KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁRI EERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNY-EGYETEM
GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁBÓL.

A polyposis intestinalis.'
Irta: GENKRSIOH GUSZTÁV dr. egyetemi ny. r. tanár.
1912-ben, mint a kolozsvári m. kir. állami gyermekmenhely akkori igazgatófőorvosa, igen érdekes esetet láttam az intézetben. Az akkor tíz éves fiú már két
évvel ezelőtt került a gyermekmenhely' kötelékébe s már akkor mutatta a bán
talom előjeleit, de ezek úgy látszik akkor nem vétettek számba. Mikor a ílut 1910
május hó 21-én felvettük, még aznap hasmenést vettünk észre, moly részben for
mált, részben vizes volt, mely némi vért is tartalmazott, de ennek dacára nyálkás
nem volt. A flu akkor azt állította, hogy 1910 elejétől végbolo minden székoléskor
kijár s azt ő mag'a tolja mindig vissza.
Három napi észlelés alatt sem hasmenést, sem végbél előesést nem coiistaláltunk ős a különben elég jól fejlett és táplált ílut falusi Itelepre adtuk. Pár nap
múlva azonban a teleporvos beküldte azzai, hog'y hasmenése van, a végbele kijár
ós hogy széke véres. Eleinte volt is a fiúnak négyszer naponta hígabb széke, a
hasmenés azonban 10 nap múlva teljesen megszűnt, a gyermek testsúlya egy hét
alatt 800 grammal gyarapodott ós azért őt július 12-én ismét kiküldtük falusi
gondozójához.
Július 21-én ismét beim volt az intézetben. A teleporvos ismét beküldte. A
panasz ugyanaz volt: hasmenés, a végbél kijárása. A fiút benntartottuk. Megálla
pítottuk, hogy hasmenése tényleg van, mely híg, hogy végbele tényleg minden
székoléskor kijár, a kórrajz szerint 1 oci-nyire. Láttuk, hogy a fiú halvány, hogy
hasa puffadt, feszes, hogy tüdeje felett érdesebb a légzés és néhány szürty zörej
hallható, az étvágya elég jó.
A további lefolyásban a testsúly eleinte fogyott, majd ismét gyarapodott, a
hasmenés 2—3-szor mutatkozott naponta, néha ig'en bűzös volt, de vért nem tar
talmazott. A végbél időnkónt ismét kijárt. Két és fél hónapi kezelés és némi javu
lás után a fiút ismét kiadtuk falura. A végbél előesés gyermekeink közt gyakori
jelenség, kezelésével nem megyünk sokra, így hát ezt az esetet is kiengedtük
kezünkből.
Nem is láttuk a liut 1912 május 31-óig. A teleporvos akkor azért küldte be,
mert a gyermek végbelóből folyton vérzik.
Felvételi statusa következő volt: Bőr feltűnően halvány, ; kissé szennyes
színű. Véna jugularis felett búgó zörej. Has valamivel feszesebb, tapintásra nem
érzékeny. Az ínguinalis mirigyek rendesnél nagyobbak, babnyiak. Az alsónadrág
híg barna váladéktól beszurtolt. A végbél környéke bólsártól piszkos. A bélnyílás
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a rendesnél tágabb és engedékenyebb. A végbólbe bevezetett ujj mindenütt, az
egész ampullában, fel a sphinetor intornusig, sőt azonfelül tele van rakva babnyi,
kocsonyás, púba növedékekkel, polypokkal, melyek könnyen ide-oda mozgathatók.
Vógbéltükörrel behatolva, első fellüuő jelenség volt, hogy a végbélből sok, körül
belül 150 cm 1 híg, barnás folyadék ömlött ki, azután feltűntek mindon oldalon a
polypok. Voltak kisebbek, babnyiak is, de voltak nagyobbak, mogyorónyiak.
Vég'ezliink bólmosást ós pedig a mi rendszerünk szerint, végbélcső vei és
sok vízzel. Átmostunk négy liter vizet. Mikor már két liter vizet felhasználtunk
volt, még mindig jött, híg, bűzös, bölsárszerü folyadék. Mosás közben a vógbéJnyilásban egy kis babnyi polypus jelent meg. Ezt lekötöttük, levágtuk és szövet
tani vizsgálat végett elküldtük.
Vérvizsgálatunk szorhn a vörös vérsejtek száma 3.400,000, a fohéreké 10,000.
Utóbbiak közt neutrophil van ()<;%, eosinopbil 0'80/u, nagy lymphocyta 3'G0/0, kis
lymphoeyta 16'5°/c, mononuclearis G'0°/0
További észlelésünkből még kiemelcndők, bogy a fiút állandóan nagy főfá
jás gyötörte, mely miatt hol pyramidont, hol aspirint kellett beadni, hogy a bélnyílásból állandóan híg, zavaros ló szivárgott ki, mely hol szürkés, hol barnás
színű volt ós nem felelt meg annak, mit azelőtt felvetettek, t. i. hasmenésnek. A
fiúnak állandóan incontinentia alvi-ja volt a kiszivárgó létől és inge, alsó nadrágja,
ágya állandóan piszkos volt. A piszkos és időnként bűzös lének állandó szivárgása
a fiúnak nagyon kellemetlen volt. Szegény kikívánkozott a szabadba, a kertbe s ott
másoktól félre húzódva üldögélt órákon keresztül. Tenesmiisról nem panaszkodott.
Azt, hogy mennyi ez a folyadék, mely a végbólnyilásból kiszivárog, úgy
próbáltuk megállapítani, bogy a liu bélnyilása elé bő vattakötést alkalmaztunk.
VI. 6-án d. u. 1 órakor alkalmazott kötés este 8 óráig 70 gr. súlytöbbletet mutatott.
A második kötésben este 8 órától másnap reggel 7 óráig 120 gr. volt a többlet, a
reggel 7-kor ős 10-kor alkalmazott kötésekben 50 ős 30 gr. többletet, tehát 24 órá
ban összesen 270 gr. többletet mértünk. A gyermeknek időközben széké nem volt.
Az éjjeli kötésben azonban némi bélsárt találtunk.
A vizelet mennyisége ugyanebben az időben csak 4ö0 gr. volt. Ezt a vize
letet vegyi vizsgálatra olküldtük REINEOLD tanár úrhoz, kinek szívességbe folytán
közölhetem az eredményt: Vizelet borsárga, felhőszerű zavarodással, fajsúlya 1,010,
kémhatása savi, fehérje, cukor benne nincs. Összes N. KJELDAIII, szerint meghatá
rozva 0.93°/0 (0.9256), a napi mennyiségben 4.16 gr.
A nálunk vizsgált vizelet sem fehérjét, sem cukrot nem tartalmazott.
Pulsus 80.
A nagy ős kinzó főfájás mellett időnként hányás állott be. A gyermeknek
nyugta csak akkor volt, ha a főfájás nem gyötörte. Az állandó folyadék szivárgás
mellett hasmenése volt, naponta egyszer, kétszer, háromszor is, az ürülék ilyenkor
kifejezett bölsárszerü volt ós időnként igen bűzös szagú. A szókelést a liu meg
érezte. Szekcióskor fájdalma nem volt. A hőmérsék heteken keresztül úgyszólván
rendes volt. Egyszer-egyszer volt néhány tizednyi emelkedés a 37 felett. Emiatt
PniQUET-reactiót végeztünk, a reactio positiv volt.
Július 2-án convergáló kancsalság- lépett fel. .Július vége felé a főfájás kez
dett szünetelni, a közérzet javult, a fiu jól evett és a kertben sétált, kinézése és
lialványsága is javult, de gyengeségi érzete még nagy volt. A végbélből szivárgó
folyadék is valamivel kevesebb lett, szókelés még híg, ritkábban bűzös. Vér
nem jön.
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Augusztus 11-én a üu köhögni kezdeti; Augusztus végén a.köhögés gör
csössé vált, anélkül, hogy hökhurutra jellemző lett volna. Baloldalt molliil a lég
zési zörej érdesebb volt. A manubrium sterni felett a kopogtatási hang' a rendesnél
tompúltabb. A hőmórsék most gyakrabban lépett túl a 37-en, de a hőemelkedés
csak pár tizednyi. A flu fázékony lett és szeret az intézet konyhájában meghú
zódni, hol nem tűrik, mert fehérneműje még mindig szurtos lesz és a kiszivárgó
lének sokszor bűze van. Szókelóse azonkívül vau naponta körülbelül háromszor.
Szeptember közepén az állapot rosszabbodni kezdett. Most többször 3—G-szor
van híg barna, időnként bűzös széke. Időnként az alsó nadrágba szivárgó lé véres.
Tetemesebb vérzés azonban nincs. A fiú hőre és nyálkahártyái feltűnően halvá
nyodtak; a pulsus kicsiny és könnyen elnyomhatóvá lett. A. beteget lefektettük.
IX. 17-én fekvő helyzetben a vőgbélnyílásban babnyi polypus találtatott,
IX. 18-án a végbél beöntés után prolabált. Tenesmus jelentkezett. A rég elmúlt
főfájása ismét előállott. A szívhangok tompák. A vég'ból körüli bőr felmaródott.
IX. 21. d. e. a fiú ugyan tarkó táji fájdalmakról panaszkodott, de szívműködése
tűrhető volt és semmi sem jelezte, hogy katasztrófa fog beállani. Este 7-kor a
liii székeléskor rosszul lett, végbelo prolabált. Az anus helyén férliökölnyi szöllől'ürtszerű előtüremkodés volt látható, telerakva babnyi egész hüvelyknyi polypokkal,
melyeknek legdistalisabb része palaszürke, proximálisabb része mind inlensivebb
sötét piros színű volt. Polyp nélküli bélfal seholsom volt látható. Vérzés az clűesés dacára nem volt.
Miközben ez történt ós fentieket észleltük, a fiú eszméletlen lelt, elsápadt,
hangosan lógzott, pupillái kitágultak, nem reagáltak, a fej állandóan balra lordilva
tartatott, a bal szájzúg lejebb állott, a pulsus szapora volt, alig telődött.
Szívizgatók alkalmazására a szívműködés erőteljesebb lelt, a (iu eszméletre
tért, csak nagy fáradságról panaszkodott ós mellét fajtattá. A végbél előesés
körülbelül 20 percnyi kirekedés után, nag'y sajnálatunkra, önkényt visszahúzódolt.
még mielőtt a tervezett fényképfelvétel színes lemezzel végrehajtható lett volna,
liéiiulási jelenségek a végtagokban nem észleltettek.
Az éj folyamán a szívműködés ismét gyengülni kezdett ós a beteg IX.
22-én reggel ± órakor, minden különös jelenség' nélkül, szívgyougoség miatt
meghalt.
Kórisménk, melylyel a hullát a kórbonctani intézetbe küldtük volt; J'o/yjwaitas recti. Anaenüa universalis. Enterocatiírrhus
chronicus.
Broiuhitis.
A boncolást még aznap déli 12 órakor végezte BUDAY tanéi1 úr vezetése
alatt ZAGHBB tanársegéd úr. A kórbonctani intézetben 8873. sz. a. felvett jegyző
könyvből VESZI-KÉMI tanár úr szívessége folytán a következőket veszem ki: A vég
bél nyílás tágahb, a hátsó részen a bőr hámfosztott, szemcsés, piros. Ifigyes
szigetekben viszont a hám megvastagodott. A végbél nyilasából számos polypszerű képlet emelkedik ki, amelyek közül a kisebbek lencsónyiek, babnyiak.
Kettő mogyoró nagyságú. Összesen közel 20 ilyen polyp emelkedik ki, melyek
egymást kölcsönösen lelapítják. Felületük szürke vagy élénk piros ; egyik-másiké
sárga iibrines lepedékkel fedett.
A vastag belek közül a coecum, a colon ascendens, gázok által tágított, A
ilexura sigmoidea kívülről megtapintva egyenetlen, dudoros képleteket enged
átérezni. A vékony belek általában összehúzódottak. A felső vékony belek vasta
gabb falúak. A vastag bél felmotszésekor általában sárgás, zavaros, majdnem
genyszerű folyadék ürül. Bélsár aránylag kevés van. A nyálkahártya általában

A POLYPOfflS INTESTINATJS.

1 T)7

halvány. A legfeltűnőbb változás a polypusok nagy száma, melyek a vastag bél
huzam minden részében előfordulnak ugyan, de legtömegosebbon a végbél alsó
részében, a llexura, sigmoideában, míg a többi részeken jóval kisebb számúak.
A végbél legalsóbb, mintegy 7 cm bosszúságii szakaszán a polyipusok rendkívül
nagy számúak, szorosan egymás melleit i'eküsznek, annyira, hogy szinte egészen
kitöltik a bél lumenét. A. legkisebbek alig kölesnyiok, félgömbszerűen emelked
nek ki, a nagyobbak lenese-, borsó-, nagyság1 között váltakoznak ós mennél
nagyobbak, annál kocsányosabbak. A mogyorónyi polypusok többnyire '/,—1 cm.
hosszú, körülbelül 2 mm. vastag kocsányon ülnek, minek következtében vízsúgáride-oda mozgathatók. A végbélből kinyúló polypusok egy némelyike kocsánynyal
együtt 4 cm. hosszú. Ezek általában lágy tapintatnak, némelyik a pangástól
szederjes. A végbélnek felső, mintegy JU cm-nyi részo és a, llexura sigmoidoa
jóval kevesebb polypussal bír. Ezek nagy részo kicsiny, köles-, kendermagnyi,
aránylag széles alapon ülő. Nagyobb kocsányos polypusok elvétve akadnak. A
llexura felső közel 9 cm. hosszú szakaszán a, polypusok száma megint meg
számlálhatatlan nagy, bár nem éri el egészen a végbél alsó részén levők számát,
de itt is a polypusok nagy tömegeikkel a böllument úgyszólván kitöltik. Itt fel
tűnik, hogy jórészt, babnyi, borsónyi kocsányos jjolypusok csoportokban ülnek
együtt úgy, hogy közben a bél nyálkahártyája egyes területekben polypüsoktól
mentes, de a polypesoportok reáfekszonek az ép nyálkahártyára és azt a képet
keltik, mintha a nyálkahártya minden részéről polypok emelkednének ki. — A
llexura ós a colon descendens határán 2 nagyobb polypus van 2 cm. hosszú
kocsányon. Itt egyúttal feltűnik, hogy egy közös hosszá kocsányon több nagyobb
polypus is ül. A colon transversum aránylag' kis számú polyppal bir. Vannak
borsónyi kocsányosak és kölesnyi kocsánytalanok. A llexura coli dextra közepén
van egy hosszú kocsányos mogyorónyi és több kisebb lencsényi, sőt ínég kisebb,
kendermag'iryi polypus. A colon ascendens polypusai nem nagyszámnak, jobbára
lenesónyiek és kocsányosak. Aránylag kevés a polypus és kicsiny, kendermagnyi
a. copcumban. A Bantun billentyű élén tarajszerűleg lencsényi polypusok egész
sora van. A vékony belek nyálkahártyája halvány, rózsaszínű. A. felső jejnnnmban a redők széle pirosa*) szegélyezett. A béltartalom pépes, sárga. Polypusok a
vékony bélben sehol sem találtatnak. A vastag bél körüli zsírszövet kissé fel
szaporodott, benne mérsékelten megnagyobbodott, halvány nyirok mirigyek
találhatók.
A húgyhólyag összehúzódott, nyálkahártyája halvány.
A bal tüdő szalagosán a mellkas falához rögzített. Mellhártyn, az összenövési helyeken egyenetlen. A tüdő metszlapján feltűnő a szürke szirt. Egyik
pei'ibronchialis mirigy centrálisán elsajtosodott. Mindkét tüdő metszlapján lúdtoll
vastagságú és annál kisebb arteriosus erek a metszlapon kimeredő száraz, sárgás
rózsaszínű, nehezebben kihúzható véralvadékkal vannak eltömeszelve.
Lép halvány, kicsiny, alig észrevehető folliculusokkal. Vesék középnagyok,
metszlapjukon legfeljebb a halványsága a feltűnő.
Diagnosis : Polyposis intestinalis coeci, colonis ascendentis,
transversi,
(lescendentis,
flexuvae
sigmoldeae et recti. Thrombus arteriao pulmonalis.
1 yinphadenitis casoosa.

Ezen az egy saját esetemen kívül rendelkezésemre áll még 2
eset boncjegyzőkönyve, melyet GENEIISICH ANTAL budapesti nyugalm.
tanár úr annak idején közlés végett engedett át.
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Ezek az esetek nem gyermekre, hanem két felnőttre vonatkoz
nak. De, mint alább látni fogjuk, a polyposis kórtanának áttekint
hetősége szempontjából éppen ide illők. Az egyik esetben a poly
posis mellékes bonclelet gyanánt észleltetett, a másikban végbél carcinoma mellett fordult elő. Érdekes még, hogy az egyik, mint a
másik esetben a polypus képződés nemcsak a vastagbélben, hanem
a vékonybélben is találtatott, sőt egyik esetben a gyomor is válto
zásokat mutatott.
II. 3060/42. bjk. 1899. 1. 21.
V. K. 30 éves kihordó. Kórbonctani diagnosis : Morbus Senatorii, Tons'llitis
foilioularis, pericarditis purulenta haemorrhagica ineipiens, arthritis, articulationis
carpi íibrinosa sorosa. Bronchitis, traolieitis «t laryngitis eatarrlialis. Oedema pnlmonum. l'oliposis universalis enterum. Hypertrophia eorebri. Gastritis chronica
eatarrlialis in stadio liypertrophieo. Inerassatio piao matris.
A. boncjegyzőkönyv a polyposist kövotképen irja le : A gyomorban szürke
nyák, nyákhártyája vastag, a í'undusban belövőit, egyebütt halvány. Felülete
különösen alsó részében erősen margerirozott, néhol fillérnyi területén kendermag
lencsényi laposdad csomókból álló csoportozatot kapunk, A duodenumban epés
nyák, nyákhártyája halvány, azonban köles egész kendermaguyi fehéres szemcsék
kel sűrűn behintett ós a redőkről akár '/2 cm. hosszúságú 1—2 mm. vastagságú
puha nyákhártya függelékek lógnak lo. A vékony belekben mindvégig köles,
egész kendermaguyi csomócskákat és a nyákhártya redőkről lelógó, néhol akár
1 cm. hosszú kocsánynyal bíró puha csomócskákat kapunk. Az ileumban, ott is,
ahol a redők nincsenek, szintén kapunk apró polypusokat. A vastagból nyák
hártyája egészen 'a ilexura sigmoidea alsó részéig mindenütt sima, de a végbél
borsó, egész habnyi, 1 és l1^ cm. hosszú, kocsányiiyal ellátott, puha, fehéres
polypusokkal sűrűn be van hintve, melyek nag'yobbára a redőkről csüngnek leAz S. Romanum alsó részébon majdnem tyúk tojás nagyságú zsírfüggelók talál
ható a hashártya alatt. Hólyag összehúzódott, nyákhártyája halvány.
III. 9265/510 bjk. 1908. X. 23.
Sp. K. 35 éves asztalos. Kórbonctani diagnosis : Ulcus caucrosum reeti ciim
perforatione oius, inde peritonitis diffusa, purulenta. Polyposis
intestinovum
praecipuo intestini cr&ssi et duofieni. Pericarditis purulenta. Septicopyaomia.
Degenoratió parenchymatosa eordis. Abscessus metastatici ronum. Laparotomia
in regioné ileocoecalo.
A' boncjegyzőkönyv a polyposist így ecseteli: A duodenum nyálkahártyája
általában halvány, rajta közvetlenül a pylorustól kezdve többnyire . a redők
tetejének megfelelőlog számos kendermag usque fillér nagyságú, lapos, puha,
széles alapon ülő polypus van, amelyek a nyálkahártyával könnyen ide-oda
tolhatók. A legnagyobb fóldiónyi, apró dudorokból álló bolyhos polypus a pylosustól 10 cm.-nyire a hátsó falon fekszik. Ezen kívül még' néhány főtt babnyimogyorónyi polypus is van a nyálkahártyán. A vékonyból nyálkahártyája vér
szegény, csak gyéren elvetve van. rajta egy-egy széles, lapos polypus. A
vastagbelén a redők mindenütt meglehetősen vastagok ős rajtuk szintén lencse
usque mogyorónyi széles, lapos polypusok vannak, melyek a nyálkahártyával
szintén könnyen elmozdíthatók, de valamivel tömöttebb, szürkésfehér szövetből
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állanak, mini. a diiodenuniou ülő polypusok. A vastagbél legalsó részén, főleg- a
végbélben mogyoró egész íéldió nagyságú kocsányos polypusok lógnak, melyek
nek legnagyobb része boisó bubnyi dudorokból áll és palaszürkón elszineseSett.
A végbélnyílás felett 35 bm.'-riyi're körülijeiül 5 cm. magas fekély van a bél
nyálkahártyáján, amelynek szélei úgy fenn, miiít lennt sáncszorűen kiemelkednek
és tömött, fehéres szövetből állanak. E szövet a metszés lapon a bólizomrétegére
is beterjed úgy, hogy a szélső részeken a bélfal egyes rétegeit nem lehet felismerni.
A fekély alapján levő nyálkahártya alatti kötőszövet szenyes-szürkés, zöldesen
beivódott a fekély alapja kissé göcsös A fekély alsó szélétől egy féídiónyi,
szenyes-szürkésen elszínesedott polypns lóg le.

Egyes polypoknak

a végbélben

való

megjelenéséről

már a

régibb t a n k ö n y v e k b e n is találunk feljegyzéseket. Id. BÓKÁT JÁNOS

a

CjERHARDT-féle „Handbuch für Kinderkrankheiten" 1880-ban megjelent
VI. kötetében kitűnő és klassicus leírását adja a gyermekkorban elő
forduló végbélpolypoknak. Dacára óriási beteganyagának (1856—
1879. közt 133.624 betege volt), nem észlelte azt, hogy a bélben,
vagy akárcsak legalsó részletében számosabb polyp lett volna. Egyet
len egy esetben, diphtheriában elhalt 3 éves gyermek hullájában 3
polypot talált, mind a 3 a végbél hátulsó falán ült, kettő 8 em.nyire az a n u s felett, nagyságuk lencse-, illetve borsó-mekkoraságú
volt, a harmadik 2 cm.-rel feljebb ült és csak kendermagnyi volt.
Már ez is bizonyit a bántalom ritkább előfordulása mellett. Ai5
első, ki számos polypot észlelt a bélben, SKLIFAKOWSKI volt 1881-ben.
Azóta DOERING 1907-ben 50 esetet tudott összegyűjteni. VERSÉ 1910ben a s t a t i s ü k á t 7 tel szaporította. BÓKAY ZOLTÁNIG] 1913-ban még
10 olyan esetet találunk feljegyezve, mely eddig említve n e m volt.
Az utolsó közlésben, mely tudtommal a polyposisről megjelent,
1916-ban SOPER saját esetének közlése mellett még 8 újabb esetet
említ meg. Az eddigi eseteket egybeállítva a fentebb leírt 3 esetem
mel, együttvéve 72 esetet tudtam kimutatni.
A bántalomnak különböző neveket adtak. Multiple Polypen
(CATHELIN, PETROW, RIEDEKER, HOLTMANN),
multiple polypi (SMITH,
BICKERSTETH), dissemined polypus (CRIPPS), multiple Polypenwuchei'ung (SCHWAB, LUSCHKA), multiple Polypenbildung (MEYER, PORT),
Polyposis recti (ROTTER), Colitis polyposa cystiea (VIRCHOW), colitis
Polyposa. intestini crassi (ZAHLMANN), polyposis intestinalis (VAJDA,
LEBERT, HAUSER, FUNKENSTEIN, NIEMAOK), multiple adenomatöse PolyPen (GEISSI.ER), adenomes multiples (GUILLET), polypadenoma

intestinalis (SKLIFASOWSKI), polyposis adenomatosa diffusa
Polyposis intestinalis seu polyadenomatosis intestinalis
•ZOLTÁN).

tractus
(VERSÉ),
(BÓKAY
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Ez a sokféle név tulajdonképpen egyet jelent. A bántalom sok
szor csak a reetumban található, legtöbbször azonban az egész eolonra is kiterjed. Ritkábban a vékonybélben is észleltettek pölypusok, sőt volt neh-ány esetben polyposis a gyomorban is. Az észlelők
egy része megelégedett a polypus elnevezésével, másik része súlyt
helyezett arra, hogy a szövettani vizsgálat eredménye gyanánt az
adenoma név használtassák. Polypok és adenomák vegyesen fordul
nak elő.
Az általam közölt 3 eset közül az elsőben fiatal egyénnél a
vastagbél nagyobb része polypos függelékkel volt ellepve. Ezek kép
ződése okozta a súlyos, halállal végződő kórképet. A második eset
ben a bél polyposus változása eléggé el volt terjedve, de tüneteket
nem okozott. A beteg más bántalomban pusztult el. A harmadik
esetben a polypusképződés mellett earcinoma és ennek következmé
nyes átfúródási peritonitise képezték a halálokot. Utóbbi 2 beteg
középkorú volt.
Az esetek az életben körülbelül ugyanilyenformán mutatkoztak.
Hol csak mellékes bonelelet volt a polypképződés, hol az egyedüli
változás, mely súlyos megbetegedéshez vezetett, hol aránylag fiatal
korban earcinomával való eombinatio.
Az eselek eloszlása a különböző korosztályok között a követ
kező volt:
1— 5 év kőzött volt
6-10 „
,
„
1/í—15 „
„ ^
16 -20 év között volt
21 - 2 5 „
„
„
26-150 „
„ ^
81 35 év között volt
3fi~40 „
„
„
41-45 „
„ __,
4 6 - 5 0 év közölt volt
r>i—-5r> „
„
„
56-00 „
„
C>l~-05 év között volt
Üreg és ismeretlen év
között volt . . . .

3.
0.
4j_ 1—15 év között volt
15.
6.
|^,16r-30 év között volt
9.
6.
2jJ?l 45 óv között volt
2.
a
—; 46—60 év között volt
2 ; 61.-65 év között volt
Öreg és ismeretlen év
6.
között volt . . .

Összesen , 72.

10.

27.

17.

4.
2.
6-

Összesen . 72.
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A bántalom kor szerinti eloszlása tehát az, hogy kisebb része
már a gyermekkorban folyik le, nagyobb része az ifjú- és felnőtt
korban. Idősebb embereknél a bántalom aránylag ritka. Számos eset
van azonban, melyben a bántalom éveken át tartott és eredete a
gyermekkorra volt visszavezethető.
A 12 esetből meghalt 52.
c

1-i

1 — 15
16-30
31—43
4G-GU
61-65
üreg és
rétlen

éves : 1G eset
,
27 ,
„
17 ,.
„
4 „
2 „
isme
. . . 6 „

közül meghalt 11 ; 1
,,
„
19
2
„
„
1G
2
„
,
3 ! —
,
1 l -

Összesen

6
3
1

1
3
—

—
10

—

s'n

2

rito

fö

c

rcii
ites
rcii
téri

c

Halálokok

c: . 3 i cs - j

<u
Pu

°

í°

§

1
10
11
3
1
2 | 28

1

1

1

A halálozási százalék tehát igen nagy, sőt attól kell tartani,
hogy ez a szám nem is pontos.
Az esetek egyrésze csak futólagosan észleltetett. Operatív be
avatkozások időleges javulást eredményeztek. Tovább észlelt esetek
ben azonban sajnosán azt kellett tapasztalni, hogy a javulás nem
volt tartós, hogy visszaesés következelt be. Az esetek egyik részé
ben a bélnek polypokkal való megrakódásán kívül earcinomák kelet
keztek. Egyetlen egy ily esetben, melyet LINDNEU észlelt, a végbél
kiirtása után még 4 év múlva sem volt rosszabbodás constatálható.
A bántalom tehát rosszindulatúnak veendő s azért különös figyelmet
érdemel.
Hogy mii indítja meg a hantáimat, az még ma is teljes homályban
van. A polypusok, mint alább látni fogjuk, főleg a vastagbélben kép
ződnek és ott is leginkább azokon a helyeken, hol bélsárpangá.s
van, tehát a reetumban és a coeeumban és azokon a helyeken, hol
a bél fala nagyobb súrlódásnak van kitéve, tehát az átmeneti
redőkben.
Némelyek ezt a bélsárpangást okozzák, mások a chronicus béllírtesítő (orvosi szak) 1917
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hurutokat. Ezek mind csak. feltevések. Ahol hurutot lehet találni, az
inkább következmény, mint ok. Azok a szövettani változások, me
lyeket a polyposus elfajulásnál találnak, nem az egész bélre ter
jednek. A polypusok kóros szöveti elváltozása mellett már a tőszom
szédságban normális szövettani viszonyokat találni. Sejtes beszíírődés, mint a hurut jelensége, csak az elváltozott részekben van. A
betegség lefolyása is amellett szól, hogy különösebb okok azok, me
lyek a polypok képződését idézik elő és ezekkel egyidejűleg már a
betegséget jelző tüneteket okozzák.
Már HAUSER foglalkozott azzal az eshetőséggel, hogy parasiták
okozzák a betegséget. 0 az epithelsejtek protoplasmájában kicsiny,
kerek, erősen festődő testoeskéket talált, melyekről azt gondolta,
hogy amoebák. FUNKENSTEIN is amoebákat és triehomonádokat. talált
betege belében. De FUNKICNSTEIN esetében a betegség, az amoebáknak
chinin beöntésekkel való elpuszlítása dacára, tovább tartott és .IANOWSKI közlése szerint a bélben élősdick a bél működésének minden
megzavarása nélkül időzhetnek.
A hantáimat néha súlyos, kimerítő betegségek előzik meg, 2
esetben pertussis, VERSÉ esetében diphtheria. Két évig volt pertussisosztályom és bizony Sok gyermekem pusztult el ebben a bántalomban. A megejtett boncolatok azonban polypus képződést nem derí
tettek ki, pedig pertussisnál még egy, a beleket direele izgató tünet
fordul elő elég gyakran és ez a végbólelőesés. A nagyszámú per
tussis eset dacára nincs polyposis eset. É p p e n úgy vagyunk a diphtheriával.
MEVER a bánfáimat világra hozottnak mondja és számosan
utána próbálkoztak e magyarázattal. Hivatkoztak arra, hogy a bán
talom többször a család több tagjánál fordult elő, tehát, hogy fami
liáris dispositio mutatható ki. Az öröklékenységre vonatkozó adatok
azonban nagyon gyérek. NIEMACK betegének, egy 12 éves leánynak,
apja végbélcarcinomában és polypositásban szenvedett. DoEuiNanél 2
testvér volt beteg, a 16 éves fiú polyposisban és többszörös careinomában szenvedett, a 20 éves leány reetuma polypokban. PAQETnél, Cmrpsnél, Poirrnál, S.viiTnnél 2—2 testvér, ZAiiLMANNnál G testvér
van felemlítve.
Az előforduláson kívül azonban mi sem bizonyít az öröklékenysóg mellett és úgy HAUSER, mint VERSÉ n a g y o n erősgetik', hogy nem
is a betegség öröklődik, hanem a praedispositio. Úgynevezett szét
szórt csirákat nem sikerült sehol sem kimutalni. A polypusképződés
látszólag egészen rendes sejtekből indul ki.
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A külsőleg látható változások abból állanak, hogy a bél falán,
főleg a redőkön és azoknak is a tetején kis szemölcsszerű kiemel
kedések képződnek, melyek sűriin egymás mellett állva, pázsit gya
nánt domborodnak ki. Ezeknek a nagysága a gombostűfejtől a lenese
nagyságáig váltakozik. Az ennél nagyobb kiemelkedések már koesánynyal szoktak birni, mely kocsányok 7 2 , E Ö; sőt 4 cm. hosszúak.
A rajtuk ülő polypusok cseresznyemag-, mogyorónyi nagyságúak
szoktak lenni és egyes helyeken, mint a végbélbon úgy borítják a
nyálkahártyát, hogy ép részlet nincs is. Más helyeken a polypusok
ritkábbak és köztük ép bélrészlet látható. Ritkább esetekben a poly
pusok diónyiak, gahmbtojásnyiak, vagy egy kocsányon több apróbb
polypns ül és ez okozza a nagy kiemelkedést. Sőt több polyptömog
akár ökölnyi convolutumot hoz létre. Ily nagy tömegű polypusok
azután szűkületeket okoznak, invaginatiókhoz vezetnek.
A polypusképződés leggyakoribb a rectumban és a eolonban és
annak is a hajlásaiban. Itt szoktak a polypusok nagy csomókban
kifejlődni és egész daganatokat képezve a bél lumenét úgyszólván
kitöltik.
A csak klinice észlelt esetekben a polypusok csak a rectumban
eonstátáltattak. A recto-romanoskop igénybevétele óta azonban ki
lehetett deríteni, hogy a rectumon felül, a íiexura sigmoideában is
vannak polypusok és a boneolatra, vagy műtétre kerülő esetekből
is kidei ült, hogy a folyamat ritkán szorítkozik a rectumra. WHITSCHKAD
a végbélnek a. polypusoktól való kiürítése után szabad kézzel nyúlt
fel állítólag a colonig és ilyen úton volt képes a polypokat a eolon
ban is megtalálni.
Vannak esetek, hol a rectum szabad és csak a eolonban van
nak polypusok. HIÍNLIÍ esetében csak a coecumban találtattak
polypusok.
A vékonybél és a gyomor már ritkábban színhelyei a polypus
képződésnek. Legritkábban találtatott polypus az ileumban, gyak
rabban a duoclenumban és a gyomor pylorns részében. Mindazokban
az esetekben, mikor a gyomorban és a vékonybélben polypus kép
ződés találtatott, egyúttal a eolonban is voltak polypusok, tehát
polyposis kizárólag a vékonybólben nem is fordul elő.
Gyakori a combinatio a carcinomával. A 76 eset közül 36-ban
volt carcinoma. A carcinoma sok esetben egész biztosan a polyposisból fejlődött. Evekkel előbb észlelték a polyposist, azután lépett
fel a carcinoma. A carcinoma leggyakrabban a reclumban fejlődött,
azután sorrendben a íiexura sigmoideában, a eolonban. A polypok
11*
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sokszoros rákos elfajulása a bélnek több helyén csak WULF és HAUSER
eseteiben észleltetett, különben csak egy helyen találtatott carcinoma.
A carcinomák mellett mindenütt vannak polypok és vannak átme
neti alakok az adenomától a carcinomáig. A carcinoma az egyének
nél aránylag fiatal korban lépett fel. A legfiatalabb egyén csak 9
éves volt (Feldner), különben 15—35 év közti időre esett a legtöbb
carcinoma.
A szövettani változások is amellett szólnak, hogy minden különös
alap, minden elszórt csira nélkül, látszólag ép nyálkahártyából képződhe
tik polypus, polypusból valóságos adenoma, adcnomából carcinoma.
Az esetek egy részében nincs más, mint a LiEBERKüHN-félc
mirigyek nagyobbodása, tehát mirigyhypertrophia vagy mirigyhyperplasia. A megnagyobbodott mirigyekben a rendesnél nagyobb nyák
képződés folytán pangás áll be és így cystieus űrök keletkeznek.
Erre a szövettani képre vonatkozhatik VmcHow-nak eolitis polyposa
cystica elnevezése.
Fontosabb ezeknél és a polyposisra jellemzőbb az a változás,
mely abból áll, hogy a sejtek megnagyobbodnak és úgy magjuk,
mint protoplasmájuk intensivebben festődik, a kehely sejtek meg
szűnnek, helyettük hengerhámok képződnek, melyek egyelőre egy
rétegüek. A nyákképződés megszűnik. A változás főleg a LIEUERKÜHN
mirigyek alsó részében jön létre és az indifferens zóna sokszor
minden átmenet nélkül határolódik. Kehely sejtes rész és henger
hámok átmenet nélkül állnak egymás mellett, Lassanként azonban
az egész mirigy fajul el.
A mirigy élettani működése, a nyálkatermelés elmaradván,
helyette a mirigy erősebb növése, proliferálása indul meg. A hengerhám egyelőre még egy rétegű, de a mirigyek nemcsak megnőnek,
hanem elágazódnak is. Az elágazódások már az adenoma küllemé
vel birnak.
.A nyálkahártya kötőszövete jó darabig csak passiv szerepet
játszik. A mirigyek növése aránylag lassú, a mirigyek membrana
propriája utána enged. A submucosában nincsenek lényeges válto
zások, de a mirigyállomány növekedésével nagyobbodik a nyálka
hártya tömege és így jönnek létre lassanként az elődomborodások,
a kinövések. További növés mellett a kidomborodások a bélsár moz
gása, nyomása következtében megnyúlnak. Többnyire csak egy-egy
sarjadzás nyúlik meg és kap kocsányt, ritkábban egy sarjadzási
csoport lesz polypussá. A kocsány fejlődés miatt okvetlenül a kötő
szövet és a submucosa isí<a bántalom körébe vonatik. A mirigy álló-
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Hiánynak az alapból való kinyúlásával együtt a kötőszövet is és a
submucosa is kénytelen megnyúlni. Az egész proliferatióval a vér
edények is megszaporodnak.
De oly arányban, amily arányban szemölcsökből polypusok
lesznek, a bélfal súrlódása, bántódása a bélsár által fokozódik. A
kinőtt polypusok nieglobosodnak, szövetükben kis sejtes beszűrődés
és véredény képződés látható. Bármi nagy is a polypus kiterjedése,
a lobos tünetek kifejlődése mindig -másodlagosnak mutatkozik és kizárja
azt a feltevést, hogy a polyposis következménye a hurutnak.
Kocsányos polypusok rendszerint azokon a helyeken nőnek ki
a szemölcs és pázsitszerű képletekből, hol a bélfal erősebb súrlódás
nak van kitéve. A mechanieus mommentum tehát megtalálható a poly
pusok további kifejlődésére. Azonban vájjon tisztán a bélfalnak a bélbennék által való izgatása, súrlása elegendő-e a folyamat megindítására,
erre nézve minden támpont hiányzik.
Az esetek nagy részében a polypusok mirigyei behatolnak a
submucosa adenomás részébe, majd a kötőszövetbe tovább burjánoznak és metastásisokat okoznak. Az epithélnek további változása
alapján képződik a rákos sejt. Az átmenet a normális epithel7 az adenomatosus indifferens epithel és a carcinomás epithel közt kimutatható.
A már kifejlődött carcinomák közelében indifferens hengerhámok
képződnek a mirigyekben. Ezek tehát a carcinomák első stádiumait
jelentik.
A leírt szövettani fejlődés szerint minden eset, melyben a bélhúzamban nagyobb számú polypus keletkezik, a polyposishoz tarto
zik, a polyposis tehát egy tágabb értelemben vett csoport diagnosist képes.
Klinikai szempontból azonban polyposisról csak akkor kezdünk
beszélni, mikor a polypusok akár helyleli, akár általános tüneteket okoz
nak és ily értelmezés mellett elesnek azok az esetek, hol a polyposis
már fejlődőben volt, de még activ tünetekkel nem járt. A mirigyelfajulásnak úgy látszik egy bizonyos foka szükséges hozzá, hogy
ezek az activ tünetek jelentkezhessenek.
Az activ esetek három csoportba oszthatók. Az első csoportba
azok az esetek tartoznak, melyek végig mint tiszta, eomplieatió
mentes polyposisok folytak le. A második csoportba azok az esetek
sorolhatók, melyeknél egy ideig csak polyposis volt észlelhető és
csak azután fejlődött ki belőle a careinoma. A harmadik csoportba azok
az esetek foglalhatók, melyeknél a klinikai kép a rákkal indult meg.
Bennünket főleg az első ós második csoport érdekel, mert
mindkettő a gyermek korban folyhat le.
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I. Az önálló polyposis kórképe.
Az önálló polyposis kórképe oly esetekben, melyeknél a polyposuk a végbél legalsó részében kezdődnek, azzal indul meg, hogy
székeléskor egyes polypusok előesnek, kellemetlen érzést, fájdalmat,
tenesmust okoznak s többé-kevésbbó véreznek. A vérzés ritkán tete
mes, azonban mégis gyakran sebészi beavatkozásra ad alkalmat. A
polypok eltávolítása enyhébb esetekben javulást hoz létre. Ahol
azonban a polypus képződés egyszer már megindult, a kiirtást köve
tői eg nemsokára újabb polypok nőnek és újabb helybeli tünetek
fejlődnek.
Vannak azonban esetek és ilyen a FUNCKENSTEJN esete, melyek
nél polypus sohasem esik elő és tetemes vérzés sem keletkezik.
Az esetek nagyobb részében a polypusokban levő nagy proliferatio bővebb folyadék termelést von maga után. A betegnek híg
székei, hasmenései lesznek, melyekhez tenesmus és hasfájás társul.
A hasmenés hig, időnként vér is vegyül hozzá. Székeléskor tenes
mus van és ennek következménye lehet polypus előesés, vagy a vég
bél egy részének kifordulása. Mindkét esetben vérzés'áll elé. A has
menés hova-tovább állandóbb lesz. Feltűnik, hogy tulajdonképen nem
is mindig bélsár ürül, hanem valami zavaros, hol szürkés, hol sár
gás, hol barnás folyadék, mely úgy néz ki, mint az ev. A folyadék
nem feltűnően bűzös. Időnként külön bélsaras részletek ürülnek. Az
erőltetés, a hasfájás dysenteriát utánoz, azonban kifejezett bélvakarékszerü részletek nem láthatók. A bélürülók legfeljebb olyan lehet,
mint a clironieus dysenteriánál.
Idővel mind feltűnőbb lesz a híg folyadék távozása a bélből. A
folyadék néhány esetben úgy nézett ki, mint a zavaros, bomlott vize
let. Mivel egyúttal kevés volt a vizelet mennyisége, azt hitték, hogy
a hólyag, az urether és a bél között valami közlekedés van és a
vizelet a bélen keresztül ürül. Színes folyadékoknak a hólyagban való
befecskendése mutatta ki, hogy a feltevés téves. A bél maga választja
ki ezt a zavaros levet. Eközben a bél révén oly sok folyadék távo
zik a szervezetből, hogy nem jut a vese révén való kiválásra. A
vizelet mennyisége állandóan kevesebb, sőt igen kevés. Emellett oly
tünetek fejlődnek, milyenek uraemiánál fordulnak elő. A beteg ká
bult, a levegő hiányát érzi, főfájás által gyötörtelik, szédül, hány.
Eleinte hydrops nincs. Később az arc, a végtagok puffadása is bekö
vetkezik. A beteg külsőleg is úgy néz ki, mint a nephritisben szen
vedő. Ámde a vizeletben fehérje nincs, hengerek nem mutathatok
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ki, nephritis tehát biztosan kizárható, Uraemiás tünetek állanak fenn
nephritis nélkül.
Az uraemia azonban tényleg megvan. A bél levezeti a szervezet
folyadékának nagyobb részét, azonban nem képes a' vese funciiojának
elvégzésére, nem tudja a bomlási terményeket is levezetni. A nitrogén
kiválás kimutathatóan kevesebb lesz.
Saját esetem is ebben az irányban vált érdekessé, a bélből
24 óra alatt 270 gr. nedv szivárgott ki, a vizelet napi mennyisége
csak 450 gr. volt, a nitrogén kiválás csak 4'16. SCHNEIDER, B\JNCKENSTEIN és PFAUNDLEK esetei is az uraemiás tünetek fellépése által váltak
súlyosakká. SCHNEIDER esetében a vizelet napi mennyisége arra a
csökkent mennyiségre, 570 cm3-re apadt, mely mellett gyermeknél
nephritis aeuta esetében már uraemiás tüneteket szoktunk észlelni.
A nitrogén kiválás a 8 éves leánynál 4'1425 gr. voll, tehát cseké
lyebb a rendesnél, mennyiben hasonlókorú gyermekeknél a nitro
génnek kiválasztott mennyisége 5 és 8 gr. közt szokott ingadozni.
A bélnedv szivárgás darabig székelési ingert vált ki és has
menés alakjában távozik. Ha, mint azt esetünkben tettük, valami
eszközt tolnak be a végbélbe, azon keresztül bő folyadék ürül ki,
mely esetünkben körülbelől 150 gr. volt. A splhncteí'ek rendszerint
igen lazák : darab ideig már nem is a sphincterek tartják vissza a
híg bélnedvet, hanem a polypus tömegek. A polypus tömegek a bél
szűkületnek tüneteit idézik elő és operatióra késztetik az orvost.
Végül azonban a bélnedv szivárgása állandó és az incontentia alvi
képet nyújtja. A beteg hovatovább mind állandóbban vizes és pisz
kos lesz, emiatt félrehúzódik valamely melegebb helyre, a napra,
vagy a tűzhely mellé. A beteg lassanként mind gyengébb és halvá
nyabb lesz. A vér nem annyira összetételében, mint festenytartalomban lesz szegényebb. A haemoglobin tartalom leszáll a felére
(FUNCKENSTEIN esetében 43%, VAJDA esetében 48%), sőt negyedére
(SCHNEIDER esetében -5%).
Az elgyengült, vérszegény beteg lassanként elpusztul, a leg
több észlelő az inanitio szót használja halálának oka gyanánt, egyegy észlelő marazmusról beszól. Az utolsó tünetek sokszor erősza
kosak. VAJDA esetében és az én betegemnél is tüdőembolia keletke
zett. FUNCKENSTEIN esetében meningismus fejezte be a kórképet és az
én betegemnél is az utolsó napon öntudatlansággal járó roham leple
meg a beteget oly tünetekkel, melyek az agynak góci zavarát is
jelezhették volna.
A betegség azonban nem halad mindig végig az inanitio felé,
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Nagyritkán a polypok erősen véreznek és mint FALTON, PAGET
eseteinél előfordult, a beteg el is vérezhetik.
Gyakoribb halálos eomplieatiót az invaginatio képez. Az inva
ginatio leggyakrabban akkor következik be, ha a Bauhin-billentyün
is vannak polypusok és ha a colon ascendcns nagyobb mérvben van
a polyposis folyamata által ellepve, ha falazata vastagabb, merevebb
lesz. Ilyenkor a coecum befordul a colonba, magával rántja az ileum
alsó részét is. Néha az invaginatio oly tetemes, hogy a befordult
bélcsonk a reetumban jelenik meg.
Az invaginatiót néha a reetumban végzett operátiók is siet
tetni szokták. BÓKAY ZOLTÁN esetében az invaginatio előjelei már
egy ideig észlelhetők voltak erős hasgörcsök alakjában. Az invagi
natio azonban csak akkor fejlődött ki teljesen, mikor a végbél a
polyposis elenyésztetése végett kiirtatott és ezen kiirtás folytán a
eolonban oedemás duzzanat keletkezett. GUILLET esetében is a vég
bélben végzett polypus kiirtást követte az invaginatio. Az invaginatio
rendszerint egyszeres. Észleltek azonban 3-szoros. invaginatiót is.
(PETROW GOILLET) Az invaginatio sokszor oly erős, hogy műtétnél
sem lehet kioldani.

és-

SCHWAB

II. Polyposis, melyhez idővel carcinoma csatlakozik.
A polyposis gyakoribb sorsa az átmenet a careinomába. A
lehetőséget erre a leírt szövettani változás adja meg. A legtöbb poly
pus adenomává lesz, az adenomából carcinoma fejlődhetik.
Fontos, hogy nem az idősebb egyéneknél találják ezt az átme
netet leggyakrabban, hanem inkább a fiatalabbaknál. A legfiatalabb
egyén, kinél polyposis mellett és után carcinoma fejlődött, csak 9
éves volt. Az esetet FELDNEK észlelte. Én az eredeti közleményt nem
olvashattam el és az esetről csak BÓKAY ZOLTÁN rövid megjegyzése
után tudok. A reetumban polyposis és carcinoma volt, melybe a 9
éves fiú bele is pusztult. Sajnos, az nincs külön megemlítve, hogy
a polyposis mióta állott fenn nála és hogy mikor és moly tünetek
mellett lépett fel a carcinoma.
Az észlelt eseteknek egész sorozata bizonyítja, hogy előbb
önálló polyposis volt jelen és csak később csatlakozott hozzá carci
noma. Legcélszerűbb bizonyságul néhány esetet rövid kivonatban
leközölni.
Ilyén DOERiNo esete is. A fiu niár kilenc éves korában kellemetlen székeről
tetésben szenvedett és székeléskor puha vérzékeny p o l y p u s o k tolultak ki, melyek
ismét visszahúzódlak. A reclum digitális vizsgálata az egész nyálkahártyát szám-
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talán, egészen bafanyi polvpoktól ollepeltnck találta, a polypusok és a bél falazata
miiideiiütL puha volt. A polypokat okkor lehetőség szerint eltávolították ós a bete
get elbocsátották. Állítólag sokáig kellemetlenség nélkül volt. 15 éves k o r á b a n
ismét tenesmus és végbéltáji fájdolom lépett fel. A székletéiben időnként vér
jelentkezett, 15 évos korban a bélből bő, híg nyálka és folyadék ürült, sokszor
bélsár nélkül. A carcinomát csak 19 éves korban eonstatálták. A r e c t u m b a n 2 cm-rel
az anus felett m e r e v , alig eltolható kerekded terület találtatott, m e l y n e k felülete
ki van fokélyosedve. Anus praeternaturalis. Ebből sok sárgás folyadék ürül, a
bólyagból naponta 50 —00 gr. vizelet. Sensorium tiszta. Elerőtlenedés, e x i t u s .
LINDNEB esetében egy 15 éves leánynál m á r hosszabb idő óta t e n e s m u s állott
fenn, ovszerű v é r e s váladék ürült a bélnyilásból. Evek után a, végbólbon adenocarcinomát találtak, moly exstirpatio után négy éven belül nem tért vissza.
MEYEK b e t e g e egy 42 éves férfi évek óta hasmenésben, bélvórzósekben, vérszeg'énysógben szenvedett, míg végre a végbélben carcinoma fejlődölt. A boncolat
kiderítette, Rogy a bélben a rectumban, de feljebb is, főleg a llexura s i g m o i d e á b a n
számos polipus ü l .
MAIMIAMNI 31 éves férfinál a caroiomát megelőzőleg a roctumból p o l y p u s o k a t
távolított el. A bántalom eleje évekre nyúlt vissza.
HoLTMANN 54 éves lóriinál coeeum carcinomát, a vastagbélben számos polypot
talált. A carcinoma közelében ülő nagyobb polypus is már carcinomás volt. Ennél
az embernél m á r öt óv óta tenesmus, h a s m e n é s állott fenn.
MAKINS e s e t é b e n 18 éves leánynál carcinomát eonstatálták, két év előtt ugyan
ennél polypusokat távolítottak el, melyek nem voltak carcinomások.
Poit'f esetében 19 éves korban carcinoma constatáltatott. U g y a n e n n é l az
egyénnél m á r g y e r m e k k o r b a n t e n e s m u s és vörös képletek (polypok) előesése ész
leltetett. A k é p l e t e k eleinte maguktól visszacsúsztak, 11 éves k o r b a n a z o n b a n a
beteg - kénytelen volt azokat visszanyomni. 1 4 - 1 5 éves kora óta a beteg" g y a k o r i
szókerőltetésben szenvedett, melyek hirtelen hasmenéssel jártak. A h a s m e n é s b e n
n y á k és vér is volt. Repositio után is fájdalom a vógbélben. A végbél tele van
nagy polypusokkal. Székeléskor akár tyúktojásnyi tömeg jön ki, mellette sárgás
lé csöpög ki. Ez a nagy polypus és mellette több apróbb eltávolíttatott. E g y évre
reá a hólyag' tájon daganat jelent meg1. A beteg lefogyott. 5 — 10 p e r c e n k é n t székerőltetése van, amellett híg- vízszerü nyálkával és vérrel kevert folyadékot ürít. A
rectumban egy diónyi és több apróbb polypus falálható. .Műtétnél két daganat
találtatott. E g y i k a tlexnrába m e g y át. A llexura lelett anus p r a e t e r n a t u r a l i s . Műtét
dacára semmi j a v u l á s . Halál inanitio folytán. A medence tumor h e n g e r s e j t e s car
cinoma volt, a d e n o m á s szerkezettel. A vastagbélben nagyszámú, a g y o m o r pars
pylorieájában k i s e b b s z á m ú polypus találtatott, melyek tiszta a d e n o m á k voltak,
csak néhány a roctumból eltávolított polypbau láttak magoszlási alakokat.
Ezekkel az esetekkel szemben kell felemlítenem ROTTEII esetét, m e l y b e n 3t
éves asszonynál előző polyposis és carcinoma után a végbélben lövő r o s s z i n d u l a t ú
folyamat találtatott, adenoma malignum golatinösum, melyen a műtét is c s a k keve
set segíthetett. A rosszindulatú képlet azután magától meggyógyult. 2 é v múlva
az asszony h a s á b a n újabb daganat keletkezett, mely azonban íibromáuak bizonyult.
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Azokat az eseteket, melyeknek előzménye nem említi meg,
hogy a carcinoma előtt a polyposis tüneteket okozott volna, mint a
polyposis. tünettana szempontjából érdekteleneket mellőzöm.

A polyposis diagnosisa rendszerint könnyű, ha a bántalom
már egyideig fennállt, ha legalább borsónyi polypok képződtek és
azok a rectumnak a tapintó újj által elérhető részében ülnek. Maga- sabban ülő polyposis a reeto-romanoskop segélyével ismerhető fel.
Ha a rectumban nincs polyposis, akkor a diagnosis csak valószínű
séggel állapítható meg abból, hogy az aránylag fiatal egyénnél h a s 
menés áll fenn, mely nem annyira faecalis, mint inkább híg, zavaros
lé, melyben kevés a nyák, hogy időnként vérzés is van és hogy
esetleg egy-egy polypus távozik el. A colon falának megvastagodása,
vagy a coecnmnak és flexuráknak polypus csomók által való meg
vastagodása kevés tünetet szokott nyújtani. Feltűnő lehet a híg
Jiasmenés mellett kevés vizelet és fehérnye vizelés nélkül uraemiás
tünetek keletkezése. A végbél vizsgálat elengedhetetlen, különben,
mint azt FUNCKENSTEIN esete bizonyítja, kifejezett rectum polyposis
dacára, sincs diagnosis.
A betegség prognosisa többngirc kedvezőtlen.
posisban, vagy az azt követő carcinomában puszhd
melyekről egyes észlelők említést tettek, nem
seknek, LINDNEK esetét kivéve, hol már 4 év

A beteg vagy a pohjel. Azok a javulások,
tekintendők véglege
telt el a műtét után.

A keselés szintén kilátás nélküli. Eleinte a végbélben keletkező,
esetleg kirekedő polypusok eltávolítása által időleges javulást lehet
előidézni. Mivel a polyposis ritkán csak a végbélre .szorítkozó, a
folyamatot ily operatióval befolyásolni nem lehet. Hasonlóképen cél
talan a végbél kiirtása. Sőt mint azt BÓKAY ZOLTÁN esete mutatja, a
végbélkiírtás előidézője lehet az invaginatiónak. A kiirtáshoz nyúlni
akkor •kell, ha carcinoma van jelen.
Az invaginatiók rendszerint hirtelen beavatkozást, laporotomiát
és a bél egyes részeinek kiirtását teszik szükségessé.
Némelyek a polyposis megállását a megbetegedett bél kirekesz
tése által kísérelték meg és anus praeternaturalist készítettek. Az
eredmények általában nem voltak sem kielégítők, sem véglegesek.
Csak SKIFASOWBKI esetében olvassuk, h o g y a beteg a műtét után ösz^
szeszedte magát és ismét foglalkozása u t á n nézhetett. PORT ezzel
szemben a készített anus praeternaturalist ismét elzárta. MAKGAKINI
is, ki a coecum tájékán készített bélnyílást, 17? év mulya ismét be-
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varrta a nyílást. HOTTEK esete anus praeternaturalis dacára pár hónap
múlva elpusztult.
Az esetek kezelése nagyobbára a fellépett kellemetlenségek •
elenyésztetéséből fog állani. A beteget tisztán tartjuk. Kevés salakot
szolgáltató ételekkel tápláljuk, beüntésekkel belét időnként kiöblítjükBeöntésül a magasra felérő beöntési ajánlom sok víz felhasználásá
val. Mi 4 liternél kevesebbet bélmosásnál nem használtunk. A bél
váladék csökkentésére pantopont adunk, l'racmiás tüneteknél meleg
fürdől, konyhasós infusiókat, eoffeint alkalmazunk.
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