
szöntésénél láttuk. 

E tekintetben is legnagyobb befolyása van az állat életerős 
voltának. 

Míg a méreghatás bekövetkezésénél csupán a fölszívódás gyor
sasága jön tekintetbe, addig a méreghatás megszűntének mikori be
következésénél a kiválasztásnak jut a jelentékenyebb szerep. 

A hasonló életerősségű állatoknál a fölszívódás, a mint láttuk, 

1 Einige Beobachtungen über die Nervenendwirkungen des Curarin. 
Archív für exper. Pathol. und Pharmakologie 1895. 35 Bánd. 
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közel egyforma idő alatt történik, addig a javulásnál a vérkeringési 
szervek is bevonatnak a kimenetelre befolyó tényezők közé. 

Nem szorul magyarázásra, hogy a mérgezés lefolyásának idő
tartamára minő befolyással foj bírni az, hogy a curarinnal bénított 
béka vérkeringési szervei mennyire lesznek befolyásolva i keringésbe 
jutott méreg által? 

A eurarin, a mint ismeretes, a szervezetből a vizelettel távo
zik, mégpedig olyan teljes fokban, hogy egy normál adaggal béní
tott állat vizelete, ha azt a javulásnak már magas fokán vesszük 
e b egy, csak valamivel kisebb békának nyiroktömlőjébe fecskendezve, 
teljes curarinbénulást eredményez. A kiválasztás fokát, gyorsaságát 
azonban a vérkeringési szervek állapota szabja meg és így könnyen 
érthető, hogy ha a eurarin által a,z egyik esetben csak valamivel 
is erósebben vannak alterálva a vérkeringési szervek, mint a má
sikban, ez a, kiválasztás gyorsaságában igen jelentékeny különbséget 
eredményez, miután a vér méregtartalmának concentratioja későbben 
juthat azon csökkent fokra, a melynél már az idegelemek proto-
plasmája is megszabadulhat méregtartalmától. 

Nem tartom érdektelennek fölemlíteni, hogy, úgy látszik, a 
eurarin, ha egyszer a hólyagba jutott, nem igen szívódik onnan újra 
föl, legalább is az alábbi módon többször keresztül vitt kísérleteim 
a mellett bizonyítanak: 18—20 órával a mérgezés után leölt állatok 
vizelete ugyanazon, vagy csak kevéssel kisebb súlyú állatnak be
fecskendezve, teljes curarinhűdést eredményeztek és hogy a eurarin 
hatás alól való fölszabadúlást nem fogjuk gyorsíthatni az által, ha 
a béka vizeletét híídött állapotában többször ki is sajtoljuk. 

Rana temporaria és rana esculenta fölocsúdásánál a ourarin-
hatás alól, még nagyobb időbeli eltéréseket kapunk a két faj közt, 
m int a milyet a hűdés bekövetkezésénél észlelhettünk. 

A kifáradási görbesorok több olyan rendellenességet mutatnak, 
a melyek a normális állatoknál előfordulókat jóval fölülmúlják, és 
a melyek állandó bekövetkezésüknél fogva fontosoknak tekinthetők. 

A curarinhatás fokozatos megszűnését a két békafajnál az 
alábbi I II . és I V . táblázat tünteti föl. 

Értesítő (orvosi szak) 1898. U 
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I I I . táblázat. A temporaria kifáradási rángásgörbéjének adatai 
a curarinhatás alól való fölszabadulás időszakában. 
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IV. táblázat. Rana esculenta kifáradási rángásgörbéjének adatai 
a curarinhatás alól való fölszabadulás idó'szakában. 

n 
li 

fiai a * 

B-S 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

!JJ 

• S ó -

-cd ja 

C 0) <W 

10S 
57 
43 
47 
74 
44 
43 
90 
50 
70 
72 
62 
60 
59 
51 
97 
62 
57 
38 
49 
78 
38 
53 
40 
49 
46 
77 
74 
43 
63 
42 
39 
29 
23 
47 
52 
36 
49 
39 
50 
52 
27 

0-02940 
0-01596 
0-01204 
0-01316 
0-02072 
0-01232 
0-01284 
0-02520 
0-01400 
0-01960 
0-02016 
0-01736 
0-01680 
0-01652 
0-01428 
0-02716 
0-01736 
0-01496 
0-01064 
0-01372 
0-02184 
0-01064 
0-01484 
0-01120 
0-01372 
0-01288 
0-02156 
0-02072 
0-01204 
O-Ol'öl 
0-01224 
0-01092 
0-00812 
0-00614 
0-01316 
001456 
0-01008 
0-01372 
0-01092 
0-01400 
0-01456 
0-00756 

11 
JJ 

12 
JJ 

13 
J> 

14 
JJ 

15 
JJ 

16 
n 
17 
n 
18 
JJ 

19 

4ó. lOp. 
5 ó. 50 p. 
9ó. 10 p 
4 6. 15 p 
9 ó. 40 p. 
9 ó. 55 p. 

I 8 6. 17 p. 
10 ó. 12 p. 
I 9 ó. 33 p 
9 ó. 26 p. 
9ó. 15 
11 ó 10p.l2ó.' 

10 ó. 7p. 
2 6. 23 p. 
10 ó- 37 p. 
9 ó. 37 p. 
9 ó. 45 p. 

p.| 9 ó. 32 p. 
J.J. U JU p. 
10 ó. 47 p. 
10 ó. 12 p. 10 ó. 39 p 

11 ó. 36 p 
11 X KO „ 

11 ó. 40 p. 
1'JDJ" ' "" 

|lló 58 p 

21 
JJ 
22 
JJ 
23 
JJ 
24 
JJ 
25 
JJ 
26 
JJ 
27 
JJ 
28 
JJ 
29 
JJ 
30 
JJ 
35 
40 

l-li V. 21 p 
II ó. 29 p. __ 
III A 52p.|l2ó [11 ó, 

ó. » 40. 7p. 
20 H ó . 30 p. Hó. 52 p. 
» 2 ó. 17 p. " ' -

3ó. 55 p. 4 
[11 ó. 27p.|l2ó. 20 p, 

. J. \J. KJ\J JJ, 

2 ó. 17 p. 
9 0 40 p 
3 ó. 54 p. 
10 6. 15 p. 
4 ó. 45 p. 
4 ó. 22 p. 
3 ó. 15 p. 

16 p. 
7p. áó. 50 p. 

L.L KJ. At U 

3 ó. 40 p 
9ó. 7p 
10 o. 15 p. 
5 ó. 20 p. 
11 ó. 3p 
11 ó. - p. 
8 ó. 50 p. 
4ó. 17 p. 
9 ó. 20 p, 
12 ó. 5p. 
9ó. 17 p. 
11 ó. 5p. 
10 ó. 
12 ó. 5p. 

9<5. tip. 
9 ó. 57 p. 

, 4 0. 40p. 
|10ó. 37 p, 
6 ó. — p 
4 ó. 42 p. 
4ó. 19 p. 
4 ó. 22 p. 
9 A e>n r. I 
4 ó. 12 p 
10 ó. 15 p. 
10 ó. 48 p. 

. 6 ó. 25 p. 

.Hó. 40p. 
12 ó. 11 p. 
9 ó. 33 p. 
5 ó. 40 p. 

10 ó. 7p. 
1 ó. 52 p. 

10 ó. 20 p. 
y, 16.— p. 
p. 12 ó. 40 p. 
>. 3 ó. 57 p. 

12 
6 

25 
4 

19 
17 
50 
17 
27 
16 
29 
24 
43 
22 
49 
17 
46 
22 
75 
20 
64 
27 
53 
32 
68 
33 
65 
37 
71 
43 
83 
47 
108 
63 

115 
140 
232 

-SS 
Megjegyzések 

45 
40 
90 
30 
60 
25 

100 
60 

120 
20 

105 
100 
80 
70 
50 
120 
160 
140 
140 
140 
150 
140 
150 
100 
150 
120 
110 
100 
160 
105 
l'O 
125 
170 
90 

170 
170 
170 

360 
180 
Ó50 
120 
570 
510 

1500 
510 
810 
450 
870 
720, 

1290 
660! 

1470 
510' 

1440 
660 

2250 
600 
1940 
810, 

1590 
960,, 

2040, 
990 

1950, 
1110 
2130. 
1290 
2490 
1410 
3240. 
1590, 
3450. 
4200 
6940' 

A kifáradási 
görbesor alakja 
rendetlen. 

Izgatás közben 
az izom megnyú
lik. A rendetlen 

összehúzódás 
tart. 

A rángásokki-
sebbedése szabá
lyossá lesz, de az 
ízommegnyvilás 

tovább is fönn 
áll. 

A Il l . - ik táblázat adatai szerint rana temporariánál a curarin 
befecskendezésétől számított 5 órának kell eltelnie, hogy a kísérleti 

11* 
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állatok egyeseinél az idegvégződések bénulatának javulása megkez
dődjék s az idcgfelől való izgatásra izomösszehúzódás keletkezzék. 
Ez időtől kezdve, bár lassan, de fokozatosan halad a javulás s a 
befecskendezés után 14 órával leölt állat kifáradási görbesorának 
rángási száma megközelíti az 1000-et. 14—15 órai méreghatáson 
túl a javvűás gyorsabb tempóban történik, úgy, hogy 20—22 óra 
múlva teljesen fel vannak szabadulva az idegvégek a curarin ha
tása alól. 

A rana esculenta kifáradási görbéjének adatait feltüntető IV . 
számú táblázatból az tűnik ki, hogy e békafajnál sokkal lassabban 
halad előre a javulás. Idege felőli izgatásra összehúzódásokat állan
dóan csak 13 órai méreghatás után kapunk s a teljes javulás be
köszöntésére a befecskendezéstől számított 38—42 órai időre van 
szüksége. 

Az ugyanazon időtartamú méreghatás után keletkező rángási 
szám nagy eltérései, a melyek mindkét táblázatban láthatók, arra 
mutatnak, hogy a kiválasztás gyorsasága egyik esetben jobban van 
befolyásolva, mint a másikban, jóllehet, hogy a szíven a normális 
adag után alig lehet valami rendellenességet látni, akár az össze
húzódások erélyét, akár számát tekintjük. 

A javulás időszakában megegyezik általánosságban a két állat
faj abban, hogy a milyen arányban távolodunk a befecskendezés 
idejétől, olyan arányban mind kisebb és kisebb ingerre van szükség, 
hogy a maximalis összehúzódások kiváltódjanak. 

Az idegvégeknek a curarin hatása alól való megszabadulása 
időszakában két, állandóan észlelhető rendellenességről kell említést 
tenni. Ezek egyike a rángások erősségében mutatkozó szabályta
lanság azonos inger mellett, a másika pedig az izomnak izgatás 
közben támadó erők megnyúlása. 

A curarin okozta peripheriás híídésnek javulási időszakában a 
a kifáradási görbesor kinézése igen eltérő a normális alaktól; nin
csen meg benne a rángások magasságának szabályos, folyton kiseb
bedő s végre a 0-ba átmenő alakja, hanem sokszor a görbének 
egész lefutásában, máskor csak helyenként, azaz az előttieknél 2—3-
szorta magasabb egyes, vagy csoport összehúzódások zavarják a sza
bályos lefolyást. Egy-egy ilyen rángás-csoport bevégződéso után az 
összehúzódások, a szabálytalanság előtti magasságra térnek vissza, 
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vagy néha annál jóval alacsonyabbak követik, a melyeknek bizo
nyos ideig tartó haladása után ismétlődnek a szabálytalan nagy 
összehúzódások. Ez időszak rövidebb-hosszabb tartama után a görbék 
gyors kifáradási jelző külsőt vesznek föl, a mi azonban nem vezet 
a rángások teljes megszűnéséhez, hanem, miután az ideg több áram-
csapásra nem reagált, újra leadja az ingert. 

Az összehúzódások teljes megszűnése előtt a sorból kiemelkedő 
magasabb rángások, valamint a kihagyások szintén gyakran ész
lelhetők. 

Sokszor a rángásgörbe meginduláskor teljesen a normális képét 
tűnteti föl s csak 10—15 pereznyi haladása után jelentkeznek a 
rendellenességek, míg máskor mindjárt a kezdetnél föllépnek. 

A görbéken észlelhető leírtam szabálytalanságok azon készít
ményeken kifejezettebbek, a melyek a javulásnak már meglehetős 
magas fokán állanak, kevéssé vagy épen nem láthatók rana tempo-
rariánál a befecskendezés után 8 óránál korábban, és 16 órán túl 
leölt állatok idegizomkészítményein. Rana esculentanál pedig leg
inkább 14 és 24 órai méreghatás közt kapjuk meg, Tetanisáló (50—60 
gyors áramcsapás) áramnál e rendellenesség nem észlelhető. E kö
rülmény okát csak az idegvógek állapotában kereshetjük és vagy 
ügy foghatjuk föl, hogy azok reconvalescálásuk időszakában néha 
túlságosan érzékenyek, vagy pedig, hogy a már javuló idegvégeknél 
még tájékozatlanság van az inger nagyságának mérlegelésében. 

Az, hogy e változást az idegrostoknak az inger alkalmazása 
helyén keletkezett elváltozása okozná, már csak azért sem valószínű, 
mivel nem ismerünk egyetlen idegmérget sem, mely a velőshíívelyű 
idegrostokat lefutásuk közben támadná meg, hanem minden ideg
hatás az idegek központi eredetére, vagy peripheriás végződésére 
vonatkozik. 

Ez ingerkiváltásnak az idegizomkészítményen látható szabály
talan időszakában, természetesen az állat mozgásának is rendetlen, 
nek kell lennie. Utánvizsgálva, mindig úgy találjuk, hogy az egy
forma behatásra keletkező reflexek ez időszakban nem egyenlő erősek, 
sőt sokszor nem kapunk reaetiót azon ingerre, a mely előbb a lábak 
mozgását vagy kirúgását eredményezte. 

A curarinhatás alól való fölszabadulás időszakában, egy másik 
állandóan észlelhető szabálytalanság az idegizomkészítmény izmának 
indirect izgatása közben bekövetkező .erős megnyúlása. 
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Az izom megnyúlásának foka néha olyan tetemes, hogy olykor 
4—5 mm.-t is kitesz, a mi arányba állítva a gastrocnemius hosszával, 
tekintélyes változásnak mondható. Legerősebb e megnyúlás a javulás 
azon időszakában, a mikor az állat izmait még nem használhatta 
és lefejezésekor is annyira bénulva volt még, hogy a gerinczagy szét-
roncsolásakor is csak alig észrevehető rángás támadt a lábakon. 

A curarin befecskendezése után mind későbben és későbben 
leölt állatoknál az izom megnyúlása mind kisebb és kisebb lesz, de 
teljesen csak akkor marad ki, a mikor az állat javulása már any-
nyira haladt előre, hogy lefejezése előtt erőteljes akaratlagos mozgás 
végzésére is képes volt. 

Általában úgy tapasztaltam, hogy az izomnak indirect izgatá
sakor keletkező megnyúlása a lefejezés előtt végzett mozgásokkal 
van összefüggésben, még pedig olyanformán, hogy a curarinhatás 
okozta hosszú mozdulatlanságban az izom megrövidül, összehúzódik, 
s az izom által végezett erőteljes rángások után ismét a rendes 
hosszúságba nyúlik ki. 

Idegizomkészítmények indirect izgatásakor az izom megnyúlá
sának legnagyobb foka az első néhány erőteljesebb összehúzódás 
után következik be és így az izomnak az első áramcsapásokra ke
letkező összehúzódása éppen azon hatást idézi elő, a megnyúlást 
tekintve, mintha az élő állat végezte volna a mozgásokat. Az izom
zat megnyúlását, valamint az összehúzódások szabálytalanságát a 
mellékelt l-ső ábra mutatja, a melyen rana temporarianak 11 órai 
curarinhatás után fölvett kifáradási rángásgörbe sorozata látható. 
Hogy váljon az izomnak tétlensége által előidézett tünet-e az, vagy 
a curarinnak is van, legalább indirect úton, része benne (az által 
t. i . ,hogy minden ingertől megkíméli az izmot), nem dönthető el, 
miután ily hosszú ideig tartó tétlenséget élő állat normális izmain 
nincsen módunkban előidézni s így ki van zárva az összehasonlítás 
lehetősége.m 

Végre, nem hagyhatom említés nélkül azon érdekes jelen
séget, hogy a curarinhatás alól való javulás időszakában, a kifá
radási görbesor hossza nem áll mindig arányban —- a mint pedig 
várható volna — az állatnak a lefejezéskor észlelhető mozgékonysá
gával, és így az állat mozgásainak visszatéréséből nem lehet pon
tosan következtetést vonni az idegvégek állapotára. G-yakran olyan 
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állat idegizomkészítménye, a mely már meglehetősen élénk akarat
lagos mozgást végez, csak rövid görbesort ír föl, mig máskor re
flexeket is alig mutató állat gastroenemiusának indirect ingerlésére 
tekintélyes számú összehúzódásból álló görbesort kapunk. 

A görbesor hossza már sokkal inkább áll arányban a befecs
kendezés után eltelt idővel, mint az állaton észlelhető tünetekkel. 

Néha egy-egy béka feltűnően rövid idő alatt lesz mozgékonynyá 
(állandóan ugyanazon mennyiségű eurarin befecskendezése értendő), 
de idegizom készítménye, várakozásunk ellenére, csak rövid kifára
dási görbesort ad, vagy megfordítva. 

A mondottak igazolására kísérleteim közül a következő két 
kiválasztott példát mellékelem. 

88. kísérlet. 1898. június 14. 77 grm. súlyú rana esculenta 
kap a hasi nyiroktömlőbe O02156 mgm. curarint. Befecskendezés 
d. u. 4 órakor. Június 15-én d. u. 4 órakor, tehát a befecskendezés 
után 24 óra múlva, csak légzési és nyelési mozgások láthatók az 
állaton. Ekkor lefejezve, a kikészített gastrocnemius idege felől 
izgatva, 34 perczig tartó kifáradási görbesort ad, a mi 1020 rán-
gásnak felel meg. A maximalis inger 100 mm. hengertávolság volt. 

Éppen ellentétes példa a következő: 
131. kísérlet. 1898. július 2. 68 grm. rana tomporaria hasi 

nyiroktömlőjébe 0"0190 mgm. curarint fecskendezek. Befecsken
dezés d. e. 8 órakor. Ugyanaz nap délután 4 órakor, tehát 8 órai 
méreghatás után, az állat mozgékony. Ekkor lefejezve, idegizom-
készítmónye csak 12 perczig tartó kifáradási görbesort ír föl, a mi 
3G0 rángásnak felel meg. 

Kísérletek salamandra maculata-val. 
A salamandra maculata, valamint több rokon kétéltű, mérges 

volta, már a legrégibb időben ismeretes volt. A salamandra elne
v e s s alatt nálunk általában két faj szerepel; egyik a nedves föld
ben élő salamandra maculata, a másik a vízben élő triton eristatus. 
A salamandra maculata hátán egészen a fark végéig párosan elhe
lyezett sora van a bőrmirigyeknek, a melyekből nyomásra fehéres 
tejszerű nedv sajtolható ki, mely levegőn gyorsan megalvad, tapadós 
lesz. E nedv mérges volta, már az ó-korban általánosan ismeretes 
volt, sőt kezdetleges kísérletek is történtek vele, GRATIOLET és CLOEZ 
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voltak az elsők, a mint azt ZALESKY X közleményéből megtudjuk, 
kik rendszeres állatkísérleteken tanulmányozták az említettem vála
dék hatását s görcsöket, opistotonust s a légzés megnehezedését 
lá t ták föllépni alkalmazása után. 

VÜLPIÜS a tri ton eristatus nedvétől görcsöket, szívgyengoségct 
s partialis izomrángásokat lát bekövetkezni . Békánál az izmok in
gerlékenységét megszűnteti. Salamandra maculata váladéka pedig 
szerinte az idegrendszerre hat, főképpen a gerinczagyat izgatja, míg 
a szívre gyengébb hatású a triton mir igyváladékánál . 

P . VOGT szintén végez pár tájékoztató kísérletet salamandra 
secretumával. Egészen részletesen tanulmányozza hatását ZALESKY, 
s nem elégedve meg a nyers váladék befecskendezésére támadó 
hatás kifűrkészésével, a HOPPE-SEYLER m é g akkor tübingai intéze
tében előállítja e váladék hatékony részét, a melyet az állat eredeti 
persa neve u tán samandarinnak nevez. M i u t á n kísérleteivel meg
állapítja, hogy e váladék összes mérges részét az általa előállított 
alkaliás anyag okozza, e tiszta hatórészszel folytatja kísérleteit. A 
mérgezett állatokon eleinte nyugtalanságot, aztán epilepsiaformás gör
csöket észlel, valamint állandó tünetnek kapja a nyálfolyást is. 

A görcsök későbben opistotonus alakját veszik föl. A pupilla 
erősen kitágul és elveszíti alkalmazkodási képességét. A szív kissé 
rendetlen lesz, de elég erőteljes. A görcsök központi eredetűek (a 
méreg befecskendezése előtt a hasűrben a lákötö t t aorta daczára ép 
úgy és éppen akkor következnek be a há t só végtagokon, mint az 
első lábakon). 

Hatásában nagy hasonlatosságot t a lá l a strychnin hatásához. 
A szivet és az izmokat nem érinti a samandar in . 

• Ujabban PHISALIX és CONTYEAN 2 foglalkoznak a salamandra 
mérgének tanulmányozásával s ők jö t tek rá , hogy a foltos sala
mandra lényeges ellenálló képességgel b í r a curareval szemben. E g y 
38 grmos salamandrát teljesen csak akkor vo l tak képesek curareval 
mérgezni, ha annak 43 mgm. curaret fecskendeztek be, a mely adag 
szerintök 80 békának megmérgezésére elegendő. Kísérletes vizsgá
lódásaikkal azt is kiderítik, hogy a sa lamandra vére egy a curare-

1 Ueber das Samandarin. Das Gift der Salamandra maculata. Medici-
nische chemische Unteroiichungen FÉLIX HOPPÉ SEYLEB. 18tíö—71. Berlin. 

* Mem. d. 1. soc. biol. 1891. 33. és Comptes rendus. CXIX. 434. 1894. 
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val ellentétes anyagot tartalmaz, a mely védő hatását nemcsak sala-
mandránál érvényesíti, hanem ez állat defibrinált vére más állatba, 
pl. békába fecskendezve, ennek is bizonyos fokú immunitást köl
csönöz. 

Ugyancsak az előbbi szerzők a sainandarin hatását a curarehoz 
hasonlónak kapják. 

A ZALESKY és PHISALIX vizsgálata közt, a sainandarin hatá
sában levő ellentétek, csak látszólagosak, hiszen TILLIE vizsgálatai 
óta tudjuk, hogy a curarenak is van strychnin hatása, csakhogy a 
curarin mielőtt görcsokozó, a gerinczagyat izgató hatását kifejthetné, 
már azelőtt bénítja az idegvégeket és így a gerinczagy izgalma nem 
érvényesülhet, ha azonban a vérerek alkalmas alákötésével a mé
regnek az izmokhoz való jutását megakadályozzuk, de a gerincz
agyhoz való útját meghagyjuk, strychninhatás keletkezik. Strychnin-
mérgezésnól * pedig először a spinalis hatás folytán, a görcsös szak 
fejlődik ki, mely addig tart, míg e méreg hatására is bekövetkezik 
a curarinnal megegyező idegvéghatás, a mikor persze a spinalis 
ingerület nem nyerhet kifejezést. Ilyenkor a kikészített gastrocne-
mius teljesen a curare hatását mutatja, úgy indirect, mint direct 
izgatásra, a mint arról magam is többször meggyőződtem. E cu-
rarinhatás stryohninmérgczésnél akkor odázható el, ha a kísérletre 
rana temporariat használunk és a befecskendezett strychnin meny-
nyiséget lehetőleg kevésre (2 - 5 század milligramm) fogjuk. Ilyen
kor a strychnin görcsokoző hatása (vagy legalább a reflexek erős 
élénkülése) 3—4 napon át látható, az állat felépül a nélkííl, hogy 
az idegvégek bénulása bekövetkeznék. 

PHISALIX és CONTYEAN közleménye adott impulsust arra, hogy 
a BOEHM tanár előállította tiszta curarint megvizsgáljam salamandra 
maculatán. 

Vizsgálataim eredményét röviden a következőkben foglalha
tom össze. 

A kísérlet ezéljaira kiválogatott állatok súlya 16—28 grm. 
között ingadozott s miután a salamandra maculatanál a bőrt szo
rosan a hasfalhoz nőve találtam, a curarin oldatot a torkolati nyi
roktömlőbe fecskendeztem be. Tekintve e nyiroktömlő kicsinységét, 

1 BOEHM tanár személyes közlése után 
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hogy a befecskendezett curarinoldat ne tegyen ki nagymennyiséget, 
olyan oldatot használtam, melynek minden kbcm.-jében O'OOl grm. 
curarin foglaltatott. 

Kiindulási pontúi ez állatfajnál is a TiLLiE-féle normás adaggal 
kezdettem meg kísérleteimet s csak miután azt tapasztaltam, hogy 
az semmi hatást nem idéz elő, vettem annak többszörössét. 

Hatástalan marad a normás oldat 12—13-szorossa is és először 
annak 15 -szörössére észlelhetünk az állat mozgásain bizonyos fokú 
lomhaságot, a mi a befecskendezés után köriÜbeló'l 30 perez múlva 
kezdődik. 1 óra múlva a befecskendés után az állat kevés, vagy 
semmi önkéntes mozgást nem végez, az ingerlésre keletkező reactió 
azonban éppen olyan élénk, mint normás állatnál s a csípés elől 
fürgén menekül. 

A normás adag 18—20—22-szeresse vajmi keveset változtat 
az előbbi tüneteken. Az állat még nyugodtabban viseli magát, a 
depressio bekövetkezte valamivel gyorsabb, hátáról, egy pár siker
telen kísérlet után, vissza tud fordulni és lomhán tovább mászik. 
Menése közben különösen a hátsó lábakon láthatni némi tapogató
zást, bizonytalanságot. Ez állapot a befecskendezés után 24 öYá 
múlva a normálisnak ad helyet. 

26—28-szoros normás adag az állat bénulását eredményezi, a 
mely azonban teljesnek, csak az akaratlagos mozgásokra nézve mond
ható, de nem a reflexekre is. A 26-szoros normás adag után be
következő változások föltűntetésére kísérleteim közül a következőket 
mellékelem. 

9. kísérlet. 1898. június 22-én. 
26 grm. súlyú salamandra maculatanak torkolati nyiroktömlő

jébe 0'189 mgm. curarint fecskendezek. 
D. e. 11 órakor a befecskendezés. 
11 ó. 2 p. Az állat gyakran nyel és tátogat. 
11 ó. 5 p. Ismétlődnek az előbbi tünetek. 
11 ó. 10 p. Teljesen normás. 
11 ó. 20 p. Az állat a rendesnél nyugodtabb, keveset mozog, 

de érintésre élénken tovább mászik. 
11 ó. 30 p. Mászásnál két hátsó lábát az előbbtőtelnél láb

fejen húzza. 
11 ó. 40 p. Hátáról, bár nehézkesen, de vissza tud fordulni, 
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11 ó. 50 p. Hátán mozdulatlanul megmarad s csak durvább 
ingerre fordul vissza, 

12 ó. Mint előbb. 
12 ó. 30 p, Önként nem mozog, csípésre reagál, légzése alig 

látható. Szívverése perczenként 60. 
1 ó. Mint előbb. 
D. u. 3 ó. Ingerlésre csak törzse és farkvége mozog. Szív

verése p.-ként 60. 
3 ó. 30 p. Reflexek csak gyengén válthatók ki. 
4 ó. Reflexek, csak a kemény szájpad ingerlésére váltódnak ki. 
4 ó. 30 p. A hűdés még előhaladóban van. Szívverés per

czenként 58. 
5 ó. Szívverés perczenként 56, a lábak teljesen bénultak, re

flex csak a törzsön, fejen és farkon észlelhető. 
6 ó. Mint előbb. 
23-án d. e. 
9 6. Az állat javulófélben van, hátán ugyan még megmarad, 

de ingerlésre már lábait is mozgatni tudja. Szívverése perczenként 
58. Hasa fölpuffadt. 

9 ó. 30 p. Csípésre igen élénken reagál főkép törzsével és 
farkával. 

10 6. Hátáról visszafordul és lomhán mászni kezd, hátsó lá
bait húzza az előretevésnél. 

12 ó. Mint előbb. 
D. u. 3 6. Mozgása szabadabb, de hátsó lábait még mindig 

húzza. 
4 ó. Dtto. 
6 ó. Dtto. 
24-én d. e. 
9 ó. Mozgása élénkebb, mint az előző napon. Szívverés 59. 

Lábfeje csak alig súrlódik az alaphoz járásnál. 
12 ó. Dtto. 
d. u. 3 6. Önként is sokat mászkál, járásában még nehéz

kesség látható. 
25-én. Teljesen gyógyult. 
A curarin adagjának folytonos növelése közben végre a 3 0 -

32-szeres normás dosis után az állatnál teljes bénulást kapunk. 
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A 30-szoros normás adagra keletkező változásokat a következő 
kísérlet tűnteti föl. 

13. kísérlet. 1898 június 26-án. 
28 grm. súlyú salamandra maculatanak torkolati nyiroktöm-

lőjébe 0'2352 mgm. curarint fecskendezek. (Egy grm. testsúlyra 
0-0000084 gm. curarin). 

9 óra 40 perezkor délelőtt befeeskendés. 
9 ó. 45 p. Hányási inger, nagyokat nyel, tátogat. 
9 ó. 48 p. Az előbbi tíínet ismétlődik. 
9 ó. 55 Dtto. 
10 ó. Az állat nyugodtabb, mint befeeskendés előtt, csak ke

veset mozog, hátsó lábai mozgatásánál bizonytalanság, tapogatózás 
látható. 

10 ó. 10 p. Hátán megmarad, de ingerlésre visszafordul és 
tovább mászik. Szívverése perezenkint 60. 

10 ó. 20 p. Hátán megmarad, durvább ingerre vissza tud 
fordulni s kísérletet teszen a továbbmászásra, de lábai alárogynak, 
fejét elejti. Csípésre fejével, törzsével és farkával élénken reagál, 
lábaival csak alig. 

10 ó. 40 p. A szájpad ingerlésére a lábakon csak alig észre
vehető reaetio. Törzsön, farkon 'élénk mozgás. Függőlegesen föl
emelve, hátsó lábai élettelenül csüngenek alá és simulnak a farkhoz. 

11 ó. A lábak teljesen hfídve vannak, a törzsön farkon azon
ban még mindig váltható ki reflex. A has kissé puffadt. A szív
verés perezenkint 58. . ' 

12 ó. A légzés szünetel, ingerlésre csak a hason látni behú-
zódást. 

.1 ó. Dtto. 
1 6. 30 p. A bénúlat teljes, minden nyoma hiányzik a reflex

nek. Szívverés perczenként 55. 
27-én d. e. 
9 ó. A reflexek visszatérőben vannak, szívverés 57 perczen

ként. A légzés látható. A lábakon néha önkéntes mozgás is ész
lelhető. 

12 ó. Mint előbb. 
D. u. 3 ó. Valamivel élénkebb, mint délelőtt, több önkéntes 

mozgást végez. 
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6 ó. A javulás folyton tart, az állat azonban erősen föl
puffadt. 

28-án d. e. 
9 ó. Az állat sokat mászkál, de menése lomha, a has erősen 

puffadt. Szívverés 58 perczenként. 
12 ó. Dtto. 
D. u. 3 ó. Az ingerlésre támadt reactio olyan élénk, mint 

egy normális állatnál, az akaratlagos mozgások azonban még lomhák. 
6 6. Dtto. 
29-én. Teljesen gyógyult. 
A 30-szoros normás adagot még messze túlhaladhatjuk a nél

kül, hogy az állat halálát okoznék vele. 
A teljes hűdést előidéző adagok után az állat sokszor a javu

lás stádiumában ismét gyengébb lesz. Szívműködésének úgy erélye, 
mint összehúzódásainak száma megkevesbedik, a has erősebben föl
puffad s a már visszatért reflexek ismét eltűnnek vagy legalább 
meggyengülnek a nélkül azonban, hogy az állat elpusztulna. Ha 
ilyenkor has- és mellüregét fölnyitjuk, a szívműködést gyengének 
kapjuk, az összehúzódások száma 20 —25 %-kal kevesbedett, az 
aorta megnyitására csak kevés sűrű, sötét színű vér folyik ki. A 
has puffadtságát megmagyarázza az óriásilag megnagyobbodott húgy
hólyag, mely egészen a szegycsontig nyúlik föl. Egy 28 grm. súlyú 
állatnál alákötve és kimetszve a húgyhólyagot, abban 9?/g kbcm. 
vizelet találtatott, egy 22 grm. súlyúnál pedig 7 kbcm., a mi az 
állat súlyának átlagosan */a-át teszi ki. A halványsárga, tiszta vize
letben czukor volt kimutatható minden esetben. 

Kikészítve a gerinczagytól a hátsó végtaghoz haladó ideg
köteget, ennek 150 mm, hengertávolú árammal való izgatására, a 
lábon rángás észlelhető, a mit a hűdés tetőfokán levő állatnál nem 
kapunk. 

A fölbonczolt 28 grmos salamandrának 0'235 mgm. curarin 
volt befecskendezve, a mely curarinmennyiség, ha mind a vizeletben 
foglaltatik, akkor a kivett 9\/2 kbcm. vizeletből egy fél kbcm. éppen 
azon curarinmennyiséget tartalmazza, a mely egy 38 grmos békának 
szükséges a teljes bénítására. Egy fél fecskendővel e vizeletből be
fecskendeztem tehát egy 38 gm.-os rana temporariának s a curarin 
hűdés teljesen kifejlődött, csakhogy ,a rendes 16 perez helyett 35 
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perez múlva, a mi nyilvánvalóan onnan volt, hogy a nagyobb 
mennyiségű folyadék teljes fölszívódására több idő volt szükséges, 
mint előző kísérleteimnél, a hol a befecskendezett mennyiség nem 
haladta meg az egy, legfölebb két kbemetert. Ezen kivűl a béka 
szívműködése volt eró'sebben bántalmazva, mintha tiszta curarint 
fecskendeztünk volna be (a vizelet kalisói miatt). A teljes bénulás 
kifejlődése után a békát lefejeztem, s kikészített gastrocnemiussa in-
direct izgatásra nem ad reactiót, míg az izom direct izgatásra nor
mális görbesort ir föl. 

Egy másik, 65 grm. súlyú rana temporariának az előbbi vize
letből 0'8 kbemetert fecskendezek be, a mely éppen a súlyához 
találó 0'018 grm. curarint kell, hogy tartalmazza azon esetben, ha 
a salamandra maculatának befecskendezett eurarin összes mennyisége 
benfoglaltatik a vizeletben. 

E béka a befecskendezés után 18 óra múlva már javulóban 
van, ingerlésre lábait kirúgja, sőt akaratlagos mozgásokat is végez. 
Ekkor leölve idegizomkészítménye 9 óra 50 perczkor izgattatni kezd 
80 mm. maximalis hengertávolú árammal és a kifáradási görbesor 
10 óra 53 perczkor ér véget, a mikor direct izgatva az izmot, teljes 
normális erősségű rángás támad. 

E viselkedés egészen megfelel a III.-as táblázatban közölt 18 
órai méreghatás adatainak. Többször keresztűlvitt ilynemű vizsgá
latok arról győztek meg, hogy a befecskendezett eurarin mind a 
vizeletben volt. 

A salamandra maculatanál a 30-szoros normás adagnál nagyobb 
eurarin mennyiségre tehát sokszor a teljes hűdést követő javulás 
stádiumában ismét rosszabbodás áll be. A kezdődő javulás az ideg
izomkészítménynek indirect izgatásra is támadó reactioja, valamint 
az a körülmény, hogy az állat vizelete a eurarin mennyiségének, 
ha nem is az egészét, de legnagyobb részét tartalmazza, azt mu
tatják, hogy az ilyenkor beálló rosszabbodást, esetleg halált, nem 
lehet a eurarin direct hatásának tekinteni, hanem inkább a vérnek, 
a szöveteknek kiszáradása által előidézettnek. A szervezet nedvvesz
tesége olyan nagyfokú, hogy a bólyagban levő vizelet az állat ösz-
szes testsúlyának átlag 33%-át teszi ki, s így jogosan vehetjük föl, 
hogy a eurarin említettem adagjainál a keletkező erős diuresises 
hatás okozza az állat halálát. E mellett szól azon tünet is, hogy a 
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teljes híídés időszakában az állat rendkívül gyorsan kiszárad, bőre 
vedlik s felhámja nagy darabokban húzható le az állatról. 

A salamandra maculata a curarinnal szemben tehát, csak ke
véssé érzékeny, de semmi esetre sem immúnis. E gyenge fogékonyság 
okozhatta, hogy PHISALIX és COÍTTYEAN a curareból, a mi csak ke
vés curarint tartalmaz, akkora adagot volt kénytelen befecskendezni 
az aránylag kicsiny állatnak, mely nem szívódhatott föl. Ebből ma
gyarázható, hogy kísérleteiknél a békánál mérgező adag 80-szorossára 
volt szükség, hogy salamandranál teljes bénulást kapjanak. 

Salamandra macidatánál a curarin normál adagjául 0 000084 
gm. veendő 1 gm. testsúlyra. Ez adagra az akaratlagos mozgások a 
befecskendezés után 1 óra múlva, a reflexek pedig 5 l /3 óra múlva 
tűnnek teljesen el. Az állat teljes helyreállása 4 napot vészen igénybe 
és az ingerlékenység a test egyes részein fordított sorrendben tér 
vissza, mint a milyenben bekövetkezett. 

Megegyezik a mérgezés képe, lefolyása más állatok, nyulak, 
békák, mérgezési kórképével abban, hogy ez állatnál is először a 
test rövidebb izmai bénulnak s csak később kerül sor a hosszabb 
izmokra. 

A normálisnak fölvett 0'0084 mgm., 1 gm. testsúlyra, adag 
messze túlhaladja azon mennyiséget, a mely más állatok mérgezésére 
szükséges. Oly adag ez, a mely grammokra átszámítva, 25 darab 
1000 grammos nyúlnak okozza halálos mérgezését és 30 drb béka 
teljes bénítását. 

A mint már futólag előbb is említem, ez adagot túllépve, 
szintén gyógyulás követi a curarin befecskendezését. S bár kevés 
kísérletre hivatkozhatom, a mit a halálos adag meghatározására 
végeztem, azok összhangzó eredménye mégis arról győzött meg, hogy 
0-0168 mgm. egy gramm testsúlyra vehető olyan adagnak, a melyet 
nem hever ki az állat. 

Ez adagnál az akaratlagos mozgások a befecskendezés után 
30 perez múlva, a reflexmozgások pedig 2Va ó r a i méreghatás után 
maradnak teljesen ki. A szív a teljes bénulás bekövetkeztekor eré-
lyéből veszít, összehúzódási száma 12—15%-kal megkevesbedik. 
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Kísérletek triton eristatus- sal. 
A triton eristatusnak a salamandra maculataval való rokonsága 

bőrmirigye váladékának ezzel közös tulajdonsága szinte kínálkozó 
tárgy volt az előbbi után a megvizsgálásra. Ide vonatkozó vizsgá
lataim eredménye röviden a következő. A triton eristatus a curarin-
nal szemben szintén csak kevéssé fogékony, de ellenálló képességének 
foka nem éri el azon határt mint a melyet salamandra maculatánál 
láttunk. 

A TiLLiB-féle bókára vonatkozó normás adag, vagy ennek két
szeresse hatástalan. A háromszoros normális adag megviseli ugyan az 
állatot — a mi különösen a vízből kivett állatnál tűnik inkább 
szembe — de még az akaratlagos mozgások sem függesztőclnek fel. 
A négyszeres normás dosisra a befecskendezés után 3 óra múlva 
az akaratlagos mozgások megszűnnek de a reflexek csak gyengülnek, 
a gyógyulás 12—15 óra múlva teljes. 

A teljes ourarin bénulás csak (i-szoros normás-adag befecsken
dezése után következik be, de ez csak rövid ideig tart, a javulás 
gyorsan megkezdődik. A befecskendezés után 2 óra múlva az akarat
lagos, 5 óra múlva a reflex mozgások is kimaradnak teljesen. A teljes 
bénulás stádiuma 3—4 órát tart, úgy, hogy a befecskendés után 
8—9 óra múlva már ismét jelentkeznek a reflexek. A 7-szeres normás 
adagra a lábak hüdése 30 pereznyi méreghatás után, a törzs és fark 
hűdése 1 óra 30 perczczel a befecskendés után köszönt be. 8—10 
órai méreghatás után állandó javulás keletkezik, előbb a légzés 
tér vissza, aztán a törzs és fark lesz niozgékonynyá s 24 óra alatt 
teljes a gyógyulás. 

Triton oristatusnál tehát teljezen bénító adagul 0'0017 mgm veendő 
as állat 1 gm testsúlyára. A javulás ez adagra gyorsan következik 
be. A has puffadtsága, a húgyhólyag erős teltsége itt is észlelhető, 
de az állatot ez nem viseli meg eró'sebben mivel könnyen pótolhatja 
teste nedvveszteségét. 

Ha az említettem adagot túllépjük, a bénulás korábban köszönt 
be és tartósabb, de az állat halálát még nem okozza. 10-szeres nor
más adagra (0.0028 mgm 1 gm testsúlyra) már 35 pereznyi méreg 
hatás után bénult az állat s csak a harmadik nap javul annyira, 
hogy gyenge úszó mozgásokat végez. A gyógyulás mindig bekövetkezik. 
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A 12-szeres normás adag (1 gm. testsúlyra 0'0033 mgm. az 
állat halálát okozza. A szívműködés már a teljes hüdés kezdetén 
eró'sen meggyengül, 8 órai méreg hatás után ki sem vehető. Szabadon 
fekvő szívet nézve ilyenkor, azt látjuk, hogy a szív ugyan rythmu-
sosan működik de diastolekor nem telődik vérrel, színe ép olyan 
halvány mint mikor minden vért kisajtolt magából. 

A curarenak a diastolés telődést akadályozó hatását már 
VULPIXN > látta. 

A tubocurarin hatása, 
A tubocurarin irodalma mindössze azon tájékoztató kísérletek

ből áll, a melyeket BOEHM tanár hatékonysága fokának meghatáro
zására végezett. E kísérletek melegvérű állatokra vonatkoznak s a 
főképpen nyulakon végezett vizsgálatainál azt tapasztalta, bogy 
alkalmazását a curarin hatáson kivűl a vérkeringési szervek erős 
bántalmazása követi. A halál néha az edény-tonus megszűnése miatt 
oly esetekben is beáll, a mikor az adag nem is okozott teljes peri-
pheriás bénulást, és egyetlen oly esetben sem sikerült megmenteni 
a mérgezett állatot a mikor az idegvégek hüdése bekövetkezett. A 
mérgezés előidézésére nagyobb adagra volt szüksége mint eurarinból 
s a mérgezés lefolyása is hosszabb időre terjedt. BOEHM tanárnak 
a tubocurareról írt közleményében csupán a vérkeringési szervek 
bántalmazása van föl említve, a hatására vonatkozó többi adatot 
személyes közlései nyomán hozom föl. Miután a legkülönbözőbb 
irányú kísérletek keresztülvitelére igénybe vett eurareval a vizsgáló
dások leggyakrabban bókán történnek és mert a tubocurarin hatása 
nidegvérű állatoknál még nincsen tanulmányozva, szükségesnek mutat
kozott a tubocurarin hatásának e tekintetben is pontos megállapítása. 

Az e czélból végezett kísérleteimnél mindenek előtt azon adag 
megkeresése vált szükségessé, a mely a mérgezés teljes kifejlődését 
előidézi. 

Miután BOEHM tanár előre figyelmeztetett arra a lehetőségre, 
hogy valószínűleg jóval gyengébbnek fogom találni mint a curarint, 
olyan oldatot készítettem' belőle, a melynek minden köbcm.-jóben 

' Leyons sur les substances toxiques. Paris 1882. 

Értesítő (orvosi szak) 1S98. 12 
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1 mgm tubocurarin foglaltatott. Ez 1 pro milles oldatból folyton 
növekedő adagot fecskendeztem be béka hasi-nyiroktömlőjébe mind
addig, míg annak teljes bénulása bekövetkezett. 

A curarinból teljes bénulást előidéző 0'00000028 gm. (1 gm. 
testsúlyra) adag, a tubocurarinból teljesen hatástalan. Ez adag négy
ötszöröse (azaz 0'0000014 gm 1 gm testsúlyra) idéz elő először 
tüneteket, a melyek abban nyilvánulnak, hogy a befecskendezés után 
5—10 perez múlva az állat reflex igerlékenysége fokozódik s e hatás 
mintegy 30 perczen keresztül folyton erősbödve mutatkozik, a mikor 
a hüdésnek alig észrevehető tünetei mutatkoznak. Ekkor az állat 
ugrása után hátsó lábait remegve ós szakadozottan húzza vissza. E 
tünet azonban nem áll sokáig íonn, hanem eltűnve 3—4 óra alatt 
az állat teljesen normális. A szív az állat érzékenysége miatt csak 
nehezen figyelhető meg, de a mennyire ez sikerűit, nem láttam rajta 
változást. 

0-0028 mgm 1 gm testsúlyra adagtól a befecskendezés után 
15—30 perez múlva az akaratlagos mozgások megszűnnek, de a 
reflexek, a légzés, az időnkénti nyelés az állat teljes fölépűléséig 
megmarad a mi 6—8 órai méreghatás után következik be. A reflexek 
az akaratlagos mozgások megszűnése után is fokozottan váltódnak 
ki. A szív bántalmazása ez adag által már jól kifejezett, összehúzó
dásainak száma körfílbelől 20—22°/0-kal csökken. Az összehúzódások 
rythmussa azonban normális. 

A eurarin teljes bénulást eredményező adagjának 15—20-szoro-
sát véve a tubocurarinból, tehát 0*0056 mgm 1 gm testsúlyra, szintén 
csak az akaratlagos mozgások teljes felfüggesztését eredményezi, a 
mi a befeeskendés után 10 perez múlva következik be, a reflexek, 
ha bár gyengén is, de kiválthatók, a légzés zavartalanul megmarad. 
A szív alteratioja még erősebb fokú ugy, hogy a méreghatás máso
dik órájában az összehúzódások száma 35°/0-nyi kevesbedést mutat. 
Fölnyitott szegycsontú békák szabadon fekvő szívén vizsgálva meg 
a hatást, a szívnek ritka összehúzódásán kivfíl alig találni egyéb 
rendellenest. A telődés jó, az összehúzódás erőteljes s csupán az 
összehúzódás módjában észlelhetni némi eltérést a rendestől t. i. azt, 
hogy az peristaltikás mozgás módjára történik. 

A tubocurarinból 0'007 mgmot véve az állat testsiUyánaJc 1 gm-
jára kapjuk meg végre azt az adagot a mely a reflexek teljes föl-
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függesstését eredményezi s míg a kisebb tubocurarin adagoknál a 
Fenekek a kísérlet egész lefolyása alatt fokozottak voltak, addig e 
bénító adagnál a reflexek élénkülése csak a befecskendezés után á—8 
perez közt észlelhető, a mikor még a bénulásnak temmi jele nem 
köszöntött be. Ilyenkor a reflex izgatottság igen kifejezett s nem 
egyszer az állat hátára fordításánál valóságos tetanusos görcs alakját 
mutatják a mereven kinyújtott láb és a szétterpesztett lábujjak. De 
pár perez múlva e hatásnak vége van, elnyomja a mind jobban és 
jobban előtérbe nyomuló hüdés, a mi az akaratlagos mozgásokat 
10 perez alatt, a reflex mozgásokat pedig 1/i—1 óra alatt szünteti 
meg teljesen. 

A légzés ez adag után sem szünetel teljesen és vagy reflex 
kőppen váltható ki, vagy rövidebb hosszabb pauzák után csoportokba 
rendezve önként is bekövetkezik. A szív összehúzódások száma néha 
az eredeti felére esik (egy esetben 68-ról 36.ra) átlag 4 0 - 4 5 % közt 
ingadozik a pulsus szám kevesbedése. Erre az adagra tehát a légzés 
kivételével, úgy az akaratlagos mint a reflex mozgások teljes meg
szűnése következik be. A gyógyulás a beíeeskendezéstől számított 
24—28 óra múlva következik be. 

A reflex mozgások folfüggesztése után leölt állat izomideg 
készítménye teljesen a curarinhatás képét mutatja, a menynyiben 
mdirect izgatásra a legerősebb ingert alkalmazva sem kapjuk semmi 
nyomát a reactionak, az izomzat azonban teljesen ép s direct ezt 
izgatva, egészen szabályos kifáradási görbesort ir föl. 

Az elmondottak igazolására a következő kísérleti jegyzőköny
vet csatolom : 

Xl-ik kísérlet. 35 gm sulvfl rana temporaria-nak hasi nyirok-
tömlőjébe 0.245 mgm tubocurarint fecskendezek (egy gramm test
súlyra 0-000007 gm.), 

Befecskendezés 1898 július 4-én délelőtt 9 óra 40 perez. Szív
verés 66, perczenként. 

9 ó. 45 p. A reflexek élénkültek, az állat hátsó lábait leg
kisebb érintésre villámgyorsan elkapja, törzsének megfogására hátsó 
lábaival kirúg. A hátára fordítás kísérleténél lábai görcsösen kinyúl
nak a lábujjak szét feszülnek s az állat néhány másodperczig meredt 
állapotban marad. 

9 ó- 47 p. A reflexek élénkülése mint előbb. 
12* 
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9 ó. 50 p. A reflex — ingerlékenység csökkent, hátán meg
marad. Szívverés 61, perczenként. 

9 ó. 55 p. Az akaratlagos mozgások eltűnnek. Szívv. 58. 
10 ó. A reflexek kiválthatók, légzés zavartalan, szívv. 50. 
10 ó. 10 p. A reflexek mind gyengébben válthatók ki, a lég

zés marad. 
10 ó. 20 p. Reflex csak durva ingerlésre váltható ki. Szívv. 46. 
10 ó. 25 p. A reflexek teljesen föl vannak függesztve. A légzés 

csoportba rendeződve történik. Szívverés 42, perczenként. 
10 ó. 30 p. Teljes bénulat. Szívv. 40. A teljes bénulat egészen 

délután 5 ó. 50 p.-ig tart a mikor durva ingerlésre a reflexek némi 
nyoma váltható ki. Szívverés ekkor 40, perczenként. 

Július 5-én délelőtt 8 órakor az állat javulóban van, hátán 
ugyan még megmarad, de ingerlésre vissza tud fordulni. Szívverése 
44, perczenként. A húgyhólyagból nyomásra 8 kbcm vizelet sajtol
ható ki. 

12 órakor egészen élénk. Szívv. 52. 
A vérkeringés alteratiója, a reflex ingerlékenység fokozódása 

az akaratlagos mozgásokra vonatkozó hűdés daczára, valószíníívé 
tették, hogy a tubocurarin hatásánál nem egyszerűen a peripheriás 
idegvégzó'dések bénulásával állunk szemben, hanem összetettebb köz
ponti hatással is. Vizsgálataimat ez irányban kiterjesztve, azt tapasz
taltam, hogy a méreg befecskendezése előtt az aorta abdominalis 
alákötése nem menti meg a hátsó végtagokat a hüdéstől. Az aorta 
abdominalis alákötésével azonban nem zártuk el minden útját a 
méregnek a hátsó végtagokhoz a mennyiben a nyirokútak mentén 
előbb-utóbb eljut oda a befecskendezett anyagból s így nem mond
ható e kísérlet olyannak, a mely kifogás alá ne eshetnék. Éppen 
ezért az en masse ligaturát alkalmaztam annak eldöntésére, hogy az 
állaton kifejlődő hüdésben van-e része a központi idegrendszernek, 
vagy csupán a curarinhoz hasonló idegvéghatással van ez esetben 
is dolgunk. A kísérlet keresztfii vitelét úgy végeztem, hogy a kikö
tött béka hátgerincze két oldalán - behatoltam a hasürbe s egy gombos 
horoggal a plexus lumbalis egész kötegét mindkét oldalt kiemeltem 
a sebnyiláson. Miután mindkét oldali idegköteg alatt erős selyem
fonalat húztam keresztül a két oldali keresztcsontot átvágva az összes 
lágy részeket a két oldali idegköteg kivételével teljes erővel körűi 
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kötöttem, úgy, hogy egészen ki volt zárva a lehetősége annak, hogy 
a hasi nyiroktömlőbe fecskendezendő méregből csak valami is jut
hasson a hátsó végtagokba. 

Ilyen módon keresztül vitt kísérleteknél a hátsó végtag bénulása 
csak úgy bekövetkezik tubocurarin befecskendezése után, mintha nem 
alkalmaztuk volna a ligaturát. A mozgékonyság teljes megszűnése 
azonban valamivel 10—15 perczczel későbben következik be a hátsó 
végtagon, mintha a körülkötést nem alkalmaztuk volna. Ily esetek
ben tehát a hátsó lábak csak a két oldali plexus lumbalis útján 
voltak zavartalan összeköttetésben a test mellső mérgezett részével. 
A hátsó végtagok teljes bénulatának beállta után lefejezem az állatot 
s gastrocnemiusát kikészítve annak idege felől való izgatására a nor
máshoz hasonló kifáradási görbesort kapunk. Az izom ingerlékeny
sége is teljesen normás. Sőt 1—2 órai hüdés után vizsgálva az 
idegizomkészítményt, akkor is csak alig rövidebb a kifáradási gör
besor, az ép állat által írottnál. 

Következő kísérletem szolgáljon az elmondottak igazolására: 
X X I V . kísérlet. 1898. július 7-én egy 32 grm. súlyú rana 

temporariának a leírt módon körűi kötést alkalmazok. A fölszaba
dított állat hasi nyiroktömlőjébe 0'1494 mgm. tubocurarint fecs
kendezek. E mennyiség a súlyra találó teljes bénító adagnak 2/3 

része. A súlynak megfelelő 0'2240 mg.-ot azért nem vettem egészen, 
mivel az en masse alákötéssel több mint az állat egy harmada ki 
van rekesztve a keringésből. 

10 ó. 25 p. Befecskendezés. Szívverés 64. 
10 ó. 29 p. Az alákötött lábak refllex ingerlékenysége foko

zódott. 
10 ó. 30 p. Reflexek fokozottak, hátán megmarad. Szív 

verés 56. 
10 ó. 35 p. Akaratlagos mozgás felfüggesztődik. 
10 ó. 45 p. A mérgezett rész teljesen bénult, csupán légzés 

látható rajta időnként. Szívverés 50, perczenkint. 
10 ó. 50 p. A reflexek a hátsó végtagokon is csak alig vált

hatók ki. 
10 ó. 58 p. A hátsó végtagok bénúlata is teljes. Légzés ki

marad. Szívverés 43, perczenkint. 
11 órakor az állat lefejeztetik s kikészített gastrocnemiusa 
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11 ó. 7 perczkor kezd idege felől ízgattatni. A maximalis inger 
180 mm. hengertávolságú áram. Az összehúzódások 12 óra 58 p.-ig 
tartanak, a mi 3330 összehúzódásnak felel meg. A görbe egész le
folyása normás, szabálytalanság sehol sem zavarja. 

Hasonló módon járva el eurarinnal, itt is normális lesz az 
indirect izgatásra keletkező' kifáradási rángásgörbe, jeléül annak, 
hogy a körűikötésen alul a befecskendezett méregből semmi sem 
juthatott, csakhogy míg eurarin befecskendezése után a hátsó vég
tagok megtartják részben mozgékonyságukat, addig tubocurarin inji-
oialására hűdöttek lesznek azok. Igaz, hogy az en masse alákötés 
egymagában is lefokozza az alákötött végtagok reflex ingerlékeny
ségét, de nem szűnteti meg teljesen, mint az tubocurarin befecs
kendezése után látható. A mozgékonyság megszűnése, csak órák 
múlva következik be nem mérgezett állatoknál, míg itt a befecs
kendezés után, már 30—40 perez múlva bénultak a hátsó lábak. 
M. MAGROJST és BUISSON1 a curarenak az érző idegvégekre gyakorolt 
hatása tanulmányozásánál a kötés alkalmazásakor a reflexek ren
detlenné válását, meggyengülését tapasztalták. A reflexek e lefoko-
zottsága azonban nem a keringésből való kizárás következménye, 
hanem az agynak ilyen esetben nyilvánuló reflexgátló hatása által 
idéztetik elő, a mint azt TILLIE kimutatta. 

Átvágtam tehát a gerinczagyat a nyúltagy alatt, kizárandó az 
agy gátló hatását, de a tubocurarin után támadt bénulása a hátsó 
lábaknak nem változott, míg eurarinnal ilyen eljárás mellett a re
flexek csaknem normálisok. 

Tubocurarin hatása alatt tehát, úgy a keringésből kizárt, mint 
az abban résztvevő végtagok hűdése egyformán következik be. A 
körűikötött végtagok idegizom készítményének indirect izgatására 
támadó reactioja kétségtelenné teszi, hogy azok hűdése centralis 
eredetű, másfelől pedig az alákötés alkalmazása nélkül beállott hűdés 
idejében kikészített idegizom-praeparatum, mint előbb is említem, 
az idegvégződések teljes bénulásáról teszen tanúságot. így tehát 
tubocurarinnál úgy centralis, mint perifériás hűdés keletkezik. Az 
en masse alákötés alkalmazása "után a gerinczagy szétroncsolása 
vagy egyáltalán nem ad reactiót a tubocurarin hatása alól kizárt 

Joura. de Physiolog. de BBOWN-SÉQUAUD. 
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hátsó lábakon, vagy csak 'alig észrevehető' rángást okoz, pedig a 
körűikötés oly alant történik, hogy a gerinczagy a kötés által nin
csen zavarva s a plexus lumbalis eredete legilább 3 centiméterrel 
magasabban fekszik az alákötéstől. A gerinczagy szétroncsolásának 
hatás nélkül maradása akkor, a mikor a hátsó lábak idegfeló'li 
izgatásra reactioképesek, a gerinczagy bénúlatút mutatja. így tehát 
az agy és gerinczagy hűdése együtt van jelen. A nem hűdítő ada
goknál a hatás egész időtartama alatt, a bénulást okozó adagoknál 
csak a kísérlet elején (az elsó' 10—15 perczben) mutatkozó élénkü
lése a reflexmozgásoknak, a mely néha tetanusos alakban is jelen
hetik meg, a mellett bizonyít, hogy kisebb adagok a gerinczagyat 
izgatják, mig nagyobb tubocurarin mennyiség, csak eleinte, rövid 
ideig izgatja a gerinczagyat s nemsokára rá az agygyal együtt ezt 
is bénítja. 

A szív részéről állandóan észlelhető azon tünet magyarázatára, 
hogy az összehúzódások száma jelentékenyen megkevesbedik, a cen
trális hűdósben elég elfogadható okot találunk. 

A lólekzésnek bénító adagok után való megmaradása okát, a 
nagyban gyengült vérkeringésben s az ebből okvetlen következő 
szénsav fölhalmozódásban kell keresnünk. A már erősen fölgyűlt 
szénsav a légző központ erős izgatása által légzést vált ki, e mellett 
bizonyít az is, hogy a légzés nem történik rendes rythmusban, ha
nem hosszabb-rövidebb légzési szünet után több, egymást gyorsan 
követő légzés támad, vagyis a szünet alatt felgyűlt szénsav a bénult 
centrum rozzant gépezetét működésbe hozza, de ha pár légvétel 
által a szénsav fölhalmozódás némileg eloszlott, újra egy erősebb 
ingert vár, hogy működésbe jöjjön s ez csak egy ismételt légzés
szünet alatt jön létre. 

A mi a hatás bekövetkezésének sorrendjét illeti, legelőbb a 
központi idegrendszer ingerülete köszönt be, a mit nemsokára a 
mozgató idegvógek bénulása követ, végre az agy, gerinczagy jut 
előbb depressios állapotba s későbben hűdésbe. A szív a központi 
idegrendszer lehangoltsága arányában lesz mind jobban ós jobban 
bántalmazva. Ha az adag nem túlnagy s javulás követi, akkor 
először a reflexek térnek vissza, még pedig az első lábakon 
korábban. 
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A c u r i n ( t u b o c u r i n ) h a t á s a . 

A tuboeurareban nagymennyiségben (12—15"/o) lev()' óúrin 
hatásáról eddigelé csupán J. TiixiE-nek 1890-ben megjelent „Einige 
Notizen über die Wirkungen des Curins" czímű rövid közleménye1 

nyújt némi tájékozódást. TILLTE néhány tájékoztató kísérletében 
centigrammos curinbefecskendezésre sem talál semmi hatást a peri-
pheriás idegvégződésekre, s vizsgálatai csupán a curinnak a szívre 
gyakorolt hatásáról győzték meg s éppen azért a curint a szív
mérgek közé sorozza. 

JBOEHM tanárnak szóLjli közlése szerint, emlősökre a curinnak 
jgen nagy adagjai is hatástalanok s szívmuködési zavarok csupán 
vívőérbe fecskendezésére keletkeznek. 

Az én végeztem részletes kísérletek először megerősítik a cu
rinnak szívméreg voltát, de azon kívül még más, igen fontos tüne
teket is kaptam hatásaképpen, ha a curint kellő mennyiségben 
alkalmaztam. Hogy a eurinból hatékony mennyiséget lehetőleg kevés 
folyadékban fecskendezhessek be, kísérletezésre olyan oldatot hasz
náltam, a melynek minden köbcentimeterében 0"02 grm. curin fog
laltatott. A curinnak folyton növekedő mennyisége bőr alá fecsken-
dezésénél végre 0"1 mgrm. 1 grm. testsúlyra adagnál jutottam először 
a szívműködésben és a mozgékonyságban mutatkozó rendellenes 
tünetekhez. Ez adag befecskendése után 10—15 perez múlva az 
állat a szokottnál nyugodtabb, keveset mozog, hátán megmarad s 
erősen fölhúzott hátsó végtagokkal egy helyben gubbaszt. Ha inge
reljük, elugrik, de mozgásában merevség mutatkozik. 30 pereznyi 
méreghatás után a hátsó lábak visszahúzása nehézkes, a törzs merev, 
az állat szívesebben mászik, mint ugrik, mászásnál a has nem éri 
az alapot. A szívverések száma 15°/0-nyi'apadást mutat perczenként, 
az összehúzódások igen erélyesek, kissé nyújtottak, l1^—2 órával 
a befecskendés után az állat teljesen helyre jön. 

Sokkal állandóbb ós hosszabb tartamú hatás követi a 0'15 
mgrm. 1 gm. testsúlyra adagot, (a mely a curarinnak teljes hűdést 
előidéző adagjának 540-szeresse) Az állat, már a befecskendezés 

1 Archív fiir experimentelle Path. und Pharmakologie 1890. XXVII. 
Bánd. 
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után 5 perez múlva hátán fekve marad, akaratlagos mozgásai ki
maradnak, lábait magassan fölhúzza hátára, az ingerlést követő 
mozgása merev s e miatt nehézkes, 30—40 perez múlva kisebbb 
ingerre nem reagál, duivább behatásra azonban rendes hatás 
támad. A reflexek gyengülése 1 órai méreghatás után észlelhető, a 
tagok azonban nem petyhüdtek, mint hüdésnél szokott lenni. A 
szabadon fekvő szíven annak erős bántalmazottságát észlelhetni. Az 
összehúzódások száma a befecskendés után elmúlt idővel arányosan 
csökken, s 35—60 percznyi méreghatás után diastolés szívhűdés 
jön létre. 

A pulsusszám folytonos csökkenésén kívül az összehúzódások 
jellege is megváltozik olyanformán, hogy a hatás kezdeti szakában 
a systole megnyúlik, erélye fokozódik, a diastole pedig kissé meg
rövidül; később az erélyes, megnyúlt systolet az elernyedési szak 
megnyúlása követi; 10—15 percznyi méreghatás után az összehúzó
dás peristaltikás módon történik, de még erélyesen. 25—30 perczczel 
a befecskendés után a systole erélye csökken, a gyomrocs nem ürül 
ki teljesen, de az összehúzódás peristaltikás jellege fönmarad egészen 
a szív teljes megállásáig, 30—50 percznyi méreghatástól kezdődőleg 
a gyomrocs csak félannyi összehúzódást végez, mint a pitvar, sőt 
ez még akkor is folyton végez összehúzódásokat, a mikor a gyom
rocs már állandóan diastolés tágulásban marad. 

A curin hatásának részletes föltfíntetésére szolgáljon a követ
kező állatkísérlet. 

Xl- ik kísérlet. 30 gm. súlyú rana esculenta hátán kikötve, s 
a mellcsont eltávolítása által a szív szabaddá téve. A szívössze
húzódások száma 63, perczenkint. 

5 6. 10 p. 4'5 mgm. curinchloridot (015 mgm. 1 gm. test
súlyra) fecskendezek a ezomb nyiroktömlőjébe. 

5 ó. 12 p. A szívösszehúzódások erélye fokozódott, szívverési 
szám 60, perczenként. 

5 ó. 15 p. Szívműködés, mint előbb, összehúzódik 52-szer. 
5 ó. 17 p. Az állatot föloldom, hátán megmarad, hátsó lábait 

magasan fölhúzva tartja, ingerlésre vissza tud fordulni s mereven 
tovább ugrik vagy pár lépést mászik, akkor újra mozdulatlanul 
összezsugorodik. Reflexek jól kiválthatók. Szívverések száma 50, 
perczenként. 
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5 ó. 20 p. A systole megnyúlt, összehúzódás 48. 
5 ó. 25 p. A systole megnyúlt, kissé peristaltikás színezetű, 

összehúzódik 43-szor perczenként. 
5 ó. 30 p. Systole erélyes, megnyúlt, peristaltikás színezetű, 

összehúzódás 43. 
5 ó. 35 p. Az összehúzódás veszít erélyéből s nem üríti ki 

teljesen a gyomrocsot. Az állat önként nem mozog, lábait nem 
búzza oly magasan, reflexek elég élénkek, szívverés 30, perczenként. 

5 ó. 40 p. A szívösszehúzódások rendetlen időközökben tör
ténnek, egymás után 2 systolet végez s azt egy hosszú diastole 
követi, a systole még mind peristaltikás. Összehúzódik 22-szer per
czenként. 

5 ó. 45 p. A szívműködés erélye nagyban csökken, a szív 
erős diastolés állapotban van. A gyomrocs és pitvar nem egyforma 
számú összehúzódást végez, a gyomroes 18-at, a pitvar 32-őt. 

5 ó. 50 p. A perczenként végezett 12 gyomrocsösszehúzódás 
erősen peristaltikás színezetű s minden systole végeztével a gyorn-
rocsnak a pitvarral határos részén még egy felületes összehúzódás 
látható. A pitvar 22 pulsatiot végez perezenkérit. A reflexek meg
gyengültek. 

5 ó. 55 p. Szívösszehúzódás gyenge, perczenként 9. 
6 ó. Szívösszehúzódás gyenge, perczenként 4. 
6 ó. 3 p. A szív diastoleban megáll, a pitvarok még másfél 

perczig időnkint összehúzódnak. A diastolés pitvarmegállásra az 
atropin hatástalan. 

Az állatnak a kisérlet elején, mozgásában, magatartásában 
észlelhető merevség, aztán az ezt követő bénulási tünetek, kívána
tossá tették, hogy nem elégedve meg az egyszerű szívre való hatás 
megállapításával, keressük e tünetek előidéző okát is. 

A diastolés szívmegállást következetesen előidéző 0.15 mgm 
1 gm testsúlyra curin adagnak 30—40 percznyi hatása után lefeje
zett állatok idegizom készítményei úgy indirect, mint direct izgatva 
ingerlékenyek. Ha azonban nem csak egyszerűen az electrodok érin
tésével vizsgáljuk az idegizom készítményt, hanem engedjük lefolyni 
az egész kifáradási görbesort, akkor arról győződünk meg, hogy lett 
légyen az inger alkalmazása akár indirect, akár olyan, mely egye
nesen az izmot érinti, mindkét esetben csak igen rövid kifáradási 
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görbe sort kapunk. Az első összehúzódások meglehetős erélyesen 
kezdődnek, de pár perez múlva gyorsan haladó kifáradásnak adnak 
helyet s 20—25 pereznyi rángás után végkép megszűnik a készít
mény ingerlékenysége úgy a direct, mint az indireet alkalmazott 
ingerrel szemben. 

A mellékelt 2-ik számú ábra 30 pereznyi ourinhatás után leölt 
rana esculenta idegizom készítményének kifáradási rángássorozatát 
mutatja be. Az izgatás kezdettől fogva direct az izmot érte. 

Az inger alkalmazásának kezdetén keletkező eléggé erélyes 
hatás volt oka TILLIE tévedésének, a mikor nem kap hatást e 
tekintetben. TILLIE-Í az eleotrodokkal való érintésre kapott rángás 
vezette annak a kimondására, hogy a curin hatástalan az idegvégekre 
és izmokra. 

(A BOEHM tanár által alkalmazásba hozott kifáradási görbesor 
vizsgálat TILLIE kisérletei után láttak napvilágot s mint értesültem 
a TILLIE használta curin sem volt teljesen tiszta). 

A curin tehát a több ezerre menő rángási számot egy pár százra 
zsugorítja össze, akár az izmot magát izgatjuk, akár pedig az idegen 
keresztül vezetjük az ingert. Az idege felől izgatott készítmény 
rángásainak teljes megszűnése után az izom direct alkalmazott ingerre 
csak rövid ideig tud összehúzódni, s 20—25 pereznyi rángás után 
tetanisáló áramcsapásokra is csak 2— 3 perczig tartó alacsony rán-
gásból álló sort ír föl. Az állat mozgásában észlelhető merevség és 
a systole erélyének fokozódása, megnyúlása, annak a valószínűségnek 
adnak lehetőséget, hogy itt legalább a hatás kezdetén veratrinhoz 
hasonló hatással állunk szemben. 

A direct izgatásra nyerhető rövid kifáradási görbesor az izom 
állomány bántalmazottságát kétségtelenné teszi, de ez nem zárja ki 
egyúttal azt is, hogy a mozgató idegvégek is ne lehetnének bántal
mazva. 

Ha az indireet izgatást követő hatás teljesen megszűnik az 
izmot magát ingerelve még kapunk egy rövid görbesort, ámde az 
izmot direct ért inger hatékonyság tekintetében nem olyan, mint az, 
a mely idege felől jut hozzá legalább quantitative nem, e mellett 
bizonyít azon körülmény, hogy az izom maximalis összehúzódására 
direct izgatva erősebb ingerre van szűkségünk mintha az inger az 
ideg mentén ju t hozzá. 
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Ha curinhatás alatt álló idegizom készítményt idege felől a 
maximális összehúzódást kiváltó ingernél erősebbel pl. 0 mm. henger-
távolű árammal izgatunk s vesszük fel a görbe sort s a rángás teljes 
megszűnése után vezetjük egyenesen az izmon keresztül az áramot, 
ezzel a direct ingerre keletkező rángások számát kevesbítjük, de az 
indirect és direct izgatásra keletkező rángások összege így is túl
haladja azon rángási számot a melyet akkor nyerünk, ha kezdettől 
fogva egyenesen az izmot ingereljük. 

Szem előtt tartva azon általánosan ismert tényt, hogy az izom 
érzékenyebb idege felől izgatva ugyanazon erősségű árammal szem
ben, mint a direct alkalmazott ingerre, valószínűnek látszik hogy 
a curin hatás alatt képződő változásokban a mozgató idegvégek 
depressiójának is van része. 

Az izomhatás további tanulmányozására, gyorsan forgó kormo
zott hengeren rmagános rángás görbéket vettem föl. E görbék azt 
mutatják, hogy a méreghatás korai időszakában leölt állat gastrocne-
miusának összehúzódása nyujtottabban foly le, mint egy normális, 
de ezen kivűl az is látható, hogy az összehúzódás nem kezdődik 
azonnal az inger alkalmazásakor, hanem csak bizonyos lappangási 
időszak elmúltával. Az izom megrövidülését jelző görbeemelkedés 
olyan, mint a normálisnál, de az elernyedés időszaka, tehát az izom
nak az inger után támadt megrövidülésének a normális hosszra való 
kinyúlása csak lassan következik be s ezért a rángás görbe, nyúj
tottabb az ép izom által Írottnál. 

A méreghatás későbbi időszakában, mikor már az állaton a 
hüdés tünetei észlelhetők, a rángás görbén tűnik föl, hogy a görbe 
magassága az alkalmazott inger erősségéhez viszonyítva feltűnően 
csekély, a lappangási időszak még hosszabb, mint az előző esetben, 
az összehúzódás és elernyedés időszaka gyorsan foly le, de aránylag 
az utóbbi gyorsabban, a rángás görbe jóval rövidebb a normálisnál. 
Tehát míg először az izomzat tónussá fokozódott, addig később 
gyorsan szűnik az meg. 

A gyorsan forgó hengeren kapott magános izomgörbék a mellé
kelt két ábrán láthatók. A 3-as ábra a curin hatás kezdetén vétetett 
föl: egy normális és egy mérgezett izom görbéje egy és ugyanazon 
helyről indul ki. A 4-es ábra a curin hatás későbbi szakában fölvett 
izom görbét tüntet föl, szintén normás izom görbével együtt. (Lásd 
3. és 4. ábrát.). 
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A m e t h y l c u r i n h a t á s a . 

Már BOEHM tanár tapasztalta, hogy a curinnak az idegvégző
désekre gyakorolt hatását methylizálás által fokozni lehet s .,Über 
einige Curarerinden" czímű közleményében a strychnos toxifera? 
kérgéből előállított curinhoz hasonló anyag perifériás bénitó hatá
sát, methylizálás által 266-szorosan tudta fokozni. E tapasztalata 
indított arra, hogy a tiszta kristályos ourinból készített methylcurin 
hatását is megvizsgáljam. 

Ha a curint e tertiar basist finoman poritva methylalkohollal 
megnedvesítjük és megfelelő mennyiségű methyljodiddal 2 órán át 
100°C-ra hevítjük s a keletkező reactio terméket forró methyl-
alkoholban oldjuk, a curin-methyljodid (C18 H19 N0 3 . CHSJ) jege-
czesedik ki. 

Ha pedig a cnrinmethyljodidot chlorezüsttel hozzuk össze, curin-
methylohlorid keletkezik a mely forró methylalkoholból színtelen 
rombos kristályokban jegeczesedik ki. 

A methylcurin BOEHM vizsgálatai szerint chemiai tekintetben 
igen közel áll a tubocurarinhoz úgy, hogy mesterségesen előállított 
tubocurarinnak tekinthető. 

Ez anyag hatásánaktanúlmányozásátmethylcurinjodiddal kezdve, 
oly oldatot készítettem, a melynek minden köbcentimeterében 1 rngm 
methyleuri nj odid foglaltatott. 

A hatékony adag megkeresésére kiindulási pontúi a normás 
curarin (0'00000028 gm 1 gm. testsúlyra) adagot használtam s miután 
ez hatástalan maradt vettem fokozatosan ennek többszörösét. A 7—20-
szoros adag után csupán a pulsus szám kevesbeclését észleltem a 
methylcurin hatásaképpen és az állat szokatlan nyugodságát. 

0.007 mgm 1 grm testsúlyra már a pulsus szám apadásán kivűl 
20 perez alatt az akaratlagos mozgásokat is megszünteti a reflexek 
azonban az állat teljes fölépűléséig megmaradnak, a mi 18—20 órai 
méreghatás után következik be. Ez adag után az állat lábain jól 
kifejlődött hüdési tünetek láthatók; azok visszahúzása remegve, 
nehézkesen történik és többszöri megszakítással tudja csak egészen 
közel hozni törzséhez. A szív összehúzódások száma 26—28%-riyi 
kevesbedést mutat. Az adag folytonos növelése közben 0.013 mgm 
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1 gm testsúlyra adag után a légzés teljesen kimarad, de a reflexek 
tökéletes felfüggesztődését esak egyetlen esetben érhettem el; az összes 
többi kísérletemben több kevesebb nyoma a reflexnek a kísérlet 
egész lefolyása közben észlelhető volt. 

A bénulást nem előzi meg izgatottsági időszak. 
A szív ez adagtól még erősebben van bántalmazva s lüktetései 

száma 37—40°/0-kal csökken, az összehúzódás módja azonban csak 
alig tér el a rendestől s r i tkán észlelhetni rajta a peristaltikás mozgás 
módjára történő összehúzódást. Az előbb említettem egyetlen esetben, 
a mikor teljes bénulás követte a methylcurinjodid befecskendezését, 
az idégizom készítmény indiroct izgatása teljesen hatástalan maradt, 
a többi kisérletnől azonban rövid szabálytalan kifáradási görbesort 
kaptam, a mi kétségtelenül igazolta az idegvégek erős bántalmazott 
voltát, de egyúttal azt is mutat ta , hogy azok teljes bénulata nem 
következett be. (A rángások száma nem haladta túl a 200-at.) Az 
izom ingerlékenysége normális volt, kifáradási görbesorának rángási 
száma a 3000 meghaladta. 

Az aorta lekötésével, vagy az en masse l igaturával a keringés
ből kizárt végtagon a bénulat kisebb fokú mint kötés alkalmazása 
nélkül mérgezett állatnál, de minden esetre erősebb, mint a meny
nyit a körűlkötés egymagában okoz, vagyis a curinmethyljodidnak 
a centrumra való hatása, annak csak kisebb depressiojában nyilvánul 
de a központ teljes bénulását nem idézi elő. A controlképpen vége
zett párhuzamos kísérleteim minden esetben igazolták a curinmethyl
jodidnak a központra gyakorolt lehangoló hatását , 

Curinmethyljodidot fecskendezve be a hasi nyiroktömlőbe, a 
keringésből en masse ligaturával kizárt hátsó végtagok ép oly korán 
veszítik el akaratlagos mozgásukat mintha a körülkötést nem alkal
maztuk volna. A finomabb ingerre támadó reflexek kimaradásának 
ideje szintén összevág a ligatura nélkül mérgezet t béka reflexei meg
szűnésével, de durva inger, erős csípés, a bőr karczolása, szájpad 
ingerlése, egész erős reflexet vált ki, 10° /o _ o s kénsavból lábát, bár 
kissé későn de kiemeli s lefejezése után a gerinczagy szétroncsolása 
a hátsó lábak erős rángását eredményezi. Az idegizom készítmény 
természetesen normális kifáradási görbesort ad. 

Hogy ugyanazon állat két lába közt lehessen megtenni az össze
hasonlítást az egyik végtagot egészen fönn, az isehiadicus kihagyása-
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val köríílkötöttem míg a másik végtagtól nem zártam el a méreg 
útját. A eurinmethyljodidnak a hasi nyiroktömlőbe történt fecsken-
dezése után 2 óra múlva leölöm az állatot és előbb a méreghatásnak 
kitett láb gastroonemiusát készítem ki, a mely indirect izgatásra a 
következő adatokat adja: a rángás görbe kezdődik 10 ó, 54 p.-kor 
tart 11 ó. 3 p.-ig a maximalis inger 0 mm. hengertávolú áram, a 
kezdeti legerősebb rángások magassága l 1 ^ mm. Az összehúzódások 
száma 210. A körűikötött és így a keringésből kizárt láb izomideg 
készítménye írta görbesor 11 ó. 22 p.-kor kezdődik a kezdeti görbék 
magassága 7 mm., a rángás tart 3 ó. 2 p.-ig, a maximalis inger 
150 mm. hengertávolú áram. A rángások összes száma 6600. E vég
tagnak a keringésből való kizárása egymagában a görbesor rángásai 
számára legfólebb csak kevesbítőleg folyhat be, úgy, hogy a két láb 
rángás görbéjén mutatkozó külömbsógek elbírálásánál szóba sem jöhet 
más, mint a methylcurin peripheriás hüdítő hatása. 

Curinmethyljodiddal nem tudjuk a reflexek teljes megszűnését 
előidézni, hiába növeljük az adagot, a reflexek némi nyomai vissza
maradnak, a minek okát két körülményből magyarázhatjuk meg, 
először is methylcurinjodidból 1 pro miiles oldatnál tömörebbet az 
anyag nehéz oldhatósága miatt nem készíthetünk; másodszor pedig 
ilyen oldatból akkora mennyiség szükséges a bénításra(0'6—0'7 kbom 
folyadék), hogy az nem szívódik föl, mivel a kezdetben fölszivódott 
anyag a szívet és így a vérkeringést nagyban alteralja, a mi a nyirok 
tömlőben levő oldat további íolszivódását erősen hátráltatja, úgy, 
hogy a befecskendezés után 2—3 óra múlva is találunk még a has 
bőre alatt föl nem szívódott methylcurin oldatot. 

E körülménynél fogva a methylisált curin hatásának további 
tanulmányozását methyleurinchloridclal folytattam, mely vízben köny-
nyebben oldódik s így tömörebb oldatot készíthettem belőle. 

A methylcurinchlorid 2 pro millós oldatával sem érhettem el 
az állat teljes bénulását, jóllehet, hogy a bénulás tüneteinek gyors 
bekövetkezte, az anyag könnyű felszívódását mutatták. A O'OiO mg. 
1 gm. testsúlyra adag befecskendezése után az akaratlagos mozgások 
már 10 perez múlva kimaradnak, 25 — 30 peroznyi méreghatás után 
a légzés is megszűnik, de a lábakon gyenge reflexek a kísérlet 
egész tartama alatt kiválthatók. A szívösszehúzódások száma 30 
perez alatt átlagosan 28—30% csökkenést mutat. 3—4 órával- a 
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méreg befecskendezése után, fölnyitva a hasi nyiroktömlőt, abban 
meglehetős mennyiségű fehér, zavaros folyadékot találtam, így tehát 
a curinmethyl-chlorid megváltozott, még pedig fölszívódásra alkal
matlan módon. E fehér folyadékban BOEHM tanár gór eső vi meg
figyelése szerint, kristályos anyag nincs, csupán amorph szemcsék. 

Szükségessé vált tehát a mérget egyenesen vívőérbc fecsken
dezni. 

így járva el, azt tapasztaltam, hogy a véna abdominalisba 
fecskendezett curinmethylchlorid után az állat már 2—3 perez múlva 
elveszti akaratlagos mozgásait, a légzés pedig 8 pereznyi méreg
hatás után függesztődik föl és 15—20 perezczel a befeeskendés után 
eltűnik a reflexek minden nyoma. Az akkor kipraeparált idegizom
készítmény indirect izgatásra rövid kifáradási görbesort ad, a mi 
azt mutatja, hogy a reflexek teljes megszűnése nem lehetett a peri-
pheriás idegvégek bénulásának következménye, mert hiszen azok 
még rövid ideig leadják az ingert. E görbesor hossza növekszik, ha 
a véna abdominalisba olyan nagy adagot fecskendezünk a curin-
methylchloridból, a melyet igen gyorsan bénulás követ, apad a 
görbesor, vagy teljesen megszűnik, ha a méregadagot kevesbítjük, 
úgy, hogy csak későre követi az állat halála. Első esetben tehát 
nincsen elég idő az idegvéghűdés kifejlődésére, mivel a centrum 
bénúlata megelőzi azt, de ilyen esetben is ki fog maradni az idege 
felől izgatott izom rángása, ha a teljes bénulás után, esak hosszabb 
idő, 30—40 perez múlva készítjük ki a gastrocnemiust, mivel a 
szív működése, eltekintve az előbb említett 30°/0-nyi összehúzódás 
kevesbedését, egész normális erélylyel foly tovább és így a vérbe 
jutott mérget széthordhatja. 

A eurinmethyljodidot vívőérbe fecskendezve be, éppen úgy 
előidézi az állat teljes bénulatát, mint a chlorid. 

Összehasonlítva a két anyag hatását, a mint várni is lehe
tett, azt teljesen azonosnak találjuk, s köztük csupán a ^hatékony 
ság fokában kapunk különbséget. A curinmethylchlorid vala
mivel erősebb hatású, úgy, hogy míg ebből béka teljes bénulása 
előidézésére 0-012 mg. szükséges az állat 1 gm. testsúlyára, (a mi 
44-szeres normál curarinadagnak felel meg), addig a methylcurin-
jodidból csak 0'013á mg. 1 gr. testsúlyra vett adag függeszti föl 
teljesen a reflexeket is (48-szoros normás curarin adagnak felel meg). 
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A hatás minőségében mutatkozó különbség oka a jod ós chlor 
atomsűlyai közt levő különbségen alapszik, oly értelemben, hogy a 
curinmethylchloridban (a chlor 35'5 atomsúlya miatt) több methyl-
curint adunk, mint a curinmethyljodidban, (a hol a jod atomsúlya 
12Cr5 lóvén, többet foglal el). 

A methylizálás által tehát a curinnak idegvéghatása, a mely 
tiszta ourinnál egyáltalán nem nyilvánul, mivel előbb köszönt be a 
szív megállása, annyira fokozódik, hogy a methylcurin olyan kis 
adagjaira bénulnak a mozgató idegvégződések, a mely adag után 
a curin alkalmazását követő s előtérbe nyomuló izomhatás még nem 
fejlődik ki. 

A methylcurinnak a szívre gyakorolt hatása semmi szín alatt 
nem azonosítható a curinnak e szervre kifejtett hatásával, már csak 
azért sem, mivel a tiszta curinból azon mennyiség teljesen hatás
talan a szívre, a mely methylcurin befecskendezése után az össze
húzódások számának csökkenését eredményezi. 

Ügy, hogy ez esetben a szív bántalmazása inkább a központi 
idegrendszer bénulása részjelenségének tekinthető, éppen úgy, mint 
tuboeurarinnál, tehát a methylizálás a curin hatását e tekintetben 
is a tubocurarinéhoz teszi hasonlóvá. A curin tehát methylizálás által 
hatásában a tuboourarinhoz lesz hasonlóvá, de hatékonyságának foka 
azt nem éri el. A tnbocurarinból a TiLLiis-féle normál curarin adag 
25szörösse, vagyis 0'007 mg. 1 gm. testsúlyra idéz elő teljes hűdest. 
A curinnak 0-15 mg. 1 gm. testsúlyra adagja as állat diastolés 
szívhűdését eredményezi a nélkül, hogy a mozgató ideg végek 
bénulása követné alkalmazását. E mennyiség a TILLIE normás adagja 
540-szeressének felel meg. 

A methylcurinjodidból 48-szoros normás . eurarinadag, (azaz 1 
gm. testsúlyra 0-0134 mg.) idézi elő a mozgások teljes kimaradását. 

A methylcurinchlorid 44-szeres normás curarin adag után (azaz 
0-012 mg. 1 gm. testsúlyra) lesz teljesen bénítóvá. 

Általában a tubocurare mindenik hatórésze a központi ideg
rendszerre is bónitólag hat, úgy, hogy e tekintetben lényegesen 
különbözik hatásuk a calebassen curare alkaloidájától a curarintól. 

Értesítő (orvosi szak) 181)8. !:> 
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A p r o t o c u r a r i n h a t á s á r ó l . 

A bögrébe sűrített eurarenak egyedüli hatékony alkotó része 
tanulmányozva eddigelé csupán csak annyiban volt, hogy BOBHM 

tanár meghatározta halálos adagját nyulaknál. E vizsgálatait főképpen 
azon czélból végezte, hogy abbeli gyanúja igazolására, miszerint e 
test nem azonos a curarinnal, egygyel több adatot nyerjen. 

A curare e fajának kereskedelmi forgalma a legkisebb, úgy, 
hogy BOBHM tanár alig egy pár darabot szerezhetett össze s az abból 
tisztán előállított protocurarin nem volt elegendő (nem akarván az 
összes anyagot fölhasználni) arra, hogy részletes vegyelemzést ismé
telten végezhessen rajta. De, ha vegyi vizsgálatai által egész biz
tosan nem is határozhatta meg összetételét, (a mit egyszer keresztül 
vitt vegyelemzése szerint C19 H2B N02-nek talált), annak halálos 
adagja keresésekor azt tapasztalta, hogy jóval mérgesebb hatású a 
curarinnal és így semmi szín alatt nem tartja azonosnak azzal. 

Az én végeztem kísérleteket a protocurarinnak olyan oldatával 
hajtottam végre, a melynek minden kbcm.-jében O'l mg. protocurarin 
foglaltatott. 

Ez oldatból először a TiLLiE-féle normás curarin adagnak meg
felelő mennyiséget fecskendeztem a hasi nyiroktömlőbe, a mire 10 
perez múlva teljes bénulás következett be, s az állat 17 óra múlva 
el is halt. 

Az adag folytonos kevesbítése mellett 0'00000013 gm. 1 gm. 
testsúlyra adagnál jutottam el azon hatáshoz, a mely még minden 
esetben előidézi a béka teljes mozdulatlanságát, ennél kisebb adagok 
a kísérletek felerészében a reflexek némi nyomait fönhagyják. 

így tehát a protocurarin teljesen bénító adagját 0'00013 mg,-ban 
1 gm. testsúlyra határozhattam meg. 

E mennyiség a befecskendezés után 15 perez múlva szünteti 
meg az akaratlagos mozgásokat, a reflexek teljes kimaradását pedig 
45 perez múlva idézi elő. 

A légzés vagy a reflexekkel egy időben, vagy legtöbbször 
még korábban kimarad. A bénulás bekövetkeztét nem előzi meg 
semmi ízgatottsági állapot. A szív működése kisfokú bántalmazott
ságot mutat, úgy, hogy már 5—10 perczczel a befecskendezés után 



A KÜLÖNBÖZŐ CURARE FAJOK ALKALOIDÁINAK HATÁSÁRÓL. 1 8 3 

az összehúzódások száma 15—16%-kal kevesbedik, az összehúzó
dások lefolyása azonban nem tér el a rendestől. 

A bénulás tartama hosszú, az állatok a befecskendezés után 
24 óra múlva a legtöbbször még teljesen mozdulatlanok. A reflex 
mozgások visszatérése rana temporariánál 30 —36 óra múlva a befecs
kendezés ntáií, esculentanál 42—48 óra múlva következik be. 

Az állat teljes fölépűlésére legalább 50—60 órára van szükség. 
Az elmondottak igazolására szolgáljon a következő állatkísérlet: 

52 gm. súlyú rana esculenta hasi nyiroktömlőjébe 00067 mg. 
protocurarint fecskendezek. A szívverés száma befecskendezés előtt 
66, perczenkint. 

A befecskendezés ideje 1898. július 27. 10 óra 15 p. délelőtt. 
10 ó. 20 p. Az állat a szokottnál nyugodtabb, keveset mozog. 
10 ó. 22 p. Hátáról csak két-három eredménytelen kísérlet 

után tud visszafordulni. Szívverés 64. 
10 ó. 25 i>. Hátán megmarad. Szívverés 64. 
10 ó. 27 p. A hátsó lábak mozgásában kifejezett bénulási 

tünetek, a kinyújtott láb visszavonása remegve és szakadozva tör
ténik. Szívverés 61, perczenkint. 

10 6. 30 p. Kihúzott hátsó lábait nem vonja vissza. Az aka
ratlagos mozgások kimaradnak. 

10 ó. 35 p. Légzés csak időnkint látható, vagy reflexképpen 
váltható ki. 

10 ó. 40 p. A reflexek gyengék. Szívverés 58. 
10 ó. 45 p. Reflexek csak durva ingerlésre jelentkeznek, gyen

gék. Szívverés 57, perczenkint. 
10 ó. 50 p. Teljes bénulás. Szívverés 55. 
1). u. 3 ó. Teljes bénulat. Szívverés 54. 
6 ó. Dtto. 
Július 28-án d. e. 9 ó. Teljes bénulás. Szívverés 53 p.-kint. 
12 ó. Teljes bénulat. Szívverés 54. 
D. u. 3 ó. A bénulat tart. Szívverés 54. 
6 ó. A szívverések száma, mint előbb. A reflexmozgásoknak 

némi nyomai. 
Július 29-én d. e. 9 ó. Légzés visszatért, reflexek kiválthatók. 

Az állat megfogáskor vizeletet ürít, bátán azonban még megtartható. 
Szívverés 56, perczenkint. 

13* 
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12 ó. Hátán megmarad. 
D. u. 3 ó. Az akaratlagos mozgások visszatérőben vannak, 

hátáról megkísérti visszafordulni, kihúzott lábait visszavonja. 
30-án d. e. 9 óra. Az állat teljesen gyógyult. Szívverés 58, 

perczenkint. 
A mint a mellékelt kísérleti jegyzőkönyvből láthatjuk, a szív

összehúzódások száma a befecskendezéstől kezdődőleg folyton csökken 
a kísérlet egész tartama alatt, sőt az állat teljes fölépűlése után sem 
tér vissza az eredeti szám. Szabadon fekvő szivén vizsgálva, sem 
az összehúzódások módjában, sem a telődésben nem találunk semmi 
rendellenest. • 

Összehasonlítva e hatást a tiszta curarinnak a szívre gyakorolt 
befolyásával, azt majdnem teljesen azonosnak kapjuk, a mennyiben 
a tiszta curarin is a teljes bénulás szakában 10—15°/0-nyi keves-
bedését okozza a szívverések számának a nélkül, hogy ezen kivíü 
valami észrevehető rendellenességet eredményezne a szívműködés 
lefolyásában. 

A 0'00013 mg. 1 gm. testsúlyra protocurarin adag befecsken
dezését követő teljes bénulás beállta után leölt állat idegizomkészít
ményét idege felől izgatva, izomösszehúzódás nem keletkezik, míg 
ha az ingert egyenesen az izomra vezetjük, azt normális ingerlé-
kenységűnek találjuk, s a teljes kifáradási görbesor rángási száma 
nem tér el egy ép izom által írottól. 

Az en masse körűikötéssel a keringésből kizárt hátsó lábak 
mozgékonysága épp úgy megmarad, mint curarin befecskendezése 
után. E kísérleti berendezés mellett a méreghatásnak kitett részek 
érzékenysége épp úgy demonstrálható, mint curarin hatásnál. A 
kísérleti állatoknak majdnem felerésze a méreghatás 2—4-ik napjain 
elhal a nélkül, hogy a javulás, a hatás alól való föloldódás meg
kezdődnék. 

A protocurarin hatását tehát az erősebb hatékonyságon, a bénn-
lá*shosszabb tartamán és az állatnak a bénulást követő gyakori elha
lásán kivűl a curarinéval hasonlónak találtam. 

E különbségek azonban bőven elegendők arra, hogy kétség
telenül igazolják azt, hogy a curarin és protocurarin két különböző 
vegyi összetételű test. 

A protocurarint, normás adagjából következtetve, a mint azt 
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a közöltem kísérletben láthatjuk, legalább kétszer oly erős hatásúnak 
kell tekintenünk, mint a ourarint. Azon körülmény, hogy ilyen 
parányi protocurarinnal mérgezett békának a hatás alul való föl
szabadulása jóval későbbre, kétannyi idő múlva következik be, rnint 
eurarinnál; szintén a két test. különböző voltát bizonyítja. 

E hosszas hatás úgy értelmezendő, hogy a protoourarin az 
idegvégek protoplasmájával szorosabb, állandóbb vegyületet alkot, 
mint a curarin, mert hiszen a vér méregeoncentratioja ennél is olyan 
korán megfogyhat, mint curarinmérgezés után, mivel a vérkeringési 
szervek, a kiválasztás, mindkét anyag által csak egyformán van 
bántalmazva. De a protocurarinnak a protoplasmával képzett állandó 
természetű vegyülete miatt hiába csökken meg a vér méregtartalma, 
az elbomlás, a protocurarinnak a vérbe való visszajutása és onnan 
kiürülése csak igen nehezen történhetik meg. Talán a protocurarinnak 
e makacs kötődése okozza a kísérleti állatok nagy részének az elha
lását is. Azon állatoknál, a melyek a protoourarin mérgezést nem 
épülik ki, a vizelet elválasztása szünetel ós a méregbefecskendést 
követő 2—3-ik nap sem lehet vizeletet kisajtolni a húgyhólyagból, 
míg más fölépülő állatnál már 24 órai móreghatás után a hólyag 
erősen telve van. 

Az elmondottak kellőképpen igazolják azon korábbi állításomat, 
hogy a curare hatására vonatkozó vizsgálódások, nem juthattak volna 
soha egységes megállapodásra, ha a curareban levő hatékony részeket 
egymástól elkülönítve elő nem állítják. 

Összegezem pár sorban a curare alkaloidák hatását minőségben 
és mennyiségben, hogy jobban kidomborodjék az a sok egymástól elütő, 
részben egymást elleplező hatás, melyet a különböző curare alka
loidák előidéznek. 

A curarin a mozgató idegvégeket bénítja, a szívverések 
számát 1 0 - 15%-kal kevesbíti. 

A tubocurarin eleinte a reflexingerlókenységet fokozza, később 
a mozgató idegvégződéseket bénítja, végre az agyat és gerinczagyat 
hűdíti. A szivet a központi idegrendszer depressiója arányában mind 
jobban és jobban bántalmazza. 

A curin főképpen izomméreg, az izomzat tónusát eleinte fokozza, 
később megszűnteti. A szívre is eleinte veratrin módjára hat s csak 
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később okozza annak diastolés megállását. A mozgató idegvógeket 
csak bántalmazza, de teljesen nem bénítja. A központra nem hat. 

A methylcurin a központra depressios hatású. Az idegvégző
déseket bénítja. Izomhatása nincsen. A szivet bántalmazza, de nem 
bénítja. Általában közel áll a tubocurarinhoz, hatás tekintetében. 

A protocurarin curarin módjára hűdíti az idegvégződéseket, 
de hatása erősebb és tartósabb. A mérgezett állatok egy jó része 
elhal. A szivet csak annyira bántalmazza, mint a curarin. 

Az idegvégekre gyakorolt bénító hatás szempontjából köztük 
a következő hatékonysági arány áll fönn: 

Legerősebb idegvéghatású a protocurarin s ha ennek hatását 
l-nek vesszük, akkor 

a curarinból 2 adag, 
a tubocurarinból 50 adag, 
a meihylcurinchloridból 88 adag, 
a methylcurinjodidból 96 adag szükséges a teljes peripheriás 

bénításra. 
A curinnal végre még 1080 adaggal sem vagyunk képesek 

bénítni az idegvégeket s ez adagot tovább nem növelhetjük, mivo 
szívmegállást eredményez. Idegvéghatása azonban kétségtelenül van> 
máskülönben methylizálás által nem volna fokozható. 



A hullábani gázképződés különös esetéről.1 

DR. BUDAY KÁLMÁN tanártól. 

Rendes körülmények közt a gázképződés egyik részjelenségét 
képezi a beállott rothadásnak, a melynél tudvalevőleg a fehérnyenemű 
anyagok sajátszerű erjedési folyamat következtében szétesnek s a 
szövetek szennyes színt öltenek, bűzösek és szétmállók lesznek. A 
mennyire a vegyi és bakteriológiai vizsgálatokból megítélni lehet, a 
rothadást igen bonyolult folyamatnak kell tekintenünk, a melynek 
egyes phasisai még nincsenek eléggé földerítve. 

A bonczoló orvosok a rothadásnak előttük egyébként eléggé 
ismert tüneteit ritkán vizsgálják behatóbban, a mi természetes is, 
mert az ily vizsgálatokhoz a vegytani és bakteriológiai ismeretek 
bizonyos foka szükséges. Mindazáltal sokszor előfordulnak olyan 
esetek, a melyeknél vagy a rothadás idő előtti beállta, vagy a halál 
utáni változások szokatlan lefolyása a bonczolást végző orvos figyelmét 
fölkelti s őt behatóbb vizsgálódásra ösztönzi. 

Leginkább azon esetek keltettek feltűnést, a melyekben a 
halál utáni gázképződés mellett a rothadás egyéb jelei hiányoztak. 

1892-ben WELCH és NUTTAI, közöltek egy ily esetet.2 Egy 
gümőkóros embernél, a ki aorta aneurysmában halt el hirtelen, már 
8 órával a halál után az egész testen a bőr alatt gázhólyagok lép
tek föl, a nélkül hogy rothadásos szag, vagy zöldes elszínesedés 
észleltetett volna. A vérben hasonlókép gázhólyagok képződtek, a 
melyek meggyújtva kékes lánggal lobbannak el. A vérben GBAM 
szerint festődő, nem mozgékony baeillusokat lehetett'találni, a melyek 
sem hosszabb lánczokat, sem spórákat nem képeznek obligát anae-

1 Előadatott a szakosztály 1898. évi májusi üli 
2 The Johns Hopkins Hospitál Bulletin, 1892. 
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robok, szó'lőezukros talajokban gázt és savat képeznek, a tejet nieg-
alvasztják, a gelatínát nern folyósítják, annak 5%-os oldatát ellen
ben kissé meglágyítják. H a ezen bacillusok tenyészetét házi nyulak 
vérébe fecskendezték s a nyulakat pár pefozozel azután megölték, 
akkor a vérben erős gázképződés indult meg, ha a hullát thermos-
tatban tartot ták. 

EENST, 1 eves endometritis egy esetében a májon észlelt u. n. 
habképződést (Schaumleber); a májból t. i. bemetszés után számtalan 
gázhólyagosa tör t elő, a melyek a felületen lassankint vastag szappan
habszerű réteget képeztek. A gáz szagtalan, meggyújtva elrobban. 
A talál t bacillusok alak ős tenyésztés tekintetében a fentiekkel 
eléggé egyezők, csakhogy a gelatinában nem tenyésztek, egyáltalán 
tenyésztésükhöz magasabb hőmérsék kellett . Egy második esetben 
hasonló lelet után a nyert bacil luskultura tengeri malaczok bőre 
alá oltva gangraenát idéz elő. 

GŐBEL, 2 3 esetben észlelt szokatlanabb gázképződést. Az első 
esetben hólyagdaganat mellett a szív-, lépben és májban gázbuborékok 
voltak a leírtakhoz hasonló bacillusokkal, a melyek anaerobok 
módjára fejlődtek, czukros tenyésztő anyagokban gázt képeztek s a 
tejet ugyancsak gázképzés mellett mcgalvasztot ták. A 2. esetben 
prostatahypertrophiánál a húgyhólyagfal gázhólyagjaiból tenyésztett 
ki egy olyan bacillusfajt, a mely az előbbihez hasonló volt, csak
hogy a gel atinát gyorsabban folyósította ós tenyészetei nem képeztek 
oldalágakat. Hasonló bacillus egy 3. esetben is talál tatott a bél 
submucosájában. Ezen 3 esetben tengeri malaczoknál a bacillus 
kultúrája bőr alá oltva üszkös gázphlegmonőt okozott, részben halálos 
kimenetellel. 

' Ezzel az idevágó esetek sora jóformán be van fejezve, mert 
HEUBKNKEICH esete bakteriológiáikig nem vizsgáltatván meg közelebb
ről, i t t nem is jöhet számba.3 

Miután az idevágó közlések eddig csak kis számúak, maguk 
az esetek pedig sajátszerűségük miatt kiváló érdekkel bírnak, érdemes
nek találom egy ilyenforma esetre vonatkozó vizsgálataim eredményét 
közölni. 

1 Ueber einen gasbüdenden Anaerobén etc. Virekow Archiw 133. 
2 Ueber den Bacillus der Schaumorgane. Centralbl. f. p.ith. Anat. VI. 
8 Empkysem der Leber Centralbl. f. Bakt. XXI. 
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A múlt évi május hó végén az elmegyógyászati koródán egy 
34 éves téglavető halt meg, a ki ott dementia miatt ápoltatott. 
Halála hirtelen és meglehetős váratlanul következett be, a mennyi
ben előzőleg, elmebajától eltekintve nem látszott betegnek Reggel 
korán a beteg álmából felriadt s hörögni, fulladozni kezdett, igen 
erős cyanosis lepte meg, szájából vér folyt s pár perez múlva meg
halt. A bonozolás másnap délelőtt, 28 órával a halál után történt. 
Már a külső vizsgálatnál feltűnt a cyanosis mellett a nagy fokú puffa
dás, a minőt különben csak előre haladt rothadás mellett szoktunk 
látni. A szemhéjak, ajkak felfuvódottsága miatt az arcz egészen el 
volt torzulva. A bőrben tapintásra mindenütt sercegést lehetett 
érezni, a scrotum gyermekfőnyire felfúvódott, feszes, beszúrásnál 
gáz süvít ki belőle, a mely meggyújtva ellobban s a kék láng az 
ejtett résen át visszacsap. Feltűnt e mellett, hogy a bőr sehol sem 
mutatta a rothadásra jellemző zöldes elszínesedést, s a belső szervek
ben sem látszottak a rothadás szokott jelei, a rothadásos bűznek 
semmi nyoma nem volt. Annál meglepőbb volt, hogy úgy a szív, 
mint a nagyobb és kisebb véredények vére számtalan gázbuborékot 
tartalmazott, a melyek a véredények átmetszésekor hatalmas robajjal 
törtek elő, mintha csak a vér forrásban lett volna; az agyalapi 
vívőeres öblök megnyitásakor a felfelé törő gázok zaját több lépés
nyire meg lehetett hallani. 

A hirtelen halált a betegnél egy húsdarabnak a gégébe ékelő-
dése idézte elő, a mely úgy látszik, hányás alkalmával aspiráltatott 
oda, mert már emésztettség nyomait mutatta. Megjegyzendő, hogy 
úgy a gyomor, mint a belek telve voltak rosszul megemésztett étel 
maradványokkal. A gyomortartalomban UDBÍNSZKY tanár sok tej
savat talált, ellenben sósavat még kötött állapotban sem. A gyomor-
bennék különben savi kémhatású, erősen vajsavszagú. 

A vérből csinált fedőlemezkészítmények methylenkékkel meg
festve meglehetős hosszú és vastag baoilliisokat mutattak igen nagy 
számban s feltűnő volt, hogy a bacillusok alak- és nagyságra meg
lehetős egyformák, mint ha egy és ugyanazon baktérium fajhoz 
tartoznának. A górcsői metszetekben is a véredények telve voltak 
ily bacillusokkal, melyek GKAM szerint jól festődtek; a sejtmagvak 
festődése elég jó volt, holott rothadásnál tudvalevőleg a chromatin 
megváltozása következtében a magfestés nem sikerűi jól. 
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Mindezek a mellett szóltak, hogy itt valami különös baktérium-
faj árasztotta el a vért, igyekeztünk tehát azt tenyésztés útján is 
kimutatni. E czélból a combvivőérből kellő módon vett vért agárba 
oltottuk, még pedig tekintettel arra, hogy az ilyen gázképződésnél 
anaerob baktériumok gyakran szerepelnek, magasan töltött agár 
kémcsövet használtunk. A thermostatban már másnapra határozottan 
anaerob jellegű kultúrák fejlődtek, a mennyiben az agár tetején nem 
jött létre tenyészet, hanem csak 1—5 cm.-el a felfílet alatt. A 
további vizsgálatok kimutatták, hogy a kitenyésztett baktériumok 
alakra, nagyságra, Gram szerint való festődésükre nézve teljesen 
megegyeztek a vérben górcsőileg kimutatottakkal, úgy hogy minde
nek szerint ez a kitenyésztett faj idézte elő esetünkben a szokatlan 
gázképzést. Azóta ezt a bacillust több mint egy éven át tovább 
tenyésztettük s tulajdonságait közelebbről megállapíthattuk. 

A tenyészetben a bacillusok 3—6 p hosszúk, 0"6—0'7 p széle
sek, s rendesen hosszú fonalat képeznek, melynek egyes tagjai egy
mással nem ritkán tompa szögletet alkotnak. A gelatinkulturában a 
fonalak kissé merevek, bouillonban ellenben kanyargósak s emlékez
tetnek a lépfenebacillus kuszált fonalaira. Egy-egy fonál nem ritkán 
150, vagy még több tagból is áll. 

A bacillusok friss tenyészetben sem mutatnak mozgást, osto
rokat kimutatni nem lehet. Épűgy sikertelenül vizsgáltunk spórákra 
is, a látszólagos spórák voltakép a fonáltagok szöglet csúcsainak 
felelnek meg. Régi kultúrákban a bacillusok kokkusszerfí darab
kákra esnek szét s elhalnak, valódi elágazódást a fonalakon nem 
lehet találni, pseudoramificatió ellenben gyakran látható. 

Tenyészetben a bacillus anaerob tulajdonságait mindeddig 
szigorúan megtartotta. Sem az agár, sem a gelatina felületén nem 
fejlődik, ferde sikra történt oltás teljesen steril marad, ép így a 
közönséges módon, vagy a Petri-csészékben készített lemez-kulturák 
is. Közönséges bouillonban, alacsony rétegű agár-, vagy gelatina 
kémcsőben a bacillus szintén nem fejlődött, egyszóval határozott 
anaerob tulajdonságokat mutatott. A tenyésztés agárban, vagy gela
tina kémesőben csak akkor sikerűit jól, ha azokat 1% szőlőczukor-
ral keverve 12— 15 cm. magas rétegben használtuk; ilyenkor is a 
legfelső 1—2 cm. magas réteg steril maradt. A bacillus nem folyó
sítja a gelatinát, feltűnő azonban, hogy úgy az agárban, mint külö-
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nősen a gelatinában fonálképzésre igen nagy hajlamot mutat, a mint 
ez ily fokban tudomásom szerint más nem folyósító baktériumnál 
alig fordul elő. A beszúrás mentén eleinte különálló pontok látsza
nak, a melyekből később sugarasan futó nyúlványok ágaznak ki, 
a melyek agárban hópelyhekhez hasonló csillagalakot képeznek, gela
tinában ellenben a nyúlványok igen hosszúk és finomak, úgyhogy a 
kultúra szőrös hernyókhoz, vagy tollpehelyhez, néha finom elágazódó 
gyökérhez hasonlít. 

Olyan tenyésztő talajokban, melyek 1—2°/0 szőlőczukrot tartal
maznak a bacillus gázt is képez, és pedig a gelatinában már 
szobahőmérséknél is. Agárban 37°-nál 14—16 óra múlva, gelatiná
ban 20°-nál kb. l 1^—2 nap múlva gázbuborékok lépnek fel, melyek 
gyorsan nagyobbodva összefolynak s végűi az agart, vagy gelatinát 
részekre szaggatják s a felső rétegeket szokszor egész a vattadugóig 
feltaszítják, úgyhogy a tenyésztő anyagban 8—10 mm. széles hasa
dókok képződnek. Hogy a fejlődő gáz mennyiségét és minőségét 
meghatározzuk, az Einhorn-fóle erjesztő palaczkokban l°/0-os szőllő-
czukor-bouillonban tenyésztettük a bacillust, a mikor aztán tenyé
szet csupán a zárt szárban jött létre, míg a nyilt szárban a bouillon 
állandóan tiszta maradt. 

A gázképződés is csak a zárt szárban történt s maximumát 
a thermostatban mintegy 2—3 nap alatt érte el, az összes gázmennyi
ség körülbelül 3—4 kbemt. tett ki, tehát a zárt szárnak több mint 
felét a gáz töltötte ki. Egyéb gázképző baktériumokkal való össze
hasonlítás azt mutatta, hogy a bacillus az erélyesebb gázképzők 
közé tartozik. A fejlődött gáznak mintegy 25%-a kálilúg által meg
köttetik, tehát 1/i része COa-ból áll, a többi rész meggyújtva kékes 
lánggal elrobban, tehát hydrogént tartalmaz. 

Úgy az agár, mint a bouillon-kulturában a kémhatás savanyú 
lett s erős vajsavszag volt érezhető. Ez arra indított, hogy tejjel is 
tegyünk próbát. Miután kémcsőbe öntött tejben a bacillust tenyész
teni nem sikerűit, itt is az erjesztő palaczkkal tettünk próbát, még 
pedig meglepő eredménynyel, a mennyiben a tejben csakhamar eré
lyes gázfejlődés indult meg, a mely 2 nap múlva már az egész zárt 
szárra kiterjedt s összesen több mint 5'5 kb. cmt. tett k i ; a képző
dött gáz 1'3-a szénsav, a többi meggyújtva elrobban. A gázképződés 
alatt a tej sárgászöld, savószerű lett, átlátszóbb, mint rendesen, tetején 
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zsírréteg, alján törmelékes üledék. Az így megváltozott tej félig 
érett sajtéhoz hasonló erős vajsavszagot terjesztett. 

Folyékony vérsavóban és hydropericardium-folyadékban a gáz
képződés ép úgy, mint a baeillus tenyészése, csak fogyatékos volt. 

Házi nyulakra nézve a kultúrák nem ártalmasok, akár bőr 
alá, akár a vivőerekbe, vagy hasüregbe oltottuk is, káros követ
kezményt nem idéztek elő. Tengeri malaczoknál bőr alá oltás után 
egy kis beszűrődés támad, a mely csakhamar újra eloszlik. 

Ügy látszik tehát, hogy esetünkben egy nem pathogén erjedési 
baktérium volt jelen, a mely a. szénhydrátok közül a szőlő- és tej-
czukrot megbontja s egyebek közt vajsavat képez. Tudvalevő, hogy 
a legtöbb eddig ismert vajsaverjesztő anaerob, csakhogy ezek nagy
részt folyósítók és spórákat képeznek. E szerint ezt a baoillust nem 
azonosíthatjuk az eddig ismert vajsaverjesztőkkel. Alaki tulajdon
ságaira nézve legközelebb áll WELCH és NUTALL említett bacillusaihoz, 
csakhogy a mi esetünkben a fonálképzés igen kifejezett volt, míg 
WELCH és NUTALL nem láttak hosszabb lánczokat. Miután az ese
tünkben talált baeillus összes lényeges tulajdonságait egyéb leírt 
bacillusoknál nem találtam fel, bac. cadaveris butyricus-imk neveztem 
el azt, hogy a névben egyrészről az előfordulási hely, másrészről 
az erjedési tulajdonságok kifejezésre jussanak. 

A mondottakból kitetszik, hogy itt nem igazi rothadással, 
hanem egy szokatlan erjedési folyamattal van dolgunk, a mely a 
vérben, annak szénkydrátjaiból a halál után jött létre. Valószínű 
az is, hogy ezek a bacillusok az agónia alatt a tápcsatornából jutottak 
& vérbe; az a körülmény legalább, hogy a bacillusok a vérben 
mindenütt felszaporodtak, a mellett szól, hogy a véráram vitte 
szét -őket. 

E mellett szólnak egyéb szerzők állatkísérletei is. így pl. 
CHVOSTEK és EGGER igen szabatos állatkísérletekkel mutatták ki, 
hogy az agónia alatt baktériumok juthatnak a véráramba; ők ugyanis 
házi nyulakat fagyási vagy fulladási halálnak tettek ki s az agó
niában, mikor a szív még vert, bacillusokat tudtak náluk a vérben 
kimutatni, mégpedig főleg akkor, ha a bélcsatorna telt volt.1 A mi 

1 CHVOSTEK U EGGER. Ue die Invasion v. Mikroorganismen in die Blut-
bahn wáhrend der Agonie. Wien. Klin. Woeh. 1897, 3. v 
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esetünkben az agónia alatt a bacillusok bevándorlására a viszonyok 
egészen kedvezők voltak, mert a bélcsatorna szokatlanul telve volt, 
a halál pedig fulladás folytán következett be. 

Sokkal nehezebb azt meghatározni közelebbről, hogy a bacil
lusok a tápcsatorna mely részén hatoltak be a vérbe. A gyomorban 
levő vajsavas erjedés azt a gondolatot kelti, hogy a vér elárasztása 
a gyomor felől történt, vagy magának a gyomorfalnak véredényein 
át, vagy a tüdőcapülarisok utján az esetleg aspirált hányadékból. 

Fájdalom, a gyomortartalom bakteriológiai vizsgálatát annak 
idején elmulasztottuk, a mit annál inkább sajnálok, mivel nem rég 
egy esetben a gyomortartalomban a leírtakhoz hasonló bacillusokat 
lehetett kimutatni. Egy pylorusszűkületben elhalt nő bonozolásánál 
ugyanis a tágult gyomorban nagymennyiségű véres, gyengén savanyú 
folyadékot találtunk, a mely górcső alatt igen sok sarcinán kivűl, 
nem mozgékony, GBAM szerint festhető bacillusokat is mutatott. 
Magasan megtöltött szőlőezukros agarcsövekben a gyomortartalomból 
csupán ezen bacillusok fejlődtek ki, a melyek tiszta tenyészetben 
ugyanazon lényeges tulajdonságokat mutaták, mint a leírt post-
mortális gázképződés okozói. (Obligát anaerobiosis, erélyes gázképzés 
szőlőezukros gelatinában, a mely nem folyósodik el.) Úgy látszik 
tehát, hogy a gyomortartalom pangása bizonyos gázképző anaerob 
baktériumok kifejlődését előmozdítja. 



Szövettani vizsgálatok gerinczagysérülés egy esetében. 
(Közlemény a m. kir. Ferencz-József tud. egyetem kórboaoztani intézetéből 

Kolozsvárt). 

DB. VESZPRÉMI D. tanársegéd.' 

A gerinczagy traumás sérülései u t án fellépő kórboncztani és 
szövettani elváltozások vizsgálására a ránylag csak igen r i tkán nyílik 
alkalom, részint mert a gerinczagyat érő t r aumás sérülések is r i tkák, 
részint pedig, mert ezek a legtöbbször oly súlyosak, hogy vagy 
rögtöni, vagy oly rövid idő alatt bekövetkező halált okoznak, hogy 
e miatt a t rauma által közvetlenül előidézett sérülésen kivűl a 
gerinczagynak valamely másodlagos elváltozása fel sem is léphet. 
Azonkívül a szövettani vizsgálás módszerei is nem nagyon régóta 
olyanok, hogy, a gerinczagy bonyolult szerkezetében beállott zavarok 
kellőképen kimutathatók, krit ikailag mól ta thatók legyenek, s a végső 
czél elérésére, hogy t. i. belőlük a kl inikai tünetek magyarázhatók 
s kellőképen mérlegelhetők legyenek, nem eléggé segítették a vizsgá
lókat. A makroskópos lelet pedig épen a gerinczagy bántalmak-
nál vajmi r i tkán nyújt kellő támpontot és felvilágosítást az élőnél 
észlelt tünetek magyarázására. Pedig az ily esetek azért is igen 
tanulságosak, mert a gerinczagy sérülései u t án fellépő degeneratiós 
elváltozások — egybevetve a klinikai tüne tekkel — a gerinczagyban 
baladó rostrendszerek lefutásának és topographiai viszonyainak tanul 
mányozására is igen alkalmasak. 

A gerinczagynak másodlagos degenerat ióira vonatkozó vizsgá
latok az irodalomban általában nem nagy számmal találhatók s 
ezeknek legnagyobb része is különböző á l la tokon végzett kísérletek
nek eredményét tárgyalja; s e vizsgálatok is a fősúlyt nagyobb részt 

1 Előadta az „E. M. E " orvos-természettudományi szakosztályának 189^ 
október 14-én tartott orvosi szakülésén, 
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az elpusztult idegelemek regeneratiójának, valamint a sérülés helyén 
fellépő úgynevezett t raumás degenerationak a tanulmányozására fek
tetik, azon kérdésre akarván feleletet találni, hogy a bármely ok 
folytán tönkrejútot t idegelemek újra képződnek-e s ezen esetleg újon
nan képződöt t idegelemek működésre képesek-e! — míg a t r auma 
helyétől t ávolabb fellépő másodlagos elfajulást csak kevesen figyelték 
meg s mégkevésbbé foglalkoztak azzal, hogy minő az idegsejtek 
magatar tása s általában a szürke állomány viselkedése a másodlagos 
degenerationál. 

Mindazonál ta l a gerinczagynak ily irányú vizsgálatait, s az 
ezek után nye r t eredményeket a szerzőknek ezekhez fűzött követ
keztetéseivel együtt — a mennyiben azokat vonatkoztatni lehet a 
jelen eset nyújtot ta adatokra — legalább röviden összefoglalva az 
alábbiakban fölemlítjük, bárha azok sok tekintetben különböznek a 
tárgyalandó esetben fellépett másodlagos elfajulástól. 

A mi a degeneratiós elváltozások kezdetét illeti Schieferdecker1 

pontos vizsgálatai alat t a degeneratiót 14 nap múlva látta fellépni s 
kezdetén azt talál ta, hogy a velőshüvely és tengelyfonál festó'dési 
viszonyai vál toznak meg. 3—4 hét múlva az idegrostok a degeneratió 
területén hiányoznak, mintha a kötőszöveti gerendázatból ki volnának 
húzva ; a 8-ik héttől kezdve a kötő szöveti gyűrűk megvastagodnak s 
az üregecskék, melyekben az idegrostok foglaltak volt helyet szűkeb
bek lesznek, sőt közűlök némelyek egészen eltűnnek, a mely folyamattal 
egyidejűleg s ennek következményeként a degenerált kötegek térfogata 
kisebbedik. 

Részletesen vizsgálta és írta le HÓMÉN 2 a másodlagos felhágó 
elfajulást összehasonlítva állatkisérleteinek eredményét emberi gerincz-
velőnól ta lá l t leletekkel. Kísérleteit kutyákon végezte, a melyeknél a 
másodlagos felhágó degeneratiót megtalálta már három nappal a műté t 
után a ger inczagynak úgy háti, mint nyaki részében. Az elváltozás lénye
gét abban ta lá l ta ez időben, hogy legelőször is a tengelyfonál meg
duzzad, szemcsés lesz s igen roszszúl festődik. A leszálló degeneratió 

• SOHIKFKBDKCKRB: Ueber Kegeneration, Degeneration u. Architectur des 
Rückenmarks. Virch. Arch. Bd. (37. 187G. - ' 

• HOMÉK. Experimenteller Beitrag zur Pathologie u. pathol. Anat. des 
Rückenmarks, speciell mit Hinsicht auf die secund. Degeneraüon. *ortscnr. a. 
Medizin 1885. 
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hét nap múlva mutatkozik. A tengelyfonal elváltozását nemsokára 
követi a velőshüvely elváltozása is, úgy hogy egy idő múlva haránt
metszeteken e ket tő opticailag már nem különithető el. Azonban 
lehetséges az is, hogy a velőshüvely elváltozásai kimaradnak a tengely
fonálnak kifejezett megbetegedése mellett. A 20-ik naptól kezdve elő
térbe lép a neuroglia sejtjeinek duzzadása is s az erre következő idő
ben a gliasejtek részéről csekély fokú szaporodás észlelhető, a melylyel 
egyidejűleg a glia reezézeten is kis fokú megvastagodás vehető észre. 
Kétségtelen mitosis alakjait a készítményeknek F-LEMMiNG-féle folyadék
kal való kezelése után a másodlagos degenerat ió területében levő 
gliasejteken nem találta. H Ó M É N a 20-ik nap után talált corpora 
amylaeea-kat, s 1—2 hónap multán szemcsés sejteket. 8—9 hónap 
múlva a glia gerendázat megvastagodása mindinkább kifejezett lesz, 
azonban a glia magvak szaporodása még ekkor is igen csekély mérték
ben történik. Ember i gerinezagynak vizsgálatánál lényegileg ugyan
ilyen eredményre ju to t t , csakhogy a glia sejteknek szaporodása vala-

. mint kifejezettebb. 
Behatóbban foglalkoztak a másodlagos degeneratióval TOOTH és 

BARBAOCI is. T O O T H 1 szerint — ki ember ós majom gerinozagyát vizs
gálta — a degeneratió a tengelyfonál duzzadásával kezdődik. Különb
séget tesz a seb környékén fellépő t raumás s az ettől távolabb kifejlődő 
másodlagos degeneratió között, a mely fölfelé 3 , lefelé pedig 5 nap 
után mutatható ki legelőször. TOOTH igen pontos vizsgálatai közben 
egyáltalában nem találta a gerinczagyi idegrostok regeneratiójának 
még nyomait sem. 

BARBACCJ 2 több ízben végzett kiterjedt vizsgálatokat a gerincz
agy másodlagos degeneratióját illetőleg, s azt találta, hogy az felfelé — 
a hátsó kötegekben — a sóríílés után 4—5 n a p r a lép föl; egy esetben 
már 3 nap 16 óra multán. Esetében a degenerat ió egészen a nyúltagyig 
kisérhető volt. Legújabb ez évben közölt :— vizsgála ta i 3 kísérleteken 
alapulnak, a melyeket macskákon végzett 9 esetben s megfigyelés alá 

1 TOOTH. The Goulstonian Lectures on secondary degeneration of the spinal 
cord. British medical Journal. Vol. I. 1889. 

2 BAKBACCI. Die secundáren, systernatischen, aufsteigenden Degeneratio-
nen.des Rückenmarks. Centralbl. f. patholog. Anat. 1891. N° 9. 

- . 3 Ueber die secund. Degenerat, welehe auf die Langsdurchschneidung 
des Biickenmarks folgen. Beitrage v. Ziegler 1898. XXIII. 
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vette a szerint, hogy mily gyökmagasságban ejtette a sértést a gerinez-
agyon — úgy a leszálló, mint felhágó degeneratiót. E vizsgálatok ered
ménye lényegében megegyezik a korábbiakkal . 

A másodlagos elfajulásra vonatkozólag pontos és részletes vizs
gálatokat végzet t STROEBE1 a ki egyébiránt ama kérdés eldöntését 
tar tot ta szem eló'tt, hogy a gerinczvelő átmetszése után jönnek-e 
létre a hegszövetben újonnan képződött idegrostok? Tehát , hogy a 
gerinezagy szövetének tulajdonkópeni regeneratioja lehetséges-e? 

E kérdés földerítésére állatkísérleteket végzett, nevezetesen 16 
esetben nyulakon, a melyeknek gerinczagyát vagy teljesen vagy csak 
részlegesen metszette át, s az átmetszés után 1 egész 45 napig te r 
jedő különböző időközökben vette vizsgálat alá a kísérleti ál lat 
gerinczvelőjét. E vizsgálatainak részletes ismertetését, mivel azok 
nem vonatkoznak szorosan a tárgyra, mellőzve, csupán annyit vé lünk 
fölemlítendőnek, hogy a föltett kérdés második részére azt nyer te 
eredményképen, hogy a regeneratióra egy bizonyos kísérlet megindul 
ugyan, azonban a gerinczvelőnek tulajdonképeni regeneratioja nem 
jön létre. A szemcsés sejtekre nézve úgy vélekedik, hogy azok kizá
rólag a gerinczvelő fix kötőszöveti sejtjeinek származékai és a 40- ik 
nap előtt csak igen r i tkán jönnek elő. A eorpora amylacea képző
dése a degeneral t tengelyfonálból indul ki a velőshüvely hozzájáru
lásával. 

STEOEBE kísérletért; egyúttal felhasználta a gerinczagy sérülése-
után fellépő másodlagos elfajulás szövetfejlődésének tanulmányozá
sára is, a mely czélból gerinczagymetszeteit MüLLER-féle folyadékban 
rögzítette, később MARCHI vagy FLEMMING oldatokkal kezelte és 
WEIGERT szerint festette. A górcsői vizsgálatoknál az ágyéki gerincz
velő teljes átmetszése után, már 24 óra multán úgy a háti , m in t a 
nyaki gerinczvelőben egyes typusosan degeneralt rostokat t u d o t t 
kimutatni a há tsó kötegek dorsalis részében, közel a középső sövényhez. 
3 és fél nap (84 óra) múlva a dorsalis, valamint cervicalis ger inez
agy részletek harántmetszetein a hátsó kötegnek másodlagos felhágó 
elfajulása a középseptumtól mindkét oldalt teljesen, illetve élesen 
elhatárolva háromszög alakban jól kifejezve látszik. 

> STKOEUK: Experiment Untersuch. über die degenerativen u. reparato-
rischen Vorgánge bei der Hoiluag v. Vcrletz. de-s Rückenmarks nebst Bemerk. 
zur Histogen. cl. sec. Degener. im Rückeumark. Beitrage v. Ziegler. 1894. XV. 

Ériesitő (orvosi szak) 1898. • 1 4 
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A histologiai folyamatok a degeneratió kezdeti időszakában a 
gerinezvelő rostjaira nézve, csaknem teljesen ugyanazok, mint a 
peripheriás idegrostoknál. I t t a velőshüvelynek és tengelyfonálnak 
elsődleges széteséséről van szó, még pedig oly formán, hogy a velős
hüvely a tengelyfonálnak egyidejű duzzadása mellett egyes rövidebb, 
eleinte hengeres, majd később tojásdad velő segmentumokra válasz
tódik szét, a melyek között aztán a tengelyfonál átszakad. A nagyobb 
velősosomók szétesnek kisebb cseppekké, mig a tengelyfonalak finom 
szemesés törmelékké oldódnak fel. Minden esetre joggal vehető fel, 
hogy az említett kezelés mellett való feketére festődést, a velős-
cseppeknek legalább is egy bizonyos részénél, a myelinnek zsírrá való 
átalakulása hozza létre. 

A peripheriás idegrostok degeneratiójánál a harmadik napon 
a képet a ScHWAsw-féle burok sejtjeinek burjánzása uralja, a melyek 
ugyanis élénken burjánzanak és az elfajulási termékeknek felszívó
dásában játszanak nagy szerepet, a mennyiben ezek a velőshüvely
nek és tengelyfonálnak törmelékeit protoplasmájnkba fölveszik és 
szemcsés sejtekké alakúinak át. Ezen tüne teknek egész csoportja a 
középponti idegrendszerben kifejlődő másodlagos elfajulásnál elesik 
és a degeneratiónak, nevezetesen a gerincz velőben olyannyira lassú 
továbbfejlődése, a nagy és szét nem darabolódot t myelin-rögöknek 
hosszú időn át vesztegetése abból magyarázható ki, hogy az állandó 
sejtes elemeknek phagocytás tevékenysége, csak igen későn beálló 
és nagyon lassú. 

A gerinczagy másodlagos degeneratiós területében is előjön az 
állandó szöveti sejteknek burjánzása ez inger következtében és ez 
ott az első időben legalább is főleg a gl iából indul ki, a melynek 
sejtjei megszaporodnak, rostjai duzzadtak, vas tagabbak lesznek, úgy, 
hogy a glia hálózat, a mely a degeneralt ros tok helyén maradt részeket 
körülveszi, a rákövetkező időben mindinkább szűkebb és szűkebb lesz. 
Az elfajult részletek hosszmetszetében épen úgy, mint a traumás 
degeneratió területében az egyes szélesebb rostokon a glia szaporodás
nak ezen folyamatát, a mely sclerosishoz vezet, jól lehet követni. Azon
ban a glia szövetének ezen szaporodása a másodlagos degeneratió 
területében — ép úgy, mint a gerinezvelő sebnek reactiós zónájában — 
a sérülést követő 45-ik napig meglehetősen kis fokú és (HÓMÉN, TOOTH, 
FŰESTNER, KNOBLAUCH szerint) még a következő hónapokban is nagyon 
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lassan halad előre, ámbár BARBACCI már ' a 30—40-ik napon a rostok 
és glia magvaknak jelentékeny szaporodását veszi fel. 

STKOEBE-nek sikerűit először — ámbár korábban már BARBACCI és 
HÓMÉN is vél ték magoszlási alakok nyomait találni — sok FEEMMING 
szerint kezelt gerinczagy metszetnek tüzetes átvizsgálása u tán a 
másodlagos degeneratió területének glia sejtjein egyes typusos mitosiso-
kat találni. 

Kötőszövetek, edények a 45 napig csak igen csekély mértékben 
vesznek részt a reactiós burjánzásban. 

A kl inikai tünetek megfigyelésével kapcsolatban BuuNs'-nak volt 
alkalma egy esetben vizsgálatokat végezni; esete 21 éves egyénre vona t 
kozik, a ki padlásról bukot t le fejjel lefelé és tarkójára s hátára esett , 
a minek következményeként az alsó végtagoknak, hólyagnak és vég
bélnek hüdése állott be. Mintegy 8—10 nap múlva csigolya resectiót 
végeztek nála, a mely alkalommal csontszilánkokat, nagy mennyiségű 
véralvadékot távolí tot tak el a sérülés helyéről. A műtéteinek sebje 
asepticusan gyógyult , mély heg képzésével. A betegnél felfekvés s foly
ton fokozódó gyengeség — a sérülés után 106 nap múlva halál t 
okozott. 

Seetiónál a gerinczagyat a 7-ik nyaki csigolya magasságában — 
á csigolyáknak vízszintes, irányban történt eltolódása miatt — teljesen 
laposra nyomva találták, s e terűlet magasságában lépett be a 8-ik 
cervicalis és az első dorsalis gyök, a melyek frissen szürkés színt 
mutat tak. A gerinczagyon, kivéve a t raumás degeneratiót m a k r o s -
kóposan valamely feltűnő eltérést nem lehetett találni. BKÜNS a 
gerinczagynak chromsavban történt több hétig tartó keményítése u t á n 
valódi másodlagos degeneratiót talált fölfelé a 6-ik cervicalis gyöktől , 
a melyben részt vettek a GOLL kötegek egészen, a BÜRDACH kötegnek 
csak egy kicsiny része, a GOWERT féle pályák és a kisagy oldal
kötegek. Leszál ló degeneratió található volt a keresztezett pyramis 
pályákon, a mellső oldalkötegek szélein, a melyek egészen a sacral is 
gerinczvelőig kísérhetők voltak; továbbá leszálló degeneratió a há tsó 
kötegek egy bizonyos részében, a melyet az 5-ik dorsalis segmentumig 
lehetett köve tn i . Azonkívül az alsó végtagok izmaiban ós idegeiben 
kisfokú degenerat ió volt kimutatható. 

1 BKUNS. Tr.iumatische Zeratörung úes Rückemmurks Archív f. Psvch. 25. 
Bd. 1893. 

Iá* 
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Ezeken kivűl még számosan végeztek ugyan vizsgálatokat, 
nagyobbrészt állatkísérleteket, s úgy az így előidézett, valamint 
emberi gerinczagy sérülések után fellépő másodlagos elfajulásokat a 
topographiai viszonyok és szöveti elváltozások szempontjából tárgyal
ják ugyan, azonban igen sok tekintetben eltérnek a tárgyalandó esettől, 
a mely a hátsó kötegekben a másodlagos felhágó degeneratiónak 
egészen jellegzetes kópét nyújtja, a nélkül, hogy más — mint a hátsó 
gyökökkel összefüggő-pályákon valamely eltérés található volna. 
Esetünk épen az által ritka és kiváló fontosságú, hogy a cauda equina 
lévén teljesen átszakadva a degeneratió a hátsó kötegekben kisérhető a 
gerinezvelő egész hosszában fel a nyúltagyba. 

Rátérve ezek után az eset ismertetésére, legelőbb is pár szóval 
az előzményekről számolok be. 

F . L. 38 éves fazekas, múlt év október elsején agyagbányában 
dolgozott, a midőn a bányába beomlott föld maga alá temette, 
kiszabadítva, nem tudott a lábaira állani, vagy alsó végtagjait moz
gatni, vizeletét, székét maga alá bocsátotta. A beteg a sebészeti 
klinikára vétetett fel, a hol időnként 38—39 fokig menő hőemel-
kedései voltak, nagy decubitusa fejlődött, míg aztán a tünetek vál
tozatlan fönnállása mellett és folyton előre haladó gyengeség, elesett-
ség után, október 30-án, tehát a sérülés után épen 30-ik napon, 
a beteg meghalt. 

A sectio másnap volt ugyan, azonban a gerinczagy még ugyan
azon napon, két órával a halál után kivétetett. Seetiónál már a 
kíüvizsgálat alkalmával lehetett megállapítani a gerinczoszlopnak a 
negyedik ágyéki csigolya magasságában történt ftczamát, a mennyi
ben a decubitus közepe táján a hátraficzamodott negyedik ágyéki 
csigolya tövisnyújtványa 2 cm.-re emelkedett ki a szomszédos bőr 
színtje fölé, csúcsán csonthártyától fosztott, szennyes szürke színű 
volt. A gerinczoszlop egészében a következő magatartást mutatta : 
a negyedik ágyékcsigolya magasságában hátrafelé íiczamodott (I. ábra) 
s egyszersmind fölfelé is csúszott, úgy, hogy a 3-ik ágyéki csigolya
test alsó szélének mellső része körűlbelől az 5-ik ágyéki csigolya
test közepével esik egy magasságba, hátsó része pedig közvetlenül 
érinti a 4-ik ágyéki csigolya testének mellső felszínét, a hol — ennek 
közepe táján — egy babnyi mély gödröt is vájt magának (I. ábra a). 

H Í • 
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Az eltolódás a 3-ik ágyéki csigolya alatt hátrafelé körűlbelől 3 cm.-t 
tesz ki, míg a magassági irányban való eltolódás 4 cm.-t. A gerincz-
oszlopnak a ficzarn helye alatt levő része a felsővel hegyesszöget 
képez, a mely mintegy 25°-ot tesz ki és csúcsával lefelé tekint. A 
ligament, longit. ant. átszakadva nincs, azonban a 3-ik ágyéki csigo
lyáról direkt az 5-ikre megy át (I. ábra l); a 3-ik és 4-ik ágyéki 
csigolya közötti porczkorong teljesen el van pusztulva s helyét geny 
tölti ki. A gerinczagy cauda equinájának a 3-ik és 4-ik ágyék
csigolya közti porczkorong magasságában fekvő része teljesen át van 
szakadva, s a szakadási végek egymás
tól 2 cm.-re eltávolodtak, czafatosan szét-
máltak. 

Maga a gerinczagy megtekintésnél 
valamely rendellenességet nem mutatott, 
elég tömött, kissé vérszegény s hátsó 
kötegeiben inkább a BuRDACH-kötegek 
tűntek föl kissé szürkéseknek, áttetszők
nek. Azonkivfíl gennyes és diphteriás 
cysto-pyelo nephritist — melyből a bak
térium coli commune volt tisztán kite
nyészthető — nem valami nagyfokú tüdő-
tuberculosist és enteritis haemorrhagica-t 
lehetett még jelen eset sectiójánál találni. 

A gerinczagyból egyes különböző 
helyről vett darabkák azonnal alkoholba, 
a többi rósz MüüER-fóle folyadékba téte
tett. A keményítés fokozódó töménységű 
alkoholban, a beágyazás pedig celloi-
dinba történt. Az alkoholban rögzített metszetek festése részint 
methylén-kékkel, részint haematoxylin-eosinnal történt. Másféle mód
szerek szerint is voltak festve ugyan metszetek, azonban a methylen-
kék és a haematoxylin-eosin ennyira megfelelők voltak, oly világos, 
tiszta képet nyújtottak, hogy ezek mellett a többiek egészen mel
lőzhetők voltak. A MÜI.LER féle folyadékban néhány hétig kemé
nyített gerinczvelő különböző részeiből egyes darabkák MARCHi-féle 
folyadékba ( i rész l % - o s osmiumsav, 2 rész Müller-féle folyadék) 
tétettek s abban 3—4 hétig voltak-; a tisztán MüLLER-féle folya
dékkal kezeltek pedig WEiGERT-féle haematoxylinnal lettek festve. 

I. ábra. 
A gerinczoszlop flczama. IV L ne
gyedik, III L harmadik ágyéki csi
golya: a a 3-ik ágyéki csigolya tövis-
nyújtványa által vájt üregecske : / 

ligament, longit. ant. 
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Mielőtt az eset szövettani vizsgálatának leírásába bocsátkoznál^ 
legyen szabad a későbbiekre tekintettel , csupán a hátsó kötegek 
rostjaira vonatkozó s a legújabb vizsgálatokon (EMNGER, LENHOSSÚK, 

RAMÓN-Y-KAYAU, RAUBER, SCHAFFER, SCHMAUS stb.) alapuló nézeteket 

lehetőleg röviden feltűntetni, mert ezek ismertetése úgy a physio-
logiai, mint pathologiai viszonyok megértését nagyon megkönnyíti . 

Ezek szerint általában az összes pályák, melyek az agytól a 
gerinczagyon keresztül az izomrendszerhez, és az érző végkészülé
kektől szintén a gerinczagyon keresztül az agyhoz vezetnek, egyes 
tagokra — u. n. Neuron-okra — oszthatók. Minden egyes neuron 
3 részből á l l : egy dúczsejtből, ennek protoplasma nyújtványaiból — 
a dendritekből — a melyek hozzá vezetnek, tehát cellulipetalis 
jellegűek, és egy korábban tcngelyfonál nyúj tványnak nevezett neurit-
ből, mely a dúczsejtből elvezet, tehát cellulifugalis jellegű. A neuritek 
épen úgy, mint a dendritek szabadon végződnek igen finom elága-
zódásban a telodendritekben. A neuri tek út jukban számos oldal
ággal — collateralis — bírnak. Az egyes neuronok nem állanak köz
vetlen összeköttetésben egymással, hanem a vezetés bizonyos érintkezés 
által történik, a mennyiben egyik neuron a másikkal az előbbi 
neuritjének s az utóbbi dendritjének telodendrit je által függ össze. 

A hátsó kötegekben haladó pályák centripetális rostokat tar
talmaznak s általában egész lefutásukban ké t részre oszthatók: egy 
peripheriás részre, a melynél közbe van ik ta tva a ganglion inter-
vortebrale, s épen ez által is különbözik a mozgató pályától; ez 
tar t a nyúltagyban levő nucleusokig és egy nueleo-corticalis részre: 
a nyúltagy és kéreg közötti pályára. E pályáknak legtávolabbi 
kiindulási pontjai az érző végkészülékek te lodendr i t je i ; amelyeknek 
folytatásaként kiinduló dendrit — mintegy dúczsejt cellulipetalis 
nyújtványa — a csigolya közti dúczsejtek egyikébe vezet, a melynek 
cellulifugalis nyújtványa, a neurit j u t a há t só gyökökbe s ez által 
a hátsó kötegekbe. Ez a dúczsejt képezi egyszersmind trophicus 
középpontját is a belőle kiinduló neuri tnek. 

A hátsó kötegek legalsó segmentumaiba — mondjuk sacralis 
részébe —• lépő gyökrostok a hátsó szarvak medialis széléhez feküsz-
nek oda és képezik az úgynevezett oldalsó gyökzónát. A legköze
lebbi gyökmagasságban, hol új idegrostok lépnek a gerinczagyba, 
az előbbiek beljebb a közép felé nyomatnak úgy, hogy most az 
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előbbi rostok és a hátsó szarv között ez újabban belépő rostok fog
lalnak helyet s ez így ismétlődik valahányszor új gyökök rostjai 
térnek a hátsó kötegekbe, mi által a hátsó kötegek rostjai alulról 
fölfelé ferdén haladnak, a mennyiben pl. a sacralis gyökök rostjai 
a gerinezagy magasabban fekvő részeiben a közép septumhoz egé
szen közel találhatók fel. A nyúltagyba fölérve az érzést vezető 
pályák I. neuronja véget ér és itt a dúczsejteknek két külön cso
portjával lépnek összeköttetésbe, a nucleus funiculi gracilis és nuc-
leus funiculi cuneatival. E dúczsejtek neuritjeikkel képezik az új 
neuront, a melyeknek egyszersmind — valószínűleg — trophicus köz
pontjai is. Ez új rostok az agy felé haladnak s az olivák között 
lelhetők fel, majd kereszteződve alkotják a hurkot, a mely áthalad 
a hídon s itt három részre oszlik. A rostok egy része a tegmen-
tumon, majd a capsula internán keresztül eljut az agykéreghez, 
másik része a corpus quadrigeminumhoz, míg harmadik része a 
thalamus opticushoz, illetve a nucleus lentiformishoz megy. 

Ide tartoznak még a reflex collateralisokat képező s szintén a 
hátsó gyökökből kiinduló rostkötegek, a melyek a gyökökből egye
nesen a hátsó szarvakban levő orsó alakú dúczsejtekkel lépnek 
érintkezésbe, más részük összeköttetést létesít a mozgató pályákkal, 
a mennyiben a mellső szarvak mozgató dúczsejtjeihez haladnak, a 
honnan, mint e pálya második neuronja, új rostok mennek a mellső 
gyökökkel, egyszersmind ellátva rostokkal a comíssura anteriort. 

Ezek szerint a hátsó kötegeket felfelé vezető és kizárólagosan 
a hátsó gyökökből eredő rostok alkotják. 

Esetünkben a gerinezvelőn a MARcm-féle folyadékkal való 
kezelés után a következő igen szépen kifejezett elváltozásokat lehe
tett találni. 

A oonus terminálisban, továbbá úgy a sacralis, mint a lum-
balis részletekben (egészen a 4-ik ágyéki gyök magasságáig) az egész 
hátsó kötegben egymás mellett sűrűn álló, feketére festődött szem
csék láthatók, a melyek a hátsó kötegeknek már szabad szemmel 
is jól észrevehető feketés színt kölcsönöznek, szemben a gerinczagy 
többi részének sárgásszürke színével. E fekete szemcsék eltöltik az 
egész hátsó köteget, úgy, hogy annak határait éles vonallal min
denütt a szürke állomány hátsó szarvai képezik; azonkívül ugyan
csak szabad szemmel jól látható a hátsó gyököknek hasonlóképen 
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feketés színe (II. ábra 9.) Lupe nagyításnál e finom fekete szemesek 
már nemcsak a hátsó kötegekben találhatók, hanem innen kiindulólag 
a szürke állományba is betérnek, hosszabb-rövidebb s meglehetősen 
szabályos, részint egyenes, részint mérsékelten ívelt hosszúsorokat 

II. ábra. 

Metszetek a gcrmczagy különböző magasságából (Marchi szerint kezelve). / . afossarhomboidea 
alsó vége fölött 5 mm.-rel, 2. a fossa rhomb ahsó vége, 3. u. a, alatt 8 mm -rel, 4- a fossa 
rhomb. alsó vége alatt 13 mm,-rel, 5, pyraniis kereszteződés magasságában, 6. a 3-ik nyaki 
gyök, 7. a 8-ik nyaki gyök, S. a 10-ik háti gyök, 9. a 4-ik ágyéki gyök magasságából. /a fasc. 
ant.; fi fasc. lat.: fj> fasc. poat.: fc fun. cuneati: fg fun. gracilis ; nfg nucl. funic. grac: dp 

decuss. pyram. fs fasc. solit.; o oliva. 

képezve (III. ábra d), a melyek kísérhetők egészen a mellső szarvak 
dúozsejtjeiig s innen a mellső gyökök egyes rostjaiban (III. ábra e) 
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haladnak ki a gerinezagyból. Egy másik részük a mellső szarvak 
dúczsejtjeitől a mellső alapkötegen és a mellső eresztéken keresztül 
átmegy a túlsó oldali mellső kötegekbe. Hasonlóképen föl lehet 
találni ily fekete szemcséket a comiss post.-ban, valamint olyanokat 
is, a melyek egyenesen a hátsó szarvakba lépnek be. 

A háti részletek hátsó kötegeiben e fekete szemcsék már kez
denek kisebb térre szorítkozni, úgy, hogy a 10-ik háti gyök magas

ul, ábra. 
Gerinczagy metszet a 4-ik ágyéki gyök magasságából, ct degeneralt hátsó kötegek; b oídalköteg ; 
c degeneralt hátsó gyökök; d degen. rostok a szürke állományban; e deg. rostok a mellső 

gyökökben. 

ságában (II. ábra 8) mindkét hátsó szarv mediális oldalán már egy 
keskeny esik marad szabadon, a melyben az említett fekete szem
csék egyáltalában nem találhatók. A szabad szemmel itt is jól lát
ható degeneralt terűlet háromszöget képez tehát, a melynek csúcsa 
a hátsó eresztéknél, alapja pedig a hátsó kötegnek gerinczagyi szélén 
van, s e háromszöget a fiss. long. post. két egybevágó félre osztja. 
E degeneralt terület a háti részben fölfelé folyton kisebb és kisebb 
térre szorítkozik. Szembeötlő jelenség, hogy a háti részletekben a 



206 0 E . VJSSZPKEMY D. 

szürke állományban degeneralt rostok egyáltalában nem voltak talál
hatok górcsői vizsgálattal sem. 

Innen kezdve fölfelé megint aránylag kisebb tért foglal el az 
elfajulás a hátsó kötegekben, nevezetesen úgy két oldalt, mint a 
fiss. longit. post. irányában. Ugyanis már a harmadik nyaki gyök 
magasságának megfelelő metszetben (II. ábra 6) a degeneratiós 
részlet már csak keskeny részét foglalja el a hátsó kötegeknek a 
fiss. longit. post. két oldalán, úgy, hogy csak a funiculus gracilis 
területében találhatók a fekete szemcsék, a- melyek a comissura pos-
terior felé hegyesszögben végződő területet képeznek, a mely nem 
is terjed a comiss. posteriorig, hanem elől szabadon marad terűlet, a 
mely összefoly egyszersmind a hátsó szarvak medialis oldalán talál
ható ép részlettel, úgy, hogy itt a degeneralt terület minden oldalon 
ép gerinozvelő szövettel körülvett háromszögre szorítkozik, melynek 
alapját itt is a hátsó kötegeknek hátrafelé tekintő széle képezi. A 
nyaki gerinozvelő magasabb segmentumaiban fokozatosan kisebbedik 
a degeneralt terület úgy két oldalt, a fissura longit. post. mellett, 
mint annak irányában, azonban még mindig követhető szabad szem
mel a nyűltagyba is, a melynek azon részében, a hol a pyramis 
kereszteződés történik (II. ábra 5) háromszög alakját még mindig 
megtartja ugyan, azonban a fekete szemcsék elosztódása itt már 
megváltozik. Ugyanis a háromszög alapját meglehetősen széles s 
épen oly sötét árnyalatú csík képezi, mint azt a gerinozvelő nyaki 
vagy akár ágyéki részletében lehetett látni; a háromszög csúcsa felé 
ellenben a szín világosabbá lesz, a mi az által van föltételezve, hogy 
e területen a fekete szemcsék már sokkal kevesebb számmal talál
hatók; itt már föllelhetó'k a nucleus funiculi gracilis duczsejtjei. A 
nyúltagy magasabb részleteiben e kép csak annyiban mutat válto
zást, hogy a nyúltagy hátrafelé tekintő szélén levő sötét feketés sáv 
mell-hátsó irányban mindinkább keskenyebb lesz, a befelé terjedő 
részletekben a szemcsék mind kevesebb számúak, ritkább elrende-
ződésűek, e miatt általában a degeneralt terűlet határai a nyúltagy 
állománya felé elmosódottabbakká válnak, a nucleus funic. gracilis 
sejtjei pedig mindinkább nagyobb- számmal találhatók. A nyúltagy-
nak azon részében, a hol az olivák legalsó része már föllép (II. 
ábra 2) e degeneralt terűlet már csak egészen keskeny fekete sze-
gélylyel árulja el magát, ettől befelé a dúczsejtek között, csak itt-
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ott lehet egy-egy finom szemcsét találni, míg végre a mellékolivák 
magasságában, a nyflltagynak a fossa rhomboidea alsó vége fölött 
5 mm.-rel levő részében (II. ábra 1) a hol a nucl. funic. graeilis 
már úgyszólva, véget ér, fekete szemcséket nem lehetett találni még 
microscopos vizsgálattal sem. 

A MüLLER-féle folyadékban hónapokig keményített gerinczvelő 
részletekből hasonló sorozatot lehetett összeállítani, a melyben szin
tén igen jól felismerhető szabad szemmel az elfajult rostokat tartal
mazó terület a gerinczvelő hátsó kötegeiben szabályosan a mediális 
septurn két oldalán ós világos sárgás színe által igen élesen külön
bözik az ép részletek sötét barnás-zöld színétől. E sorozat mintegy 
kiegészítését képezi a MARcm-féle folyadékkal kezelt részleteknek, 
s valamint ezekben fölfelé fokozatosan kisebb és kisebb terűletet 
foglal el a degeneratiós rész, épen úgy s teljesen megegyező módon 
kisebb és kisebb a csak MüLLER-féle folyadékkal kezelt részleteken 
is. Kiemeljük azon jelenséget, hogy a 2-ik és 3-ik ágyéki gyökök
nek megfelelő magasságban mindkét hátsó szarv, mediális széle 
mellett már jól felismerhető keskeny sötétebb barnás-zöld terület, a 
mely ép rostok belépése mellett bizonyít, a mennyiben e terűlet 
színe teljesen megegyezik a gerinczvelő mellső, vagy oldalsó kötegei
nek hasonlóképen sötét barnás-zöld színével. 

A WE:GERT szerint festett készítményeken a degenerált terű
let főleg szabad szemmel való megtekintésnél nem tűnik fel olyan 
szépen kifejezve, mint az előbbiekben; a mi onnan van, hogy a 
degenerált kötegekben is még elég nagy számmal találhatók WEIGERT 

szerint festődő idegrostok, illetőleg a velőshüvely még nem pusztult 
el annyira, hogy teljesen hiányozzék s így a neuroglia foglalja el 
egészen a tért. Mindazonáltal a degenerált terűletek valamivel 
világosabbaknak, sárgásabbaknak tűnnek fel, mint az ép kötegek; 
e szín legkifejezettebb a nyaki segmentumokban, a mit talán abból 
lehet magyarázni, hogy itt az elfajulásban levő terűletet mindenütt 
ép velőshüvelyű idegrostok környezvén, a festődésbeli különbség is 
szembeötlőbb, mint pld. az ágyéki részletben, a hol az egész hátsó 
köteg degenerált rostokat tartalmaz. Górcsői vizsgálatnál azonban a 
különbség ép és kóros részletek között feltűnőbb. Első pillanatra 
ugyanis felötlő körülmény, hogy míg az ép részletekben a rostok 
sűrűn egymás mellett vannak s meglehetősen egyenletes vastag-
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ságűak, a degeneralt területek likaososak, kisebb nagyobb hézagok 
találhatók bennük, a honnan az idegrostok hiányzanak. Továbbá a 
legtöbb idegrost duzzadt, körvonalai elmosódottak, rajtuk a többé 
kevésbbé kékes szürke concentrumos körvonalozottság nem ismerhető 
fel és a neuroglia, sárgás színe által jobban elárulja magát, mintegy 
előtérbe lép a velős hüvelyű idegrostok megkevesedése folytán. Ez a 
kép változatlanul található föl a gerinczvelő akármily magasságból 
vett metszetén, ugyanakkora terjedelemben, a mint az a MAECHI 
szerint kezelt vagy csak Müi-Mat-féle folyadékban keményített készít
ményeknél már le volt írva. A WEiöEKT-féle festéssel teljesen scle-
rosisos területek sehol sem voltak kimutathatók. 

A methylénkékkel és haematoxylin-eosinnal festett metszetek 
a következő finomabb szöveti elváltozásokat mutatták. A degeneralt 
terűletekben a már a WEIGEET szerint kezelt metszeteknél — leírt 
hézagok, kerekded üregek itt is feltűnnek, a melyeknek széleit a 
neuroglia hálózat rostjai képezik. A tengelyfonál csak itt-ott vehető 
észre sötét kék pontok alakjában, legnagyobb részt hiányzik s a 
neuroglia csak a már többször említett hézagokat veszi körűi. Velős
hüvely és tengelyfonál között különbséget alig lehet tenni, meg
lehetősen rosszul festődnek, homályosak, néhol finoman szemcsézettek 
és a neuroglia hálózat által képezett üregeket mint elterült egynemű 
anyag töltik ki. Igen feltűnő a neuroglia reezézetnek elváltozása, 
a melyre vonatkozólag a következőket lehetett találni: a glia sejtek 
nagy mértékben duzzadtak, nyúlványaik vastagabbak, a mag hasonló
képen duzzadt, az ép glia magvaknál sokkal nagyobb, jól kivehető 
magosával. Ez által az egész glia hálózat általában megszaporodott-
nak látszik, vagy legalább is sokkal kifejezettebb, mint a nem 
degeneralt részletekben. Magoszlási alakokat a leggondosabb ós tüzetes 
átvizsgálás után sem sikerűit találni a gerinczagynak egy metsze
tében sem. 

Feltűnő továbbá az ágyéki részben a dúczsejtek legtöbbjén a 
nagy fokú degeneratió. A mellső szavak dúozsejtjei között csak igen 
kevés számmal lehet oly sejteket találni, a melyek — a reájuk nézve 
jellemzőnek tartott — s ép voltukat bizonyító képet nyújtanák. Leg
nagyobb részük igen duzzadt, szinte felfúvódott sejt benyomását 
teszi, körvonalaik domborúak a szokásos homorú szélekkel szemben, 
s meglehetősen tág pericellularis üregben feküsznek. A mi plnsmájukat, 
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illetőleg ohromatophil állományuknak viselkedését illeti, e tekintet
ben a degeneralt sejtek elég változatosságot nyújtanak. Egy részük
nek ohromatophil állománya anynyiban mutat eltérést, hogy kissé 
töredezett, rendetlen szélekkel; szabályos, typusos elrendeződése meg
változott, a menynyiben kisebb-nagyobb, meglehetősen durva rögöket 
képez, a melyek még élénken festődnek ugyan sőt helyenként egé
szen sötét kék halmazokat képeznek, s épen e miatt a sejt szabályosan 
csikoltsága is megszűnt, e helyett az egész sejt tele van ilyen erősen 
festődött ohromatophil 
rögökkel (IV. ábra a), a 
pigmentnek megfelelő 
terület azonban, vilá
gosabb szine által és az 
által, hogy itt a ohroma
tophil állomány szem
cséi — finomabbak lévén 
az éj) sejteknél is — 
finomabbak széttörede
zésük után is, igen jól 
felismerhető (IV. ábra 
p.). Ilyen sejtek proto
plasma nyúlványai még 
elég épeknek tűnnek 
fel, a bennük levő chro-
matin csíkok elég sza
bályosak, ép szélűek, 
hosszaságra nézve is 
megfelelnek ép duczsejt 
protoplasma nyújtványainak. A mag elég jól kivehető, talán nagysága 
sem mutat eltérést, magosája szép kerek, sötéten festődött. Más sejtek
nél— talán a degeneratió előbbre haladt állapotában — a sejt körvonalai
nak domborűbb volta kifejezettebb, a ohromatophil állomány semmi 
csíkoltságot nem mutat, a perinuelearis részben igen finom, de még 
mindig sötét színnel festődő chromatin rögök találhatók egymás 
mellett igen sűrű elhelyezésben, míg a sejt széli részein a durvább 
nagyobb rögök halmaza fekszik, éles határ nélkül menve át a mag 
környékén levő finom szemcsék közé. A pigmentált hely, mint vilá-

IV. ábra. 
Degeneralt dúczsejtek az ágyéki gerinczvelö' mellső szarvából. 
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gosabb terűlet, tűnik fel némi sárgás árnyalattal, egészen finom 
szemcsékkel behintve. Protoplasma nyújtvány rosszul festődik, 
homályos, chromatin csíkjai már nem oly szépek, kisebb nagyobb 
rögökre szétestek bár hosszirányú elhelyezésük még mindig rávall a 
nyúlványok csíkolt voltára. Tengelyfonál alig vehető ki. Nagy számmal 
találhatók oly sejtek, melyeknek magvuk tökéletesen eltűnt, csak 
világosabb kerekded vagy ovális folt árulja el helyét, melynek 
szélén még valamivel sötétebb árnyalatú szegély is vehető észre (IV. 
ábra b.). A sejt protoplasmája első tekintetre egészen egyneműnek 
látszik, csak tüzetesebb megfigyelés után vehető észre, hogy egészen 
finoman szemcsézett, csak épen szélein van kevés durvább egyenlőt
len nagyságú chromatin rög. Sem mag, sem protoplasma nyúlvány, 
sem tengelyfonál nem található fel egyáltalában. Vannak aztán 
teljesen egynemű, minden szerkezet nélküli sejtalakok (IV. ábra c) , 
a melyeknek csak nagysága mutatja még, hogy valamikor duczsejtek 
lehettek. Ezek körűi nem található még pericellularis üreg sem, az 
egész a vastagabb, nagy magvű neuroglia hálózatba van mintegy 
beágyazva. I t t már sem magnak, sem chromatophil állománynak 
nyoroa sincs. 

Hasonló degeneratiót lehetett találni úgy a hátsó szarvak mint 
a sacralis mag duczsejtjein, azonban itt sokkal kisebb számban; ezen 
kivűl még az előbbivel szemben annyi eltérés is található, hogy a 
hátsó szarvak orsó alakú sejtjei között egy sem található anynyira 
halványnak — a degeneratió egyik stádiumában sem — mint a mellső 
szarvakéinál. Altalábnn azt lehetett találni, hogy még sokkal söté
tebben festődnek, mint amazok,. egyébiránt az épnek tartható sejtek 
chromatophil csikolata is sokkal sűrűbb, e miatt az egész sejt söté
tebb, de épen ezzel szemben feltűnő némely sejtnek egyneműsége, 
a magnak sötéten festődő rögökké szétesése, s némelyeknek teljesen 
homogén — bár meglehetősen élénk festődése. 

Ezen lényeges szöveti elváltozásokon kivűl úgy a szürke, mint 
fehér állományban elszórtan egy-egy corpus amylaceumot is lehetett 
találni. 

A cauda equinát alkotó rostok a sérülés helye fölött szintén 
degeneraltaknak, mondhatók, a menynyiben ezekben is egészen finom, 
osmiumtól feketére festődött sűrű szemcséket lehetett találni. Ezen 
elfajult rostok jól határolt nyalábokat képeznek, a melyek el nem 
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fajult idegrostok nyalábjaival váltakoznak. Előbbiek az érző, utóbbiak 
a mozgató idegek rost kötegeinek felelnek meg. 

Az alsó végtag peripheriás idegeiben az ép és degeneralt ros
tok nem képeznek elkülönített nyalábokat, hanem ép és elfajult ideg
rostok közvetlenül egymás mellett találhatók. A felső végtag idegei 
ezzel összehasonlítva teljesen épek. 

Érdekes és szembeötlő különbséget mutatnak továbbá a felső 
és alsó végtag izmai, míg a felkarról vett izomrostok MAncm-féle 
folyadékkal való kezelés után haematoxylin eosinnal festve a haránt 
esikolt izomrostoknak legszebb és egészen typusos képét mutatják 
szép magfestéssel, világos, tiszta harántosikolattal, addig a czombról 
vett izomrostok az előbbivel mindenben megegyező kezelés és festés 
után a következő degeneratiós elváltozással birnak: 

Az izomrostok általában duzzadtak, vastagságuk illetve széles
ségük nem oly állandóan egyenlő, mint azt ép izomrostoknál találni, 
hanem igen széles és vékony izomrostok rendetlenül váltakozva lel
hetők a készítményben, haránt csikolat csak itt-ott egy-egy keskenyebb 
izomroston ismerhető fel homályosan; haematoxylinnal a magvak 
csak igen roszúl halványan festődnek, az eosin is csak kevéssé 
kifejezett; az izomrostokban hosszsorokban elhelyezett többé-kevésbbó 
finom, osmiumtól feketére festődött zsírcseppeket lehet találni. 

A leírt esetben tehát a gerincz-oszlop ficzama miatt sérülést 
illetve teljes átszakadást szenvedtek az összes sacralis, továbbá a 
4-ik és 5-ik lumbalis gyökök, s ezáltal egészen elszakíttattak a meg
felelő csigolyaközti duczoktól. Ez a körülmény — mivel csak is 
maguka gyökök voltak sérültek — épen úgy tekinthető a véletlen foly
tán - mintha az említett gyökök akár kísérlet ezéljából lettek volna 
átmetszve s ennélfogva ily értelemben veendők és birálandók el az 
eset nyújtotta eredmények is, a melyek a gerinczagy hátsó kötegei
ben és bizonyos segmentumokban a szürke állományban is — kimutatott 
másodlagos degeneratióban nyilvánulnak. 

It t látszik helyén valónak, hogy a SÍARCHi-féle kezelés előnyei 
kiemeltessenek, a menynyiben az egyes rostok degenerátiója e keze
léssel igen szembetűnővé válik, míg más eljárásokkal hasonló ered
ményt elérni nem lehetett. E mellett bizonyít még az a körülmény 
is, hogy a jelen esetben a lumbalis .részletek szürke állományában 
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csak is a MAECHI szerint kezelt metszetekben lehetett a degeneralt 
rostokot kimutatni, szembetűnővé tenni, míg a többi kezelési és 
festési eljárásokkal ez nem sikerűit. S épen a MAECHI szerint kezelt 
metszetek igazolják a leírt esetben kétségtelenül azt, hogy a gerincz
agy alsó részének hátsó kötegeiben tisztán a hátsó gyökökből eredő 
és felfelé vezető rostpk vannak, a melyek topographiai elhelyeződését 
igen szépen demonstrálja azon körülmény, hogy míg a sacralis és a 
lumbalis velő azon részleteiben, melyekben az átszakított rostok 
utolsója is betér a gerinczvelőbe az egész hátsó köteg telve van 
degeneralt rostokkal, addig abban a magasságában a lumbalis velő 
nek, hol a trophicus központjukkal összefüggésben levő 2-ik és 3-ik 
gyökök lépnek be, már ép rostok is találhatók az ügynevezett 
oldalsó gyökzonában; mi által az előbb az egész hátsó köteget 
elfoglaló degeneratiós terűlet ast újabban belépő gyökrostok menynyi-
sége arányában kisebb térre szorul. Még feltűnőbb e körülmény a 
gerinczvelő magasabb részleteiben, így a háti vagy nyaki részletek
ben, a hol az ép rostokat tartalmazó terűlet a hátsó kötegnek jóval 
nagyobb részét foglalja el és a degeneralt rostok mezeje egészen a 
mediális septum mellett található fel mindkét oldalt arányosan 
elhelyezett és egyenlő nagyságú terűletet foglalván el. 

Azon körülmény, hogy e degeneralt rostok a nyflltvelő azon 
helyéig követhetők, hol a nucleus funic. gracilis duozsejtjei feküsz-
nek s ezen felül degeneratiót egyáltalában nem lehetett kimutatni, 
a mellett szól, hogy innen új pálya veszi kezdetét, a mely közvetlen 
összefüggésben a hátsó gyökökből eredő rostokkal nincs, hanem ezen 
új pálya a nuel. funic. grac. duczsejtjeinek —- mint a vezetést átvevő 
és egyszersmind tápláló központoknak — folytatása. 

Igen érdekes továbbá és tanulságos az a kép, a melyet a 
lumbalis részek szürke állománya mutat az abban található degeneralt 
rostokkal, a menynyiben igen világosan demonstrálja a hátsó gyökök
ből eredő rostok útját 'a szürke állományban. Mert joggal vehető 
fel — tekintettel azon körülményre is, hogy kétségtelenül mindenütt 
csak a tápláló központjuktól elszakított gyökökből eredő rostok 
degeneráltak — hogy a szürke állományban talált degeneralt rostok 
is hasonlóképen a sérülést szenvedett gyökökből származnak, mert 
csak így érthető és magyarázható a szürke állományban kimutatott 
degenerátió, anynyival is inkább, mert maga a gerinczvelő közvetlen 
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sérülést nem is szenvedett. A szürke állományban tehát ezek szerint 
volnának a hátsó gyökökből eredő oly rostok, melyek direkt a mellső 
szárvak mozgató duozsejtjeihez, továbbá a hátsó szarvak duczsejtjei-
hez haladnak; a hátsó kötegeken keresztül a sacralis maghoz, továbbá 
s végül úgy a mellső, mint hátsó cornissurában is haladnak rostok, 
a melyekről a jelen esetben több, mint valószínűséggel állítható, hogy 
amazok a mellső szarvak, ezek pedig a hátsó szarvak duczsejtjeitől 
veszik eredésüket." 

A mi a mellső szarvak duezsejtjein talált nagy fokú degene-
rátiót illeti az általán ama körülményből magyarázható, hogy degene-
ráltak lévén a hozzájuk vezető — collateralis — ágai a hátsó gyökök
nek, ezek működése — mondjuk az ingerület tovább vezetése is 
meg lévén szakítva elesik e duczsejtek szereplése is az általuk addig 
végzett munkában s e miatt szintén szöveti elváltozást szenvednek. 
E mellett szól azon körülmény is, hogy elég nagy számmal talál
hatók ép sejtek is, a. mint hogy a szürke állomány nagyobb része 
is teljesen épnek mondható. Ha pedig elpusztult ideg sejtek vannak 
a mellső szarvakban, akkor joggal várható degenerátió a mellső 
gyökök rostjaiban is, a mint azt a jelen esetben fel is lehetett találni. 
Ily értelemben magyarázható azon degenerált rostok jelenléte a szürke 
állományban, a melyekről nem lehetett kétségtelenül kimutatni' 
közvetlenül a hátsó gyökökből való eredésüket, s így elfajulásuk 
oka is talán a hátsó szarvak és a sacralis mag duczsejtjeinek dege
nerált voltában keresendő, a menynyiben az ezekhez vezető degene
rált rostoknak részben közvetlenül a gyökökből, részben a hátsó 
kötegekből való eredése biztossággal kimutatható volt. Bizonyára 
nagy valószínűséggel lehet a különböző duczsejtek e degenerátiojá-
ból "következtetni, hogy a hátsó gyökökből eredő rostok és a germcz-
velő szürke állományában elhelyezett duczsejtek között igen szoros 
összefüggésnek kell lenni. 

Értesítő (orvosi szak) 1898. 15 



Hydrokephalokele és spina bifida cystica esetek.* 
Közli GENEHSICH GUSZTÁV dr., a gyermek gyógyászat in. tanára. 

A belgyógyászati klinika gyermekambidatoriumán észleltem 
két esetet, Purjesz tanár úr szívességéből — melyért neki e helyen is 
hálás köszönetemet fejezem ki — van szerencsém bemutatni. Remélem, 
hogy azok szíves figyelmöket lekötik, mivel nemcsak külön-külön 
szemlélve, már aránylagos ritkaságuknál fogva is, megtekintésre 
érdemesek, hanem főleg mivel úgy egymás mellett a két hasonló 
jelentőségű, hasoneredetű kóralak mintegy kiegészíti egymást. 

I. Bolás Irina 2 éves 2 hónapos gyermek, szülei idevaló nap
számosok. Rendes terhesség után könnyű szüléssel jött a világra. 

•Már születése után vették észre, hogy feje hátsó részén egy diónyi 
daganat van, mely azután növekedett, úgy, hogy nemsokára a mai 
nagyságot elérte. A gyermek 7—8 hónapos korában kapta első 
fogait, de csak 1 éves kora után kezdett ülni. l1/^ éves korában 
megindult, és beszélni kezdett. Közel 2 éves koráig szopott és külön
ben nagyon is beczézve lett, nehogy esés közben a fején levő daga
natot megsértse. 1897. szept. 27-én (l ' /xu éves korában) hozták fel 
először, akkor hörghurut miatt lázas volt, ülni, állni nem tudott, 
4 foga volt, jobb szemére mérsékelten kancsalított (anyja is kancsal). 
Minden héten egyszer, állítólag hétfőn, nagyon rosszul szokott lenni, 
elernyed, elbágyad. Hátúi a kiskutacstól jobbra, illetve a közép
vonaltól is jobbra egy réczetojásnyi, haj nélküli daganat van, 
sima felülettel, melyből jobbfelé egy újjbegynyi, balfelé 2 emlő-
bimbószerű és lefelé mogyorónyi, kissé kúpos kicsucsorodás nyúlik 
ki. A daganat 7 cm. széles és 6 cm. hosszú, 3 cm. magas, alsó 

* Betegbemutatás az Erdélyi Múzeum-egylet orvos-természettudományi 
szakosztályának 1898. okt. 14-én tartott orvosi szakülésén. 
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szélével némileg reáborul a koponyára. A daganat alapján a csontban 
egy éleivel a Hossz, illetve szélességi irányban elhelyezkedő, körűl-
belől G cm. széles és hosszú oldalakkal bíró, majdnem szabályos 
négyszög alakú hiány tapintható. A daganat nyomására a gyermek 
nem reagál, de köhögésnél a daganat kissé megfeszül. 

A gyermek azóta megnőtt, igen élénk, sőt feltűnő, hogy foly
ton jókedvű, kaczag, idegen helyen is minden tartózkodás nélkül 
viselkedik, fecseg, nevetgél, szájából többnyire nyál folyik, és hatá
rozottan elmegyengeségben szenved. Járása kissé inogó, bizony
talan. A fej rendesnél valamivel kisebb, kerülete 45 cm. (mell-
kerűlet szintén 45 cm. és testhossza 73 cm., -y -f- 61/i = M K . ) A 
fejtető kerülete fültől-fülig 32 cm. Az egyenes átmérő (orrgyök — 
protuberantia occip.) = 15'8 cm., a bitemporalis == 11"9, a biparie-
talis = 12'8, legnagyobb átmérő a hajörvény és áll között = 18"7 cm. 

A daganat lényegileg nem változott, a haj megnövése foly
tán kevósbbé feltűnő, haj rajta ma sincs, színe u. n. testszín. A 
daganat balfelől körtenyakszerűleg megvékonyodik, és ez irányban 
két csücsökben végződik, jobbra leggömbölyűbb, aláfelé lebenyszerü 
kidudorodással a koponyára borúi. Van rajta még egy emlőbimbó
szerű csücsök középen alul. A daganat legszélesebb átmérője balról
jobbra 7'4 cm., függélyes irányban a lebenyes kidudorodás táján 
5"6 cm., a nyakszerű kinyúlásnál 3 cm. átmérőjű. A daganat a 
csontnyíláshoz oly viszonyban áll, hogy annak mintegy jobb és 
alsóbb 4/B részét fedi, míg balra és felfelé a csontnyílás felett köz
vetlenül daganat már nincs. A daganat jobb széle alá nyúlva a 
csontrés jobb széle még hozzáférhető, ellenben alsó széle a daganat 
ráhajlása miatt, el nem érhető. A csontrés egy balról jobbra, kissé 
ferdén lejtő hosszúkás négyszög, melynek szélessége 8'6, függélyes 
irányú átmérője 5'8 cm. átmérőjű. 

Az anya nagy félelme miatt a daganatot erősebben megnyomni 
nem sikerűit, gyengébb nyomásra semmi reactió, azon kivtíl sem 
pulsatio, sem fluctuálás nincs. A daganatban semmi ellenálló rész 
nem tapintható. 

Gyermekeknél veleszületett állapotként a fejen angiomán, der-
moid cystán és sarkomán kivfíl fejlődési hibából eredő daganatok 
képződnek, olyformán, hogy az agyhólyagnak, különösen elől vagy 
hátúi erősebben növő része cystás marad, nem fejlődik vissza és e 

15* 
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miatt a koponya nem tud záródni. E daganatok, a Kephalokelek, 
a szerint, a mint a) csak cerebrospinalis folyadékkal telt cysták, 
vagy b) egy gyomroesfolyadék által kitágult agyállomány, vagy 
c) nagyobbára csak agyállomány képezi tartalmukat, mely felett 
kevés cerebrospinalis folyadék van, meningokele, hydrokephalokele 
vagy enkephalókéle névvel jelöltetnek. 

E daganatok többnyire a középvonalban fekszenek, leggya
koribb helyük a kis kutacs vagy az oeciput közepe. Ezen a fej
hátsó részén eló'fordúló daganatok után — Cephalokele occipitalis — 
másodsorban a fej mellső részén láthatók leggyakrabban — tehát 
C. sincipitalis — és pedig az orrgyökön, a homlok közepén. 

A kórisme megállapításánál könnyen kizárhatjuk az angiomát, 
mert a daganat nem pulsál, nem comprimálható, ellenben nagy 
csontrésen űl. SarJcoma ellen szól ama körülmény, hogy a daganat 
egy év óta alig nőtt. A daganat külleme hasonlít dermoid cystáhos, 
de a csontrés és elhelyezése a kis kutacs területében, inkább kepha-
lokele mellett enged állást foglalni. 

Mint occipitalis daganat, valószínűleg nem enlcephalohele, mely 
úgyszólván kizárólag sincipitalis daganat, annál kevésbbé, mert nem 
érzékeny nyomásra, nem pulsál és a fej inkább kisebb, mint rendes 
nagyságú. Aránylag csekély növése és érzéketlensége meningokele 
ellen szól, úgy hogy a legnagyobb valószínűséggel egy hydroke-
phalokélévd állunk szemben. 

A hydrokephalokele többnyire occipitalis daganat, a koponya 
rendesnél kisebb szokott lenni, az intelligentía ennek megfelelően 
szenved, sőt kifejezett idiotaság lehet jelen. A daganat hólyagszerű 
vagy kocsányos, sirásnál nem dagad meg, nyomásnál nem vált ki 
agyi tüneteket, nem pulsál, ellenben jól kifejezetten fíuctuál, a szülés
nél könnyen megsérül, valamint később is könnyen megrepedhet, e 
miatt az illető egyének életképessége korántsem oly nagy, mint az 
enkephalokelénél, önkénytes gyógyulás ritkán észlelhető. A daganat 
mérsékelten nő. A próbapunctionál nyert folyadék igen sok fehérnyét 
tartalmaz. 

Ily daganatokat részben nyomókötéssel, részben punctióval és 
nyomókötéssel, vagy ha kocsányosak, lekötéssel, valamint híg jod-
oldat befecskendezésével próbálták eltűntetni. E kísérletek azonban 
az esetek legnagyobb részénél balul ütöttek ki, úgy, hogy a bemú-
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tátott daganatot, mely úgy látszik nem is nő többé, és csekély 
feszülésénél fogva nem valószínű, liogy megrepedjen, — legjobb 
nem bántani. 

I I . Szappan Mitru, 6 hónapos csecsemő Gyaluból, szülei g. 
kath. napszámos emberek. V-ik gyermek. A II . gyermek él, az I. 
8 napig, a I I I . 7 hónapig ólt (köhögött), a IV. gyermek x/2 órával 
születése után meghalt, ennek is kis diónyi daganatja volt a hátán. 

A gyermek rendes időre született, már születése után hátán 
diónyi daganatot láttak, melynek bőre tarka volt, mely azóta folyton 
nő, és növése folytán lett piros színűvé, áttünővé. 3—4 hét múlva 
a fej is feltűnően kezdett nőni. 

Gyengébben fejlett, feltűnően halvány gyermek. Ha eltekintünk 
az utcumque rendes belső szervektől, a gyermeken a következő 
nagymérvű változások láthatók: 

A fej igen nagy, kerülete 49 cm. (azaz 5 cm.-rel túlhaladja az 
első életévnek megfelelő átlagot). A nagyobbodás főleg a koponyát 
illeti, mely aránytalanul nagy üreget látszik zárni. Az orrgyök mélyen 
fekszik, a homlokcsontok erősen kidűlednek. A kerület a fültőtó'l-
fültőig 33 cmt mér. A fontanella 8 cm. hosszú és 9—10 cm. széles, 
domború, rendesnél feszesebb. A gyermek fejét nem igen tudja 
tartani. A scleráknak a cornea feletti részéből 3—4 mm.-nyi rész 
kilátszik. A gyermeknek fónybenyomásai vannak ugyan és corneare-
flexe élénk, de a szemek nem igen rögzítnek. Hallás nem mutatható 
ki biztosan. 

A végtagok meglehetősen vékonyak, a felsők elég jól mozog
nak, ellenben az alsók hűdöttek, csak egy-egy rángás észlelhető 
rajtuk, és néha a lábujjak mozognak csekély mértékben. Ilyenformán 
a gyermek tehetetlenül fekszik féloldalt, hátravetett fejjel és hátra
felé kis mérvben homorú gerinczoszloppal. A gerinczoszlop hossza 
a nyakredőtől a farkcsíkig 17 cm. Ennek 8 és 15 cm. közti terü
letéből éppen a középvonalban egy szarvszeruen hátra és felfelé 
irányúit, körülbelül libatojásnyi, 23 cm alapkerűletű, felfelé véko
nyodó és legömbölyített végű, 7 cm. magas, jól áttűnő, mésznélkűli 
tojásconsistentiával bíró, üuctuáló daganat nő ki, melynek takaróját 
alapján alul ós oldalt 1—1-5 cm.-nyire ép bőr, szélein szőrökkel, 
azontúl vékony vöröses-fehéresen áttűnő, tetején igen vékony sima, 
fénylő, helyenként erezett, foltonként heggszerű hártya képezi. A 
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daganat némileg összenyomható, de nyomáskor sírás váltatik ki, sőt a 
fontanella észrevehetően feszesebb lesz. A daganat alapján kemény, 
csontszerfí párkány tapintható keresztül, mely patkószerű és alsó 
két végén, a középvonaltól 2 cmnyire fekvő csigolya nyúlványszerű 
kidudorodásba fut ki. E kettő között van egy mélyedés, melynek 
alapja csontos. A daganat felső széle fölötti gerinczoszlop szintén kissé 
bemólyed és a csontszél csak a daganat közepén alul érzik jól, hol 
is 7 cm. átmérővel bír. Próbáltuk a csontok viszonyát a daganathoz 
Röntgen-sugarakkal megállapítani, azonban részben a gyermek nyug
talansága miatt, részben azért, hogy a párkány alapját is csont 
képezi, a Röntgen-photographia 3 felvétel után sem sikerűit. 

Ebben az esetben is fejlődési hibából eredő daganattal van 
dolgunk, mely a lumbalis gerinczoszlopból nőtt ki éppen a közép
vonalban. Ezek a daganatok a nyitva maradt gerinczcsatornából 
erednek, és ezért spina bifida névvel jelöltetnek, hólyagos külle
müknél fogva spina bifida cystica elnevezéssel. E cysták is elhe
lyezésük szerint lehetnek cervicalisok, dorsalisok és lumbalisok és 
tartalmuk szerint lehetnek myelokelek, myelomeningokelek és menin-
gokelek, ámbár még tiszta meningokeléknél is a bőrben idegrostok 
vannak, melyek a gerinczagy végéből erednek a filum termináléból. 
A Virchow-féle esetekben a gerinczagy a hólyag hátsó széléhez nőtt. 
liecklinghausen és utána mások pedig oly daganatokat bonczoltak, 
melyeknek alsó és felső széléhez tapadtak az idegrostok, és e kettő 
közt terűi el az áttunő és erezett bőrű daganatrész, az area medullo-
vasculosa. 

E daganatok keletkezése még máig sincs egészen kiderítve, 
nincsen eldöntve az, vajjou a csontrés az elsődleges vagy a cysta. 
A felfogások épen a két véglet szerint állanak fenn mai napig, a 
kutatók töbsége azonban a csontfejlődés visszamaradását tekinti 
elsődlegesnek. Az idegek a külső bőrhöz nőnek, úgy, hogy nem is 
kell több eerebrospinális folyadéknak jelen lennie, hogy zsák kép
ződhessék. A medullaris csatorna is nyitva marad, a medullaris 
lemez csak hiányosan különödik, el a szarúlemeztől, úgy, hogy azután 
a csigolyaívek sem nőhetnek össze, csak a bőr nő felettük össze, a 
hólyag a subarachnoidalis üreg kitágulásából keletkezik a eerebrospi
nális folyadék által. 

Esetünkben valószínűleg myelomeningokele van jelen cqrnpli-
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kálva Hydrokephalussal, a spina bifida oysticában levő folyadék 
nagyobb transsudatiót vált ki a plexns chorioideaek-ben az oldal-
gyomrocsok kezdenek telni, nőni és kifeszítik a koponyát. 

Esetünkben ezen kivül egy szokásos complicatió van, az alsó 
végtagok hűdése, ellenben egyéb fejlődési rendellenességek, mint 
lóláb stb. nincsenek kifejlődve. 

Az ily daganatok ritkán gyógyulnak, többnyire megrepednek, 
vagy kifekélyesednek és már a nyomásbeli különbségből eredő vál
tozás okozhat halált, vagy meningitis csatlakozik hozzá. Máskor meg 
a hydrokephalus okozója a halálos kimenetelnek. Epén azért az ily 
fajta daganatokat rendszerint sorsukra hagyjuk, és műtéttel csak 
akkor avatkozunk be, ha a hólyag már megnyílt és mi a meningitis 
kikerülése czéljából a nyílást is zarándok képlő műtétet végzünk, 
annak figyelembe vételével, hogy a filum terminálé a daganat falá
hoz küldi rostjait. 



Jegyzőkönyvek 
az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudományi szakosztályának 

orvosi szaküléseiről. 

E l n ö k : LECHNEK Károly tnr. 
J e g y z ő : GENERSICH Gusztáv m, tur. 

Szakiilés 1898 május 20-án. 

1. JANCSÓ Miklós dr. belgyógyászati assistens bemutat beteget a bel
klinikáról, kinél a pectoralis major és minor a jobb oldalon hiányzik, sőt a 
serratusok kötegei is vékonyabbak, a scapula kissé közelebb áll a geriuczosz-
lophoz, és el is áll a törzstől, mint a serratus hűdesnél. E hiányok daczára 
az illető ács foglalkozását jól végzhette. Az állapot veleszületett. 

2. PUKJESZ tnr. bemutat pár beteget, kiknél a bőrváltozások egyöntetű
ségéből, a velejáró általános tünetekből, gyomorbélváltozásokból és egy esetben 
észlelt elinezavarból a pellagrát kórismézi. 

Az előadás egész terjedelemben közölve volt az Értesítő 78—85 lapján. 
MARSCHALKÓ tnr. indíttatva érzi magát hozzászólni az előadáshoz, miután 

mindenekelőtt ő is két pellagrás beteget mutat be, kik osztályán feküsznek és 
a kiknél a PDRJESZ tnr. által említett bőrelváltozások még kifejezettebben lát
hatók, a mennyiben azok még frissebb keletűek; de hozzászól különösen azért, 
mert a pellagra azon megbetegedések közé tartozik, a melyek bői-tünetekkel is 
járnak és így a dermatologust különösen érdeklik ; sőt talán épen a bőrtüne
tek azok, a melyek már a legkorábbi időszakban jelentkezvén, először keltik 
fel az orvos gyanúját, és ha figyelme már különben fel van híva arra, hogy 
működési területén pellagra esetek fordultak vagy fordulnak elő, legelőbb szol
gálnak útmutatóul. 

0 tehát különösen mint dermatologus óhajt pár reflexiót fűzni az elő
adáshoz. És itt mindenekelőtt sajnálja, hogy nem lehet egészen egy véleményen 
PÜRJESZ tanártársával, a ki — úgy látszik — specifikusoknak tartja a bőrtüne
teket, hanem teljesen osztja ÜESNiER-nek a legnevesebb bőrgyógyászok egyiké
nek véleményét nemcsak arra nézve, hogy a pel lagra tulajdonképen csak any-
nyiban tartozik a bőrgyógyászathoz, mint más általános megbetegedés, a 
melynek tünetcomplexusában valamely bőr erythema is szerepel, de arra nézve 
is, hogy ezen erythema magában véve még nem pathognostikus, mert ugyanilyen 
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erythenia előfordulhat más egyéneknél is, a kik sohasem voltak pellagrások ; 
így azon bőrbántalomnál, a mely a nap vegyi sugarai által okoztatik és mint 
ilyen különösen tavaszkor az első napfényes napok alkalmával, a midőn a su
garak vegyihatása ugy látszik leginkább érvényesül, fordul elő, és a melyet a 
francziák jellegzően „erythéme chimique solaire"-nek neveznek, megkülönbözte
tésül azon erythemától, melyet kap valaki, ha pl. meleg nyáron csupasz háttal 
a forró napra fekszik, és a melyet főkép egy egyszerű dermatitis caloricanak 
kell tartanunk, és a mely e.rythéme chimique solaire ismét különösen olyan egyé
neknél lép föl, — és e tekintetben meg van az analógia a pellegrával — a 
kiknél valamely kahexia van jelen, különösen carcinoma ventriculi vagy egy
szerű cahexia senilis-nél, különösen öreg asszonyoknál, a hol a bőr táplálkozása 
csökkent, ellenállási képessége csekélyebb. 

BESNIEK egy ily jellegző esetről egy moulage-t is készített BAHETTÁVAL és 
az ma is látható a Musée de V hőpital St. Louis-beea, a mely csalódásig hasonlít 
egy pellagrás erythemához, daczára, hogy az illető soha sem volt pellagrás, 
soha sem evett kukoriczát, soha sem lakott pellagrás vidéken, és egyáltalában 
a pellagrának minden egyéb tünete hiányzott nála. 

Az illető — egy öreg asszony — május hónap 13-án — tehát ez is 
tavaszszal történt — elaludt a napon és több órán át feküdt; mire fölébredt 
mindkét kézháton erős pír lépett föl, csakhamar kis hólyagosak, melyek nagy 
bullákká nőttek, ezek leválván, alattuk élénk pirosság, sárgás squammosus 
crusták, mindenüt t mély fissurák rhagadok stb. stb. keletkeztek, szóval BESNIEK, 
a kit e tekintetben föltétlen és elsőrangú tekintélynek kell elismerni, meg
jegyzi, hogy teljesen hasonló volt egy pellagrás küteghez, daczára, hogy biz
tosan nem volt pellagra jelen. 

Ezen példát szóló csak álláspontja igazolására hozza fel, hogy magából 
az erythemából mi a pellagrát kórismézni képesek nem vagyunk, mely állás
pontot különben a legtöbb dermatologus osztja vele együtt. Különben, ha 
tudjuk, hogy egy egyszerű gyógyszer erythema mily nagy elváltozásokat képes 
a bőrön okozni, a mely az egyszerű fölpír- és lehámlástól egész a bőr üszkö
södéséig terjedhet, nem fogunk rajta csudálkozni, ha a pellagrás erythemák 
sokszor meglehetős kalandos kinézésű elváltozásokat okoznak a bőrön. 

Ép oly kevéssé hajlandó szóló elhinni, hogy anyákhártyákon, különösen 
a nyelven levő tünetekből lehetne a pellagrát kórismézni. 

Hogy a pellagránál jelen levő bőrtünetek az angioneurosisok és specziell 
a toxinos erythemákhoz tartoznak, a felett a vélemények nem oszlanak meg ; 
hogy az alkalmi ók legtöbbször a napsugarak vegyi hatásában keresendő, abban 
is egyetért a legtöbb búvár ; ezt mutatja az is, hogy azok tavaszszal, és majd
nem kivétel nélkül a napnak kitett helyeken, különösen kézhát-, arcz-, nyak
as lábon fordulnak elő, bár concedálni kell, hogy előfordulhatnak más helyeken 
is, ép úgy, min t előjő egy a bőr elváltozásával analóg erythema a nyákhár
tyákon i s ; sőt vannak, a kik a pellagra első idejében előjövő gyomor- és bél-
tüneteket épen ezen tünetekre vezetik vissza. 

Hogy az ártalmas hatány, a mely a szervezet intoxicatióját okozza a 
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kukoricza révén, és pedig valószínűleg romlott kukoricza révén kerül bele a 
szervezetbe, azt manapság, mint ezt PÜUJESZ is kifejté, már nem vonják két
ségbe, valamint azt sem, hogy a pellagra, mint egy morbus sui generis létezik. 

Megemlíti szóló, hogy két olasz szerző TTBEHJ és PELLIZI a római nem
zetközi orvosi kongressuson referáltak bakteriológiai vizsgálataik eredményéről, 
melyek szerint a romlott kukoriczából tübbíéle csírt lehet kitenyészteni, a 
melyek között azonban voltak olyanok is, — és ezek a rothadási baktériumok 
fajához tartoznak — a melyeket kivétel nélkül, csakis kukoriczából és pedig 
romlott kukoriczából bírtak kitenyészteni; ezen baktériumokkal ők állatoknál — 
nyulak és kutyák — az embernél előforduló tünetekhez hasonló intoxicatiÓ3 
jelenségeket hoztak létre. 

Hazánkban a pellagra kérdése különben nem ú j ; a mostaniak után már 
több, mint valószínűnek kell tartanunk, hogy azon esetek, a melyekről TAKÁCS 
referált az Orvosi Hetilapban (1889) és a melyeket SCHWIMMER akkor leczáfolni 
igyekezett, tényleg pellagra esetek voltak. És szóló emlékezik, hogy midőn 
Kolozsvárra került, PÜEJESZ kartársa már akkor felhívta figyelmét rá, hogy 
ügyeljen arra, vájjon nem fog-e pellagra esetekkel találkozni, miután neki épen 
TAKÁCS közleménye folytán gyanúja van, hogy Erdélyben előfordulnak pellagra 
megbetegedések. 

Hogy ily hamar lesz alkalmunk egész epidémiát észlelni, sem PÜBJESZ, 
sem szóló nem gondolták, mert ha időközben elő is fordultak pellagra meg
betegedések, azok csak nagyon szórványosak lehettek; legalább azon helyeken, 
a honnan a jelenlegi megbetegedések kerültek, a lakosság egybehangzólag azt 
vallotta, hogy ott más években ily betegségi esetek nem fordultak elő. 

Az első esetet szóló LECHNEK tanártársa koródáján látta, is miután addig 
pellagrát észlelni alkalma még nem volt, érthető kíváncsisággal tekintett a bőr
elváltozások elé; az eredmény csalódás volt, úgy, hogy szóló már akkor meg
alkotta magának, mint dermatologus, véleményét, melyben az azután látott 
többi eset csak még inkább megerősíté, és melyet az imént vázolt: hogy t. i. 
a pellagrás bőrelváltozásokat specifikus oknak nem tarthatja, a mit különben — 
mint említé — a bőrgyógyászok túlnyomó része is hangsúlyoz. Ezután látott 
szóló PURJESZ osztályán két esetet, az említett kirándulás alkalmával meg, külö
nösen Oláh-Bikaion, számos mást; azóta, szóló osztályára is került három eset, 
kettő a most bemutatott, egy pedig nem volt bemutatható, mert lázas és deli-
rál, Mindenesetre feltűnő a majdnem mindenik észlelt esetnél jelenlevő nagy
fokú elesettség, izomgyengeség, a gyomor- és bélhuzam részéről jelenlevő tüne
tek, melyek rendesen már a prodromumban jelentkeznek, meg hogy valamennyi 
beteg egybehangzólag azt vallja, hogy ily bajuk azelőtt nem volt, és hogy a 
télen majdnem kizárólag málékenyeret és puliszkát ettek. 

De nem akarja szóló a szakülés türelmét tovább igénybe venni ; felszó
lalásával különösen azt intendálta — és azt hiszi, hogy PURJESZ tanártársa is 
főleg azt czéiozta előadásával — hogy kitűnjék, miszerint figyelműk a pellagrás 
megbetegedésekre, a melyek epidemice léptek fel, fel van híva, hogy azután az 
egészségügyi kormányzat megtehesse azon intézkedéseket, a melyeket ezen 
imminens fontosságú közegészségügyi veszedelem sanálására jónak tart. 
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PÜRJESZ tnr.: Tekintélyekre nem szabad hivatkozni, mert a természet
tudományban nincsenek tekintélyek, csak igazságok vannak. Marschalko pedig 
franczia tekintélyekre hivatkozik. P . nem azt mondta, hogy az egyes bőrválto
zások, hanem az ensemble jellegzők. Hogy nemcsak a nap heve okozta a bőr
változásokat, azt bizonyítja egy eset, az illető nem is volt még a napon ; P . tud 
eseteket, hogy a bőrváltozások a tenyerén is előfordultak. Azért mondja, hogy 
vannak esetek, melyeket nem a nap heve okoz. 

MAKSHALKO tnr. rövid viszonválasza után, elnök köszönetet mond előadó
nak az érdekes théma színrehozataláért és az ülést a betegek megtekintésének 
tartamára felfüggeszti. 

Azután következnek: 
3. STBOBEL dr. bemutatása „pellagrás elmezavar egy esete" (1. Értesítő 

86—90 lapjain) . 
4. BUDAY tnr. előadása „a postmortalis gázképződés egy esete" czím 

alatt. (L. Értesítő 187—193 lapjain.) 

Szakülés 1898. október 14-én. 

Elnök a gyűlést megnyitván, üdvözli a szakosztály tagjait abból az alka
lomból, hogy a nagy szünet után első ízben összegyűltek. 

1. GENEKSICH GUSZTÁV m. tnr. egy hydrokephalokelét és egy spina bifida 
cystica esetet mutat be. Ez esetek leírását J. az Értesítő 214—219 lapjain. 

2 JAKABHÁZY dr. felolvassa dolgozatát: „a különböző curarefajok alkaloidái
nak hatásáról". (L. az Értesítő 133—186 lapjain). 

Jakabházy dr. értekezéséhez felszólal: 
Udránszky tnr. Azt a kísérletet, hogy a test mellső részébe fecskendett 

méreg nem ju tha t be az en masse ligaturával lekötött hátsó testrészbe, nem 
találja még beigazoltnak, mert e felett kétség merülhet fel, hogy a lymphedé-
nyeken á t a méreg át nem juthatna. Nem tartja helyesnek e tételnek általá
nosságban való kimondását, mert a mi a curarinra állhat, nem vonatkozik 
okvetetlenül más méregre is. Tudjuk, hogy épen az idegek igen különböző
képpen viselkednek a mérgek iránt, mint azt a fertőző bántalinaknál t e t t ész
leletek bizonyítják. Azt, hogy a lekötött idegrost absolute nem tartalmaz curarint, 
nem kórtani, hanem hystochémiai kísérlettel tartja helyesebben eldöntendőnek. 

JAKABHÁZY dr. megjegyzi, hogy előadásában erre vonatkozó controll kísér
letről is referált, mely által a kérdést mego'dottnak tekinti. 

3. VESZPRÉMI DEZSŐ dr. „Szövettani vizsgálatok gerinczagysérülés egy eseté
ben11 czímű értekezését 1. az Értesítő 194—213 lapján. 

Szakülés 1898. deczember 17-én. 

Napirend előtt : 
VESZPRÉMI dr. egy bonczleletről referál. Egy 32 éves általános tubercu-

losisban szenvedő egyén agyában az occípitalis lebenyben egy kis alma nagy-
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ságú solitiir tuberculumot mutat be, mely a centrum semiovale hátsó részén 
a bal oldalgyomrocs külső fala mellett foglal helyet. Érdekes az, hogy az élőben 
góczi tüneteket nem okozott, továbbá, hogy igen ritkán található a jelzett 
helyen. Ugyanezen esetből bemutatja a mellékveséket, a melyeknek csak széli 
részein ismerhető fel a mellékvese szövete, azonban itt is sok apró gümő talál
ható, míg a rendesnél nagyobb mellékvesék legnagyobb része el van sajtosodva. 
Az illetőnél sem a bőrön, sem a nyákhártyákon az Addisson kórnak megfelelő 
eltéréseket nem lehetett találni. 

Hozzászól : PURJESZ tnr. kinek klinikáján az illető feküdt, egy élete javá
ban levő férfi. Exsudatum pleuriticum volt eleinte, a hekticus lázak elejétől fogva 
tuberculosist sejtettek. Az exsudatum felszívódott, de az állapot folyton rossza-
bodott, különösen feltűnő volt a gyengülés és a rossz közérzet. A beteg több 
héten át feküdt a klinikán. Két izben volt epilepsiaformás rohama. Ezen az alapon 
fejezte ki Purjesz a solitár gümő gyanúját, de ennél tovább nem lehetett 
menni, külünösen azért, mert nem lehetett tudni, vájjon nincs-e az illetőnek 
genuin epilepsiája. A szem feneke nem volt megvizsgálva. 

A bőrön nem volt semmi tünete az Addisson-kőrnak, csak utólag lehetne 
felvenni, hogy a feltűnő gyengeség, a rossz közérzet a mellékvese betegségből 
eredhetett. P. azt a kórágynál a profus hasmenésekből magyarázta. 

Azután FILEP GYULA dr. felolvassa a tárgysorozaton levő beszámoló érte
kezését külföldi tanulmányútjáról: Úti emlékek czím alatt. (Lásd Értesítő jövő 
számában.) 
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