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Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről.

A lázas betegségek közűi azok, melyek nemcsak szórvá
nyosan lépnek fel, hanem időnkint emberek nagy csoportjain 
uralkodnak, az általuk okozott pusztításoknál fogva minden
kor kiváló figyelem tárgyai voltak, s szükségképen meg volt a 
törekvés azok okainak megfejtésére. Az eredmény azonban 
igen természetesen mindannyiszor az emberi ösmereteknek, s 
az ezekből folyó nézeteknek felelt meg. Nehéz ezen fölöttébb 
bonyolódott tárgy kutatása, s lia még ma is, a régiekhez ké
pest úgyszólván végtelenül tökéletesebb vizsgálati eszközeink 
és hasonlíthatlanul jobb nyomozó módszereink daczára, majd
nem áthatolkatlan rengeteget találunk magunk előtt, melyen 
keresztül az útcsináláshoz fáradhatlan kitartásra és a siker 
iránt sóba el nem lankodó bizalomra van szükségünk, ne cso
dálkozzunk a fölmerült legendaszerű föltevések fölött. A já r
ványosán fellépő lázas bántalmak oktanára vonatkozó fejtege
tések és nézet-nyilvánulásolc legnagyobb részben nem emel
kedtek az elmélet magaslatára, s akárhányszor nem voltak 
elmésebben kigondolva, mint Iliasban Apollo tüzes nyilai, me
lyekkel ő Trója védelmében a belien hadakat lövöldözte, 
hogy dögvész pusztítson közöttük; nem voltak jobbak, mint 
Sue egyik hires regényében a bolygó zsidó lábnyomai, melyek
kel egyidőben a cholera megjelent mindenütt.

karr'uiri'Oi- Inuuy.i), constitutio pestilens, constitutio 
epidemica, constitutio endemica, genius epidemicus ma már 
csak annyit jelentenek, hogy egyik vagy másik báutalomban 
a szokottnál több ember betegszik meg, s nem foglalnak azok
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magukban semmit is, mi a dolog lényegére vonatkoznék. Haj
danában nagyobb volt jelentőségük, midőn szavakban, melye
ket tények kielégitőleg nem támogattak, megnyugodtak.

Azonban míg a bölcselkedő emberi elme, képzelmeinek 
országában összevissza száguldozott, szembeszökő tények nem 
egyszer ébresztették fel az emberek ösztönét oly irányban, 
mely gyümölcsözővé csak azért nem vált, mert hiányzottak az 
ismeretek a czéllioz vezető kutatásokra. Midőn már az őskor
ban, a kellenek közt pusztító pestis alkalmával, a kutak állító
lagos mérgezettségének gyanúja mély gyökeret vert, ennek 
mindenesetre volt tényes alapja; de akkorában hiányozván 
búvárok, kikben a talajvizsgálás termékeny eszméje felébred
hetett volna, az csak zajongásokra, zavarokra adott ürügyet 
és szolgáltatott alkalmat. В gyanú felmerült későbben is, 
s nem egyszer kisértett az, de hasonló okból egyszer sem ered
ményezett semmi jót.

Varró és Columella »De re rustica« munkájukban okos
kodásuk közben azon következtetésre jutottak, hogy némelyik 
malarialáz apró szervezeteknek az emberi testbe jutása foly
tán keletkezik. Nem voltak azonban korukban eszközök, me
lyekkel állításuknak mibenlétét vizsgálni lehetett volna, s úgy 
az ő feltevésük, mint náluk későbbi irók azon nézete, hogy a 
pestist kicsiny állatocskák jelenléte eredményezi, a betegségek 
okainak ismeretére alig gyakorolhatott befolyást. Későbben 
pedig, mint a X V II. század második felében az ázalagok föl
fedeztettek, ezekhez hasonló kicsiny állatocskák terhére rót
ták a járványokat. S ezt annál nagyobb hévvel és buzgóság- 
gal tették, mert az ondószálacskákat valamivel később szin
tén Leeuwenhoek fölfedezvén, ezeket állatoknak tartották, s 
úgy találták, hogy az egész test górcsövi kicsinységi't álla
tokkal van tele.

Mindamellett azonban, hogy e feltevések tévesek vol
tak, s egészen hamis, fellengző képzeletekre vezettek, az 
embereket oly dologgal barátkoztatták meg, mely az igaznak 
nyomozásában nagy jelentőségűvé lett. Ez nem kevesebb mint 
az, hogy különböző betegségek oka gyanánt élő lények szere
pelhetnek, mit élő ragálynak (contagium vivum s. animatum) 
neveztek el. A bizonyítás módja a mi szemünkben durva
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ugyan, a következtetéseket pedig gyermetegeknek mondhat
juk; de az akkori időkhöz képest aligha tekinthetjük azokat 
rosszabbaknak, mint netán mai vizsgálatainkat fogják tarthatni 
utódaink, kik felvilágosodásban előrehaladottabbak lesznek. 
Az ifjúkor tettei sohasem eshetnek a férfi cselekedeteivel 
egyenlő bírálat alá.

Úgy embernél mint állatoknál a bántalmak egész sorára 
nézve kétségtelennek bizonyult, hogy atkák, belférgek és gom
bák által okoztatnak és tartatnak fenn; ezeket azonban kivet
ték a ragályos, nemkülönben a járványos betegségek sorából, 
ezzel egy 'időben felállítván az élősdi bántalmakuak mai 
értelemben vett osztályát. De egyátalábau nem tudhatjuk, 
vájjon ez osztály nem fog-e szaporodni azon betegségek so
rából, melyeket ez időszerint még a járványosak és ragályo
sak közé számítunk.

Egy időre úgy látszott, hogy az élő ragályt illető isme
reteink határa ott végződik, a meddig az úgynevezett élősdi 
bántalmak terjednek, s a ragályos és járványos betegségeket 
illetőleg megengedhetlennek tetszett az, hogy azokban élő szer
vezetek tényezők legyenek. Megelégedtek annak elfogadásá
val, hogy a pestist rohadó állati anyagok bomlásterményeivel 
fertőzött levegő okozza ; Inkerman csatatéréin azonban nem 
fejlődött ki pestis, noha a hullákból kiáradó bűz a hadcsapa
tokat helyeikből elüzé. A  kiütéses hagymázt emberek össze- 
zsúfolásából származtatták, kik szellőzetleu helyiségekben nél
külözések között élnek; azonban akárhányszor láthatni, hogy 
oly körülmények között az emberek tüdővészben, vagy éhen 
halnak meg, liagymázba ellenben nem esnek. Metz ostroma
kor igen várták, hogy ott majd kiütéses hagymáz fog dúlni; 
ebben azonban se az ostromlók, se az ostromlottak között nem 
halt meg senki sem. Ez és ezekhez hasonló tapasztalatok egész 
serege nyilvánvalón mutatta, hogy épen úgy, mint a legjobb 
televény föld búzát nem terem, ha abba magot nem vetnek, a 
büzhödt talaj, poshadó anyagok, a szenny, rossz levegő, a meg
romlott tápszerek és a nélkülözések egy magukban lázas, fer
tőző bántalmakat nem idéznek elő. Ha tehát ezek valahol 
megjelennek, ott még más kóros tényezőnek is közre kell 
hatni, s hogy mi légyen ez, ennek tovább fürkészésére mn-
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tatták az utat a lépfene és a pokolvar oldana körül tett ta
pasztalatok.

Pollender lépfenés szarvasmarhák vérében már 1849- 
hen látott vibriókhoz hasonló vékony, hosszú képződményeket, 
melyeket 1855-hen le is irt, x) anélkül, hogy azok származását 
és jelentőségét felismerte volna. Tőle egészen függetlenül je
lentek meg Virchow Archiv-jának X I. 2), majd azután XIV. 
kötetében 3) Brauell értekezései, melyek szerint lépfenés em
berek, lovak és juhok vérében egyaránt úgy az életben, mint 
halál után vibriók vannak jelen, melyeket a szerző mint a szó
ban levő bántaloinra jellemző testeket emel ki. Ettől kezdve 
a lépfenés állatok vére mindenfelé kutatások tárgyát képezte, 
míg végtére Davaine 1863-ban 4) kimutatta, hogy azon kép
ződmények baktériumok, melyeket a rohadásnál előjövő ha
sonló kinézésű szervezetektől megkülönböztetés végett bakte- 
ridiumoknak nevezett. Davaine-nek sok ellenfele akadt, kik 
különösen azt tagadták, hogy eme baktériumok a ragály vi
vői legyenek, mert esetleg távollehetnek azok, anélkül, hogy 
a lépfene fertőző és ragályos volta kisebb lenne, mint midőn 
azok a vérben jelen vannak. ®) Davaine további kitartó vizs
gálatai azonban majdnem kétségtelenül bebizonyították, hogy 
a lépfene és a pokolvar ragályanyaga baktériumok jelenlété
hez van kötve, °) s ezt mások is úgy találták, ide vonatkozó
lag pedig különösen Bollinger 7) vizsgálatait emelem ki.

S ha az egyik lázas fertőző bántalom lényeges tényez ője- 
kép szervezetele szerepelnek, önként indíttatunk annak vizsgá
latára, vájjon ezek más hasonló betegségek keletkezésére és

*) Mikroskopische und mikrocliemisclie Untersucliungen des Milz- 
brandblutes. Casper »Wochenschrift für gerichtliche und öffentliclie 
Medicine. VIII. köt.

") Versuche und Untersuchungen, betreffend den Milzbraud des 
Menschen und dér Thiere. 1857.

3)  1858.
1) Comptes rendus de l’Académie des sciences. 1863. 6. sz.
5) Brauell. Virchow Archiv-jának XXXVI. köt. 294. 1. 1866.
6) Recherches sur la nature et la constitution anatomique de la 

pustule maligne. Comptes rendus. LX. köt. 1865.
’) Beitráge zűr vergleiclienden Pathologie. II. fűz. Zűr Pathologic 

des Milzbrandes. München, 1872.
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kimenetelére nem folynak-e be. Ez vezette Obermaiert kísér
leteiben, melyeknek halálos áldozata le tt ; azok nyomán pedig 
tudjuk, hogy a visszatérő láznál (febris recurrens) tekeredett 
baktériumok, az úgynevezett spirillumok vannak jelen, melyek 
a rohamokkal szoros kapcsolatban látszanak állani.

Ily módon vezettetünk annak föltevésére, hogy a lázas, 
fertőző betegségeket élő szervezetek okozhatják, melyek sza
porodnak. S e tétel elfogadását nem csak az látszik köve
telni, hogy azoknak legalább egy részét az utóbbiakkal kap
csolatba hozhatjuk ; hanem ezenfelül még azon körülmény is, 
hogy a testbe jutott fertőző anyag ottan tovább fejlődik és 
erólyben végtelenül gyarapodhatik. Azt mondjuk, a fertőző 
méreg, a ragály újra terem ; újra képezi magát, szóval él és 
tenyészik, mint bármelyik állat, vagy növény, mely fejlődésé
hez kedvező táplálkozási viszonyokat talál. S ebben különbö
zik az, az egyszerű vegytani méregtől. A hydrocyan majdnem 
villámgyorsasággal hat, úgyszintén az arsenessav is elpusztítja 
az életet, a testben azonban azoknak egyike sem képződik újra. 
Nem lesz itt több azoknak sem egyikéből, sem másikából.

Azután még egy másik ok is van, mely az ellen szól, 
hogy a lázas fertőző bántalmaknál az egyszerű vegytani mé
reg föltevésével meg ne elégedjünk. Ugyanis, ha valaki példáúl 
higanyckloridot, strychnint, vagy koniint kapott, s ennek kö
vetkezményeiből felépült, e mérges anyagok ismételve be
léje jutva, nála2-szor, 3-szor, vagy még többször is ugyanazon 
változásokat idézik elő, melyeket első ízben okoztak. A lázas 
fertőző bántalmak nagy része azonban, ha egyszer a szerve
zetben lefolyt, s az embert életben hagyta, ezt az esetek legna
gyobb részében többé nem támadja meg. E mentességet pedig 
talán megfejthetjük abból, hogy a fertőző méreg a szervezet
ben első időzése alatt, itten a fejlődéséhez alkalmas anyagot 
elfogyasztotta, ez pedig közönségesen többé újra nem képződik. 
S ha a kóros tényezők gyanánt tekinthető szervezetek nem 
mindegyik emberre, vagy állatra hatnak egyaránt, ennek okát 
szintén abban kereshetjük, hogy az erőteljes fejlődésükhöz 
megkivántató föltételek oly esetekben hiányzanak. Végül e 
betegségek semmi által meg nem másítható jelleges lefolyá
sának oka nagy valószínűséggel abban van, hogy a kóros
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folyamat addig tart, ameddig a testbe jutott apró szervezetek 
ott megélni képesek. Ehhez hasonlót a közönséges mérges 
anyagok nem mutatnak; például a borköves antimon, vagy a 
kénsavas réz mindenkire egyenlőn gyakorolja káros befolyását, 
s egyikük sem idéz elő oly tüneteket, melyek valami sajátsá
gos jelleget árulnának el.

Ekkép el kellett fogadni a kórnemző szervezetek léte
zését, melyeket leginkább baktérium gyűjtőnév alatt foglalnak 
együvé, s keresték úgy az állat, mint a növényországban a 
helyet, mely azokat megilleti, míg végtére a növényekhez tar
tozóknak találtattak, még pedig a hasadó-csírúak (schizospo- 
reae) osztályába sorozhatok. Nem tartom pedig szükségesnek, 
hogy erről itt többet mondjak, a mennyiben ezt az Orvosi He
tilap hasábjain elég terjedelmesen tárgyaltam .x)

A kórnemző szervezetek hatásossága ellen felhozzák, 
hogy azok egészséges testben is találhatók, s akárhányszor 
belénk jutnak azok anélkül, hogy megbetegednénk. Nem fe
ledhetjük azonban, hogy az alak magában véve nem döntő, 
hanem azon apró szervezetek anyagforgalma, s ennek termé
nyei azok, melyekre tekintettel kell lennünk. Ezeket még nem 
ismerjük ugyan, s ezekre jövőbeli kutatásoknak kell viliágos
ságot deríteni; mindamellett épen úgy mint a közönséges 
kender, mely nálunk ártatlan növény, Yarkand vidékén a leg
jobb bóditó csaraszt termi, azon bakterium-alak, mely egyik 
időben és egyik helyen semmi bajt sem okoz, más időben és más 
helyen midőn tenyészésére kedvezőbb viszonyok közé jut, fer
tőző terményeket hozhat létre. Avagy tekintsük a piros gyü- 
szünkét, mely kertekben tenyésztve, fölöttébb gyenge hatású, 
míg az, mely a Schwarzvvald-ban, vagy a Vosges-hegységben 
vadon tenyészik, bőven tartalmaz mérges anyagot. S vájjon 
az álomhozó mákból mindenhol egyenlőn hatásos mákonyt 
kapnak-e, vagy ellenkezőleg nem látjuk-e, hogy alkaloidjai nem 
egyszer nagyon is háttérbe szorulnak a közönbös mézga, pek- 
tinanyagok és a fehérnye mellett.

Különösnek tűnhetik fel még az is, hogy a különböző 
lázas fertőző bántalmak baktérium-alakjai jellemző külsőt

p 1876. 10—13. sz. Baktériumok a növénysejtek képzöanyagában.
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nem mutatnak. így példáúl találtam, liogy lépfenében elhunyt 
embertől való szalag-baktériumok, vízzel összekeverve, házi 
nyulak torkolati viszerébe, vagy bőre alá fecskendezve, gömbö
lyű baktériumokká változtak á t ; e mellett pedig három eset 
között egyben hatásosak maradtak, a mennyiben halált idéztek 
elő, miután a tüdőkben vérbőséget, a vesékben gyuladást, míg 
a belekben a bolvhokról hámleválást okoztak. Ha azonban 
meggondoljuk, hogy példáúl a pete, miután a barázdálás fo
lyamatán keresztül ment, egymással egyenlő külsejű sejtek 
csoportjából áll, s mindamellett ezek lényegesen különböző 
természetűek; mert míg az egyikből máj lesz, mely azután 
epét választ el, a másik nyálelválasztó mirigygyé fejlődik ki, s 
igy tovább; alig tévedünk, ha felveszszük, hogy a kórnemző 
szervezetek, a baktériumok megegyező alakjai daczára kü
lönböző természetűek lehetnek.

** *
1875/6-ban vörhenyben, roncsoló torokgyuladásban, liu- 

rutos tüdőlobban, továbbá vesemedence idillt lobjában szen
vedő betegek veseváladékait, illetőleg köpeteit vizsgáltam, s 
miután ezekben részint gömbölyű, részint pálezikaalakú bak
tériumokat találtam, ezeket részint házinyulak bőre alá, ré
szint viszereikbe fecskendeztem.

Hót vörlienyes beteg veseváladékában talált baktériu
mokkal összesen tizenhét állaton tettem kísérletet. Hurutos 
tüdőgyuladásban szenvedő egy beteg köpetéből való bakté
riumokkal három házinyúlon, vizeletbeliekkel pedig összesen 
négy állaton történt kísérlet. A vesemedeneze lobjában levő 
betegnek vizeletéből származó baktériumok végül három ál
latba oltattak be. A kisérlet alá vetett eme huszonhét állat 
közül meggyógyult négy, meghalt pedig huszonhárom. S az 
elhúnytaknál górcsői vizsgálatok útján ki lehetett mutatni, 
mint haladnak a baktériumok a bőr alatti kötszövetben, itt 
folytonosan szaporodva; továbbá mint jutnak az edényekhez, 
s mikép hatolnak azok falán keresztül a vérkeringés körébe; 
ezentúl mint képezhetnek érdugulásokat a, tüdőkben és a ve
sékben; majd ezután mikép jutnak az edényfalakon keresz
tül azon szervek gyurmájába, hol kisebb nagyobb góczokat 
képeznek, melyek körül gyuladás fejlődik ki.
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Vörlienyes beteg bakteriumjai kivált vesegyuladást, 
e mellett pedig tüdőlobot idéztek elő, s nem volt ez másképen 
a diphtheritikus baktériumok után sem. Kiütés azonban a bő
rön, vagy gyuladás a torokban egyszer sem következett. Ez 
azt látszik mutatni, bogy a bázinyulak, melyeken kísérletei
met tettem, a szóbanlevő bántalmak bakteriumjai irányában 
fogékonyak ugyan, de a bőr és a torokbeli nyákhártya irá
nyukban teljes ellenállást tanúsít. Megegyezik ez azon tapasz
talatokkal, bogy vaunak fertőzőanyagok, melyek az emberre 
és a különböző állatokra eltérő befolyással vannak; így míg 
a keleti marhavész szarvasmarháról szarvasmarhára átmegy, 
addig az emberre, nemkülönben a lóra nincs hatással.

Házinyulaknál a tüdőlobos betegtől származó baktériu
mok után kivált a tüdők voltak bántalmazva, e mellett pedig 
a vesékben is gyuladás volt jelen.

A mi pedig a pyelitikus baktériumokat illeti, ezek leg- 
kevesbbé voltak hatásosak, mert a kísérletekre használt négy 
állat közül három gyógyult meg, a negyediknél pedig halál 
után úgy a vesék mint a tüdők nagy mértékben bántalmazva 
találtattak, s különösen az utóbbiaknak rekeszeiben gömbölyű 
baktériumoknak nagy csoportjai foglaltak helyet.

A baktériumok kalilúg irányában nem igen érzékenyek, 
s még tömény oldatokban is életképességüket elég hosszú 
ideig megtartják. Ennélfogva azon vegyületet arra használ
tam, hogy a baktériumokat a hozzájuk tapadó anyagoktól le
hetőleg megtisztítsam. A veseváladékban foglalt baktériumo
kat szürőpapiroson fogtuk fel, honnét azután kalilúggal le
mostuk, s ezzel összeráztuk és csészében összedörzsöltük, majd 
az egészet lepárolt vízzel föleresztve, szűrőpapírra öntöttük, s 
a baktériumokat vízzel addig mostuk, míg csak az átszürődő 
folyadék teljesen közönbös nem volt. Ekkor a baktériumok a 
szürőpapirosról kevés 5°/0-os szénsavas natrium-oldattal leöb
lítettek, s miután ebben azok jelenléte és mozgóképessége 
górcső alatt megállapíttatott, az oldatból egy vagy több kcm-t 
fecskendeztünk bőr alá, vagy a viszérbe. A tüdőlobos köpet, 
nemkülönben a diphtheritikus nyákhártya kaparéka minden 
előtt szintén kalilúggal összedörzsöltetett, s vízzel föleresztés 
után szűrőpapírra helyeztük azokat, a további kezelés pedig
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az előbb mondottaknak megfelelt. Ezenkívül a köpet bakte- 
riumjait részint Oolm által módosított Pasteur-folyadékban,1) 
részint pedig Mayor folyadékjában 2) tenyésztettük, s az ck- 
kép megszaporodott baktériumokat használtuk kísérletekre 
átalában oly eredménynyel, mint ezt a frissében alkalmazott 
anyagnál tapasztaltuk. Azonban itt meg kell említenünk, bogy 
a Mayer-foly adókban igen megnőtt baktériumok kovesbbé vol
tak veszedelmes hatásúak, mint a kisebbek a friss anyagból 
vagy a Pasteur-folyadékból.

Ezek szerint, a mennyire lehetséges volt, kísérleteim, 
tiszta baktériumokkal történtek. Mondhatnák ugyan, hogy a 
levegőből is keveredhetett valami közéjük; de ez ellenvetést 
megerőtlenítik azon ellenőrző kísérletek, bogy az átszűrt fo
lyadékból, melyek baktériumokat épen nem, vagy csak gyéren 
tartalmaztak és a levegővel érintkezésben voltak, szintén fecs
kendeztünk bőr alá, a kísérlet alá vetett állatok azonban nem 
betegedtek meg.

Azon állatoknál pedig, melyek bőrük alá, vagy visze- 
rükbe fecskendezett folyadékkal baktériumokat kaptak, ezek
kel a megbetegedéseket, halál után pedig a különböző helye
ken talált kóros góczokat kapcsolatba hozhatom, minthogy 
haladásuk útja a szervezetben elég pontosan követhető volt, s 
az egyes szervekben talált kóros folyamatok súlyossága a bak
tériumok felhalmozódott mennyiségével egyenes arányban 
látszott állani.

A lépfenénél előjövő szalagalakú baktériumokkal 1863- 
ban tettem először kisérleteket. Boldogúlt Rózsa tr. a vidék
ről lépfenében elhullott juh vérét küldötte nekem, mely a tor
kolati viszérben foglaltatott. Az edényt utasításom szerint 
két helyen, fent és alant kötötte le, s azután a lekötéseken túl 
kimetszette. Ily módon a vérhez levegőbeli csírok nem férhet
tek. Az edény üvegpalaczkban, ezenkívül jól becsomagolva, 
két nap alatt kezem közt volt, a mint pedig azt felnyitottam, s

') Beitrage zűr Biologie dér Pflanzen. 1872. 2. fűz. 195. 1. 100 
rész vízben 1 r. borkösavas ammóniák és 1 r. ham. anyagok.

2) Untersuchungen über die alcobolisohe Gahrung. 1870. 10 cgm. 
vilanysavas kálium, 10 cgm. jegeczes kénsavas magnesium, 1 cgm. alas 
i lanysavas mész, 20 cgm. borkősavas ammóniák és 20 km. víz.
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a vért megvizsgáltam, ez szilárdan meg volt aludva, szennyes 
barnának látszott, górcső alatt pedig színes vérsejtek többé 
nem látszottak, hanem a legszebben kifejlett szalagalakú bak
tériumok megszámlálhatlan mennyiségét lehetett látni. Én 
ezeket hat házinyúlnak bőrük alá oltottam be, anélkül, hogy 
ez állatoknál négyheti észlelési idő alatt akár helybelileg, 
akár átalánosan valamely megbetegedés legcsekélyebb nyoma 
lépett volna fel. S miután a beoltás helye teljesen begyógyúlt, 
azon hittel szakítottam félbe kísérleteimet, hogy a házi nyálak 
a lépfene fertőzőanyaga irányában nem fogékonyak. Ez idő 
óta lépfenés anyaghoz nem juthattam, egészen 1876-ig, midőn 
a fővárosi sz. Rókus közkórházban bonczolt és lépfenében ki
múlt ember májából, lépjéből és veséjéből kicsiny darabkákat 
kaptam, s a lépből kinyomott vért, nem különben a májat és 
a veséket használtuk fel kísérletekre.

A baktériumok, melyeket azon ember vérében és emlí
tett szerveiben találtunk, kicsinyek, s részint gömbölydedek, 
részint pálczika-szerüek voltak, míg szépen kifejlett szalag- 
alakuakra nem akadtunk. A kísérleteket azokkal korábbi ta
pasztalatom daczára ismét liázinyulakon tettem, még pedig 
egynek bőre alá a májból és a vesékből kálilúggal és vízzel 
kimosott baktériumokat fecskendeztünk ; míg kettőnél a vér
ből hasonlóképen készített baktériumos oldatok fecskondez- 
tettek a torkolati viszérbe, illetőleg a bőr alá. Az első állat
nak semmi baja sem lett, s 72 napi észlelés után másczélokra 
használtatott fel. A második állatnál kezdetben némi lázas 
mozgalom lépett ugyan fel, s ezenfölül a veseváladékban fe- 
hérnye bőven találtatott; rövid idő múlva azonban az egészen 
magához tért, úgy hogy húsz napi észlelés után teljesen egész
ségesnek kellett azt tekintenünk. A harmadik állat azonban a 
husszadik napon meghalt. Ennél a test hőmérséke kezdetben 
lázas volt, míg később csökkent, a légvételek pedig már a har
madik napon igen szaporákká és rendetlenekké váltak, s mind 
végig így maradtak. A veseváladékban fehérnye időnkint je
lent meg ugyan, majd pedig kimaradt az, s végtére állandóan 
üríttetett ki. Nevezetes volt a hasmenés, mely ez állatot tel
jesen kimerítette.

Az elhúnyt állatot bonczolva, a tüdőkben nagy volt a



LÁZAS BÁNTALMAK EGYIK OKBELI TÉNYEZŐJÉRŐL. 13

vérbőség, s annak rekeszei gömbölyű baktériumoktól duzzadt 
sejtek által töltettek k i ; ezenkívül baktériumok még szabadon 
a sejtek közt, nemkülönben az edényekben, itten beduguláso
kat okozva, foglaltak helyet. A belek nyákhártyája pirosnak 
és igen duzzadtnak mutatkozott, s górcső alatt nézve, a vize
nyősen szintén igen megduzzadt bolyhokról a hámsejtek leg
nagyobb részben le voltak válva, anélkül, hogy bennük itt ott 
egy-két baktériumnál többet lehetett volna lá tn i; magukban 
a bolyhokban azonban gömbölyű baktériumok halmazai elég 
sűrűn tűntek szembe. A máj valamivel meg volt nagyobbodva, 
s szennyes színűnek látszott; elválasztó sejtjei górcső alatt ha- 
laványalmak látszottak, közöttük gömbölyű baktériumokból 
álló góczokkal, s ilyen baktériumok a kisebb edényekben több 
helyen érdugulásokat okoztak. A lép a szokottnál alig volt na
gyobb, s megduzzadt sejtjeiben itt-ott jókorára megnőtt spliae- 
robakteriumokat lehetett találni, melyek csak kevés helyen 
csoportosodtak öszsze nagyobb halmazokká. A jelentékenyen 
megnagyobbodott, s igen vérdús vesék húgycsatoruácskái vas
tagabbak voltak; a nagyobbára duzzadt és meggömbölyödött 
hámsejtek pedig a legtöbb helyen leváltak, s a csatornácskák 
űrét teljesen kitöltötték. Több húgycsatornácska mellett pe
dig látni lehetett hajszáledényeket, melyek színtelen vérsej- 
tekkel és baktériumokkal voltak bedugúlva, az utóbbiak ré
szint szabadon, részint a színtelen vérsejtekben foglalván he
lyet. így volt ez a Bowmann-tokok edénygomolyaiban is. A 
baktériumok szemmel láthatólag az edényfalakon keresztül 
vándoroltak a Bowmann-tokokba és a liúgycsatornácskákba.

Ez eredmény mutatta, hogy a házinyulak a lépfenés 
fertőző anyag irányában nagy ellenállást mutatnak ugyan, de 
még sem egészen fogékonytalanok. Azonban helybelileg, a bőr 
alá fecskendős helyén semmi kóros folyamat som mutatkozott; 
továbbá a lép bántalmazása egészen háttérbe szőrűit, míg a 
tüdők, a belek és a vesék voltak kiválóan bántalmazva. S ez 
ismét például szolgálhat arra, hogy az emberi betegségek fer
tőző anyagai állatoknál nem mindig hatnak azonosan, minél
fogva azokkal az állatokon elért kísérleti eredményeink fel- 
használásakor nem lehetünk eléggé óvatosak. Hasonló példá
kat szolgáltattak a kísérletek, melyeket hasi hagymázas anya-
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gokkal házinyulakon tettünk, melyek azonban nemcsak eme, 
hanem más irányban is — talán még inkább — figyelmet 
érdemelhetnek, s melyeket a következőkben előadok. Meg 
kell itt pedig említenem Graál János és Kiss tanítványai
mat, kik azoknak végrehajtásánál legnagyobb készséggel 
működtek közre.

** *
Hagymáznak azon betegséget nevezzük, mely latinul 

typhus névvel jelöltetik. A régiek typhusa azonban, mely 
rvcpog (füst) görög szótól származik, egyátalában nem egy- 
jelentésű a mai kor typhusával. Hajdanában ugyanis minden 
oly betegséget typhus-nak neveztek, melynél teljes bódulat 
mellett, a szellemi működések súlyosan szenvedni látszottak, 
s e tünetcsoportozat előtérben állott. Ellenben a typhust, 
melyet mai nap kórboncztani alapon igy nevezünk, a régi or
vosok mint önálló bántalmat nem ismerték. A kórboncztan 
művelésének előrehaladásával állapíttatott meg a hagymáz 
mai fogalma, s annak jelenleg három határozott alakját kü
lönböztetik meg, ú. m. a visszatérő lázat (febris recurrens), a 
kiütéses és a hasi hagymázt, melyek mindegyike más és más 
fertőzőanyag által okoztatik, s az egyik alak fertőzőanyaga, a 
másik két hagymáz alakot nem idézi elő. Az én kísérleteim 
pedig, mint már említettem, a hasi hagymázra vonatkoznak.

40—60 év előtt a franczia orvosok, Andrallal és Chomel- 
lel élükön, állították, hogy a hagymáz nem ragályos. Ez idő
ben a kiütéses és a hasi hagymáz között pontos megkülönböz
tetés alig volt lehetséges, s minthogy a nevezettek főképen 
hasi hagymázas betegeket észleltek, ezekből merítették tapasz
talataikat, s következtetéseiket a hagymázra átalában alkal
mazták. Mások ellenben, kiknek kiválón kiütéses hagymázban 
szenvedő betegek kerültek kezelésük alá, annak szerfölötti ra
gályosságáról győződvén meg, azzal együtt a hasi hagymázt 
legnagyobb mértékben ragályosnak mondották. S a küzdés 
hevesen folyt a ragályosság és a nem-ragályosság hívei közt, 
míg végtére Angolországban különösen Jenner W .,1) Német-

') On the Identity or Non-identity of the Specific Cause of Ty
phoid, Typhus and Kelapsing Fever. Medico-chirurgical Transactions.
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országban pedig Griesinger J) munkái döntöttek a fölött, hogy 
az, mit közönségesen hagymáznak neveznek, három különféle, 
egymástól — mint fennebb említettem — teljesen független 
betegség, s az azok egyikére vonatkozó észleletek a másik ket
tőre egyátalában nem illenek. Végül a francziák a krimi há
ború alatt tett tapasztalatok után szintén elfogadták, mint 
sarkalatos igazságot, azon három hagymázalak teljes külön
választását.

Ezek után majdnem hitágazatkép lett elfogadva, hogy 
a kiütéses hagymáz emberről emberre közvetlenül átmegy, így 
tehát ragályos. A hasi hagymáz ellenben az egyik emberről 
a másikra közvetlenül nem megy át soha, hanem a liagymá- 
zas betegtől származó kóros csírnak előbb valahol tenyészni 
kell, hogy fertőző anyaggá legyen. Keresni kellett tehát azon 
föltételeket, melyek között az fertőző képességűvé válliatik.

A rohadó állati anyagok a hagymázos csírok fejlődésére 
alkalmas tápszerekül látszanak szolgálni. Legalább tapasztala
tok vannak, melyek arra mutatnak, hogy rohadt anyagoktól 
jövő levegőnek belehelése, vagy rohadt anyagoknak a gyomor
ba és belekbe jutása hasi hagymázt, illetőleg ehhez hasonló 
megbetegedést idézhet elő. Sokszor azonban a hasi hagymázt 
nem lehet rohadt anyagok szereplésével kapcsolatba hozni; 
máskor pedig ki lehetett mutatni, hogy a rohadt anyag 
által okozott megbetegedés, melyet hasi hagymáznak tartottak, 
nem volt ez a bántalom. Az utóbbira nevezetes példáúl szol
gálhat az 1839-ben Zürich cantonban előfordult híres andel- 
fingeni járvány, mely alkalommal romlott hústól 550-en bete
gedtek meg, még pedig Griesinger szerint, hasi hagymázban; 
ennek ellenében azonban Liebermeister hivatalos okmányok 
alapján bizonyítja, hogy nem hagymáz, 2) hanem valószínűen 
egyszerű húsmérgezés3) forgott fenn. Azon idő óta pedig,
XXXIII. köt. 1850. — Lectures on tlie Acute Specific Diseases. Medical 
Times and Gazette. 1858. mart. 5. stb. •

’) Virchow’s Handbuch dér speciellen Pathologie und Therapie. 
II. köt. 2. r. Infeotionskranklieiten. 2. kiad. 1864.

s) Deutsches Archív für klinische Medicin. III. köt. 1867. Ueber 
die Epidemie in Andelfmgen vom Jalire 1839.

3) Ziemssen’s Handbuch der spec. Pathologie und Therapie. II. 
köt. 1. r. Typhus abdominalis. 52. 1.
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mióta a fertőzéseket baktériumok jelenlétéhez kötik, a vizsgá
latok arra utalnak, hogy a rohadás bakteriumjai (baktérium 
termo Ehrenberg) nem azonos azokkal, melyek betegségeknél 
előjönnek, s ezeknek különös féleségei kizárják amazokat, s vi
szont. Szóval a rohadt anyagok az egészségre ártalmasak, nem
különben a liagymáz kifejlődését illetőleg igen gyanúsak lehet
nek ugyan, mindamellett egymagukban egyátalában nem 
elégségesek a hasi liagymáz föllépésének megfejtésére.

Minthogy tehát a rohadó anyagok a hasi hagymáz okta
nának nyomozásában ki nem elégíthettek, a vizsgálatoknak 
szükségképen másfelé is kellett irányúlniok. Nevezetesen 
Murchison a) azt találta, hogy a hasi hagymáz gyakran oly 
nyár után pusztít, melyben nagy hőség és szárazság uralko
dott, míg egészben véve igen ritkán fordul az elő nedves nyár 
és ősz után. E  tények mindenesetre állanak, azonban elégsége
sek nem lehettek, mert nem fejtetett meg, hogy az időjárás 
mikép foly be a hagymáz keletkezésére.

Buhl L., tanár volt az első, ki Münchenben tett vizsgá
latai után azon jelentőségteljes tapasztalatra jutott, hogy a 
kórházbeli hagymázos halálozások és a földár ingadozásai 
között bizonyos viszony létez, mennyiben az utóbbi emelkedé
sével megfordítva, a liagymázas halottak száma csökken, míg 
ezek annak sülyedésekor szaporodni szoktak.2) Hasonló ered
ményt mutattak Wagus statisztikai adatai, melyeket Petten- 
kofer közölt.3) Minthogy pedig a földár magassága a kutak 
vízállása szerint határoztatott meg, mintegy magából látszott 
következni, hogy az ivóvizet tekintsék a fertőző anyag vivője- 
kép. Midőn ugyanis a földár magasan áll, a talajban foglalt 
fertözőcsírok nagy tömeg vízben lévén szétosztva, nem juthat
nak a szervezetbe oly mennyiségben, hogy annak árthassanak; 
midőn pedig az alacsony, a kisebb tömegű víz aránylag több 
csírt tartalmazhat, s így annak ivása az emberre veszedelme-

*) A Treatise on the Continued Fevers of Great Britain. 1862. 
419 lap.

a) Zeitschrift für Biologie. 1865. Ein Beitrag zur Aetiologie des 
Typhus.

s) Zeitschrift für Biologie. 1868. Uebev die Schvankungen der Ty- 
phussWhlichkeit in München von 1850 — 1867.
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sebb.1) Bubi és Pettenkofer2) azonban ezen felfogást nem 
osztják, s különösen az utóbbi kiemeli, hogy Münchenben nem 
észleltetett hagymázos eset, melyben a megbetegedést ivóvíztől 
lehetett volna származtatni, hanem a talajbeli levegőáramlást 
szerepeltetik mint a hasi hagymáz fertőző anyagának vivőjét. A 
mint a földár kisebbedik, s ennek magassága aláfelé vonul, a 
szervi anyagok, ekkép a hagymázas csírok is a talaj likacsai
ban viszszamaradnak, az áramló levegő pedig magával ragad
hatja azokat. így példáúl, midőn télen át a szobák füttetnek, 
ezeknek a levegője melegebb és ritkább lévén, a talajbeli hi
degebb és sűrűbb levegő hozzájuk áramol, s nemcsak légeket, 
mint szénsavat és más egyebeket, hanem egyszersmind szilárd 
részeket is hordhat magával. Ekkép főleg a légzőszervek 
vennék fel a hagymáz fertőző anyagát, mire vonatkozólag 
csak azt kellene biztosan kimutatni, hogy a talajból kiáramló 
levegő, vagy bármely más lég az egészségre ártalmas meny- 
nyiségben tartalmazhatja a hagymáznak fertőző csírjait, me
lyek legnagyobb valószínűséggel szilárdak, habár igen aprók.

Az áramló talajlégnek a hasi hagymáz oktanában sze
repeltetése mindenesetre elmés gondolat, s termékeny eszme, 
mely kutatásokra ingerel, s melyet gyakran felhasználunk, hogy 
rejtélyes dolgokat tetszetősen fejtegessünk; mint azonban je
lenleg ismereteink állanak, azt a kórtanban szellemes föltevés
nél magasabb polezra nem helyezhetjük. S fájdalom, ily meg
fejteden még a viszony a hagymáz gyakorisága és a földár 
ingadozásai között. így Rütimeyer Baselben te tt kútmérések 
eredményeit közölve,8) több évi tapasztalat után a földár, ille
tőleg a levegőköri csapadékok és a hagymáz között a mün
chenihez hasonló viszonyt nem talált. S ezzel egyezők Sociu 
adatai is,4) melyek legfeljebb annyit mutatnak, mit már Mur-

>) Liebermeister 0. Deutsche Klinik. 1866. 10. sz. — Buchanan. 
Deutsche Vierteljahrsschrift fiir offentliche Gesundheitspflege. 1870.

- )  Ueber die Luft im Bódén Oder Grundluft. 3. előadás. 1873. 
Braunschweig.

°) Berieht an das Sanitáts-Collegium von Basel-stadt über die 
Brunnenmessungen in Basel, 1865—1869. 1870. Basel.

4) Typhus, Begenmenge und Grundwasser in Basel. 1871. Basel. 
Dissertatio.

m . T. лк. кит. A terMészf.ttüdom. köréből. 1S78. 2
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chison is észlelt, hogy szokatlan szárazság a hagy máz kifejlő
désére kedvező befolyást gyakorol, míg a nedves időjárás 
beköszöntésével gyérül az.

Ismereteink ez állása mellett vizsgálataimat oda irá
nyoztam : 1) Vájjon a hasi hagymázosak ürülékei közvetlenül a 
testből kiválásuk után fertőző természetüek-e ? 2) A talajból 
származó folyadék visz-e magával fertőző csírokat ? 3) Az ürü
lékek talajban állás közben fertőző erélyben gyarapodnak-e ?

Az intézetemben eszközölt kisérletek eredménye enge- 
met fölöttébb kevéssé elégít ki, a mennyiben azok közben nyil
vánvalón kitűnt, hogy a házinyulak a hasi hagymáz fertőző 
anyagától súlyosan megbetegesznek ugyan, s meg is halnak, a 
vékony belekben azonban a Peycr-mirigyeknek sajátságos el
változásait náluk nem találhatni. Mindamellett azoknak köz
lését nem tartom érdektelennek, mert a föltett kérdések meg
oldását czélzó más vizsgálatoknál útmutatásai szolgálhatnak. 
Mindeneseti e pedig megérdemelné a fáradságot, hogy maga
sabban szervezett állatokon történjenek kísérletek. E czélra 
példáúl a kutyák alkalmasaknak látszanak, intézetem azonban 
sokkal kisebb terjedelmű, semhogy itten azokkal elegendő 
számú kísérleteket lehetne tenni; meg kell tehát elégednem 
— a mennyire lehetséges — az elért adatokkal.

A szóbanlevő kísérletekhez ’) használt fertőzőanyagok 
a budapesti első belgyógyászati kórodán hasi hagymázban 
fekvő betegektől származtak, s azok a következők, mindegyi
küket külön betűvel jelölve :

A ) 1876. októberben a hasi hagymáz előhaladt szakában 
levő beteg veseváladéka, mely frissében savas kémhatású volt, 
fehérnyét nem tartalmazott, gömbölyű baktériumok pedig kö
zép mennyiségben voltak benne.

B) 1877. márcziusban lábbadozó kagymázas beteg vese
váladéka savanyú kémhatású volt, fehéruye abban nem talál-

J) A k ísé rle t a lá  v e te tt  á lla to k  észlelési folyam áról g ra p h ik u s  m o 
d o rb an  igen po n to san  v eze te tt n a p ló im  v an n ak , valam in t a  bonczle le t is 
m inden ha lá los esetben igen  k ö rü lm én y esen  följegyeztetett, n a g y  tö m e
gük azonban  egész terjedelem ben  köz lésü k e t nem engedi m eg, m inélfog* 
va értekezésem  folyam ában  csak a  leglényegesebb p o n to k a t fogom  m eg
érin ten i.
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tatott, míg gömbölyű baktériumokat csak csekély számmal 
lehetett észlelni.

C) 1877. februárban a hagymáz tetőfokán szenvedő be
teg híg bélürüléke sok növényi törmelékkel, itt ott sóskasavas 
mészszel és vilanysavas ammoniakmagnesiummal, ezen kivül 
zsírcseppekkel, különösen nagy mennyiségben pedig gömbölyű 
és szalag-baktériumokkal (bacillus).

D) 1877. márcziusban szintén a hagymáz tetőfokán levő 
beteg híg bélürüléke, melyben sok vilanysavas ammoniakmagne- 
sium-jegeczeken, genysejteken, színes vértestecsekenéssaccharo- 
mycesen kivül gömbölyű és szalagbakteriumok (bacillus), n m, 
különben amazoknak torula-alakjai nagy számmal találtattak.

Az AJ alatti anyagból frissében október 19-kén 4 kcm-t 
fecskendeztek 960 gm. súlyú házi nyúl bőre alá. A hőmérsék1) 
39°.4 volt, mely 3S°.7*re emelkedett, később azonban 39°.2-re, 
s végtére 39°-ra alászállott, s minthogy a test súlya nov. 18-ig 
975-re emelkedett, azt egészségesnek kellett nyilvánítanunk. 
Az észlelés alatt híg bélürüléseken kivül, melyek csakhamar 
rendesre átváltoztak, semmi kóros tünet sem mutatkozott. (1).

Ugyanazon anyagból több napi állás után, midőn a bak
tériumok benne igen megszaporodtak, okt. 2S-kán 4 kcm. fecs- 
kendeztetett 720 gm-os házi nyúl bőre alá. A test hőmérséke, 
mely kezdetben 39°.r>-en állott, később 40°-ra emelkedett, majd 
kisebb nagyobb ingadozások után végtére 38°.2-re szállott alá, 
midőn az állat nov. 18-kán elhúnyt. Ekkor a testsúly 520 
gm-ot tett ki. A bonczolás nehány óra múlva hajtatott végre, 
s baktériumokat se a vizeletben se a vérben nem találtunk, 
noha úgy itt mint amott kimutathatók voltak azok a beteg
ség kezdetén. Ezenkívül a vizeletben fehérnye sem volt, holott 
ezt a fertőzést követő első napokban találni lehetett.

Bonczoláskor a koponyacsontokat és az agyat igen vér
dúsaknak találtuk. A tüdők vérben szintén bővelkedtek, s 
ezenkívül átalános vizenyő volt jelen; górcső alatt bennük el
szórva baktériumokat lehetett látni. A petyüdt szív jobboldalt 
sok laza véralvadékot tartalmazott, míg baloldalt üres volt. Az 
üres gyomor belső felületét sűrű nyák fedte. A vékonybél

') A liőmórsék 0, s a végbélre és estére vonatkozik.
2*
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össze volt esve, s úgy fodrának, mint falának edényei vértől 
duzzadtak; ezenkívül a fal halavány pirosnak látszott; to
vábbá a nyákhártya mindenhol duzzadt, sűrű nyákkal fe- 
detett, a hám azonban sehol sem hiányzott. Mirigyduzza
dásra, vagy újképződésü elemi alakokra a belek falában 
nem akadtak. A vakbél félig üres volt, egészen lágy tartalom
mal. A vastagbél levegőt, s kevés híg bélsarat tartalma
zott, fala pedig fehéres és áttetsző volt. A májban vérbő
séget, míg a lépben semmi említésre méltót sem találtunk. 
A vesék könnyen szakadtak, kéregállományuk sötétveresnek 
látszott, s vérben bővelkedett; a velőállomány pedig piros 
volt. A húgycsatornácskák duzzadt hámsejtjeiben gömbölyű 
baktériumokat láttunk. (2).

Az állatoknál, melyeken hagymázos anyagokkal kísér
leteket tettünk és melyek meghaltak, a bonczlelet a fennebbi- 
hez egészben véve kivétel nélkül hasonlított, minélfogva a kö
vetkező kísérleteknél a bonczleletről csak akkor fogok szólani, 
ha valami különös eltérés, vagy bonyolodás merült fel.

A B) alatti anyagból frissében 1877. márczius 21-én 
4 kcm-t fecskendeztünk 610 gm. súlyú házi nyúl bőre alá. Már 
a következő napon a vizeletben baktériumokat találtunk, nem
különben hasmenés állott be nyálkaczafatok kiürülésével. E 
hasmenés időközönkint engedett, majd ismét megjelent. A 
kezdetbeli 39°,4 hőmérsék 40°.9-re emelkedett, majd azután 
37°.5 és 36°.5-re alászállott. Az állat május 11-kén halt meg, 
midőn súlya 210 gm. volt. (3).

A C) alatti anyagból, frissében lepárolt vízzel összedör
zsölve, 1877. február 1-jén 4 kcm-nyi fecskendeztetett 650 gm. 
súlyú házinyúl gyomrába. Az állatot 6-kán hasmenés lepte 
meg. A liőmérsek eleinte 39°.t-ről 40°.4-re hágott, végtére pe
dig 37°.з-ге esett. A halál ápril 4-kén következett be, midőn 
a testsúly 460 gm-ot tett ki. (4).

A DJ alatti anyagból szintén vízzel föleresztve, 1877. 
márczius 6-kán 4 kcm-nyi fecskendeztetett 480 gm. testsúlyú 
házinyúl gyomrába. Az állatnak csak kis hasmenése volt. A 
kezdetbeli 40°.г hőmérsék 41°-ig emelkedett, azután pedig 
37°.<i-re sűlyedett. A halál márcz. 16-kán következett be, mi
dőn a testsxily 355 gm-ot tett ki. Ez esetben bonczoláskor

üo
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nem találtunk vérbőséget sem az agyban, sem a tüdőkben, sem 
pedig a belekben és a vesékben, úgy bogy a balált a hagyniá- 
zas fertőzőanyaggal összefüggésbe bozui nem lehetett. Ez has- 
hártyalob következménye volt. A végbél ugyanis a bőmérő 
által megsértetvén, körülötte kötszöveti gyuladás fejlődött, 
mely azután a bashártyára átterjedett. (5).

Ezek szerint a bagymázosaknak úgy vizeletét, mint bél
ürülékét már frissében fertőzőknek tekinthetjük, mennyiben 
sajátságos, mindig azonos jellegű megbetegedést idéz elő. En
nek egyik jellemvonása a lassú lefolyású láz, mely végtére ösz- 
szeesésbe és halálba mehet á t ; továbbá étvágytalanság lép 
fel, hasmenés áll be, s a test súlya jelentékenyen fogy; meg 
vaunak pedig támadva, mint a liagymáznál, az agy, a tü
dők, a vékony bél és a vesék, úgy hogy a házinyúlaknál a szó- 
baulevő fertőző anyagok által előidézett bántalom a hasi hagy- 
máztól lényegében alig különbözik, s csak annyiban tér el, 
hogy a nyirkrendszerhez tartozó mirigyek, mint a lép és a 
Peyer-tüszők nincsenek bántalmazva.

Ezenkívül látni lehet, hogy a hasihagymázosak vesevá
ladéka csak oly hatásos fertőzőanyagot tartalmaz, mint a bél- 
ürülék, s az előbb felsorolt összes szervek, ezek között pedig 
a belek egyaránt megtámadtatnak,- jusson bár a fertőzőanyag a 
bőr alá, vagy a belekbe.

Hogy pedig a hasi hagymázosak friss ürülékeinek látha
tólag fertőző volta daczára, a bántalmazottak környezetében 
közvetlen átvitel folytán megbetegedések közönségesen nem 
fordúlnak elő ; ennek megfejtését abból kisérthetjük meg, hogy 
a hasi hagymáz fertőzőanyaga nagy valósziutíséggel szilárd és 
nem szállékony, minélfogva kellő óvatosság és tisztaság szem 
előtt tartása mellett a közvetlen fertőzés esélyei a legnagyobb 
mértékben alászállíthatók.

Miután ekkép az általam föltett kérdések 1-jére felele
tet adni iparkodtam, a 2-ról és a 3-ról akarok szólani.

Az e czélra tett kísérletekhez hat üvegpalaczkot hasz
náltunk, melyeknek mindegyike körülbelül hat liter ürfogatú 
és két nyilású. Ezek egyike pedig — mint közönségesen — 
fenn, míg a másik közvetlenül a fenék fölött oldalt foglalt 
helyet. Az alsó nyílásba átfúrt kaucsukdugót helyeztünk,
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melybe üvegcső volt téve, erre pedig kaucsukcsövet húztunk, 
melynek szabad végébe üvegcső-darabot kötöttünk. A palacz- 
kok közül kettő («, « ') fekete televénynyel, kettő sárga agyag
gal (/5, (3'), kettő pedig homokkal (y, y ') félig megtöltetett, 
s ezután azok intézetem szellős nagy termében félméter 
magasságban helyeztettek el. A palaczkokba először annyi át
párologtatott vizet öntettem, hogy ez körülbelül egy ujjnyi 
magasságban álljon a talaj felett. Ennek megtörténtével a pa- 
laczk felső szája gyapottal bedugaszoltatok; az alsó szájhoz 
tartozó kaucsukcső szabad végébe kötött üvegcső-darabot pe
dig kicsiny, a padozaton álló üres palaczk átfúrt kaucsukdu- 
gójába illesztettem. E kicsiny palaczkban fogtuk fel a nagy 
palaczk földjén átszivárgó folyadékot, melyet górcső alatt tör
tént megvizsgálás után bőr alá, illetőleg gyomorba fecskendő
sekre használtunk.

Az a, a palaczkokba tett fekete televényben gömbölyű 
baktériumokat közép mennyiségben találtunk, az átszürődött 
vízben pedig azok csekély mennyiségben voltak jelen. Atszii- 
rés után a földet megvizsgálván, ebben a baktériumok alig 
voltak megfogyva. A földre másodszor is vizet öntöttünk, mi
dőn ezzel ismét mentek át baktériumok.

A [j, (3' palaczkokba helyezett sárga agyagban kevés 
volt a baktérium, minélfogva, az átszivái’gó vízben is csak 
gyéren volt az képviselve. A sárga agyagban baktériumok még 
mindig maradtak. Másodszor átszűrt vízben csak itt-ott lát
szott kevés baktérium, míg az agyagban azt találni többé nem 
lehetett.

A y, y' palaczkokban foglalt homokban legkevesebb 
volt a baktérium. Az átszűrt vízben gömbölyű baktériumok 
gyéren találtattak. A homokban baktérium alig maradt. Má
sodszori átszivárgás után kapott vízben nehány baktériumot 
láttunk, míg a homokban kivehetőleg egy sem maradt.

S ha a folyadékot, mely kevés baktériumot tartalmazott, 
egy ideig állani hagytuk, a baktériumok száma igen megsza
porodott. A lepárolt víznek ily módon átszürésót többször is
mételtük, s a szüredékkel — mint a körülmények engedték 
— különböző időkben tettünk kísérletet.

Az «, a' előszöri szüredékéből 1877, ápril 20-kán 850
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gm-osházinyúl bőre alá4 kcm-t fecskendeztünk. Az állatnaknem 
volt hasmenése. A hőmérsék 39°.4-ről 39°.s-re emelkedett, majd 
azután 39°.5-re alászállott. A halál június 13-kán következett 
he, midőn súlya 540 gm-ot tett ki. Meg kell jegyeznem, hogy má
jus 4—9. közti időben az állat reszketett, 10-kén pedig görcsö
ket kapott. E tünetek azután elenyésztek, s a fertőzőbetegség 
lefolyására hatással nem voltak. Minthogy pedig a hagymáza- 
sak fertőzőanyagával tett kisérleteim folyamában azok nem for- 
dúltak elő, véletlen és mulékony bonyolodásokuak kell azokat 
tekintenem. A bonczlelet a szokott volt, s semmit se találhat
tunk, miből azon ideges jelenségeket megfejthettük volna. (6)

Hasonló folyadékból 1877. júuius 12-kén 420 gm-os há
zinyúl gyomrába 4 kcm. fecskendeztetett. A bélürülékek már 
a következő napon megliigúltak. A kezdetbeli hőmérsék 39°.9 
volt, mely végtére 39°.5-re szállott alá. Az állat jún. 25-kén 
húnyt el, midőn testsúlya 310 gm. volt. (7).

Másodszori szüredékből 1876. deczember 4-kén 740 
gm-os házinyúl bőre alá 3 kcm-t fecskendeztek. A kezdetboli 
hőmérsék 39°.í-ről 40°.з-ге emelkedett, míg végül 38°.:i-re csök- 
1 eut, midőn a halál 1877. február 9-kén köszöntött he. Bon- 
czoláskor a testsúly 575 gm. volt. (8).

Ugyanabból hosszabb állás után, midőn igen sok göm
bölyű baktérium volt már abban, 1877-diki február 9-kén 520 
gm-os házinyúlnak 4 kcm. fecskendeztetett gyomrába. 11-kén 
már hasmenés lépett fel. A hőmérsék kezdetben 39°.з, később 
40°.4, majd azután 37°.з, s végtére 38°.з volt. S midőn az ál
lat ápril 1-jén meghalt, testsúlya 475-öt tett ki. I tt a halált 
kevesbbé az állat anyagforgalmának kimerülése, mint inkább a 
tüdők szokott bántalmazása okozta. (9).

A /3, f f  előszöri szüredékéből 1877. május 5-kén 440 gm-os 
házinyúl bőre alá 3 kcm. fecskendeztetett. 8-kán csekély has
menés lépett fel, mely 12-kétől kezdve nagyra növekedett, míg 
végtére az állat 18-kán meghalt, midőn testsúlya 410 gm-ot 
tett ki. Az életbeli hőmérsék 390.i-ről 40°-ra emelkedett, s az 
utolsó időben 37°-ra hanyatlott. (10).

Másodszori szüredékből 1876. deczember 5-kén 500 
gm-os házinyúl bőre alá 4 kcm-t fecskendeztek. Az állatnak 
pom volt hasmenése, hanem híg székelése, A hőmérsék kéz*
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detben 40°.2, majd 40°.4-en állott, végtére pedig 37°.5-re esett 
alá. 1877. január 4-kén halt meg, s ekkor testsúlya 460 gm. 
volt. A halált kivált a tüdők szokott bántalmazása látszott 
előidézni. (11).

Ugyanabból több heti állás után, anélkül, hogy a bakté
riumok nagyobb mennyiségben lettek volna jelen, 1877. febr. 
28-kán 4 kcm. fecskendeztetett 920 gm-os házinyúl gyomrába. 
Márcz. 6-kán nagy hasmenés lépett fel. A  hőm. 40°-ról 40°.4-re 
hágott, majd 34°.з-ге csökkent, a halál pedig ápril 26-kán kö
vetkezett be. A testsúly 400 gm-nál nem volt több. (12).

А у, у  előszöri szüredékéből 1876. deczember 29-kén 3 
kcm. fecskendeztetett 680 gm-os házinyúl bőre alá. Az állat
nak hasmenése nem lett, hanem csak híg székelése. A hömér- 
sék 39°.2-ről 38°.2-re szállott alá, majd 40°.i-re emelkedett, s 
végtére 38°.з-ге csökkent. A testsúly eleinte 515-ra kisebbe
déit, később azonban az étvágy javulván, 810-re növekedett, 
mi azonban nem tartott sokáig, mert ismét súlycsökkenés kö
vetkezvén be, midőn az állat 1877. január 11-kén elhúnyt, 
580 gm-ot nyomott. A bonczlelet a szokott volt, s a javulásra 
következő rosszabbodást abból lehet talán megfejteni, hogy az 
addig elkülönítve levő állat, egy másikkal, mely hagymázos 
fertőzésben szenvedett, tétetett egy ketreczbe. (13).

Hasonló szövedékből, mely hosszabb ideig állott, 1877- 
diki ápril 9-kén 4 kcm. fecskendeztetett 600 gm-os házinyúl 
bőre alá. 14-kén hasmenése lett, mely — közben enyhülések
kel — 16-ig nagyra nőtt. A kezdetbeli 39°.5 hőmérsék 40°.з-ге 
emelkedett, végül pedig 37°.5-re szállott alá. Az állat június 
4-kén halt meg, midőn testsúlya 450 gm. volt. (14).

Másodszori szüredékből 18 76. deczember 27-kén 4 kcm. 
fecskendeztetett 410 gm-os háziuyúl bőre alá. A kezdetbeli 
hőmérsék 39°.6-ről 38°.2-re esett le. Az állat 1877. január 
7-kén halt meg, s ekkor 340 gm-ot nyomott. (15).

Hasonló, állott szüredékből 1877. február 28-kán 4 
kcm-t fecskendeztünk 560 gm-os házinyúl gyomrába. Márczius 
7-kén nagy hasmenést kapott, a hőmérsék 39°.8-ről 40°.з-ге 
emelkedett, a testsúly pedig 440 gm-ot nyomott. Szóval a 
hagymázos fertőzés szokott tünetei voltak jelen, midőn a hő
mérőnek kevesbbé ovatos alkalmazása folytán a végbél megsér-
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tetett, s úgy a körülötte levő kötszövet, mint a hashártya lobja 
lépett fel, minek folytán az állat meghalt. (16).

Az átszűrt lepárolt vízzel tett 6—16 számú kísérleteim
ből következtethetni vélem, hogy a különböző földekben ta
lálható baktériumokat az átszivárgó víz magával viszi, s ha 
ebből sok megy keresztül, ez egészen kiöblítheti azt, mi külö
nösen agyagnál, s még inkább a homoknál elég könyen meg
történhetik. A víz pedig, mely a földekből átszivárgáskor ma
gával vitt baktériumokat tartalmaz, házinyulaknál bőr alá, vagy 
gyomorba fecskendeztetvén, az életben észlelhető tünetek és a 
bonczlelet után indúlva, oly megbetegedést idézhet elő, mint a 
hasi hagymázban szenvedő emberek vizelete, vagy bélürüléke. 
E szerint alig kételkedhetünk azon, hogy a víz, így a föld árja 
a talajból az egészségnek ártalmas anyagokat vihet magával; 
így magával viheti az a hasi hagymáz fertőző anyagát is. (Lásd 
a 2. kérdést. 18. lap).

Nem valószínűtlen pedig, hogy midőn a levegőkön csa
padékok mennyisége és a földár nagy, a talaj a fertőző anya
goktól úgy szólván kiöblíttetik. Ha pedig a kiöblítéskor tova
hordott anyagok oly földrétegekhez jutnak, melyek azokat 
visszatartják, itt további fejlődésnek indulhatnak, mi azoknak 
veszedelmességét emelheti, s fölvehetőleg igen veszedelmes 
fog az lenni akkor, midőn a visszatartás fölületes rétegekben, 
az emberi lakhelyek közelében történik.

Vájjon a talajból kiáramló légek a hasi hagymáz fertő
zőanyagát magukkal ragadhatják-e, arra vonatkozó kísérlete
ket nem tettem ; azonban valószínűnek látszik, hogy csak erős 
légáramok tehetik azt.

Ezek után azon kísérletek következnek, melyekben liagy- 
mázosak vizeletével, vagy bélürülékével kevert, s a földeken 
átszűrt víz fecskendeztetett a bőr alá, illetőleg a gyomorba.

Kísérleteimhez az előbb említett А, В, C és D hasi- 
hagymázas ürülékek használtattak. Ezek közül A, lepárolt 
vízzel feleresztve, cc, (3 és у palaczkokba öntetett, s az átszi
várgó folyadékokat a fennebbi módon felfogtuk. Azután azon 
edényekbe lepárolt vizet öntöttünk, s az átszivárgó folyadékkal 
kísérleteket tettünk. Most a palaczkokból a régi föld kivétet
vén, azokba friss televény, agyag, illetőleg homok tétetett,
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melyekre а В  anyagot, hasonlóképen vízzel feleresztve öntöt
tük. A (7anyag, sok vízzel összedörzsölve a , (3\ /  palaczkokba 
öntetett, s az átszürődött folyadékokat kísérletekre használ
tuk. I tt utólagosan szintén szűrtünk át átpárolgott vizet. Ez
után a földeket a palaczkokból kivéve, ezekbe friss televényt, 
agyagot, illetőleg homokot tettünk, s először vizzel összedör
zsölt D  anyagból, másodszor pedig lepárolt vizet öntöttünk 
azokba, s az átszivárgóit folyadékok kisérletre használtattak

a palaczkon A  anyag átszivárgása után átszűrt lepárolt 
vízből 1876. november 28-kán 3 kcm. 620 gm-os házinyúl 
bőre alá fecskendeztetett. Az állat decz. 10-ig jól érezte ma
gát, midőn egyszerre megvadult, majd hátulsó végtagjai rán
gatóztak, később pedig liüdöttek lettek. 16-kán meghalt, mi
dőn testsúlya 520 gm-ot tett ki. Bonczoláskor a különböző 
szervekben a hagymázos fertőzés jelei hiányzottak, a gerincz- 
velő azonban а X II. hátcsigolya magaslatán barnás-szürkésnek 
látszott, mi vérömlenynek felelt meg. E véletlen, ismeret
len okból származott bonyolódás nélkül az állat a legnagyobb 
valószínűséggel meggyógyúlt volna. (17).

Ugyanazon folyadékból 1877. január 18-kán 3 kem-t 
540 gm-os házinyúl bőre alá fecskendeztek. Kicsiny hasmenés 
lépett fel. A kezdetbeli hőmérsék 38°.o-ről 39n.<s-re hágott, 
míg később 34°.5-re csökkent. Az állat 30-kán halt meg, mi
dőn csak 380 gm-ot nyomott. (18).

Ugyancsak azon szüredékből 1877. márczius 9-kén 3 
kcm. 645 gm-os házinyúl gyomiába fecskendeztetett. A hő
mérsék 39°.3-ről 40°.s-re emelkedett, végtére pedig 38°-ra 
szállott alá, midőn február 20-kán meghalt. A testsúly 570 
gm-ot tett ki. (19).

A 17., 18. és 19. számú kísérletekhez használt folyadék 
1876. november 24. óta állt, feketés és bűzös volt, s gömbölyű 
baktériumokat eleinte kqzép mennyiségben tartalmazott (17), 
januárban azonban azoknak a száma csökkent, s pálczika- 
bakteriumok (bacillus), nemkülönben ezeknek torula-alakjai 
bővebben jelentek meg (18), míg márcziusban ismét a göm
bölyűek lettek számosabbakká (19).

a palaczkon В  anyag átszürése folytán nyert folyadék
ból 1877. ápril 9-kén 3 kcm. 790 gm-os házinyúl bőre alá
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fecskendeztetett. Hasmenés nem volt jelen. A kezdetbeli 40°. i 
hőmérsék 40°.3-ig emelkedett, végül pedig 37°.s-re szállott alá. 
Az állat július 8-kán halt meg, midőn a test súlya 580 gm-ot 
tett. (20).

Ugyanabból 1874. ápril 11-kén 4 kcm. fecskendeztetett 
1250 gm-os házinyúl gyomrába. Az állat még azon nap has
menést kapott, mely 16-ig igen megnagyobbodott, később 
azonban enyhült az. A kezdetbeli 39°.з hőmérsék 40°-re há
gott, majd pedig 36°.o-re csökkent az. A halál június 24-kén 
köszöntött be. Ekkor a test súlya 700 gm-ot nyomott. (21).

A 20. és 21. számú kísérletekhez használt folyadék sok 
gömbölyű baktériumot, továbbá ennek zoogloea-alakjait, ezen
kívül kevés bacillust és nehány torula-alakot tartalmazott.

a palaczkon C anyagból átszűrt folyadékból 1877. má
jus 25-kén 4 kcm. 640 gm-os házinyúl bőre alá fecskendezte
tett. Az állat hőmérséke 39°-en maradt, s súlya 580 gm-ig 
csökkent ugyan, azonban igen eleven volt, minélfogva július 
20-kán egészségesnek nyilváníttatott. (22).

A 22. számú kísérlethez használt folyadékban csak kevés 
gömbölyű baktérium foglaltatott.

a palaczkon D  anyagból átszivárgót!, folyadékból 1877- 
diki május 25-kén 4 kcm. fecskendeztetett 1000 gm-os házi
nyúl gyomrába. Június 2-kán a béltirülések valamivel higab- 
bak voltak. A hőmérsék, mely kezdetben 40°-on állott, később 
39n-8, majd 39°-з lett. Az állat súlya 590-ra csökkent, később 
azonban étvágya megjővén, súlya folytonosan emelkedett, s 
miután az a 760 gm-ot elérte, az eleven állatot egészségesnek 
nyilvánítottuk. (23).

A 23. száméi kísérlethez használt folyadékban igen kevés 
gömbölyű baktérium volt.

/7 palaczkon A anyag átszürése után átszivárgóit lepá
rolt vízből 1876. deczember 4-kén 3 kcm. 570 gm-os házinyúl 
bőre alá fecskendeztetett. A hőmérsék 39°-ról 40°.i-re emel
kedett, majd 38°л-ге csökkent. Az étvágy jó volt, s a súly 636 
gm-ra nőtt. Az állatot javulóban levőnek lehetett tekinteni, 
midőn 30-kán a hátsó végtagok liűdöttek lettek, mi azonban 
engedett; de mindamellett az állat 1877. január 10-kénmeg
halt. Bonczoláskor a belek nyákhártyája duzzadtunk, a geriuez-
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velő burkai hátrafelé pedig vizenyőseknek látszottak. A ge- 
rinczvelő bántalmazását azonban nem vagyok hajlandó a bagy- 
niázas fertőzéssel kapcsolatba hozni, s csak véletlen honyoló- 
dásnak tekintem azt. (24).

Ugyanabból 1877. február 28-kán 3 kcm. fecskendezhe
tett 810 gm os házinyúl gyomrába, melynél időnkint kisebb 
nagyobb hasmenés lépett fel. A hőmérsék 39°.5-ről 39°.n-ro 
emelkedett, végtére pedig 33°.5 re szállott alá, midőn az állat 
május 14-kén meghalt. Ekkor testsúlya 600 gm. volt. (25).

A 24. és 25. számú kísérletekhez használt bűzös, barna
színű folyadékban gömbölyű baktériumok és bacillusok kö
zépmennyiségben találtattak.

/5 palaczkon át В  anyag átszúrásé folytán nyert folya
dékból 1877. ápril 9-kén 3 kcm. 850 gm-os házinyúl bőre alá 
fecskendeztetett. 16-kán hasmenés lépett fel, mi május 1-jén 
igen megnagyobbodott. A kezdetbeli 39°.5 hőmérsék 40°.з-ге 
emelkedett, majd pedig 37°.5-re szállott alá. A halál május 
3-kán következett be, midőn az állat 400 gm-ot nyomott. (26).

Ugyanabból 1877-diki ápril 9-kén 3 kcm. fecskendezte
tett 700 gm-os házinyúl gyomrába. 15-kén hasmenés lépett 
fel. A hőmérsék 30°.5-ről 40°.з-ге hágott, majd 37°.5-re alá- 
szállott. A halál még ápril hóban következett be, midőn a 
testsúly 450 gm. (27).

A 26. és 27. számú kísérletekhez használt folyadékban 
magányos gömbölyű baktériumok közép mennyiségben, ezek
nek torula-a lakjai pedig nagy számmal voltak.

(j palaczkon át C anyag átszürése folytán nyert folya
dékból 1877. május 25-kén 4 kcm. 1190 gm-os házinyúl bőre 
alá fecskendeztetett. Kezdetben hasmenés lépett fel, mely 
azonban csakhamar javúlt. A hőmérsék 39°—'390.7 közt válto
zott. Az étvágy jó volt, s miután a testsúly 1200 gm. lett, jú
lius 20-kán az állatot egészségesnek nyilvánítottuk. (28).

Ugyanabból 1877. május 25-kén 4 kcm. fecskendeztetett 
1180 gm-os házinyúl gyomrába. Május 30-kán a bélürülékek 
meghígúltak, június 2-kán pedig hasmenés lépett fel. A hő
mérsék 39°.2-ről 40°.i-re hágott, majd 36°.6-re sülyedt. A ha
lál június 14-kén köszöntött be. Ekkor az állat 680 gm-ot 
nyomott. (29).
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A 28. és 29. számú kísérletekhez használt folyadékban 
sok volt a gömbölyű baktérium.

/3' palaczkon keresztül T) anyag átsziirése által kapott 
folyadékból 1877. május 25-kén 3 kcm. 540 gm-os házinyúl 
bőre alá fecskendezte tett, s már 27-kén hasmenés lépett fel, 
mely később enyhült. Hőmérséke 38°.6-ről 39°.fi-re emelke
dett, s később 39°.:i-en állott. Június 21-kén az állat dermét 
kapott és meghalt, midőn súlya 420 gm. volt. Bonczoláskor 
a hagymázas fertőzés szokott tüneteit találtam, a belek és a 
vesék azonban kevesbbé voltak bántalmazva mint máskor, míg 
a tüdők nagyobb mértékben szenvedtek. Az utóbbiak ugyanis 
nemcsakhogy vérben szerfelett bővölkedtek, hanem lebenykés 
gyuladás góczai voltak bennük mindenfelé szétszórva. A derme 
okát, mely véletlen bonyolódásnak látszik lenni, kideríteni nem 
lehetett. (30).

A 30. számú kísérlethez használt folyadékban gömbölyű 
baktériumok közép mennyiségben találtattak.

/3' palaczkon D anyag átszivárgása után átszűrt lepárolt 
vízből 1877. június 20-kán 3 kcm. fecskendeztetett 710 gm-os 
házinyúl bőre alá. 23-kán az állat hasmenést kapott. A hő- 
mérsék 39°-ról 39°.s-re emelkedett, végül pedig 39°.t-re alá- 
szállott. Július 20-kán bekövetkezett halál után a test 480 
gm-ot nyomott. (31).

Ugyanabból 1877. jún. 20-kán 3 kcm-t fecskendeztek 1180 
gm-os házinyúl bőre alá, mely hasmenést kapott, de ez nem 
sokára javúlt. A hőmérsék 39n.«-ről 39n.o-re emelkedett, majd 
azután 38n-on megmaradt. Az állatot júl. 20-kán egészséges
nek nyilvánítottuk. (32).

A 31. és 32. számú kísérletekhez használt folyadék göm
bölyű baktériumokat igen csekély mennyiségben tartalmazott.

у  palaczkon át A anyag átszürése folytán nyert folya
dékból 1876. november 21-kén 2 kcm. 630 gm-os házinyúl 
bőre alá fecskendeztetett. A hőmérsék 39°.i-ről 39°.7-re hágott, 
míg azután 38°.2-re alászállott. Nagy hasmenés lépett fel, mely 
folytonosan tartott, míg az állat deczember 2-kán meghalt, 
midőn 438 gm-ot nyomott. Bonczoláskor a hagymázas fertőzés 
szokott jelein kivid a vékonybélben — a vakbél szomszédsá
gában — két megduzzadt nyirktüszőt találtunk. (33).
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A 33. számú kísérlethez használt szövedékben kevés göm
bölyű és igen sok pálczikabakteriumot (bacillus) találtuuk.

у  palaczkon A anyag átszivárgása után átszűrt lepárolt 
vízből 1876. deezember 27-kén 3 kcm. 350 gm-os házinyúl 
bőre alá fecskendeztetett. Az állat súlya 360 gm-ra emelke
dett, azonban ennek daczára csakhamar meghalt. Bonczolás- 
kor a tüdőkben, a belekben és különösen a vesékben a hagy- 
mázas fertőzés nyilvánvaló jelei találtattak ngyan, egyedül 
ezeknek azonban a halált nem tulajdoníthatjuk, minthogy a 
végbél körül a kötszövetbcn genyedés volt; ezt pedig az arány
lag szűk végbélnek a hőmérő által történt bántalmazásának 
tulajdoníthatjuk, (34).

Ugyanabból 1877. február 28-kán 3 kcm. fecskendezte
tett 800 gm-os házinyúl gyomrába. Az állat súlya étvágytalan
ság és nagy hasmenés miatt folytonosan fogyott. Az utóbbi ké
sőbb szűnt. A hőmérsék 39°.9-ről 40°.4-re hágott, végül pedig 
34°.4-re sülyedt. A halál május 15-kén következett be, midőn 
a testsúly 480 gm-ot tett. (35).

A  34. és 35. számú kísérletekhez használt barnásfekete 
szüredékben kevés gömbölyű baktérium, ezenkívül pedig sok 
bacillus foglaltatott.

у  palaczkon Z? anyag átszürése folytán nyert folyadék
ból 1877. ápril 11-kén 3 kcm-t 835 gm-os házinyúl gyomrába 
fecskendeztünk, mire 12-kén a végbélen át nyálkaczafatok 
üríttettek ki, s hasmenés lépett fel, A hőmérsék 39°.6-ről 
40°.i-re emelkedett, majd azután 37°.6-re sülyedt. Az állat jú
nius 7-én balt meg, midőn testsúlya 500 gm-ot tett ki. (36.)

A 36. számú kísérlethez használt folyadékban sok volt 
a gömbölyű baktérium, s még több a zoogloea-alak, ezenkívül 
pedig bacillusokat és egyes torula-alakokat találtunk.

у  palaczkon át C anyag átszivárgása folytán kapott 
szüredékből 1877. május 25-kén 3 kcm-t 960 gm-os házinyúl 
gyomrába fecskendeztek. Május 26-kán hasmenés lépett fel, 
mely javúlt. A hőmérsék 39°.i-ről 40°-ra hágott, végül pedig 
39°.i-en maradt, s július 20-kán az állatot egészségesnek nyil
vánítottuk. (37).

A 37. számú kísérlethez használt folyadékban gömbölyű 
baktérium közép mennyiségben találtatott.
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у palaczkon C anyag átsziiróse után átszivárgóit lepá
rolt vízből 1877. június 20-kán 3 kcm. 890 gm-os házinyúl 
gyomrába fecskendeztetett. Július 7-kén hasmenés lépett fel, 
mely azonban alábbhagyott. A liőmérsék 39°.s-ről 40°.2-re emel
kedett, majd pedig 39°-ra alászállott. A testsúlya eleinte 750 
gm-ra csökkent, míg később 770 gm. lett, s júl. 26-kán az ál
latot egészségesnek nyilvánítottuk. (38).

Ugyanabból 1877. június 28-kán 4 kcm. 960 gm-os ká- 
ziuyúl bőre alá fecskendeztetett. Hasmenés nem mutatkozott. 
A liőmérsék 38°.í> ről 39°.r, re emelkedett, s később 38n.5-en ál
lott meg. A testsúly 830 gm-ra csökkent, s itten megmaradt. 
Július 20-kán egészségesnek nyilváníttatott. (39).

A 38. és 39. számú kísérletekhez használt szövedékben 
sok volt a gömbölyű baktérium.

у palaczkon keresztül 1) anyag átszivárgása folytán 
kapott szövedékből 1877. május 5-én 3 kcm-t fecskendeztünk 
500 gm-os házinyúl bőre alá. 30-kán hasmenés lépett fel. A 
liőmérsék 39° ról 39°.2-re emelkedett, végül pedig 37°.7-re szál
lott alá. A halál június 1-jén köszöntött be, midőn a test 400 
gm-ot nyomott. (40).

A 40-dik kísérlethez használt szüredék gömbölyű bak
tériumokat közép mennyiségben foglalt magában.

Ezek következtében nemcsak a 6—16, hanem a 17—40 
számú kísérleti sorozat után is a hasi hagymáz fertőző anya
gára vonatkozó, általam felállított 2. kérdésre (18. 1.), meny
nyiben a házinyúlakon észlelhető, a hasi bagymázhoz nem min
denben hasonló kóros folyamat a következtetést megengedi, 
azon feleletet vélem adhatni, hogy a talajba jutott folyadék, 
nevezetesen a víz a hasi kagymáznak odajutott fertőzőanyagát 
magával viheti.

A mi pedig a harmadik kérdést (18. 1.) illeti, a 22., 23.,
28., 32., 37., 38. és 39. szám alatti gyógyúlt esetek szemben a
29., 30., 31. és 40. sz. alatti halálozási esetekkel, melyekben föl
deken átszűrt C és D  anyagok fecskendeztelek az állatokba, 
azon következtetést látszanak megengedni, hogy a talaj aligha 
emeli a hasi hagymázos bélürülékek fertőző anyagainak hatóeré- 
lyét. Ez esetekhez íredig még két másikat csatolhatok, melyek
ben a palaczkon D anyagból átszivárgó folyadékból, mely-



ben a gömbölyű baktériumok középmennyiségben voltak, 
1877. június 20-kán 3—3 kcm. fecskendeztetett egy 680gm-os 
bázinyúlnál a bőr alá (41), míg egy 910 gm-osnál a gyomorba 
(42). A 42. számú állatnál a föllépett hasmenés megszűnvén, 
ez július 20-kán egészségesnek nyilváníttatott; a 41. számú 
állatnak 23-kán fellépő hasmenése pedig fokozódván, az június 
24-kén meghalt. Ekkép tehát 8 gyógyulás 5 halálozással áll 
szemben, mi adatúl szolgálhat annak fejtegetésénél, vájjon 
a talajt nem kiválóan mint a hasihagymáz fertőző anyagának 
vivőközegét tekintsük-e. S meg kell jegyeznünk még azt is, 
hogy a bagymázos fertőző anyagoknak a televénybeu időzése 
után a gyógyulás esélyeit nem láttam kedvezőtlenebbnek (22.,
23., 42. sz. gyógyúlt esetek 41. sz. halálos esettel szemben), 
mint midőn azok agyagon szűrődtek át (28., 32. sz. gyógyúlt 
esetek 29., 30. és 31. sz. halálos esetek ellenében). Ezen
kívül említtetlenül nem hagyhatom, hogy a gyógyúlt esetek 
közül a 23., 37., 38. és 42. szám alattiakban a befecskendés a 
gyomorba, míg a 22., 28., 32., 39. és 41. számúnkban a bőr alá 
történt; úgy hogy a gyomorba jutás a bántalmazás súlyossá
gának esélyeit nem látszik öregbíteni.

Nevezetes leletkép ki kell emelnem azt, hogy a hasi
ba gymázos veseváladékok fertőző anyaga földeken átszú
rás után hatásosabbnak mutatkozott, mint a bélürülékek
ből származó. Ha 17., 24. és 34. számú eseteket, melyekben 
a hagy mázos fertőzés által okozott körfolyamatokhoz véletlen 
bonyolódások csatlakoztak, ki is zárjuk, a fennebbi állítás mel
lett a 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 33., 35. és 36. számúnk 
látszanak bizonyítani, szóval a veseváladékos szüredékeknek 
a szervezetbe jutása mindenkor halálos volt, használtatott bár 
az átszivárogtatásra televény, agyag, vagy homok, s történt 
bár a befecskendezés a bőr alá, vagy a gyomorba.

így tehát míg 1—5 számú kísérleteim — mint már em
lítettem — a mellett szólanak, hogy a hasi hagymáz fertőző 
anyaga közvetlenül, minden más hatány közbejövetele nélkül 
az állati szervezetre ártalmas lehet; 17—42 számú kísérleteim 
a mellett tanúskodnak, hogy épen úgy mint a hagymázos fer
tőző anyagot szobában fentartottam és tenyésztettem, hatóké
pességgel nem csupán talajban lehet az jelen, hanem eléggé

3 §  BALOGH KÁLMÁN.
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finom likacsos testekben akárhol, midőn a nedvesség és a me
leg elegendő. Intézetemben kísérleteimet a múlt nyáron félbe 
kellett szakítanom, mert az állatok ketreczei — a karbolsav
val eszközölt szorgalmas fertőztelenítés daczára — bagymázos 
anyaggal annyira fertőzve voltak, hogy nemcsak a Dunából va
ló, hanem egészen tiszta lepárolt vizet használó házinyulak is 
oly tünetek között betegedtek meg, mint azon állatok, melyek
be bagymázos anyagokat fecskendeztünk s ezeknek megfelel
tek a bonczjelek is.

A talajvizsgálatok mindenesetre nagy fontosságúak le
hetnek, s kétséges kérdések megoldására vezethetnek; azon
ban ismereteink mai állásán nagy hibának tekinteném, ha 
egyedül annak viszonyaiból akarnók a hasi hagymáz terjedését 
fejtegetni. Híres, sőt nagy búvárok állításai sohase tartsanak 
vissza senkit is az igazság keresésében ott, a hol azt, ha nem 
is épen feltalálni, legalább megközelíthetni véli.

M. T. AK. ÉR T. A TERM ÉSZETTUDOM . KK RÉBŐL.  1 8 7 8 . 3
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