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E L Ő S Z Ó .

Az emberi test élősejtek milliárdos társasága.
Milliárd és m illiárd élő sejtből épül fel testünk 

m inden egyes része és szerve. Minden élő sejtben 
párhuzamosan, egymás mellett, egyidőben, bonyo
lódott vegyi folyamatok sorozata megy végbe, vál
tozó intenzitással, de éjjel-nappal szakadatlan foly
tonossággal.

E bonyolult vegyi folyamatok és változások 
összegét anyagcserének nevezték el.

Gyűjtőfogalom ez mindazon ismert és isme
retlen, sokszor ma még misztikus vegyi folyama
tok összegének megjelölésére, amelyhez az élet 
összes egyéb életjelenségei kapcsolódnak.

Bár részleteiben távolról sem ism erjük az 
anyagcsere folyamatoknak finomabb mehanizmusát, 
annak főbb jellemvonásai szembeszökőek. Az em
beri test anyagcseréje szerves anyagok elhasználása 
mellett folytonos oxigénfogyasztással, szénsavgáz
termelésével, vízképződéssel és meleg keletkezésé
vel járó folyamat; éppen ezért hasonlította Ostwald 
ezt a folyamatot a gyertya lángjához, s ezért hason
lítják az életet sokan az égéshez. A stearingyertya 
lángjában stearin ég el és folytonos oxigénfogyasz
tás, valamint szénsavtermelés mellett, vízpára kép
ződik és meleg keletkezik. A két folyamat hason
latos és mégis roppant távolság van a kettő között.



A gyertya lángjában a stearin igen magas 
hőmérséklet mellett, a tűz és láng jelenségei között, 
víz nélkül, szárazon ég el, mig a stearin zsírnak 
az emberi testben való elhasználása relative h íg ,, 
vizes oldatban és 37 C° hőmérséklet mellett simán 
alakul át ugyanarra a mennyiségű szénsavra és 
vízre. Ez itt a misztérium.

Ha az élő szövet nem kap oxigént, vagy meg
telik a maga termelte szénsavval, azonnal megáll 
az anyagcserefolyamat és bekövetkezik a szövet
fulladás, amely melegvérűeknél együttjár az összes 
életjelenségek gyors megszűnésével. Az élő szöve
teknek ezt a jellemző szünet nélkül való gázcseré
jét szövetlélekzésnek nevezzük. A nem lélekző, < 
fulladásos szövet újra él és újra mutatja az élet 
összes jelenségeit, ha a megakasztott gázcserét 
helyreállítjuk. Ha ezt hosszabb idő után sem tud
juk helyreállítani, a szövetfulladást követni fogja 
a szövethalál.

Az emberi testnek sokféle szerve van. Milyen 
egészen más a fehér agyvelő, a barna máj és a 
vörös izom, ( =  hús). Szerkezetre, színre, vegyi 
összetételre óriási, szinte össze nem hasonlítható 
különbségek vannak közöttük. Különféle vegyi terü
letek ezek, egymástól nagyon is eltérő vegyi folya
matokkal. Az azonos és kötelező szövetlélekzés mel
lett mindegyiknek más és más anyagcseréje van, < 
aminthogy mindenik más és más hivatást tölt he. 
Mindenik más és más vegyi gyárnak felel meg.

Mi foglalja ezeket az egymástól eltérő, távol
eső szerveket, vegyi gyárakat összefüggő közös 
rendszerbe. Mi biztosítja e különböző vegyi státu
soknak harm onikus együttműködését ? Miként vál
nak ezek az ember zavartalan életét biztosító nagy 
vegyi gépezetnek egymással szorosan összefüggő 
láncszemeivé ?
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Összes szerveinket közös rendszerbe kapcsolja 
folytonosan keringő, szünet nélkül forgó vérünk. 
Ő szállítja a különféle szerveknek, vegyi gyárak
nak a működésükhöz szükséges összes nyersanya
gokat (tápanyagok, táplálékok, tápszerek). Ő szedi 
össze minden gyárból az ott készült végső pro
duktumokat, ezek az anyagcsere végső bontási 
produktum ai (idetartoznak a szénsav és az urina 
anyagai), de ő szedi össze a féligkész produktum o
kat is, amelyek esetleg másik szervben, azaz vegyi 
gyárban fognak további feldolgozásra kerülni (ezek 
az intermedier, közbülső, átmeneti anyagcsere 

i produktumok).
A fogyasztott anyagok pótlásáról gondoskodik 

a táplálkozás (gyomor és bélrendszer).
Az elhasznált anyagok kiküszöböléséről gon

doskodik a kiválasztás (tüdő, vese, bőr), amely 
eltávolítja az összes felesleges és káros anyagokat.

A harm óniát a különféle szervek között — a 
vérkeringési kapcsolaton kívül — biztosítja ideg- 
rendszerünk is, amely telefonüzenet módjára, a 
gyengén dolgozó területeket fokozott működésre 
serkentheti, viszont az erősen működő területek 
túlzásait leintheti. Ezek a szabályozó, reguláló 
anyagforgalmi reflexek, a szövettevékenység gátlói 
és fokozói.

Az emberi anyagcsere bonyolult vegyi folya
matait három nagy csoportban foglalhatjuk össze:

I. Az egyik a táplálékként felvett anyagoknak 
elhasználása és lebontása. Ez adja meg minden 
működésűnknek, munkánknak az energiaforrását. 
A lebontáskor keletkeznek végleges és féligkész 
(intermedier) anyagcsere produktumok. A végleges 
lebontási anyagok közé tartozik: a szénsavgáz, a 
víz egy része (anyagforgalmi víz), az urina neveze
tes alkotó részei, hügyanyag =  ureum, húgysav, stb.
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II. A másik anyagkészleteknek hosszabb vagy 
rövidebb időre való elraktározása, ezek az ú n, 
raktározási folyamatok éspedig vagy zsír, vagy 
glykogén alakjában. A rövid, átmeneti raktározás 
glykogén alakjában következik be, a tartós, hosszú 
időre szóló raktározást zsír formájában végzik el 
megfelelő szövetterületeink.

III. Végül harm adik csoportja a vegyi folya
m atoknak az építő folyamatokból áll, ezek azok, 
amelyek testünknek élő anyagát építik tovább.

A hárm as irányban haladó igen bonyolult és 
nagyon sokféle vegyi folyamatnak sima és harm o
nikus menetét bizonyos különleges (specifikus) 
hatású, misztikus vegyi anyagok (faktorok) irányít
ják. Az irányító anyagoknak három nagy csoportját 
ismeri eddig a fiziológia.

Mind a három  csoportra jellemző, hogy igen 
kis mennyiségek óriási hatást fejtenek ki és hogy 
m indannyian csak bizonyos anyagokra, vagy csak 
bizonyos szövet elemekre, vagy csak egyetlen szervre 
hatnak, szóval hatásuk annyira különleges (speci
fikus), hogy szinte misztikusnak látszanak előttünk.

A három csoport a következő •
1. Erjesztők (fermentumok, enzymek, katalizá

torok), amelyek a szervezetünkben végbemenő 
különféle vegyi folyamatokat hihetetlen módon 
meggyorsítják. Az erjesztők valamennyien term o- 
labilisek, vagyis főzésre örökre elveszítik misztikus, 
bűvös erejüket.

2. Vitaminok, amelyek az élő anyag tovább
építésének bonyolult vegyi folyamatait terelik helyes 
útra. Ezeket az anyagokat a táplálkozással, kívülről 
vesszük fel. A vitaminok a helyes fejlődésnek 
döntő faktorai. Hiányaik súlyos betegségekre vezet
nek. Ezek az ú. n. avitaminosisok. Idetartozó beteg
ségek: a szem szaruhártyájának ellágyulása (kera-
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tomalacia), az angolkór, a Beri-Beri betegség, a 
scorbut és a Möller Barlow-féle betegség.

3. Harmadik csoport a hormonok csoportja: 
különleges anyagai ezek a belső elválasztású m iri
gyeknek. Vegyi ügyvivők, követek, amelyek saját
ságos kölcsönhatásokat hoznak létre távoleső szer
vek között. A vér útján eljuttatott vegyi anyag 
vagy közvetlenül hat más szövet területek sejtjeire, 
vagy indirekte az idegrendszer egyes részeinek izga
tásával fejt ki különös, távoli hatásokat. Az emberi 
test különféle szerveinek egymástól eltérő vegyi 
mechanizmussal a hormonok révén úgy kapasz
kodnak egymásba, mint a finom művű, pontos óra 
fogaskerekei. Az így létesült vegyi harm óniának 
megbontása megváltoztatja az ember típusá t; disz
harmóniái bizarr testi és szellemi elváltozásokra 
vezethetnek, nagyobb hibái, egyes hormonok hiá
nyai súlyos betegségeket fognak okozni.

Örömmel üdvözlöm Klobusitzky D énes tanár
segédemet abból az alkalomból, m ikor arra vállal
kozott, h o gynépszerűén  ismertesse a hormonok 
tanát, a fiziológiának eme erősen fejlődésben lévő, 
igazán nehéz, sok tekintetben nem tisztázott feje
zetét.

Pécs, 1930. március 31.
Dr. Pékár Mihály.



A SZERZŐ ELŐSZAVA.

A belső elválasztás (inkréció) az élettan és 
kórtan — ma még Sturm és Drang korszakukat 
élő — fejezetei közé tartozik. Kényes és háládatlan 
feladatot fogadtam el tehát, midőn társulatunk fő
titkárának megtisztelő felszólítására megkíséreltem 
erről a tárgyról az orvos-természettudományok 
iránt érdeklődő müveit nagyközönségnek a lehető
ségig világos, egyszerű, áttekinthető képet nyújtani. 
Mennyire sikerült e célt megközelíteni, nem én 
vagyok hivatva eldönteni. Kötelességemnek tartom 
azonban e kis könyvecske olvasóit a munkám köz
ben előttem lebegett irányelvekre vonatkozólag e 
helyen tájékoztatni.

A fiziológiás részben igyekezetemet főleg.arra 
fordítottam, hogy rendszert vigyek az anyagba, 
megvilágítsam a kutató elé tornyosuló akadályokat 
és azokat a szoros kapcsolatokat, melyek az egyes 
hormonokat egymással s a központi és zsigeri ideg- 
rendszerrel összefűzik. A kórtani fejezetben pedig 
ezenkívül arra törekedtem, hogy csak azon beteg
ségeket tárgyaljam, amelyek az uralkodó felfogás 
szerint elsősorban inkréciós eredetűek. Ezek az elvek 
magyarázzák, hogy az agyfüggeléket és mellék
veséket kétfelé választva ismertettem, hogy az 
endémiás kreténizmust elhagytam. A gyógykezelést 
épen csak érintettem, mivel annak részletei egyedül
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az orvosokat érdekelhetik. Egyebekben egyéni fel
fogásomnak, meggyőződésemnek ritkán, leginkább 
a  tárgy beosztásánál és az általános részeknél ad
tam kifejezést.

A kérdés természete hozza magával, hogy az 
egész anyagot — talán túlzott — óvatossággal ke
zeltem és a lehetőségeknek tág teret engedtem.

Königstein i. T., 1929. július hó.

A szerző.

\
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BEVEZETÉS.

Ha az élők világának megszámlálhatatlan válto
zatát, megfelelő biológiai távlatból szemléljük, elmo
sódnak előttünk a fajok és csoportok között fennálló 
szervezet- és működésbeli különbségek. Elhalvá
nyulnak a sajátos, jellemző életnyilvánulások ezer 
kispbb-nagyobb eltérései s csupán néhány alapvető- 
fontosságű, általános érvényű szabály, törvény- 
szerűség kormányzó hatalma tűnik elénk. Ezek 
épen általános érvényük miatt sokkal mélyebb, 
sokkal szélesebb látókörű bepillantást engednek 
az élet titkaiba, mint az apró részletek bárm ily 
tüzetes tanulmányozása. Az ilyen átfogó erejű sza
bályok egyike arra tanít, hogy a társulás mindig 
az egyéni függetlenség, az egyéni cselekvőképesség 
kisebb-nagyobbfokú elvesztésével jár, mintegy az 
egyéni életerők csökkenését vonja maga után. Az 
egyetlen sejtből álló egyed összes életműködéseit 
önmaga bonyolítja le, míg a sok sejt összeállásá- 
ból, egyesüléséből keletkezett szervezetekben a 
sejtek m ár nem tudnak minden életműködést 
ellátni, az egyes sejtek, vagy sejtcsoportok m ár 
csak -bizonyos működés teljesítésére képesek s 
ahhoz, hogy rendeltetésüknek tökéletesen megfelel
hessenek, szükségük van nemcsak sejtcsoporttársaik 
zavartalan működésére, hanem arra is, hogy azok 
mindenkori állapotáról tudomásuk legyen. És minél
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több sejtcsoportból álló, tehát minél bonyolultabb 
szervezetet vizsgálunk, annál több irányban, annál 
szűkebb m unkakörre elkülönült sejtcsoportot, szer
vet találunk, melyeknek hibátlan összjátékát, össz- 
működését csak külön berendezések tudják 
biztosítani.

Az ember és általában a magasabbrendűek 
szervei között két összeköttetés van, vagyis kétféle 
jelentősége van annak, hogy a szervek egymás 
állapotáról tudomást szerezhessenek s egymásra 
hatást gyakorolhassanak. Ez a kettős kapocs az 
i d e g r e n d s z e r  és  a k é m i a i  k ö t e l é k .  Ez a 
két berendezés egyaránt nélkülözhetetlen, egyaránt 
életfontosságú s ha ezek bármelyikében nagyobb 
zavar áll be, úgy az — hacsak a gyógyító orvos- 
tudomány idejekorán be nem avatkozik — hosszabb- 
rövidebb idő alatt az egyed pusztulására, halá
lára vezet.

Az idegrendszer hatása túlnyomóan fizikai 
változásokban nyilvánul meg (izmok összehúzása, 
elernvesztése; mozgások gátlása, serkentése, stb.), 
míg a másiké elsősorban — mint neve is mutatja 
— kémiai folyamatokkal van kapcsolatban. Az 
összeköttetések ezen két fő formája azonban egy
mással is szoros és többszörös kapcsolatban áll. 
Az idegrendszer hatást gyakorol a vegyi kapcso
latot fenntartó sejtekre és annak közlekedési útjára, 
a vér- és nyirokerekre és viszont az utóbbiak által 
termelt legtöbb anyag szintén nem hatástalan az 
idegrendszer működésére nézve.

A vegyi kapcsolatnak — melyről a további
akban szó lesz — felfedezése és kísérleti igazolása 
az élettan újabb idejére esik, jóllehet a gondolat, 
hogy a szervek egymásra vegyi úton hatást gyako
rolhatnak, igen régi. Csiráit megtalálhatjuk az ősi 
asszír, babvloni, egyiptomi, görög, latin, germán,
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stb. népek vallási és orvosi emlékeiben. Az Ebers- 
papyrus tanúsága szerint az egyiptomiak a rituális 
szertartások alkalmával szereplő omophagián1 és 
theophagián1 2 kívül betegségek kezelésére is kiter
jedten használták a különböző emberi és állati 
szerveket és váladékokat. Ezt a kezdetleges és 
minden rendszer és logika nélküli szervgyógy
módot, organotherápiát Hippokrates, „az orvos- 
tudományok atyja“ és iskolája továbbfejlesztette, 
rendszerbe foglalta, amennyiben bizonyos betegség 
ellen m ár csak bizonyos meghatározott szerv, vagy 
szövet használatát javasolta. így epilepszia ellen a 

i combcsont vörös velőjét, vagy kisgyermekek agv- 
velejét, főfájás ellen vércse, vagy bagoly agyvelőt, 
májtájéki fájdalmak ellen menyét, esetleg szamár 
májat adtak. A lép bántalmait élő kutyából kité
pett nyers léppel, vagy frissen főtt, néha sütött 
marhaléppel, a vesebetegségeket nyúlvesével, férfiak 
hólyagköveit vadkan, nőkét nőstény vaddisznó 
hólyagjával gyógykezelték (a hólyag tartalm át a 
betegnek előzetesen meg kellett innia). Ezeken 
kivül még egész sora volt a hasonló gyógyeljárá- 
soknak, így igen gyakran etették a nemi mirigye
ket is. Bár eme szervek működéséről, feladatáról 
a legtöbbször teljesen téves nézeteik voltak, mégis 
szigorúan körülhatárolt, céltudatosnak látszó módon 
alkalmazták azokat.

A XVI. század elején Paracelsus, a hippo- 
krateszi eszmék ostorozója és megdöntője felállítja

1 Omophagiának (emberevés) nevezik a feláldozott 
ember bizonyos testrészeinek elfogyasztását vallási szer
tartás közben.

2 Theophagia (istenevés) alatt értjük az imádat tár
gyának megevését. Az egyptomiaknál a theophagia szertar
tása abból állt, hogy a szent bika vérével ostyát sütöttek 
s azzal áldoztak.
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a hasonlót hasonlóval elvet s ezáltal először adott 
tudományos alapot az organotherápiának s ezen 
keresztül a szervek egymásra gyakorolt vegyi hatá
sának. Paracelsus után a biológia minden terén, 
így ezen is meggyorsul a fejlődés üteme. Alig 
néhány évvel a vérkeringés felfedezése után1 DE 
la ВоЁ Sylvius m ár azzal a kérdéssel foglalkozik, 
minő változásokon megy keresztül a vér azalatt, 
míg a májon, lépen és mellékveséken átáramlik. 
Majd Swedenborg arra hívja föl a figyelmet, hogy 
a máj és a hasnyálmirigy sokkal nagyobb munkát 
fejt ki, mint amennyi kivezetőcsövük méreteinek 
s az azon keresztül távozó váladék mennyiségé
nek megfelelne. Magyarázatát ennek nem tudja 
adni, csak sejti és sejteti azt, amit 1775-ben 
T heophile de Bordeau m ár minden kertelés nélkül 
írásba foglal, a szervek vegyi kapcsolatát. Bordeau 
„Analyse médicinale“ című könyvében ugyanis a 
következőket í r ja : minden szerv előkészílőhelye 
bizonyos anyagoknak, melyek a nyirokutakon át 
a véráramba kerülnek s ilyen módon más helyekre 
is eljutnak, a szervezetre nézve hasznosak s annak 
épségéhez szükségesek.

Az elméleti tudás ilyen jelentős fejlődése 
mellett természetesnek találhatjuk, hogy a szerv- 
gyógymód szükségességébe és sikerébe vetett hit 
és bizalom csak fokozódott és megszilárdult. A 
XVI—XVIII. század gyógyszertárai bővelkednek a 
különböző egészséges szervekből, emberi és állati 
eredetű váladékokból készített csodaszerekben. 
Egy feljegyzés szerint az innsbrucki gyógyszertár-

1 A vérkeringést H arvey fedezte föl 1619-ben. Könyve, 
melyben ezt leírja csak 1628-ban jelent meg s ez a magya
rázata annak, hogy igen sok helyen a vérkeringés felfede
zésének idejét 1628-ra teszik.



ban 1765-ben nem kevesebb, mint 152 féle „organo- 
therápiás“ készítmény volt raktáron. A szárított és 
porrátört emberi agyvelő, az agyvelőből készített 
olaj, a szárított kutyabélsár, a cranium hum anum  
praeparatum , az oleum cranii humani, a canis 
m erda a müveit Európa csaknem minden orszá
gának hivatalos gyógyszere volt. Ezekben az idők
ben gyógyítják a vérbajt teknősbékahússal és 
viperaborral. Nem szabad megütköznünk ezeken a 
„gyógyeljárásokon“, hiszen még a XIX. században 
is nagy népszerűségre tettek szert azok az orvosok,

( akik mint Lux és Müller Frigyes bélférgek ellen 
ezeknek a kivonatát és tüdővész ellen tüdővészes 
egyén köpetét rendelték betegeiknek.

Az elméleti feltevéseket BERTHOLD-nak a göt- 
tingai egyetem tanárának sikerült először kísér
letileg beigazolnia 1849-ben. Berthold a kakasok 
és kappanok taraja, sarkantyúja, viselkedése, stb. 
közötti különbségeket megfigyelve arra a gondo
latra jutott — amit különben már Bordeau is 
nyilvánított — hogy ezeket a feltűnő különbsége
ket a .nemi mirigyek hiánya okozza, mégpedig 
azáltal, hogy valami olyan anyag készül bennük, 
amelynek a termékenyítéshez semmi köze, nem 
is ürül ki a párosodás alkalmával, hanem a vérbe, 
ittetőleg a nyirokba jut s ez az anyag idézi elő a 
másodlagos nemi jelleget. Berthold feltevését oly 
módon igazolta, hogy fiatal kappanokba kakas
heréket ültetett át. Tapasztalata szerint az ilyen 
állatok további fejlődésük során kakashoz hasonló 
külsejűek és jelleműek maradtak. Nagyfontosságú 
felfedezés volt ez, s a kísérleti módszer olyan, 
amit ma is lépten-nyomon használnak a biológiá
ban, a kortársak mégis elsiklottak felette, elfelej
tették és Claude Bernard hat évvel később tőle 
teljesen függetlenül kezdi tanítani, hogy a test

II *
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valamennyi szerve termel olyan anyagokat, melyek 
a vérbe jutva fejtik ki hatásukat.

E tanoknak az általános elterjedését s az 
igazi nagy felderítő munka megindulását Charles 
BROWN-SÉQUARD-nak köszönhetjük. A Sorbonne e 
nagytekintélyű tanára 1869-ben a párisi orvos- 
egyesület ülésén tartott egyik előadásában kifej
tette, hogy minden mirigy, tekintet nélkül arra, 
kivezetőcsöve van, vagy nincs, olyan anyagokat 
ad le a vérbe, melyeknek hiánya betegségeket 
okoz. Majd 20 évvel később a biológiai társulat 
ülésén beszámolt azokról a kísérleteiről, melyeket 
fenti felfogásának alátámasztására végzett. Az ekkor 
már 72 éves B rown-S équard elődta, hogy önmagá
nak hosszabb időn át rendszeresen fecskendezett 
be vizes herekivonatokat (liquide testiculaire-t), 
minek nyomán testi ereje, rugékonysága fokozó
dott, bőrének petyhüdtsége csökkent, szellemileg 
élénkebb lett, étvágya, emésztése és általában az 
egész közérzete jelentékenyen javult. Brown- 
Séquard 1889. június 1-én tartott előadása a 
kiinduló pontja ama nagyszámú kísérletes vizsgá
latoknak, melyeket a vegyi kapcsolat megismerése 
céljából végeztek és végeznek még ma is.

A kísérletes kutatások első idejében elvetették 
a vegyi kapcsolatnak Bordeau által hirdetett általá
nos érvényességű elméletét s azt gondolták, hogy 
a veg}i kapcsolatot csak bizonyos csekély számú 
szerv tartja fenn. Ugyanis aránylag rövid idő alatt 
megállapították, hogy a kivezetőcső nélküli miri
gyek, mint a pajzsmirigy, csecsemőmirigy, mellék
vesék, stb., melyeket régebben jórészt teljesen 
haszontalan, csökevényes szerveknek tekintettek, 
igen fontos működést teljesítenek és kiirtásuk leg
többször halállal végződő súlyos zavarokkal jár. 
Elnevezték ezeket a mirigyeket, minthogy termé-
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keiket közvetlenül juttatják a nedvkeringés belső
elválasztást végző, endokrin, vagy inkréciós m iri
gyeknek és szembe állították a kivezetőcsővel ren
delkező külső elválasztást végző exokrin, exkre- 
ciós mirigyekkel (xqivoj =  elválasztok). A kétféle 
mirigyműködést pedig a belső és külső elválasztás 
megjelöléssel különböztették meg egymástól.

Az a nagy érdeklődés, mellyel a kísérletezők 
a belső elválasztási! mirigyek működésének vizs
gálatára magukat rávetették, odavezetett, hogy egy 
rövid időn át a vegyi kapcsolatot azonosították 
a belső elválasztással s a legtöbben azt a nézetet 
 ̂vallották, hogy a szervek közötti vegyi kapcsolatot 
csupán ezek a mirigyek tartják fenn. Később azon
ban mind több és több szervről beigazolódott, 
hogy a működésekor keletkező anyagforgalmi 
termékeivel távolfekvő szervekre vegyi ütőn hat, 
vagyis kiderült, hogy a vegyi kapcsolat Bordeau-  
féle értelmezése tényleg helyes és a belső elvá
lasztást akkor értelmezzük igazán jól, ha azt csupán 
a vegyi kapcsolat egy, részének, egy speciális 
esetének tekintjük. És ma a b e l s ő  e l v á 
l a s z t á s  f o g a l m a  a l a t t  a s e j t e k  és s z e r 
v e k  k ö z ö t t  f e n n á l l ó  v e g y i  k a p c s o l a t  
a z o n  m ó d j á t  é r t j ü k ,  m e l y e t  a k i v e z e 
t ő c s ő  n é l k ü l i  m i r i g y e k  t a r t a n a k  f e n n  
a z  á l t a l u k  e l v á l a s z t o t t  h a t ó a n y a g o k  
s e g í t s é g é v e l .  E z e k e t  a h a t ó a n y a g o k a t  
Bayliss és Starling \V. M. Hardy a j á n l a t á r a  
h o r m o n o k n a k  (ÓQjuáco —  serkentek) n e v e z t é k  
e 1 s ezt az elnevezést általában elfogadták.

Sajnos a hormon elnevezés nincs még vég
érvényesen lefoglalva az endokrin mirigyek ható
anyagainak gyűjtőnevéül és gyakran használják 
azt egyéb, szintén a vegyi kapcsolatban szereplő 
anyagok megjelölésére is. A fiziológusok legnagyobb
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részének a törekvése azonban odairányul, hogy 
az utóbbi anyagokat más elnevezéssel (parahor- 
mónok, harmosonok, stb.) illessék s a hormon 
név maradjon meg egyedül a belső elválasztást 
végző mirigyek hatóanyagai számára. Jóllehet a 
hormonok közül — mint később látni fogjuk — 
csupán egy van vegyileg tiszta állapotban elő
állítva, s a hormonok hatásának módjáról és m echa
nizmusáról még nagyon keveset tudunk, annyi 
m ár mégis eléggé tisztán áll előttünk, hogy eme 
anyagok fizikai és kémiai sajátságai között hason
latosság van. Ennélfogva jogosult kívánság a hor
mon elnevezést a belső elválasztás területére lefog
lalni és épenezért az alábbiakban hormonok alatt 
mi is csak ezeknek a mirigyeknek hatóanyagát 
fogjuk érteni.

A kísérleti módszer, mellyel a belső elvá
lasztást vizsgálják meglehetősen nehéz, nagy körül
tekintést és éles kritikát igényel. Általában két 
elv szerint járnak el, de bármelyik szerint dol
gozzanak is, a legcélszerűbb minden tekintetben 
egyenlő, ikertestvér állatokat választani a kísér
letekhez s közülük egyet, vagy többet ellenőrzés 
céljából minden beavatkozástól mentesen, meg
tartani. A kísérletek egyik típusában a vizsgálandó 
mirigyet (ha páros, ügy természetesen mind a 
kétoldalit) tökéletesen kiirtják, miáltal annak ható
anyaga, vagy hatóanyagai a szervezetből hiányozni 
fognak, s az egészséges kontroli-állat felhasználá
sával megfigyelik a fellépő változásokat. Midőn 
m ár ezek kialakultak, akkor vagy egy másik állat
ból származó hasonló mirigyet ültetnek át, vagy 
pedig a mirigy hatóanyagát, vagy kivonatát fecs
kendezik be, mikor is az előbb megállapított zava
rok elmúlnak. A kísérletek másik típusában a 
vizsgálni kívánt mirigyet érintetlenül hagyják és
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vagy még egy másik, hasonló mirigyet ültetnek át 
az állatba, vagy pedig hosszabb időn át annak 
hatóanyagával kezelik, miáltal oly változások jön 
nek létre, m intha az a mirigy tokozott működést 
végezne. Az állatkísérletek közben szerzett tapasz
talatokat bizonyos megfontolásokkal emberre viszik 
át s ilyen módon lehet következtetni az ember 
endokrin mirigyeinek működésére. Ezenfelül érté
kes adatokhoz jutunk a különböző mirigyek meg
betegedései alkalmával is, hiszen ilyen esetekben 
szintén vagy fokozott, vagy csökkent működéssel 
(hyperfunctióval, vagy hypofunctióval) állunk 

) szembe.
Mind a kísérleti, mind a klinikai megfigyelések 

alapján ma a következő mirigyeket tekintjük belső 
elválasztásunknak, úgym int: az a g y f ü g g e l é k e t  
{hypophysis), a t o b o z  m i r i g y e t  (epiphysisj, a 
p a j z s m i r i g y e t  (glandula thyreoidea), a m e l 
l é k p a j z s m i r i g y e k e t ,  vagy másképen hám 
testeket (glandulae parathyreoideae), a c s e c s e m ő -  
m i r i g y e t  (thymus), a h a s n y á l m i r i g y e t  
(pancreas), a m e l l é k v e s é k e t  (glandulae supra
renales) és a n e m i  m i r i g y e k e t  (glandulae 
■genitales).

A kutató munkája azonban korántsem olyan 
egyszerű, mint azt a fentiekből gondolni lehetne. 
A kísérleti eredmények és a betegen megfigyelt 
tünetek értékelését két körülmény nehezíti meg. 
Az egyik az, hogy — miként m ár szó volt róla — 
a mirigytermékek hatásmódját és hatásmechaniz
musát nem ism erjük; a másik hogy ezek a m iri
gyek .egymással is szoros kapcsolatban vannak, 
egymás m űködésére is hatnak s egyetlen mirigy 
kiirtása, vagy megbetegedése megváltoztatja az 
egész belsőelválasztású (endokrin) rendszer műkö
dését, minélfogva nagvon nehéz, sokszor lehetetlen

.
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a tapasztalt tünetekből helyes Ítéletet alkotni arra 
vonatkozóan, hogy egyik, vagy másik változást 
melyik mirigy (mirigyek) működésében beállott 
eltérés idézte elő.

Ezenkívül mindazokkal a nehézségekkel, me
lyek a külső elválasztású mirigyműködés tanulmá
nyozása közben előfordulhatnak, itt hatványozott 
mértékben találkozunk. A mirigyváladéknak, melyet 
ha külső elválasztás eredménye szekrétumnak, ha 
belső elválasztási! inkrétumnak nevezünk, a ható
anyag, (illetőleg hatóanyagok) csak csekély része s 
ez nagymennyiségű vízben feloldva választódik ki. 
Külső elválasztás esetén ennek gyűjtése megfelelő 
mesterséges sipolyok készítésével nem okoz nehéz
séget, legfeljebb a hatóanyag kiválasztása az exkré- 
tumból körülményes. A inkréciós mirigyek váladé
kának a gyűjtése lehetetlen, minthogy a mirigy 
váladéka nagy mennyiségű vérben hígul fel.

A hormonok hatásának mikéntjére vonatkozóan 
csaknem teljesen a sötétségben tapogatódzunk. 
Úgy vagyunk ezzel a kérdéssel is, mint a legtöbb 
hozzá hasonlóval. Magunk előtt látjuk a szervezet 
működésének a megváltozását, tudjuk, vagy legalább 
is tudni véljük, hogy minő szerv felelős ezért-, — az 
inkréció egyik esetében még a mirigy hatóanyagát 
is pontosan ismerjük (adrenalin)  — de azt, hogy 
milyen módon hatott ez az anyag, amíg fiziológiás 
állapot állott fenn és mi változott meg a sejtekben 
azáltal, hogy az inkrétum hiányzik, vagy kevesebb, 
esetleg több, mint azelőtt volt, bizony a legtöbbször 
csak sejtjük. A kísérletezés számára a legnehezeb
ben hozzáférhető terület a sejt (már pedig a hor
monokat ezek használják fel), minthogy minden 
beavatkozás, mellyel működésének, életének viszo
nyaiba behatolni igyekszünk, élettani körülm ényei
nek finomabb, durvább megváltoztatásával já r ;



17

vagyis a sejt, szövet, vagy szerv, amit a kutató 
kísérleteihez használ, amit megfigyel, m ár nem tel
jesen ugyanaz, mint volt a beavatkozás előtt, még 
akkor sem, ha eredeti helyén maradt. Az sem 
lehetetlen továbbá, hogy a hormonok nem 
abban a vegyi alakjukban hatnak, aminőben a vér
ben keringenek, ahogy mi ism erjük s előállítjuk 
azokat. Lehetséges, hogy mielőtt a sejtekbe bejut
nak, valamilyen vegyi változáson mennek át. Hoz
zájuk kötődik egy másik, esetleg egyébként teljesen 
közömbös anyag, vagy az is elképzelhető, hogy le- 
bomlanak s a hatást bomlástermékeik váltják ki. 
Teltéve azonban, hogy a hormonok az általunk is
mert alakban jutnak be a sejtekbe, még mindig 
nem tudjuk, mit csinálnak a sejttel és a sejt mit 
csinál azokkal. Ismerünk hormónhatásokat, melyek 
nagyon hasonlatosak egyrészt ferm entum 1 más
részt só-, illetőleg ionhatásokhoz. Ilyen esetekre 
vonatkozólag önként felvetődik az a kérdés, vájjon 
itt a hormonok nem csupán a sejtek átjárhatósá
gát változtatják-e meg, minek következtében a fer- 
mentumok, illetőleg ionok nagyold), vagy kisebb 
mennyiségben tudnak a sejtekbe bejutni s ilyen
formán azokat a hatásokat, melyeket mi a horm onok
nak tulajdonítunk, voltaképen egészen más anyagok 
váltják ki s a hormonok csupán lehetővé tették a 
hatóanyagok működését.

Annyi azonban kétségtelen, hogy hatásuk, 
illetőleg m űködésűk nem egyszerű serkentés, vagy 
gátlás, hanem annál sokkal bonyolultabb és az is

1'A biokémiában fermentumoknak olyan sejtek által 
termelt, felmelegítés iránt érzékeny anyagokat neveznek, 
melyek igen csekély mennyiségben egyes vegyi változásokat 
módosítani tudnak anélkül, hogy maguk a folyamat végén 
kimutatható minőségi, vagy mennyiségi változást szen
vednének.

2
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nagyon valószínű, hogy valamennyi hormonnak a 
hatásmechanizmusa nem ugyanaz.

Tudásunkat egy lépéssel sem vinné előbbre s 
így teljesen céltalan volna azt a sok lehetőséget 
megbeszélni, ami szóba jöhet, de hogy némi tájé
kozódásunk mégis legyen, kíséreljünk meg egyetlen 
hormónműködést, mondjuk a kalcium anyagfor
galom szabályozását, közelebbről elemezni. A rész
letes részben nem egy olyan hormonnal találkozunk 
majd,melynek hiánya a csontok kifejlődését súlyosan 
károsítja, azért mert az ehhez szükséges mészsók 
— jóllehet a szervezetben feles mennyiségben van
nak — nem rakódnak le. Kiindulunk tehát a követ
kező tényekből: A csontok (kevés kivételt nem 
tekintve) porcogóból fejlődnek olyan módon, hogy a 
porcban mészsók rakódnak le s azt elcsontosítják. 
Ahhoz azonban, hogy ez a folyamat tökéletesen halad
jon előre, nem elegendő a mészsók jelenléte, hibátlan 
vérkeringés, beidegezés stb. de szükségesek még 
bizonyos hormonok is, mert ha hiányoznak, a cson- 
tosodás rossz, tökéletlen és mindaddig ilyen marad, 
míg a megfelelő horm ont nem pótoljuk. Ezek után 
az a megoldandó kérdés, hol, milyen módon kap
csolódik be a hormon a csontosodásba. Az eshető
ségnek m ár az útja is kétféle: vagy a kalciu
mon, vagy a porcsejteken keresztül. Előbbi eset
ben gondolhatunk arra, hogy csak a hormon tudja 
a kalciumot a sejtek számára használható vegyü- 
letté a lak ítan i; vagy pedig, hogy a hormon vezeti 
rendeltetési helyére a kalciumot, nélküle „nem 
tudja“ hová kell menni, eltéved, elbolyong s cél
talanul kóborol a szervezetben mindaddig, míg ki 
nem választódik. A sejtekkel is legalább kétféle 
kapcsolata lehet a hormonnak, ú. m. megváltoztat
hatja átjárhatóságukat, ha nincs hormon a sejtek 
nem eresztik át a kalcium ot; vagy valamilyen —
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egyelőre ismeretlen — anyagforgalmi mérgeket kö
zömbösít s ha ez a méregtelenítés elmarad, a sejt 
nem termel csontot.

íme egyetlen hormónhatás és négyféle lehető
ség, pedig még korántsem merítettük ki valameny- 
nyit, nem tekitve, hogy közvetett, az idegrendszer út
ján  kifejtett hatást is feltételezhetünk.

Az a szoros kapcsolat, mely a belső elválasztású 
mirigyrendszer (endokrinrendszer) tagjait egymással 
összeköti, voltaképen minden beosztást lehetetlenné 
tesz. Minthogy azonban a legtöbb mirigy hormonja 
egy bizonyos irányban különösen hatásos, m ódunk
ban áll a didaktikai követelményeknek engedni és 
működésüket négy csoportba osztva tárgyalni. Ezek 
a csoportok a következők lesznek: 1. A h o s s z a n t i  
n ö v e k e d é s t  b e f o l y á s o l ó  h o r m o n o k  (az 
agyfüggelék elülső lebenyének és a csecsemőmirigy
nek hatóanyagai). 2. Az a n y a g f o r g a l m a t  
b e f o l y á s o l ó  h o r m o n o k  (a középső és hátsó 
agyfüggeléklebenv, a pajzsmirigy, a mellékpajzs
mirigyek, a hasnyálmirigy és a mellékvesék kéreg
állom ányának termékei). 3. Az a k a r a t u n k t ó l  
f ü g g e t l e n ü l  m ű k ö d ő ,  ú. n.  a u t o n ó m  i d e g -  
r e n d s z e r r e  h a t ó  h o r m o n  (a mellékvesék 
velőállományának adrenalinja). Végül 4. A n e m i  
m ű k ö d é s b e n  s z e r e p e t j á t s z ó h o r m o n o k  
{a nemi mirigyek és a tobozmirigy inkrétumai).

A hormonterm elés és hormónhatás zavarait 
természetesen csak úgy érthetjük meg, ha ismerjük 
az élettani viszonyokat, az inkrétumok élettani 
(fiziológiai) hatását és ezért a nélkülözhetetlen 
bonctan'i és kémiai ismeretek tárgyalása után 
minden hormóncsoporttal két részben foglalkozunk : 
egyikben az egészséges, a másikban a kóros viszo
nyokra vonatkozó tapasztalatokat tárjuk fel.

2*

__



L FEJEZET.

A belső elválasztású mirigyek leirása.

Az a g y  f ü g g e l é k  f hypophysis cerebri, glan
dula pituitaria)  a koponyaüregben az agy velő közép
része alatt, a látóidegek kereszteződésének elülső 
szögleténél helyezkedik el. Alsó felszíne az ékcsont 
töröknyereg nevű részén nyugszik, míg felső fel
színét a kemény agyhártya egy része, a nyereg 
rekesze választja el az agyalaptól. A kicsiny, kb. 
fél gramm súlyú szerven három részt különbözte
tünk meg egymástól, úgymint egy elülső, egy hátulsó 
s egy a kettőt összekötő közbülső lebenyt. Szövet
tanilag az elülső és középső rész felelne meg 
mirigyes testnek, mig a hátulsó az idegrendszer 
támasztókészülékének, a neurogliának szerkezetét 
mutatja. Az elülső lebeny vér- és nyirokerekkel 
dúsan átjárt kötőszöveti vázba beágyazott s egy
mással hálózatosán összefüggő sejtkötegekből és 
koraiakéi elrendeződést mutató sejtcsoportokból 
áll. A sejtek kétfélék, egyrészt könnyen festődő 
nagytestű, de kismagvú, másrészt nehezen festődő 
kistestű, de nagymagvú sejtek. A jól festődő sejtek 
között találunk olyanokat, melyek lúgos és olyanokat, 
melyek inkább savanyú vagy semleges kémhatású 
festékeket vesznek fel. Valamennyi sejtféleségben 
találunk szemcséket és zsírcseppeket, melyeknek
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jelentősége még nem eléggé tisztázott a horm on- 
képzés szempontjából. Az elülső lebennyel fejlődés-

1. ábra. A z  e m b e r  ( n ő )  b e l s ő  e l v á l a s z t á s a  m i r i g y e i n e k  
h e l y z e t e  v á z l a t o s a n .  г

tanilag is összefüggő középső rész laposhámsejtekke;l 
kibélelt és kolloidot tartalmazó üregekből áll.

A hátulsó lebeny szorosan összefügg az agy yelő- 
iölcsérrel, az infundibulunjmal s minthogy ez utóbbi
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egy csatorna útján a harm adik agyvelőkamrával 
közvetlen kapcsolatban áll, ennek a résznek ható
anyaga a gerincvelőfolyadékba jut. Mikroszkóp alatt 
a hátsó lebeny kötőszöveti vázba beépített neuroglia 
és idegrost tartalmú képződmény képét mutatja.

A t o b o z  m i r i g y  (epiphysis, glandula pinea
lis) kb. 12 mm hosszú, 8 mm széles és 4 mm vastag, 
mintegy 20 centigramm súlyú kötőszövet által 
lebenyekre osztott ducsejtekből, neurogliából és 
főként mirigysejtekből felépitett, az agyvelővel 
szoros összeköttetésben álló s a hypophvsishez 
közel elhelyezett szerv. Descartes tanítása szerint 
benne kötődött a „lélek“ a testhez. Sejtjei festődés. 
tekintetében az agyfüggelékhez hasonló eltérést 
mutatnak. Érdemes megjegyezni róla, hogy az első 
életévekben nő, majd visszafejlődik s a mirigysejtek 
egy részének kivételével az egész végül mészlerakó- 
dás következtében elfajul.

A p a j z s m i r i g y  (glandula thgreoidea)  a 
pajzsporcogó (Ádámcsutka) alatt a légcsőn fekvő 
vékony középrészből és két, a légcső jobb és bal 
oldalán elhelyezett nagyobb, szélesebb oldalsó 
részből alkotott szerv. A nagy lebenyek felnőttben 
5—8 cm hosszúak, 3—4 cm szélesek és 1—2 cm 
vastagok. Kívülről egy vékony kötőszöveti hártya 
vonja be, amely beterjed a mirigy állományába s 
ezáltal azt kisebb-nagyobb karélyokra osztja. Az 
egész mirigy dúsan el van látva erekkel és idegekkel. 
Szövettani készítményen tág iirterű mirigyes szer
kezetet tüntet elénk. Az egyrétegű hámm al bélelt 
m irigykamrák élénken festődő, minden szerkezet 
nélküli folyékony anyaggal, ú. n. kolloiddal vannak 
kitöltve.

A m e l l é k p a j z s m i r i g y e k e t  (glandulae 
parathyreoideae)  csak a múlt század végén fedezték 
lel, aminek az a magyarázata, hogy elég gyakran
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találhatunk a tulajdonképeni pajzsmirigyen kívül 
számfeletti, járulékos pajzsmirigyeket és hosszú 
ideig nem tettek különbséget ezek s a mellékpajzs
mirigyek között. Átlag 6—8 mm leghosszabb átmé
rőjű, változó számú (1—4, esetleg még több), a pajzs
mirigy magasságában, a légcsőnek oldalsó és még- 
inkább hátulsó részén található képletek. Sokszögletű 
hámsejtekből felépített, vérrel bőven ellátott szervek. 
Ellentétben a pajzsmiriggyel,mirigyjáratai folyadékot 
soha nem tartalmaznak.

A c s e c s e m ő m i r i g y  (thym us) a mellkas 
felső részén, annak középvonalában a szegycsont 

jmögött, az ú. n. mediastinumban helyet foglaló két- 
lebenyes szerv. Nevét onnan kapta, hogy az élet 
első szakában tömege jelentékenyen megnő, viszont 
a nemi érés kezdetekor sorvadásnak indul és a 
felnőttben m ár legnagyobbrészt zsirosan és kötő- 
szövetesen elfajult állapotban találjuk. Finom kötő
szöveti hálózat osztja apró, mikroszkopikus lebeny
kékre. Minden egyes lebenyen egy külső sötét 
kéreg- és egy belső világos velőállomány külön
böztethető meg. A velőállományban sajátságos, kör
körös elrendeződésű képletek vannak, melyeket 
felfedezőjük után H a s s a 1-t e s t e knek neveztek el.

A h a s n y á l m i r i g y  (fehér máj, pancreas)  a 
gyomorból kivezető patkóbél (duodenum) hajlatában 
fekszik. 14—18 cm hosszú, 3—9 cm széles. Három 
részt szoktak rajta megkülönböztetni, mégpedig 
fejet, testet és farkat. Voltaképen kettős szerv, 
amennyiben egyik része — mely a patkóbélbe nyíló 
kivezetőcsővel függ össze — a bélemésztésben fontos 
szerep.et játszó pancreasnedvet választja el, másik 
része a szervezet cukorháztartásának nélkülöz
hetetlen hormonját termeli. A két rész szövettani 
készítményeken egymástól igen jól megkülön
böztethető, mert a külső elválasztású terület



sötétre festődé, sokszögletű sejtekből, viszont 
a hormóntermelő az előbbiek közé szigetszerüleg 
beágyazott, világosabbra festődő, egymással össze
függő sejtkötegekből áll. Átlagosan 130 ilyen, 
ú. n. L a n g e г h a n s-féle sziget van. egy hasnyál
mirigyben s ezeknek össztömege az egésznek 
csupán 1—3°/o-át alkotja.

A m e l l é k v e s é k  (glandulae suprarenales) 
4—5 cm széles, 3 —3,5 cm magas és 0,2—0,8 cm 
vastag, a vesék felső pólusán elhelyezett jellegzetes 
belső elválasztásit szervek. A baloldali rendszerint 
félholdalakú, a jobboldali háromszögletű. Átmet- 
szetükön barnássárga külső kéreg- és szürkés 
belső velőállomány különböztethető meg. A kéreg 
mikroszkóp alatt három rétegből állónak m utat
kozik. A külsőben a sejtek rövid, keskeny csíkok
ban, a középsőben szélesen, oszlopszerűen, a belső
ben hálózatosán vannak elhelyezve. A velőállomány 
sejtjeit jellemzi, hogy chrómsókkal jól festődnek 
(azokat redukálják) s éppen ezért ehrómaffinsejtek- 
nek is nevezik ezeket. A két rész fejlődéstanilag 
eltérő eredetű, amennyiben a kéreg a középső, a 
velő pedig a külső csíralemezből származik. Az 
összehasonlító bonctan kiderítette, hogy e kétféle 
eredésű sejtek csak az emlősökben egyesülnek egy 
szervvé, a csontos halakban (cápafélékben) még 
távol vannak egymástól, a kétéltiiekben m ár egymás 
mellé kerülnek és a madarakban találjuk meg az 
egybeolvadás első nyomait. Jogosan tekintik tehát 
a két részt két külön szervnek és beszélnek kéreg-, 
vagy interrenalis és velő-, vagy adrenalinszervről, 
illetőleg rendszerről.

A n ő i  n e m i  m i r i g y e k ,  a p e t e f é s z k e k  
( o v a r i i )  a kismedencében vannak elhelyezve. Lapo
sak, alakjuk némileg a babra emlékeztető, 2,5—5 cm 
hosszúak és 1,5—3 cm szélesek. A hashártyával és



egy-egy kötőszöveti szalaggal a méhhez vannak 
rögzítve. Főtömegüket egymástól kötőszöveti nyalá
bokkal elválasztott sejtsorok és sejtszigetek alkotják. 
A szigetek sejtjei kétfélék, n. m. nagyobb őspete- 
sejtek és körülöttük körkörösen elhelyezkedő kisebb 
tüszősejtek. A leendő petesejtet az őt övező tüsző
sejtekkel együtt elsődleges, vagy primertüszőnek 
nevezik. A két petefészekben kb. 72.000 ilyen elsőd
leges tüsző van, melyeknek azonban csak elenyésző 
kis hányadából, kb. 400-ból fejlődik ki érett, termé
kenyítésre alkalmas petesejt. A nemi érés idején a 
tüszősejtek száma megszaporodik, egy vékony hártya 
nő a tüsző köré s magában a tüszőben egy folya
dékkal kitöltött üreg keletkezik, mélyben az érett 
petesejt helyezkedik el. Az ilyen módon átalakult 
elsődleges tüszőt GRAAF-féle tüszőnek mondják. 
A nemileg kifejlődött nő petefészkében minden 
négy hétben egy GRAAF-tüsző megreped, a belőle 
kiszabadult petesejt a méhkürtökön át a petevezetőbe 
jut s amennyiben megtermékenyítése elmarad, 
mintegy 6—8 nap alatt elpusztul. Az üres tüszőt 
burjánzás következtében rövidesen sárga festék
szemcséket, luteint tartalmazó sejtek töltik ki. Ez 
az új képződmény a sárga test (terhességi vagy 
tisztulási sárga test, c o r p u s  lu te u m  g r a v id i ta t i s ,  с. 1. 
m e n s tr u a t io n is ) .  A belső elválasztásban biztos tudá
sunk szerint a tiiszősejtek és a sárga test sejtjei 
vesznek részt.

A f é r f i  n e m i  m i r i g y e k ,  h e r é k  ( testes)  
szintén páros, 4—4,5 cm hosszanti átmérőjű, tojás- 
dad, 25—30 gr súlyú szervek, melyek rendes körül
mények között kívül, a kötőszövetpárnával kibélelt 
herezacskókban foglalnak helyet. Finomabb szer
kezetüket tekintve kötőszöveti sövényekkel egymás
tól elválasztott apróbb területekből állnak, melyeken 
belül két rész tűnik elénk, ú. m. az ondósejteket
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termelő, ondóképző- és a támasztósejtekből álló 
ondócsatornácskák és a nagy, szemcsés proto- 
plazmájú LEYDiG-féle sejtek tömege. Hogy ezen 
sejtféleségek közül melyik milyen szerepet játszik 
a herék hormontermelésében, még nincsen teljesen 
eldöntve. Egyhangúlag csak a LEYDiG-sejteket ismer
ték el belső elválasztáséi (inkréciós) résznek, de 
valószínű, hogy nem ezek az egvedüliek.



II. FEJEZET.

A hormónok kémiai összetétele.
A bevezetésben m ár említést tettem arról* 

bogy a hormónok tanulmányozása közben azok 
gyűjtése, illetőleg elszigetelése mily nagy nehézséget 
okoz. A külső elválasztása (exkréciós) mirigyekből 
a mirigy váladékát, a szekrétumot összegyűjthetjiik 
s abból a ható alkatrészek m ár aránylag könnyen 
kivonhatok. A belső elválasztási! (inkréciós) m iri
gyeken ellenben ez az eljárás, éppen mivel váladékuk 
közvetlenül ju t a vérbe, nem alkalmazható. A horm ó
nok kémiai tanulmányozása alkalmával magából a 
mirigyből kell kiindulni, mikor is a sejtekben már 
készen álló, de még ki nem választott hatóanyag 
ju t a kezünkbe. A biokémikus munkájának általános 
menete a következő: A mirigyeket finoman felapróz
zák, ha szükséges péppé dörzsölik s ebből vizes,esetleg 
alkoholos kivonatot készítenek. Ezt a vizes kivonatot 
valamilyen eljárással (főzéssel, alkohollal, stb.) 
fehérjementesítik s a fehérjementes oldatot vákuum
ban besűrítik. Az így nyert mirigykivonatból igye
keznek különböző szerveskémiai eljárásokkal (frak- 
cionált kristályosítás, kicsapás és újra oldatbavivés, 
stb.) a hatóanyagot lehetőségig tiszta formában 
megkapni. Ha sikerül állandó kristályformákat 
nyerni, úgy meghatározzák a molekulasúlyt és ha
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ez többszöri átkristályositás után állandó értékű, 
hozzá lehet kezdeni annak megállapításához, milyen 
elemekből állanak a kristályok, mi azok tapasztalati, 
szerkezeti képlete, minő fizikai, biológiai tulajdon
ságokat m utatnak stb., egyszóval a hatóanyag, a 
hormon pontos megvizsgálásához. A hosszadalmas, 
fáradságos munka koronája a hormon mesterséges, 
svnthetikus előállítása.

Ez a pár szóban, vázlatosan ismertetett eljárás 
azonban rengeteg akadályba ütközik. Jóllehet az 
eddig ismert hormonok kivétel nélkül aránylag 
egyszerű kémiai szerkezetű, kristályos, hőálló vegyü- 
letek, mégis oly sok nehézséggel já r azok kivonása 
és megvizsgálása, hogy ezideig — bár több mint 
negyven év óta a kutatók egész serege foglalkozik 
ilyen irányú kérdésekkel — csupán a pajzsmirigyből 
és a mellékvesékből sikerült hormonokat vegyileg 
teljesen tiszta formában előállítani. A többi mirigyből 
egyelőre csak változó összetételű és tisztaságú ható
anyagkivonatokat tudunk készíteni, melyeket hatá
suk megállapítása és annak valamilyen nemzet
közileg elfogadott mértékegységhez való viszonyí
tása után hoznak a legkülönbözőbb nevek alatt 
forgalomba.

Az agy f ü g g e l é k  elülső lebenyéből készített 
kivonatanyagok nem egységesek. A különböző 
kutatók által kidolgozott, egymástól kisebb-nagyobb 
mértékben eltérő eljárásokkal változó hatású és 
vegyi tulajdonságú kivonatokhoz jutunk, úgyhogy 
a mirigy ezen részének szerepéről meglehetősen 
homályos ismereteink vannak. Robertson az elülső 
lebeny szárított porából forró alkohollal kivonatot 
készített, melyet azután aetherrel való kicsapással 
igyekezett megtisztítani s ily módon egy 1,4% 
foszfor tartalmú, lipoidszerü anyaghoz jutott, mely
ben 4 atom nitrogén s 1 atom foszfor van. Az
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anyagot lelhelin-nek nevezte el s felfedezője szerint 
bizonyos korban a növekedésre serkentő hatással 
volna. Ez azonban még nem teljesen beigazolt tény, 
sok ellene szóló adat van, úgyhogy a tethelint a 
betegeken nem alkalmazzák, hanem csak a lebeny 
valamilyen — leginkább vizes — kivonatát.

A középső és hátsó lebenyhői 1923-ban Abel- 
nek sikerült egy olyan anyagot elkülöníteni, mely a 
vizes kivonathoz teljesen hasonló, de annál jóval 
erősebb hatású. Kristályosítása ugyan még nem 
sikerült, de minden jel arra mutat, hogy a hátulsó 
lebeny hormonjával állunk szemben és tévedtek 
azok, akik abban többféle hatóanyagot kerestek.

A t o b o z m i r i g y - b ő l  ezideig csak vizes kivo
natokat ismerünk, melyeket többen megkíséreltek 
gyógykezelésre felhasználni, de az elért eredmények 
annyira eltérők, hogy ma még el sem tudjuk kép
zelni, minő anyagokat termel ezen mirigy és mi 
azoknak a valódi hatása.

A p a j z s m i r i g y - r ő l  régóta tudjuk, hogy 
jódot tartalmaz és hogy hatóanyaga is minden 
valószínűség szerint valamilyen jódtartalm ú anyag. 
Ez a feltevés ma m ár kétséget nem szenved, mint
hogy nem is egy, de három különböző anyagot 
sikerült ezen mirigyből előállítani, melyek m ind
egyikében van jód. A legrégibb közülük a jodothyrin  
néven ismert vegyidet, melyet 1896-ban Baumann 
és Roos állítottak elő. Az előállítás oly módon 
sikerült, hogy a mirigyeket hosszabb időn át l()°/o-os 
kénsavval főzték, miáltal azok legnagyobb része 
oldattá vált, a fel nem oldott maradékból alkoholos 
kivonatot készítettek s ebből többször megismételt 
lúgban való oldás és savval való kicsapással egy 
savanyú vegyhatású, vízben igen rosszul oldódó, 
jódtartalm ú barna, alaktalan port kaptak. Ezt az 
anyagot, a jodothyrint tartották eleinte a pajzsmirigy
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hormonjának, a későbbi biológiai vizsgálatok azon
ban nem tudták igazolni ezt a feltevést, miért is 
további kutatásokra lett szükség. Egy évvel később 
Oswald a pajzsmirigy vizes kivonatából féltelítésü 
ammoniumszulfáttal egy jódfehérje összeköttetést 
csapott ki, melyet j ó d t h y r e o g l o b u l i n - n a k  nevezett 
el. Oswald anyaga biológiailag hatásos vegyület s 
a pajzsmirigyben található egyik fehérjeféleségnek, 
a th y r e o g lo b u l in - n a k  jóddal alkotott additiós ter
méke. Jódtartalma az egyes állatfajok szerint, de 
azokon belül is és a táplálékkal felvett jód mennyi
ségétől függően tág határok között változik. Jód- 
jától könnyen megfosztható, mikor is egyszerű 
thyreoglobulinná alakul s viszont a thyreoglobu- 
linnal felvétetve jódot a mirigyből közvetlenül elő
állított jódthyreoglobulinnal minden tekintetben 
megegyező anyagot kapunk. A biokémikusok tekin
télyes részének nézete szerint ez volna a pajzs
mirigy valódi hatóanyaga és a jodothyrin ennek 
csupán valamilyen hasadásterméke. A harmadik 
(1919-ben) előállított vegyülete a pajzsmirigynek a 
t h y r o x i n ,  melynek felfedezését IvENDALL-nak köszön
hetjük. A készítése olyan körülményes, hogy annak 
még vázlatos ismertetését is mellőznünk kell. 
A munka nehéz voltát elképzelhetjük abból, hogy 
az első 35 gr tiszta anyag 3500 kg pajzsmirigy fel
dolgozása után jutott felfedezője kezébe. Gyengén 
savanyű, vagy gyengén lúgos, alkoholban könnyen 
oldódó, igen apró kristályokban jelentkező anyag, 
melynek alkali- alkaliföldfémes vegyülete jól eltart
ható. Kendall megállapította tapasztalati és szer
kezeti képletét a legújabb időkben Barger tévesnek 
minősítette s minthogy kétség nélkül a thyroxin 
képletét megállapítani eddig senkinek sem sikerült, 
annak közlésétől joggal elhagyhatjuk. Hatásmód
jára vonatkozólag igen ellentétes kísérleti adatok
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és eredmények találhatók az irodalomban, miért is 
nem alaptalan azoknak a nézete, akik a thyroxin- 
ban nem hormont, hanem csak a mirigyállomány 
egy vegyületét esetleg a hormon előanvagát látják.

A m e 11 é к p a j z s m i r i g у e k-ből először 
ELLiNGSON-nak sikerült 1924-ben olyan vizes kivo
natot készíteni, amely hormónhiányban szenvedő 
állaton a kiesési tüneteket megszüntette. Vele csak
nem egyidejűleg Collip egy jóval tökéletesebb eljá
rást dolgozott ki s a jelenleg forgalomban levő 
mellékpajzsmirigy-készítmények csaknem kivétel 
nélkül az általa megadott elvek szerint készülnek.

\ Collip módszere a következő: Hosszabb ideig 4 C°-on 
tartott m arha vagy ló mellékpajzsmirigyeket 5°/o-os 
sósavval vízfürdőben főzünk, a sósavas kivonatot 
semlegesítéssel fehérjementesítjük s a megsavanyítás 
és semlegesítés többszöri ismétlésével tisztított kivo
natból leszűrés után a hatóanyagot sóval kicsapjuk. 
Az ily módon készített erős hatású parathyrin  a 
készítőik szerint sok tekintetben a fehérjékkel 
rokon vegyidet volna. A kivonatok hatásosságát — 
minthogy a nyálak velük szemben kevéssé érzé
kenyek — kutyákon próbálják ki s egységül azon 
hatóanyagmennyiséget fogadták el, amely egy 20 
kg-os kutya vérében 5 óra alatt a calciummennyi- 
ségét 0 5 gr °/o-al emeli. A gyakorlatban — mint
hogy ez az egység igen magas — ennek az 1/100-ad 
részét szokták használni. A parathyrint az orvosi 
gyakorlat m ár átvette és az eddigi tapasztalatok 
szerint igen jó eredménnyel alkalmazható.

A c s e c s e m ő m i r i g y  hormonját még meg
közelítőleg sem ismerjük, sőt még olyan kivona
tokat sem sikerült készíteni, melyeknek jellemző 
és a csecsemőmirigy hiányos működése nyomán 
fellépő kiesési tüneteket biztosan megszüntető hatása 
volna. Oliver és Schäfer 35 évvel ezelőtt kísér
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leteztek először vizes csecsemőmirigy kivonatokkal 
s azóta számos kutatót foglalkoztatott ilyen m irigy- 
hormon előállítása, de minden törekvés hiába
valónak bizonyult. Mindazokról a tünetekről, melye
ket a mirigykivonatok vagy a beszárított mirigyek
ből készült porok vérbe, bőr alá fecskendezése, 
etetése nyomán észleltek, kiderült, hogy azok egyike 
sem specifikus, a thvm usra nem jellemző és a gyó
gyításban teljesen hasznavehetetlen. A betegeken 
még legjobban a teljesmirigyekből feldolgozott 
„gyógyszerek“ váltak be.

Ä h a s n y á l m i r i g y  hatóanyagának felfede
zése az üjabbkori orvostudomány egyik legáldá
sosabb eseménye. Jóllehet Mering és" Minkowsky 
már 1889-ben beigazolták a hasnyálmirigynek a 
cukorbetegséggel (diabetes) való összefüggését, csak 
1922-ben sikerült Banting és Best kanadai kuta
tóknak minden tekintetben megfelelő mirigykivo
natot készíteni. A főnehézséget az okozta, hogy 
egyrészt csak a Langerhans-szigetek vesznek részt 
a belső elválasztásban és-ezeknek tömege az egész, 
hasnyálmirigyhez viszonyítva — mint azt m ár az 
előző fejezetben láttuk — igen csekély; másrészt 
pedig a mirigy külső elválasztási! részében term e
lődő fehérjeemésztő fermentum, a trypsin a hor
mont elbontja. A nehézségeket BANTiNG-nak és 
m unkatársának olymódon sikerült elhárítani, hogy 
steril műtéttel lekötötték a kutya hasnyálmirigyé
nek kivezető csövét, minek következtében a külső 
kiválasztású (exkréciós) rész működését beszüntetve,, 
elsorvadt, végül elhalt és csak a Langerhans- 
szigetek m aradtak meg. Később rájöttek arra, hogy 
van az embrionális életben egy időszak, midőn 
még csak a belső kiválasztási! (inkréciós) rész van 
kifejlődve és működésben, a külső (exkréciós) még 
nem s az ilyen magzatok hasnyálmirigyei is igen já
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kiindulásul szolgálnak, hormon előállításához. Az 
ilyen „nyersanyagból“ készített hatóanyag, me
lyet a Langerhans-szigetekről insulin-nak nevez
tek el1 (insula =  sziget), természetesen igen drága 
volt, igy csak szűkkörű alkalmazásra talál
hatott volna. Collip dolgozott ki egy olyan m ód
szert, mellyel lehetséges a vágóhídi állatok has
nyálmirigyéből is tökéletes insulint készíteni s ezért 
neki köszönhetjük azt, hogy a cukorbaj ma m ár 
nem az a félelmetes, leküzdhetetlen betegség, ami
vel szemben még alig pár éve tanácstalanul és 

lehetetlenül állottunk.
Az insulin előállítására ma m ár több eljárást 

szabadalmaztattak, melyek olyan tulajdonságain 
alapulnak, hogy egyrészt könnyen kicsapható, más
részt, hogy bizonyos nem oldódó anyagok felüle
téhez hozzátapad, azaz adszorbeálódik. Kicsapására 
alkoholt, étert, konyhasót, ammoniumszulfátot, pik- 
rinsavat, stb. szoktak használni, míg az adszorbciós 
készítményekben az állati szén szerepel. Az első 
nagybani előállításra szolgáló 1923-ban Torontó
ban szabadalmaztatott eljárás lényegileg a követ
kező : A vágóhídon frissen kivett hasnyálmirigye
ket húsvágógépen megőrlik és a vagdalékot egyenlő
térfogatú, megsavanyított 95 °/o-os alkoholban pár 
órán át állni hagyják, utána az alkoholt leszűrik. 
Az insulint az alkohol kivonja, a kivonatot légüres
térben szirupszerűvé besűrítik, majd 80 °/o-os alko
holban oldják s ezen oldatából absolut alkohollal, 
vagy aetherrel kicsapják. A kicsapószerek felhígí
tásakor a csapadék újra feloldódik s igy ezen 
eljárás többszöri ismétlése alkalmas az insulin 
tisztítására. A végleges tisztítást vagy valamilyen

1 Az elnevezés jóval a felfedezése előtti időből (1909-ből) 
de MEYER-től származik.

3
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sóval, vagy pikrinsavval való kicsapással érik el. 
Em lítésre méltó, hogy különböző növényekben is 
találtak insulinhatást mutató anyagokat, melyek — 
ellentétben a valódi insulinnal, mely csak bőrbe, 
vagy a véráramba juttatva antidiabeticum — szá
jon keresztül is alkalmazhatók. A növényi kivona
tokkal való kísérletezések azonban még annyira a 
a kezdet kezdetén vannak, hogy azokat az orvosi 
gyakorlatnak egyelőre nem lehetett átadni.

Az insulin kémiai szerkezetéről és tulajdonsá
gairól eleinte az volt az általános nézet, hogy fehérje 
természetű test. Később a tisztítási módszerek 
tökéletesbedésével eme feltevés ellen számos adat 
m erült fel s végül az által, hogy Abel és m unka
társai 1927-ben ecetsavas oldatból pyridinnel való 
kicsapással a kristályos insulint előállították, nem 
fehérjeszerű volta vitathatatlan lett. A kristá
lyos insulin, melynek képlete C45H690 14N11S -f- 3H20 , 
lényegileg kéntartalmú polypeptidnek1 felel meg. 
Fehér, esetleg sárgásfehérszínű, jól eltartható, hő
álló 233 C°-on olvadó, gyengén megsavanyított 
vagy lúgosított vízben elég könnyen oldódó anyag.

Az insulin hatásának mértékéül a vér cukor- 
tartalm át csökkentő tulajdonságát használják fel. 
A legrégibb Banting és B est által bevezetett ú. n. 
torontói, vagy fiziológiai insulinegység azon insulin 
mennyiséget jelenti, amely egy 2 kg-os 24 órán át 
éheztetett nyúl vérének cukortartalm át a rendes 
értékről (kb. 0’1 %>) 4 óra alatt 0045°/o-ra szállítja 
le. A klinikán használatos új-torontói, Lilly, vagy 
klinikai egység ennek az egyharmada. Áz ilyen 
biológiai egységek nem határozhatók meg pontosan,

1 Polypeptideknek nevezzük a több aminosavból (NH- 
csoportot tartalmazó zsírsav) vízkilépés mellett keletkező 
vegyületeket. A fehérjék ilyen polypeptidekből vannak fel
építve.
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minthogy igen sok tényező (a kísérleti állat kora, 
neme, erőbeli állapota, az év és napszak, stb.) 
befolyásolja a vizsgálandó anyag hatását, épen 
ezért megkíséreltek más insulinegységeket is beve
zetni, aminek az lett a következménye, hogy m in
den nemzet, sőt mondhatnánk, minden laborató
rium  más és más egységekben számolt. Az ebből 
tám adó nehézségek elhárítására a népszövetség 
nemzetközi biológiai standard bizottsága 1925- 
ben egy új, nemzetközi insulinegységet állapított meg, 
melyet egy standard oldattal való összehasonlítás 
ú tján  határoznak meg. A standard oldatot Dale a 
londoni National Institut for Medical Research-ben 
készítette el s belőle minden tagállam kapott. Az 
oldat Ve milligrammja által kiváltott vércukrot 
kevesbítő hatás az insulin nemzetközi egysége, 
mely kb. megegyezik a klinikai egységgel. Az insulin 
készítmény nemzetközi egységértékének megállapí
tását úgy végzik, hogy egy csoport nyúlnak a 
standardoldatból, egy másik csoportnak pedig a 
kérdéses oldatból ugyanolyan mennyiséget fecsken
deznek a bőre alá, vagy a vérébe s többször egy
másután megnézik, (fél-, egy-, kétórás időközökben) 
hogy a vér cukortartalm a mennyire csökkent. 
Ennek a beállítási módnak is sok hibája van, amit 
csak úgy lehet csökkenteni, hogy minél nagyobb 
állatanyagon végzik el a kísérletet. 50 nyúl felhasz
nálása esetén 15 °/o a szokásos hiba, míg az insulin 
„Lilly“-t, melynek legfeljebb 5 °/o a hibája, több 
száz nvúlon próbálják ki.

A m e l l é k v e s é k  velőállományának ható
anyaga' az adrenalin, a legrégebben ismert s egye
düli mesterségesen előállított hormon. Vegyileg 
tiszta formában, besűrített vizes mirigykivonatból 
ammóniával való kicsapással, egymástól függetlenül 
Takamine és Aldrich állították először elő 1901-ben.

3*
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Három évvel később STOLZ-nak már sikerült mes
terséges adrenalint is készíteni.1

1 Az andrenalin szerkezetileg olyan substituált pyro- 
cateehin, amelynek egy methylimido oldallánca van. Kép
lete tehát a következő:

CH
H_o-c | / \ c — c<«_H 
H—OC'4Jc—H C=H,

9 N -H

A Stolz-féle mesterséges előállításakor chlórozott pyro- 
katechinből (ortho-dioxybensol) indulnak ki, mely methyl- 
aminnal kezelve chlórmentes ketonvegyületté, adrenalonná 
(methylaminoacetopyrokatechin) alakul át, ezt pedig fém- 
aluminium merkuriszulfát jelenlétében alkoholiá, adrena
linná (más néven suprarenin, epinephrin) redukálja.
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Az adrenalin szervezetbeni keletkezésének 
kémizmusa még nem ismeretes. Valószínűleg vala-

C - 0 —H
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Н-с'ч Je------------------C =0 . HCl =

c II с = н 2

н N_H
sósavas adrenalon |
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r /H
Á '4 0 “

H C=H, C=H,

N -H H N -H

cL h, C=H,
adrenalon adrenalin

Az adrenalon átalakulása adrenalinná meglehetősen 
lassan folyik le s a reakció nem is megy teljesen végbe 
(legjobb esetben az elméletileg várható adrenalinmennyiség
nek csak a 80 %-t kapjuk meg), úgyhogy ma inkább elter
jedt az 1924-ben Ishiwava által tökéletesített eljárás. Ez lénye
gileg abban tér el a fentitől, hogy a redukciót hydrogén- 
gázban elektolizissel hajtják végre s a cserebomlást palla- 
diumklorürrel siettetik. Ilyen módon fél óra alatt a várható 
mennyiség 96 °/0-a lesz adrenalinná.

A természetes suprarenin a sarkított fény síkját jobbra 
forgatja, míg az először nyert mesterséges anyagnak 
— minthogy egyenlőrészben jobbra és balra forgató mole
kulákból, áll — forgatóképessége nincsen, vagyis optikailag 
ínaktív. Állás közben a synthetikus adrenalin balra forga
tóvá alakul, a természetes jobbra forgató adrenalinnak 
azonban nagyobb a vérnyomást csökkentő hatása.
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milyen cyklusos aminosav az alapvegyiilete. (A leg
többen 1-tvrosinra gondolnak.)

C—0 - H
H -C

H - C

H2

C—H

lC -H  
C H
I I
C - C - N = H ,

1 =0 
0 - HC <

A kéregállományban keletkező inkrétum tel
jesen ismeretlen, abból még besűrített hatásos 
kivonatot sem sikerült kapni. Létezését azonban 
kétségtelenné teszik azok a súlyos zavarok, melye
ket a kérgi rész megbetegedése esetében minden, 
esetben megfigyeltek.

A n ő i  n e m i  m i r i g y e k  kétségkívül nem
csak egyféle hormont termelnek, hanem többfélét 
is, melyek azonban ezideig közelebbről nem isme
retesek és ezért az orvoslásban csupán -többé- 
kevésbbé sikerült kivonatokat alkalmaznak. Három 
különböző hatású kivonat ment át a forgalomba,, 
melyek a petefészekből, a sárgatestből és a m éh
lepényből készülnek. A legtisztább készítményt a 
Graaf-féle tüsző nedvéből sikerült előállítani oly 
módon, hogy azt vashydroxyddal fehérjementesí
tették s a szűrletet minden idegen anyagtól a 
lehetőségig megtisztították.

A készítmények hatásosságának megállapítá
sára megbízható eljárás ezideig még kidolgozva 
nincsen. Leginkább elfogadott és elterjedt a patkány
egység meghatározása, mely alatt azon legkisebb
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hormónmennyiséget értik, mely egy 140 grammos, 
nemileg érett, petefészkétől megfosztott patkányon 
az iizekedést épen kiváltja. A fentebb említett tűsző- 
kivonat száraz pora milligrammonként mintegy 
20 patkányegységet tartalmaz.

A f é r f i  n e m i  m i r i g y e k  hormonjáról, 
illetőleg hormonjairól úgyszólván semmit sem 
tudunk. A különböző kivonatanyagok megbízható
sága nagyon kétséges és a hatásosságuk megálla
pítására ajánlott módszerek meglehetősen megbíz
hatatlanok. r>pen ezért hódított tért a mirigy átül
tetésekkel végzett gyógykezelés, amellyel sok eset
ben — legalább átmenetileg — szép eredményt 
értek el.



Ш. FEJEZET.

A fiziológiás hormónhatások.
Kevés olyan területe van az élettannak, melyen 

annyira nehéz volna eligazodni, m int épen a belső 
szekréció. Tegnap született elméletek ma igazsággá 
látszanak válni, hogy holnapra már esetleg az elfelej
tésre Ítélt élettani adatok lomtárába jussanak, hiszen 
a tegnap még szilárdnak vélt igazságaival ma már 
gyakran csak a fiziológia történetének lapjain találko
zunk. A bizonytalanságot s tudásunknak az ebből 
folyó gyakori megváltozását a dolog természete 
hozza magával. Az előző fejezetben, a kivonatanya
gok standardizálásával és a hormónhatás általános 
kérdéseivel kapcsolatban rám utattunk már néhány, 
nehezen kiküszöbölhető hibaforrásra, melyekkel úgy 
a mennyiségi, mint a minőségi hatások vizsgálata 
közben számolni kell. A fiziológiai kutatás legfon
tosabb segédeszköze a minőségi hatások megálla
pítása talán még több hibával jár, talán még 
nehezebb, mint a standardizálás. Nem a hatás 
megfigyelése okoz nehézséget, hiszen ma egy cél
szerűen berendezett élettani laboratórium ban olyan 
eszközök állnak rendelkezésre, melyekkel a szerve
ken fellépő igen csekély változások is kimutathatók, 
mérhetők, sőt sok esetben fel is irathatók, regiszt
rálhatók, miáltal az eredmények függetlenné válnak 
a megfigyelő szubjektivitásától. A nehézség nem is 
az eredmények megszerzésében, hanem azok érté-
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kelésében rejlik. Az adrenalin kivételével a horm o
nok ismeretlenek s a kísérletezőnek be kell érnie 
mirigykivonat-anyagokkal és még ugyanazon eljá
rást használva is a különböző alkalmakkor kapott 
kivonatanyagok, ha nem is kémiai, de m inden
esetre biológiai szempontból különböznek egy
mástól s már csekély különbség elegendő ahhoz, 
hogy az általuk kiváltott hatások úgy minőségi, 
mint mennyiségi szempontból egymástól eltérjenek. 
Mennyi ju t m ár most a tapasztalt eredményekből 
a valódi hatóanyagra és mennyi a mellette levő 
egyéb, a mirigyszövetből származó, de hormonnak 
л е т  nevezhető anyagra s az előállítás közben hozzá
keveredő idegen vegyületekre, ez amit oly nehéz, sok
szor lehetetlen eldönteni és ez a belső szekrécióban 
uralkodó bizonytalanságnak egyik fő kútforrása.

Jóllehet ennek a munkának nem az a célja, 
hogy megoldatlan problémákat, kiforratlan néze
teket, ki nem kristályosodott elveket tárjon az 
olvasó e lé ; sőt ellenkezőleg megírásakor a jól 
megalapozott, általánosan elfogadott igazságok szé
leskörű elterjesztése volt a vezérlő gondolat, még
sem kerülhetjük el, hogy ne érintsünk vitás kér
déseket s ezért tartottuk szükségesnek több ízben, 
talán m ár az unalmasságig is, megvilágítani azokat 
a nehézségeket, melyek a belső elválasztás pontos 
kutatása közben oly sok gátat vetnek a labora
tóriumban és a betegágynál dolgozó elé.

1. A  h o s s z a n t i  n ö v e k e d é s t  b e fo ly á s o ló  m i r i g y e k  
h o r m o n j a i n a k  f i z io ló g iá s  m ű k ö d é s e  és h a tá sa .

A hossznövekedés és fejlődés egyik szabályozó, 
illetőleg előmozdító hormonját az a g y f ü g g e l é k  
e l ü l s ő  l e b e n y e  termeli. Ennek megállapításá
hoz sokkal inkább a mirigy megbetegedésekor



jelentkező tünetek, mint a fiziológiai kísérletek 
vezettek, mert az utóbbiak sokkal több egymás
nak ellentmondó eredményt hoztak. Kiirtáskísér
letek nagyon nehezek, a mirigy bonctani helyzete 
olyan kényes, hogy az agy megsértése alig kerül
hető e l ; ritkán sikerül továbbá az elülső lebenyt 
ügy eltávolítani, hogy a többi rész érintetlenül 
maradjon. A legmegbízhatóbb elszigetelt lebeny-

2. ábra. a =  agyfiiggelékétől (hypophysis) megfosztott, 
b — normális kutya csontváza. (Aschner szerint.)

kiirtások azt mutatják, hogy a legtöbb melegvérű 
szervezetében, főként a fiatal korban, életfontosságú 
feladatot tölt be, amennyiben a műtét után leso- 
ványodás, elgyengülés, vérnyomássülyedés, meg- 
lassúbbodott szívműködés és izomgörcsök jelent
keznek s az állatok néhány héttel később elpusz
tulnak. Fiatal állatok fejlődésükben megállnak, 
hossznövekedésben elmaradnak, anyagforgalmuk és
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gázcseréjük csökken, tejfogaikat nem cserélik ki, 
csecsemőmirigyük állandósul, nemi mirigyeik nem 
kezdik meg idejében működésüket.

A kivonatanyagok etetése, valamint több 
lebenynek az átültetése révén csak ritkán sikerül 
hiányát mesterségesen pótolni. A kivonatok leg
többször semmi jellemző tünetet sem okoznak, a 
hőmérsékletemelkedést és vérnyomássülyedést — 
e két legtöbbször észlelt hatást — majdnem minden 
szervkivonat előidézi. Az átültetett lebeny csak 
kivételes esetben m arad meg, a legtöbbször 8—14 
nappal a behelyezés után pusztulásnak indul, úgy- 

1 hogy mire az állat a beavatkozást kiheverve a 
megfigyelésre alkalmassá válnék, már megindul 
elsorvadása és így nem juthatnak értékesíthető 
adatok kezünkbe.

Nagy érdeklődés és vita tárgya az általános 
és a szénhydrát anyagforgalomra gyakorolt hatása. 
A legtöbb) szerző azt a nézetet vallja, hogy a táp
lálék által az emésztőszervekre rótt munka, külö
nösen fehérjék és szénhydrátok alkalmazása esetén, 
fokozódik az elülső lebenyből készült vizes kivo
natok hatására. Amennyiben ez a valóságnak meg
felel, úgy természetesen az alapanyagforgalmat1 is 
hasonló irányban befolyásolja. A pajzsmiriggyel 
való szoros együttműködése miatt nem sikerült 
eddig eldönteni, hogy az anyagforgalom fokozó
dásért mily mértékben terheli a felelősség az egyik, 
illetőleg másik mirigyet.

A Robertson által készített tethelinnel szerzett 
tapasztalatok is meglehetősen különbözőek, de

1 Alapanyagforgalomnak nevezzük a különösen kedvező 
körülmények között (felöltözve, 18 C° szobahőmérséklet, teljes 
nyugalom és éhezés) élő ember anyagforgalmát, melyet a 
nélkülözhetetlen életműködések ellátására végzett munka 
tart fenn.
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nagyjából megegyeznek a lebenykivonatokkal ész
leltekkel.

A másik, elsősorban a növekedést befolyásoló 
hormon a thym us-ban keletkezik. Abból az aránylag 
kevésszámú kísérletből, melyekkel valóban sikerült 
fiatal állatokból az egész mirigyet eltávolítani s az

3. ábra. Egészséges (a) és thymusától megfosztott (b) kutya 
combcsontja hosszában átmetszve. (L ampé A. E. szerint.)

állatokat hosszabb időn át megfigyelni, azt következ
tethetjük, hogy a thymus hormonjának főként a csont
rendszer fejlődésére van hatása. Az operált állatok 
csontjait mészsókban igen szegénynek találták, 
minek következtében szilárdságuk jóval kisebb 
egészséges ikertestvéreik csontjainak szilárdságánál. 
Mészsóhiányra mutat az a tapasztalat is, hogy az
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ilyen állatok csontjai, ha eltörnek, nem forradnak 
össze, csonthegszövet, ú. n. callus ilyen esetben 
nem képződik, csupán lágy kötőszövet szaporodik 
fel a törtvégeken. A thymusnélkiili állat csontja 
sok tekintetben hasonlatosságot mutat tehát az 
angolkóros, rachitiszes csonthoz és sokan kerestek 
és keresnek még ma is összefüggést a thymus és 
a rachitisz között, anélkül, hogy fáradozásukat siker 
koronázná. A csontok rövidebbek m aradnak a 
rendesnél és ez a fejlődésben való visszamaradás 
különösen a végtagcsontokon feltűnő. A csont
állomány szerves része sem mentes a thymus befo

lyása  alól, erre vonatkozólag azonban még nagyon 
is a sötétben tapogatódzunk (3. ábra).

A hormonok hatása és a fejlődés, növekedés 
közötti összefüggés megállapítására általánosan 
elterjedt a Gudernatsch által kidolgozott békalárva- 
módszer, mely abban áll, hogy a békalárvák (ú. n. 
ebihalak) egyrészét a kérdéses hormont, vagy mirigy
kivonatot tartalmazó, másik részét közönséges víz
ben tartjuk és meghatározzuk a két csoport fejlő
dése és növekedése közötti különbségeket. Ilyen 
vizsgálatok szerint a thymus a növekedést hatal
masan elősegíti, azonban a fejlődést hátráltatja. 
A thymus tüladagolásakor óriási ebihalak kelet
keznek, de átalakulásuk békává jóval tovább tart, 
mint egyébként, úgyhogy az ellenőrzést szolgáló 
állatok m ár tüdővel lélekző, ugráló békák, míg azok 
még mindig csak kopoltyús, úszkáló ebihalak, 
melyek azonban nagyság tekintetében jóval felülmúl
ják béka-ikertestvéreiket. Emberi hasonlattal élve azt 
mondhatjuk, hogy óriási csecsemők keletkeznek a 
hyperthymizáció folytán.

Ezek az ebihalkísérletek azért érdemelnek nagy 
figyelmet, mert kétségtelenül bizonyítják a thymus- 
nak a hossznövekedésre gyakorolt hatását, ami az
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emlősökön a belsőelválasztású (inkréciós) rendszer 
bonyolultabb volta miatt már nem mutatkozik 
ilyen tisztán (4. ábra).

A kiírtáskísérletek bizonysága szerint a zsír- 
nnyagforgalomra és az intellektuális működésre is

4. ábra. A thymuskioonat hatása ebihalak fejlődésére, 
a =  a thymussal etetett, b =  a normális állat. 

(Abderhalden szerint.)

van bizonyos hatása a thymusnak. Az operált álla
tok a legtöbb esetben kezdetben elhájasodnak, majd 
később a felhalmozódott zsír rövid idő alatt elég 
és az elhízást rendszerint halállal végződő lesová- 
nyodás követi. Ezzel kapcsolatban az intellektus

f
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csökkenését is észlelték. Kezdetben csak tunyaság, 
lustaság, mozgáskerülés látszik, melyet elég gyorsan 
követ a kretinizmus, az elbutulás.

Szoros összefüggés áll fenn a thymus és a 
nemi mirigyek között, ami abból is nyilvánvaló, 
hogy a thymus az ivarérés korában kezd vissza
fejlődni és ha ez korábban kezdődik, ügy a thymus 
is korábban csenevészedik el, viszont ha a pubertás

5. á b r a .  A thymus súlyának változása az élet folyamán. 
{ H ammar s z e r in t . )  A felső az egész mirigy (kötőszövet - f  mirigy- 

szövet), az alsó a működő mirigyszövet súlygörbéje.

elhúzódik, akkor a thymus sem fejlődik a rendes idő
ben vissza (5. ábra). Ugyancsak a kettő közötti kap
csolatot bizonyítja az is, hogy mentői idősebb, tehát 
a  nemi éréshez mentői közelebb álló állaton végzik a 
thym us eltávolítását, annál kevesebb kieséstünetet 
okoz a m űtét s az állatok annál jobban viselik el 
a thym ushiány következményeit. Az összefüggés 
lényegére és részleteire vonatkozólag még kevés 
tám pontunk van. A thymusnak az anyagforgalomra 
és az intellektuális működésre kifejtett hatása meg
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egyezik a nemi mirigyek hormonjainak a hatásával,, 
miből arra gondolhatunk, hogy utóbbiak fokozott 
mértékű megjelenése (mely a ivarérés korára esik) 
a thymust feleslegessé teszik. Igaz ugyan, hogy egy 
csekély hányada a thymus szövetének megmarad 
és működik az egész életen keresztül, de ez már 
nem tölt be életfontosságű hivatást. Az is könnyen 
lehetséges, hogy a felnőttkorban más hormont 
termel a thymus, mint a gyermekkorban.

A thymuskivonatok befecskendezése után fel
lépő tünetek sokfélék. Vérnyomássülyedés áll be, 
a szívműködés gyengül, a szívverések száma ritkul,, 
sokszor észlelték általános mérgezés jeleit is. Mind
ezek azonban nem jellemzők a thymusra, ezek a 
legtöbb szövet-, vagy szervkivonat befecskendezé
sére is fellépnek, úgyhogy jogosulatlan volna ezeket 
különleges thymushatásoknak tartani.

2. A z  a n y a g f o r g a l m a t  b e fo ly á s o ló  m i r i g y e k  
h o r m o n j a i n a k  f i z io ló g iá s  m ű k ö d é s e  és h a tá sa .

Ebbe a csoportba valamint a többibe tartozó 
mirigyekkel is bonctani sorrendjük szerint foglal
kozunk s így itt első helyre az agyfüggelék' meg- 
lelelő részei kerülnek.

Az a g у f ü g g e 1 é к ( h y p o p h y s i s )  m á s o 
d i k  r é s z é b ő l  készült kivonatok főként az anyag
forgalomra, a sima izmokra és a külső elválasz
táséi mirigyekre fejtenek ki jellemző hatást.

Az anyagforgalmat általánosságban emelik. 
Növekedik a gázcsere, az alapanyagforgalom ; a 
nitrogéntartalmú fehérjebomlástermékek és az anor
ganikus sók kiürülése fokozódik. Bizonyos m érté
kig befolyásolják a máj zsírelraktározó képességét,, 
legalább is nyúl- és patkánykisérletek közben többen 
megfigyelték, hogyha az állatokat hosszabb időn
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át ilyen kivonatokkal etették, májuk elzsírosodott. 
Úgy látszik, hogy fontos szerepet játszik a szervezet 
vízháztartásában. Betegeken, valamint állatkísér
letek közben u. i. gyakran tapasztalják, hogyha 
ezek a mirigyrészek elégtelenül, vagy egyáltalában 
nem működnek, a vesék nagymennyiségű vizet 
választanak el. Az ember 8—10, sőt ennél több 
liter vizeletet üríthet ki naponta és minthogy ellen
tétben a szintén nagymennyiségű vizkiválasztással 
járó valódi cukorbajjal (diabetes mellitus)  abban 
cukor rendszerint nincsen, ezt az állapotot vizes,, 
vagy ízetlen cukorbajnak (diabetes insipidusj nevez

nék el. A mirigy bonctani helyzete magyarázza 
meg azt, hogy arra vonatkozólag, vájjon ez a bő 
vizeletelválasztás belső el választású (inkréciós), vagy 
idegrendszeri hatásra jön-e létre, a nézetek nem 
egységesek. Akár daganat, akár kísérleti műtét ese
téről van szó, a szomszédos agyterületek is zavarva 
vannak. A mirigy közvetlen szomszédságában lévő 
harm adik agykamra feneke fontos autonóm m űkö
dések középpontja lévén, nem jogosulatlanok azok 
az aggályok, melyeket ezen mirigyrészek vízforgalom- 
szabályozó középpont volta ellen emeltek.

Annál is inkább érthetők ezek a kétkedések, 
minthogy egyes kísérletek szerint a kivonatanyagok 
épen a szövetek vízleadóképességét mozdítják elő, 
m ár pedig ha ez igaz, úgy csökkent működés ese
tében a vizelet mennyisége kevesbedne.

Fokozzák a síma izmok tónusát, minek vér
nyomásemelkedés, a vékonybél fokozott mozgása, a 
hűgy- és epehólyag kiürítése és méhösszehúzódás a 
következménye. Az erek közül különösen a tüdő, has 
és vese erei érzékenyek. Túlélő béka- és kutyavesé
ken több ízben észlelték a verőeres gomolyag (glome
rulus) vérének pangását, amivel csökkent vizelet
elválasztás já r együtt. A vesekísérletek alapján tehát

4
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kapcsolatba lehet hozni ezen agyfüggelék területe
ket az ízetlen cukorhajjal (diabetes insipidus), vagy 
legalább is a fokozott vizeletelválasztással, ez azon
ban csak a vese vérkeringésén keresztül végbemenő 
beavatkozás volna, ami semmi esetre sem azonos 
a központi szabályozással. Az erekben a nyomás
emelkedés sokkal tovább tart, mint az adrenalin 
injekció után fellépő; alatta a gázcsere csökken, a 
légvételek felületesek lesznek, számuk leszáll. Néha 
a lélekzés teljesen megáll, úgyhogy mesterséges 
lélekzést vagyunk kénytelenek alkalmazni. Nagy 
gyakorlati jelentősége van a méhösszehúzó és a 
méhizomzat ingerlékenységét fokozó hatásának. 
A szülési fájás gyengesége miatt elhúzódó és a 
magzat életét veszélyeztető szülések az esetek jó 
részében gyorsan befejeződnek a kivonat befecs
kendezése után.

A nyál- és gyomormirigyek, valamint a has
nyálmirigy külső elválasztást végző részének nedv- 
termelését gátolják, viszont szoptatok tejelválasz
tását fokozzák. A belső elválasztó (endokrin) m iri
gyek közül a pajzsmirigyről mutatták ki, hogy 
annak elválasztása csökken a középső és hátsó 
lebenyből készült kivonatok hatására.

A p a j z s  m i r i g y  horm onjára legszembe
tűnőbb és legjellemzőbb az anyagforgalom általános 
emelése. Erre az inkrétum ra valóban ráillik a ser
kentő elnevezés. Valamennyi sejtben fokozza az 
égésfolyamatok intenzitását, tehát az oxygénfogyasz- 
tást és szénsavtermelést, az anyagok felépítését és 
elbontását, egyszóval az életműködésekben gyorsabb, 
nagyobbfokú iramot diktál. Az alapanyagforgalom 
értékére nagy befolyása van a pajzsmirigynek s ezért 
fontos pajzsmirigymegbetegedések esetén ennek 
meghatározása. Fokozott hormontermelés mellett 
u. i. emelkedik, míg ellenkező esetben csökken az
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1

alapanyagforgalom, minek következtében változatlan 
táplálékmennyiség felvétele első esetben lesová- 
nyodással, utóbbiban elhízással jár. Az élénkítő 
hatás következtében megváltozik a különböző táp
anyagok feldolgozásához szükséges munka, azaz a 
táplálék által kifejtett specifikus dynamikus hatás 
is. Fiziológiás viszonyok között 1 gramm fehérje 
<)‘7, 1 gr zsír 0 24 és 1 gr szénhydrát 0‘38 kalóriá
val fokozza a hőtermelést (ennyi a spec. dyn. 
hatásuk), ha azonban a pajzsmirigy fokozott m ér
tékben működik, vagy a kísérleti állaton m ester
ségesen pl. thyroxin adagolással hyperthyreoidis- 
must létesítünk, akkor a spec. dyn. hatás emel
kedik. Ennek az emelkedésnek — minthogy a táp
lálék energiakészletéből most az emésztés nagyobb 
hányadot vesz igénybe — természetes következ
ménye, hogy a munkakifejtőképesség csökken és 
a szervezet hatásfoka romlik. Ugyanolyan munka 
elvégzéséhez a hyperthyreoideásnak több táplálékra 
és oxygénre van szüksége, mint a fiziológiásán 
dolgozó thyreoideával rendelkezőnek.

Az égésfolyamatok általános emelésén kívül 
befolyása van a pajzsmirigy hormonjának a külön
böző vegyiiletcsoportok anyagforgalmára is.

Thyroxin hatására szaporábbá válik a légzés, 
az egyes légvételek mélyebbek lesznek és az oxy- 
génhiány gyorsabban vezet fulladásra, mint egyéb
ként, ami azt mutatja, hogy nemcsak az oxygén- 
sziikségletet, de a szervezetnek ennek hiánya iránt 
tanúsított érzékenységét is fokozza.

A víz és sóforgalmat szintén élénkíti, amiről 
úgy győződhetünk meg, ha thyreoideájától meg
fosztott és normális, vagy épen hyperthvreoideás 
állat bőre alá valamilyen sóoldatot fecskendezünk. 
A horm ónhiányban szenvedőn kézzel kitapintható 
„daganat“ formájában hosszú ideig megtaláljuk az

4*



anyagot, mig az a másikon felszívódás következté
ben gyorsan eltűnik. De különbség mutatkozik a 
kettő között a már felszívódott só kiválasztásának 
gyorsasága tekintetében is, mert a thyroxin erre 
fokozólag hat.

Sokat és behatóan foglalkoztak a szénhydrát- 
anvagforgalomhoz való kapcsolatával is.1 Kétség
telen, hogy a máj szénhvdrátfelraktározó képes
ségét csökkenti, a benne lévő kötött szénhydráto- 
kat elcukrosítja, kihajtja a vérbe, miáltal annak 
cukortartalma magasabb lesz s a vizeletben cukor 
jelenik meg. A pajzsmirigy hormonnak ilyen cukor- 
betegséget kiváltó hatása minden valószínűség sze
rint nem közvetlen, hanem közvetett, amenyiben a 
mellékveséket és az agy függeléket fokozott működésre 
készteti, viszont ezzel egyidejűleg a hasnyálmirigy 
elválasztását gátolja, márpedig mindezen mirigyek 
hormonjai fontos szerepet visznek a szénhydrát- 
anvagforgalom szabályozásában.

A fehérje- és zsíranyagforgalomra nézve szin
tén nem közömbös a pajzsmirigy. A már tárgyalt 
általános fokozó hatáson kívül bizonyos közelebbről 
még nem eléggé tisztázott speciális módon is meg
változik azok anyagforgalma, amit legszembetűnőbb 
módon a bőrön és annak képződményein (szőr, 
körmök, szarvak) észlelhető változások mutatnak. 
Pajzsmirigyeltávolítás esetén a bőr megvastagszik, 
száraz, kérges, sokszor pikkelyszerű képződmények 
által eltorzítottá lesz, a bőralatti kötőszövetben 
nyálkaszerű anyag rakódik le, miáltal a bőr elveszti 
rugalmasságát, deformálhatóvá, tésztatapintatúvá 
válik, a szőrözet megritkul, könnyen eltávolítható, 
a körmök s egyéb szaruképletek rosszul fejlődnek, 
repedeznek.

1 A szénhydrátanyagforgalom fiziológiájáról az insu- 
linnál (lásd 61. old.) lesz szó.
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6. ábra. H a t h ó n a p o s  j u h ,  m e l y n e k  ÍO n a p o s  k o r á b a n  
e l t á v o l í t o t t á k  a  p a j z s m i r i g y é i .  (E iselsberg szer in t.)

1

7. áb ra . Az ellenőrzésül szolgáló ikertestvér. 
(E iselsberg sze rin t.)

tu M L M ...



8. ábra. N é g y h ó n a p o s  i k e r k e c s k é k .  A j o b b o l d a l i n a k  
21 n a p o s  k o r á b a n  e l t á v o l í t o t t á k  a  p a j z s m i r i g y é t .  

(Eiselsberg szerint.)

Ismerünk továbbá a közbülső anyagcserében 
szerepet játszó néhány olyan kémiai folyamatot, mely 
pajzsmirigy nélküli állatban nem megy végbe. így 
p. o. methylizálni (CH3-gyököt hozzákötni valamely 
vegyülethez) nem, vagy alig tudnak az ilyen állatok.
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Ugyancsak az anyagforgalomra gyakorolt álta
lános hatással függ össze az, hogy a téli álmot 
alvó állatokban a pajzsmirigy működése szakaszos, 
amennyiben az álom tartama alatt hormonterme
lését csaknem teljesen beszünteti. Többeknek sike
rült már mirigykivonatokkal a téli álmot félbe
szakítani, illetőleg ilyen állatokat egész télen át éber 
állapotban tartani.

A sejtanyagforgalom a testhőmérséklettel szoros 
kapcsolatban lévén, természetes, hogy a pajzsmirigy 
működése nem közömbös az utóbbira nézve. Foko
zott működése hőmérsékletemelkedést, hiányos mű- 

j ködése csökkenést idéz elő. Az emberben és a maga- 
sabbrendűekben ez a hatás azonban csak átmeneti, 
mert ezek hőszabályozókészüléke oly sokoldalű és 
oly tökéletes, hogy a mirigy hiányos működése kö
vetkeztében jelentkező zavarokat — hacsak azok nem 
tűlságosan nagyok — gyorsan leküzdi és kiegyenlíti.

A pajzsmirigyhormónnak a fejlődésre és növe
kedésre gyakorolt hatását szépen mutatják az ebi
hal kísérletek, melyek csak abban különböznek a 
thymusnál felemlítettektől, hogy itt természetesen 
pajzsmirigyet, vagy annak kivonatát, illetőleg thyro- 
xint etetnek a békalárvákkal. Az ilyen mesterségesen 
„hvperthyreoidizált“ állatok a növekedésben elma
radnak ugyan, Viszont fejlődésben megelőzik kon
troli-társaikat. Rövidebb idő alatt fejlődik vissza a 
farkuk, nőnek ki lábaik és gyorsabban veszik át a lélek- 
zést a tüdők. Egyszóval a békává való átalakuláshoz 
kevesebb időre van szükségük, mint egyébként, 
azonban kisebbek maradnak. Fejlődéstserkentő és 
növekedéstgátló hatást mutatnak tehát ezek a kísér
letek, vagyis épen ellenkezőjét annak, amit thymus- 
etetés esetében láttunk és ha ott azt mondottuk, 
hogy óriási csecsemők keletkeztek, úgy itt törpe 
felnőttek létrejöttéről beszélhetünk.



A m e l l é k p a j z s m i r i g y e k  élettani műkö
désének tanulmányozása csak a legújabb időkben 
vezetett sikerre, aminek elsősorban az a magya
rázata, hogy eltávolításuk egyrészt anatómiai hely
zetük, másrészt változó számuk miatt ritkán sikerül 
tökéletesen, másodsorban pedig az, hogy a hor- 
mónhiány más képet ad a húsevőknél és megint 
másfélét a növényevőknél.

A jól sikerült műtét legjellemzőbb tünete, 
hogy az állatok már csekély inger behatására gör
csöket kapnak. Az izomgörcsre való hajlam 7—72 
órával a műtét után jelentkezik. Sok esetben a 
görcsök önmaguktól, minden inger távoltartása 
dacára is fellépnek, de általában csak hajlamot, 
görcskészséget mutatnak az operált állatok. A 
görcsrohamokat rendszerint néhány izomra ko r
látozott gyorsan egymásután következő rángás- 
sorozat vezeti be, melyet csakhamar egy, az egész 
testre kiterjedő izomgörcs követ. Az izmok erősen 
összehúzódnak, minek következtében az állatok 
járása automataszerűen merevvé válik. A nagyfokú 
izommunka következtében fokozódik a szívműködés, 
szaporábbá válik a pulzus, a hőmérséklet emelke
dik, a lélekzés lihegővé válik. Súlyosabb rohamok 
alkalmával előfordul, hogy a görcs átterjed a mell
kasizomra, sőt a rekeszizomra is, úgyhogy a lélek
zés lehetetlenné válik s az állatok megfulladnak. 
Ezek azonban kivételes esetek, közönségesen a 
merevgörcsöt, az úgynevezett tetániát izomössze
húzódásból és elernyedésből álló ú. n. clonicus 
görcsök váltják fel, melyek mindig ritkábbak-rit- 
kábbak lesznek, szívműködés, lélekzés és testhő
mérséklet lassan visszatérnek a rendes mederbe és 
egy rövidebb-hosszabb ideig tartó rohammentes 
állapot következik. A műtét és az első roham közé 
eső időben, az ú. n. lappangási szakban az állatok



étvágytalanok, amit a gyomorfal izomzatának eler
nyedése és az erősen csökkent gyomornedvelvá- 
lasztás eléggé magyaráz.

A fent leírt képet a mellékpajzsmirigyüktől 
megfosztott kutyák (húsevők) mutatják. Növény
evőkön a tünetek kevésbé jellemzők, a görcsök 
enyhébbek, sok esetben önmaguktól egyáltalában 
nem is lépnek fel. A kutyák állapotát is lehet 
enyhíteni, sőt teljesen el is lehet kerülni a görcs
rohamokat, ha műtét előtt és után hosszabb időn 
át tejcukorral, tejjel, és kenyérrel táplálják őket. 
A görcsök elmaradása nem jelenti azt, hogy a 

^növényevők, vagy az ilyen módon tartott kutyák 
nem érzik meg mellékpajzsmirigyük elvesztését, 
mert a görcsökre való hajlama ezeknek is megvan 
s azokat mesterséges ingerekre könnyen kivált
hatjuk, de kiváltódnak fiziológiás állapotváltozások 
következtében is. Igen gyakran megfigyelték, hogy 
az ilyen állatokon a párzási idő alatt, vagy ha 
teherbe jutnak, jelentkeznek a műtét tünetei, a 
mellékpajzsmirigy-görcsrohamok (tetania parat hy- 
reopriva).

A kieséstünetek magyarázatát a vér mészsó- 
(kalcium) tartalmának vizsgálata adta meg, ameny- 
n y ib e n  beigazolódott, hogy a mellékpajzsmirigyek 
kiirtása után a vér kalciumtartalma jelentékenyen, 
normális értékének csaknem felére leszáll. A rész
letkérdések kutatása során az is kiderült, hogy a 
vérsejtek kalciumvesztesége nagyobb, mint a vér
nedvé s hogy utóbbiban a szabadon (ionok formá
jában), szerves kötésben és fehérjékhez kötött álla
potban. lévő kalcium viszonya is megváltozik, még 
pedig olyan értelemben, hogy a kalciumionok 
mennyisége viszonylagosan megszaporodik. Az ioni
zált kalcium felszaporodásából arra lehetett követ
keztetni, hogy a görcsroham a kalciumionok hiánya
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miatt következik be s a relativ felszaporodás bizo
nyos védekezés eredménye.

Hosszú időn át általánosan elfogadott nézet is 
volt, hogy a görcsök ezen formáját kalciumion 
hiánya okozza. Sok tapasztalati tény és elméleti 
megfontolás támogatta ezt a feltevést, igy p. о. a 
kalciumionok fentemlített viszonylagos megszapo
rodása, az ion egyensúly megváltozása, a kalcium
gyógykezeléssel nyert tapasztalatok, stb. A kalcium
ion mennyiségének a megcsökkenése u. i. nemcsak 
azt jelenti, hogy egy bizonyos ionból van kevesebb, 
hanem azt is, hogy az az egyensúly, mely egész
séges viszonyoknál a vérben levő egyes ionok 
között (nátrium, kálium, kalcium, magnézium) fenn
áll, megváltozik s egy új egyensúlyi helyzet áll be. 
A zavartalan egyensúly pedig azért fontos, mert 
mindenegyes ionnak van bizonyos speciális bioló
giai hatása, egyik serkent, másik gátol, ismét az 
egyik fokozza, a másik leszállítja a sejtek inger
lékenységét. Fiziológiás viszonyok között, amidőn 
tehát helyes az egyensúly a különböző ionok között, 
akkor ezek a hatások megfelelően fékezik egymást. 
A kalciumionról régóta tudták, hogy az az inger
lékenységet leszállítja s igy ennek megfelelt a 
kalcium megfogyatkozása után jelentkező fokozott 
ingerlékenység. Még nyilvánvalóbbá tette ezt a gon
dolatmenetet az a körülmény, hogy azt is kimu
tatták, miszerint a mellékpajzsmirigj'ek kiirtása 
után a kálium megszaporodik, ez az ion pedig az 
ingerlékenységre fokozólag hat. Meggyőzően hatot
tak továbbá azok a kísérletek, melyekben a görcsök 
fellépését, vagy a már beállott görcsöket sikerült 
kalcium bevitelével megakadályozni, illetőleg meg
szüntetni.

Az ionizált kalciumnak a mellékpajzsmiriggyel 
kapcsolatban tulajdonított eme nagy jelentősége a
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legújabb időkben veszített értékéből és az a felfogás 
alakult ki, hogy a fontosabb szerep a szerves mészé. 
A nagy molekulájú, szerves vegyiilethez kötött 
kalcium az, mely szabályozza a kalcium felraktározó 
képességét és a görcsökre való hajlam elsősorban 
a kalciumnak ezzel a formájával van összefüggés
ben. A vegyület maga, sajnos, még nem ismeretes, 
a legfontosabb, amit ezideig róla tudunk, hogy a 
molekula nagy, mert a keményített, ú. n. ultraszűrő 
visszatartja. A mellékpajzsmirigy hormonja minden 
valószínűség szerint azonos ezzel a vegyülettel és 
azért nem lehetséges szervetlen, ionizált kalciummal 
£ fiziológiás kalciummennyiséget fenntartani, mert 
nem az ionizált kalcium szabályozza a felraktározó 
képességet, hanem a szerves. Ha hiány van ebben 
a vegyületben, akkor a bevitt kalcium nem marad 
meg a vérben, hanem igen rövid idő alatt a bele
ken át kiválasztódik.

A hormon legfontosabb hatásának ilyetén mó
don való tisztázása mellett természetesen azt is 
meg kellett állapitani, hogy a görcsöket melyik 
szerv, az izomszövet, vagy az idegrendszer fokozott 
ingerlékenysége idézi elő ? Erre a kérdésre arány
lag rövid idő alatt és egybehangzóan kaptuk meg. 
a választ, mert úgy a szövettani vizsgálatok, mint 
az élettani kísérletek azt bizonyítják, hogy a kalcium
hiány az idegrendszert, még pedig elsősorban a 
központi idegrendszert támadja meg. A mikrosz- 
kópi kép épen az agyvelő azon területein mutat 
elváltozásokat, melyek az izomtónust szabályozzák, 
A kisérletekkel szintén beigazolták, hogy a tokozott 
ingerlékenység az idegrendszeren következett be. 
így pl. ha egészséges állat végtagját mellékpajzs
mirigyeitől megfosztott állat vérével áramoltatják 
át, úgy a végtag fokozott ingerlékenységet mutat 
és olyan ingerekkel, melyek egyébként rendes
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izomösszehúzódás kiváltására is alig elégségesek, 
görcsöket lehet azon előidézni. Hidegvérűeken még 
szebben mutatható ki az idegrendszer fokozott 
ingerlékenysége, mert ezeken a kivágott izmok is 
tudnak működni. Nem kell egyebet tenni, mint 
békák izmait a hozzátartozó idegekkel úgy elhe
lyezni, hogy egyik csoportnak az izma, másiknak 
az idege merüljön he a mellékpajzsmirigyétől meg
fosztott állat vérébe s minden egyes izmot ugyan
olyan intenzitású ingerrel izgatni. Ilyen egyszerű 
kísérlet világosan mutatja, hogy a görcsök az 
idegrendszer részéről váltódnak ki, mert az a cso
port, melynek az izmai vannak a vérbe bemártva, 
az egészséges béka izmaihoz hasonlóan viselkednek.

Az ásványi anyagforgalmon kivül befolyásolja 
a mellékpajzsmirigy hormonja a fehérje-, zsír- és 
szénhydrátanyagforgalmat is, de jóval kisebb mér
tékben és nem olyan jellemző módon. A fehérje 
égéstermékek legnagyobb része rendesen húgyanyból 
(carbamid,) húgysavból és kreatininből áll s a többi 
nitrogéntartalmú anyagok, mint az ammonia, guani- 
din mennyisége elenyésző csekély. A mellékpajzs
mirigyek eltávolítása után utóbbiak felszaporodnak. 
Különösen sok guanidinszármazék keletkezik, mely 
vegyületek mérgesek és görcsokozók s épen ezért 
sokan gondolták azt, hogy a kiesési tüneteket gua- 
nidinmérgezés okozza, ez azonban — mint az a 
feljebb mondottakból következik — nem felel meg 
a valóságnak. A szénhydrátokat nem tűrik jól az 
állatok, ha nincs elegendő ebből a hormonból, 
aminek az idegek fokozott ingerlékenysége az oka. 
A zsírforgalom is zavart szenved, különösen a 
műtét utáni első időben. A zsír elég, ami gyors 
lesoványodásra vezet.

A hormonnak a szívre, lélekzésre, hőmérsék
letre gyakorolt s a kiirtástüneteknél tárgyalt hatását
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másodlagosaknak tekinthetjük. Ezek egyébként sem 
specifikusak, valamennyi hormonnál találunk szív-, 
tüdő-, hőmérséklethatást, ami csak arra mutat, 
hogy az egész szervezet működése háborgatott.

Az e csoportba tartozó negyedik belső kivá
lasztásit (inkréciós) mirigy, a h a s n y á l m i r i g y  
hormonja a szénhydrátforgalom legfontosabb sza
bályozója. Nem tárgyalhatjuk ezt a hormont anél
kül, hogy ne tegyünk előbb egy kis kitérést ma
gára a fiziológiás szénhydrát anyagcserére. Az erre 
vonatkozó főbb ismereteinket az alábbiakban fog
lalhatjuk össze:

Táplálékunk jelentékeny része szénhydrátok- 
ból, elsősorban keményítőből áll. A nálunk szokásos 
étkezés mellett naponta kb. 7г kg. szénhydrátot 
eszünk meg, mely az emésztő fermentumok hatá
sára — tekintet nélkül arra, hogy keményítő volt-e, 
avagy valamilyen cukor — szőlőcukorrá, glykosévé 
alakul s a vérbe1 mint ilyen szívódik fel a vékony
bél bolyhain keresztül. A vér azonban meghatá
rozott mennyiségű (0.1°/o) glykosera van beállítva, 
egészséges állapotban, nem tekintve egész csekély 
ingadozásokat, ennél sem többet, sem kevesebbet 
nem tartalmazhat. A felesleg a vesék útján nem 
távozhatik el, mert az ().l°/o cukorra szüksége van 
a vérnek, másrészt a sejtek, elsősorban az izom
sejtek működésük közben sok szénhydrátot hasz
nálnak (égetnek) el, ami persze maga után vonná 
a vércukor csökkenését, mert a pótlás a belekből 
nem folytonos, hanem szakaszos. A szervezet gon
doskodott tehát magának egy szénhydrát-raktárról, 
ahová a felelesleges szőlőcukrot a vér leadja s 
ahonnét szükség szerint mindég ki is vehet belőle.

1 A keményítő molekulájának nagysága és vízben való 
oldhatatlansága miatt nem tud a bélfalon átjutni (felszívódni), 
ezért kell azt a fermentumoknak lebontani.
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A szőlőcukor azonban nem alkalmas „raktárárú“, 
mert vízben oldódik s a vér azonnal újra kimos
hatná, ezért a máj előbb glykogénné, egy kemé
nyítőszerű, vízben nem oldódó szénhydráttá ala
kítja át. A máj csak akkor készít glikogénjéből 
újra szőlőcukrot, amidőn a rajta keresztül áramló 
vérben abból 0.1°/o-nál kevesebb van és csak olyan 
mennyiséget, amely a fiziológiás cukorszint eléré
séhez szükséges. Ez az átalakítás, amit a glykogén 
elcukrosításának, vagy mozgósításának szoktak ne
vezni idegrendszeri- és hormónhatások kormány
zata alatt áll.

Az érdekelt idegrendszeri rész a gerincvelő háti 
szakaszából eredő autonóm természetű splanchnikus 
törzs, amelynek izgalma közvetett és közvetlen 
módon indítja meg a glykogén elcukrosítást. Köz
vetlenül a májban lévő végződései utján, közvetve 
pedig azáltal, hogy a mellékveséket fokozott adre
nalin termelésre készteti s az adrenalin is glyko- 
génmobilizáló hatással van a májra. E tényezők 
mindegyike azonban csak magát a glvkogénmeg- 
mozdulást tudják megindítani, anélkül, hogy a 
vércukor mennyiségét szabályozni tudnák. A has
nyálmirigy hormonja, az insulin az az anyag,-amely 
ezt a szabályozást végzi és ezért tekintik az insulint 
teljes joggal a szénhydrátforgalom első és legfon
tosabb kormányzójának. A hasnyálmirigy normális 
belső szekréciós működése a főbiztosítója a szer
vezetre nézve életfontosságú normális szénhydrát- 
cserének, ami a vércukor állandóságában és a 
vizelet cukormentességében jut kifejezésre.

Az insulin hatásának megállapítására a leg
eredményesebb módszer a mellékpajzsmirigyeken 
már kipróbált eljárást követni, azaz az inkrétumot, 
az insulint a szervezetből eltávolítani, amit a has
nyálmirigy kivételével érhetünk el. Számtalan ilyen
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m(ítélet végeztek s azok eredményei a következő 
képet m uta tják : A vér cukortartalma felszökik, 
vagyis hyperglykaemia lép fel, ezzel egyidejűleg a 
vizelet napi mennyisége nagyobb lesz, abban cukor 
jelenik meg, melyet a zsírok tökéletlen elégéséből 
származó aceton és ennek rokon vegyületei (acet- 
ecetsav,/5-ketovajsav) kisérnek. A szövetekből, min
denekelőtt a májból eltűnik a glykogén és az insulin 
s a vegetativ szerveket megfigyelve, azokon az 
autonóm beidegzés egyik részének, a Sympathikus 
rendszernek (1. adrenalinnál 69. o.) az emelkedett in
gerlékenysége mutatkozik. Az állatok a fokozott étvá
gyuknak megfelelően emelt táplálkozás dacára 
gyorsan soványodnak, végűi — rendszerint 2—4 
héttel a műtét után — elpusztulnak.

A különböző meggondoláson alapuló módsze
rek egész sorával bizonyították be, hogy ezeket a 
súlyos, végzetes következményekkel járó tüneteket 
egyedül az insulin hiánya, másszóval a hasnyál
mirigy belső szekréciós működésének kiiktatása 
okozza. A legtanulságosabbak közül lássunk néhány 
példát. Operált (pancreatomizált) kutya vérkerin
gését összekötve egy egészséges kutya vérkerin
gésével, a tünetek elmúlnak. Az elléshez közelálló 
állaton a hasnyálmirigyet minden következmény 
nélkül ki lehet irtani, de a kicsinyek világra jövetele 
után azonnal mutatkozik a hiány, a cukorbaj a 
maga összes jeleivel és katasztrofális befejezésével. 
A magzatokban működő hasnyálmirigyek a köldök
vérkeringés útján u. i. ellátják az anyát insulinnal 
s azért jelentkeznek a kieséstünetek ilyenkor csak 
ezen kapcsolat megszakadása után. Hasonló érte
lemben bizonyítanak azok a kísérletek is, melyek
ben hasnyálmirigy átültetéssel és folytonos insulin- 
adagolással az állatokat évekig sikerült életben 
tartani.
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Mielőtt az insulin hatásának módjára rátérnénk, 
foglalkozzunk a mirigy működés-zavarának másik 
végletével, a fokozott termelésnek a tüneteivel. Mi 
történik akkor, ha egy egészséges állatnak adunk 
insulint? Ez a beavatkozás eléggé jellegzetes képet 
ad, melynek lefolyásában két szakaszt különböz
tethetünk meg. A kezdeti állapotot a nyugtalanság 
ural ja. Az állatok nem akarnak egyhelyben maradni, 
lefeküsznek, rögtön utána felállnak, helyesebben 
mondva felugranak, neki-nekiszaladnak ketrecük 
falának, majd lefeküsznek és semmi iránt sem érdek
lődve maradnak helyükön mindaddig, míg a má
sodik szakasz, a görcsrohamok ideje el nem kö
vetkezik. A görcsök fellépését nagy elgyengülés 
vezeti be, fejük saját súlyánál fogva lehanyatlik s 
azt ide-oda rángatják, vonszolják a földön. A fej- 
rángatásokkal egyidejűleg, vagy nem sokkal utána 
az egész testen összerázkódásokat vehetünk észre, 
a bőrön remegések futnak végig. Ez az állapot 
mindég hevesebb lesz, mindég több, több és mé
lyebben fekvő izomcsoport húzódik össze, az egyes 
összehúzódások közötti idő is fokozatosan megrö
vidül s pár órával az insulin beadása után az állat 
görcsökben vonaglik. Ezek az ú. n. clonicus gör
csök csakhamar tonicusakba, tartós izomösszehúzó
dásokba mennek át, majd elmúlnak, hogy 7*—V 
óra múlva újabb rohamnak adjanak helyet. Ha az. 
adag elég nagy volt, akkor az intenzitásukban foly
ton növekvő görcsrohamok — minthogy a rekesz
izmot megbénítják, a mellkas mozgását lehetetlenné 
teszik — fulladást okoznak. Az uralkodó tüneteken 
kívül lélekzési nehézséget, a vivőeres keringés pan
gását, a testhőmérséklet esését, fokozott izzadást, 
szomjúságot és étvágyat találunk. A különböző fajú 
és tápláltságú állatok nem viselkednek egyformán, 
de legalább is melegvérűeken, lényeges eltérések



nem szoktak előfordulni. Mindezek a tünetek meg
szüntethetek szőlőcukor, vagy — amennyiben a 
máj elegendő glykogént tartalmaz — adrenalin 
beadásával.

Az insulinnal kisérletezőket természetesen el
sősorban a vércukor viselkedése érdekelte és az e 
célból végzett kémiai vizsgálatok nemcsak azt m u
tatták, hogy a vércukor állandóan esik, hanem azt 
is, hogy a tünetek súlyossága arányban áll a cu
kortartalom csökkenésével és a görcsök rendszerint 
akkor jelentkeznek, ha az 0'05 körül van, vagyis 
mennyisége 50°/o-al esett. A nincsen szabály kivétel 

Inélkül elv azonban itt is érvényesül ; ismerünk 
eseteket, ahol a görcsök jelentkeztek már akkor, mi
dőn a vérben a cukor még normális mennyiségben 
volt és olyanokat, amidőn csak jóval 0.05% alatti 
értéknél kezdődtek a görcsök. Nem sok és főleg 
nem ennyire egyértelmű eredményt hozott a vér 
egyéb irányú vizsgálata. A legmegbízhatóbb ered
mények a vér kémhatásának a savanyú oldal felé 
való eltolódását és foszfortartalmának megcsök- 
kenését mutatják.

Egybevetve mármost a fokozott és csökkent 
insulintermelés tüneteit, könnyű feladatnak látszik 
az insulin hatásának mechanizmusát és elméletét 
megadni. A valóság azonban az, hogy még azt sem 
tudjuk, mi történik a vérből eltűnt cukorral. A 
vizsgálatok egész seregével igazolták, hogy sem el 
nem ég, sem glykogén alakjában nem raktározódik 
fel, sem pedig a vizelettel ki nem ürül; de hogy 
mi történik azzal, milyen vegyiiletté lesz, vagy mi
lyenhez kötődik, egy szóval milyen bűvös süveggel 
teszi magát felismerhetetlenné, felderíteni ezideig 
nem sikerült. Ugyancsak meddő vita tárgya mind 
a mai napig az insulin támadáspontjának sokakat 
foglalkoztatott kérdése is. A legnagyobb valószínű
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ség szerint azok járnak jó nyomon, akik azt vallják, 
hogy az insulin elsősorban a sejtekre fejt ki hatást, 
azok szénhydrátfelraktározó és feldolgozó képessé
gét kormányozza s a vércukron tapasztalt változás 
már csak ennek másodlagos, közvetett úton létre
jött eredménye.

A m e l l é k v e s é k  k é r e g á l l o m á n y á b a n  
keletkező egy, vagy több hormon hatásáról még a 
tökéletes kiirtások révén is csak felületes tájéko
zódást sikerült szereznünk, pedig az első műtéteket 
még 1856-ban végezte Brown-Séquard. Annyi egé
szen bizonyos, hogy mindkét mellékvese eltávolí
tása órák, legfeljebb napok alatt az állat pusztulá
sára vezet és az sem szorul ma már igazolásra, 
hogy nem adrenalinhiány, tehát nem a velőállomány 
elvesztése, hanem a kérgi rész, az interrenális 
rendszer működésének megszűnése idézi elő a 
súlyos tüneteket. A velőállomány megsemmisítését 
az állatok elég jól tűrik, míg a kéregállományt nem 
tudják nélkülözni. Ebben a tekintetben nincs 
különbség az élettani kísérletekre általában haszná
latos állatok között s mindazon esetekről, melyek
ben a műtét nem volt halálos következményű, 
kimutatták, hogy vagy a kiirtás nem volt tökéletes, 
vagy pedig máshol találtak a kéregállománnyal 
minden tekintetben megegyező szerkezetet mutató 
mirigyeket. Különösen fehér patkányokban nagyon 
gyakori az ilyen elszórt kéregcsirák jelenléte és ha 
ezek olyan számban vannak, hogy pótolni tudják 
a kivett mellékveséket, úgy tűnik fel, mintha 
mellékveséjük kérgi része nem volna fontos szerv. 
Olyan patkányok azonban, melyek elegendő ilyen 
járulékos mellékvesekéreggel nem rendelkeznek, 
éperiúgy elpusztulnak, mint bármely más állat. 
Szerencsés esetekben a járulékos szervek csak 
átmenetileg elegendők a pótlásra s ilyenkor alkalom
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nyílik a hosszabb megfigyelésre s ezáltal a működés 
alaposabb megítélésére.

Az ilyen elhúzódó esetek alapján a kiirtás 
tüneteit a következőkben rajzolhatjuk meg. Az 
állat elveszti mozgáskedvét, feltűnően nyugodtan 
viselkedik, ha előbb haragos, vad természetű volt, 
úgy szelid lesz. Rövid idő alatt lesoványodik, az 
izomzat sorvadásnak indul, elveszti tónusát, nem 
ritkán egyes izomcsoportok meg is bénulnak. Az 
utolsó időben görcsök, rángások is gyakoriak. Test- 
hőmérséklete alászáll, az alapanyagíörgalom csök
ken, a lélekzés erőltetett, a szőrözet kihull. A vér
cukor megkevesbedik, a máj kiadja glykogénjét. 
Felboncolva az állatot a szervek egész során talá
lunk kóros elváltozásokat, éspedig véres fekélyeket 
a  gyomorban és belekben, lép és thymus meg
nagyobbodást és általában vérbőséget.

A klinikusok tapasztalatai szerint ezekenkívül 
nem kis befolyást gyakorol a nemiség kialakulására. 
Fokozott működése korai nemi érést és a nemi 
szervek megnagyobbodását eredményezi, csökkent 
hormonelválasztás természetesen ellenkező hatású. 
A nemi mirigyekhez való kapcsolatával azon
ban az anyag egységének lehető megóvása miatt 
ezen a helyen tovább nem foglalkozunk, arról a 
kórtani fejezetben emlékezünk meg.

A kieséstünetek durva osztályozása azoknak 
izomrendszeri és anyagforgalmi zavarokra való 
szétválasztására vezet. Milyen módon jönnek azok 
létre, minő feladatot teljesít a kéregállomány az 
egészséges szervezetben, miért van szükségük az 
izmoknak a kérgi rész működésére, vagyis az inter- 
renális rendszerre, hogyan befolyásolja az anyag- 
forgalmat, elsősorban a zsírok anyagforgalmát ez a 
két kis m irigy; mind olyan kérdések, melyekre

5*



csak félig-meddig kielégítő, gyenge lábakon álló 
elméletekkel válaszolhatunk.

Az izomtüneteket mérgezésre szokás vissza
vezetni. Feltételezik, hogy az izomműködés alatt 
keletkező bomlástermékeket a kéreg hormonja va
lamilyen, ismeretlen módon ártalmatlanná teszi. 
Vizsgálatokat végeztek egészségesés mellékveséjüktől 
megfosztott állatokból vett izomkivonatokkal és azt 
tapasztalták, hogy az egészséges állat izomkivonata 
hatástalan a mellékvese nélkülire nézve, valamint 
fordítva utóbbié is ártalmatlan az egészségesre 
nézve, míg a megoperáltból nyert izomkivonat egy 
ugyancsak operált állaton sűlyos, heveny tüneteket 
vált ki. Vannak, akik általános méregtelenítő hatást 
tulajdonítanak a kéregnek és hivatkoznak arraT 
hogy a tapasztalatok szerint a sértett állatok érzé
kenyebbek bizonyos alkaloidákkal szemben, mint 
azok, melyeknek kéregállománya ép. Nem szabad 
elfelejtenünk azonban, hogy a májműködés is erő
sen szenved ilyenkor, amit a glvkogén elbomláson 
kivid a megzavart vérkeringésből is következtet
hetünk, márpedig az kétségtelen, hogy a májnak 
méregkötő és méregbontó a működése. Nem szük
séges tehát a mérgekkel szembeni emelkedett 
érzékenységhez az, hogy a kéreghormónnak általános 
méregtelenítő hatása legyen, mert azt a megzavart 
májműködés önmagában elegendőképen magya
rázhatja.

Az anyagforgalmi zavarokat, melyek a gyors 
lesoványodásban jutnak kifejezésre, még annyira 
sem tudjuk kísérletes kapcsolatba hozni a kéreg 
elválasztott anyagával (az inkrétummal), mint 
az izmok méregtelenítését. A hirtelen fogyást a 
zsirkészlet elégetése, helyesebben mondva eltűnése 
okozza és ez arra mutat, hogy a zsírok elége
tését szabályozza, de eme tapasztalati ténynél
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többet aztán alig is tudunk. Nem ismerünk még 
elméletet sem olyat, amivel bárcsak a legalap
vetőbb kérdéseket is, mint p. o. azt, hogy a me
chanizmus hol kapcsolódik bele a zsírforgalomba 
(a felraktározásnál, a mobilizálásnál), milyen úton 
jut érvényre (idegrendszer, más hormonok, izom
mérgek útján) kielégítőleg lehetne értelmezni. Ré
gebben nagy fontosságot tulajdonítottak annak, hogy 
a kéregben kimutatták a lipoidok ífoszfortartalmií 
zsírnemű vegyületek) egyik csoportjába tartozó cho- 
lesterint és arra gondoltak, hogy ez a cholesterin- 
képzés helye s a lipoidok eloszlását szabályozni tudja.

I Hivatkoztak arra, hogy emberen az agyvelő fejlő
dési zavarai esetében gyakran sorvadt a mellékvese 
kérge és azt — minthogy az agy sok lipoidot tar
talmaz — a mellékvese csökkent működésére vezették 
vissza. Bizonyítani még azonban semmit sem sike
rült. Lehetséges, hogy ellenkezőleg az agyvelő be
folyásolja a kérgi rész, az interrenális rendszer 
fejlődését és a csökkent működés csak az agy 
fejletlenségének következménye.

Nagyon kérdéses, hogy a szénhydrátanyagfor- 
galomban egyáltalában visz-e valamilyen szerepet 
s azért az idevonatkozó feltevéseknek még a fel
említését sem tartjuk szükségesnek.

3. A zsigeri idegrendszert befolgásoló hormon 
fiziológiás működése és hatása.

A zsigereinket (szívet, vérereket, mirigyeket, 
táplálócsatornát, húgy-, ivarszerveket stb.) ellátó s 
akaratunktól függetlenül működő idegeket gyógy- 
szerhatástani és élettani szempontból két csoportba 
szokás osztani. Az egyikbe tartoznak azok, melyek 
az agyvelőből és a keresztcsontnak megfelelő ge
rincvelőszakaszból, a másikba, melyek a háti és
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ágyéki csigolyák által védett gerincvelőrészből veszik 
eredetüket. Előbbieket p a r a s y m p a t h i c u s ,  
utóbbiakat s y m p a t h i c u s  névvel jelölik meg. 
Az általános felfogás szerint minden zsigerhez mind
két idegrendszer ad ágakat és a kétféle idegrend
szer hatása egymással ellenkező és — fiziológiás 
viszonyok között — egyensúlyban van. Olyanféle 
ez az egyensúly mint amely két egyenlő erős rugó 
között van, akkor, ha azokat egyenlő erővel egy
másnak szorítjuk. Az egyensúly felborul, mihelyt 
a ható ereje — bárcsak az egyiknek is — meg
változik. A parasympathicus és sympathicus ideg- 
rendszer ellentétes hatásából származó egyensúly 
is azonnal megbomlik, ha az egyik rendszer meg
bénul, vagy izgalomba jut. Előbbi esetben előtérbe 
nyomul a másiknak a hatása, utóbbiban ezé túl
súlyra tesz szert. A legegyszerűbben egy példával 
lehet ezt a viszonyt megvilágítani. Mindenki ismeri 
a szembogárnak (pupillának) azt a tulajdonságát, 
hogy fény hatására összeszűkül, sötétben viszont ki
tágul. A pupilla ezt az alkalmazkodó képességét két 
sima izomnak köszöni, melyek szintén az autonóm 
idegrendszer befolyása alatt állnak, mégpedig olyan
formán, hogy a parasympathicus rostok (ebben 
az esetben a szemmozgató idegből, mely a har
madik agyideg, jönnek) a körkörösen futó szűkítő, 
a sympathicusok (a 3, 4 hátcsigolya magasságából 
származnak) a sugarasan elrendezett tágító izmokat 
látják el. Változatlan fénymennyiség esetén a para
sympathicus bénulása, vagy a sympathicus izga
tása tehát pupillatágulására és a sympathicus 
bénulása, illetőleg a parasympathicus izgatása 
ellenben pupillaszúkúlésre vezet. Az atropin köz
ismert pupillatágító hatását parasympathicus bé
nító volta magyarázza, mig az adrenalin ugyanilyen 
hatást a sympathicusok izgatása folytán vált ki.
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E kis munka célját és kereteit messzire meg
haladná, ha az autonóm beidegzést — hacsak madár
távlatból is — akarná ismertetni. Minket csupán any- 
nyiban érint, hogy két kis belső elválasztási! (inkré- 
ciós) mirigynek a hormonja elsősorban ezeknek az 
idegeknek a működésével van szoros kapcsolatban, 
azt befolyásolja s ezért a fenti kitérés nélkül az adre
nalin hatásáról nem tudtunk volna képet adni.

A legrégebben és legtüzesebben ismert adre
nalinhatás a vérnyomásemelkedés, melyet leghatá
sosabban úgy válthatunk ki, hogyha az adrenalint 
közvetlenül az érbe fecskendezzük be. Megfelelő 

] vérnyomásmérő már másodpercekkel később ha
talmas vérnyomásemelkedést jelez, amely pár perc 
után majdnem olyan gyorsan, mint ahogy fellépett 
elmúlik s az erekben a nyomás ismét a rendes 
lesz. Nem volt nehéz kimutatni, hogy ezt a vér
nyomásemelkedést az erek falában lévő sima izmok 
összehúzódása váltja ki és ez az érösszehűzóhatás 
mutatja legszebben az adrenalin sympathicus 
izgató voltát, amennyiben az érizmokat a sympa
thicus szűkíti. Olyan erős az adrenalin ez az érszű
kítő tulajdonsága, hogy igen csekély mennyiség 
kimutatására felhasználható. Laewen és Trendelen
burg ennek alapján egy olyan eljárást dolgoztak 
ki, mellyel utóbbi még a négyszázmilliószorosára 
felhígított adrenalint is ki tudta biztosan mutatni. 
Elég volt 1 cm3 folyadékba 0.000,000.0025 g-t adni, 
hogy az érösszehúzódás bekövetkezzék. A műló 
érszűkítő hatást tartóssá tehetjük azáltal, hogy az 
adrenalint megfelelő, a szervezetre nézve közömbös 
folyadékba, mondjuk valamilyen fiziológiás sóol
datba feloldva lassan engedjük az érbe folyni. 
Megfelelő hígítás és a kifolyás ügyes szabályozásá
val akár órákig tartó vérnyomásemelkedést léte
síthetünk.



Az első pillanatra oly általános érvényűnek 
és egyszerűen magyarázhatónak látszó ilyen érszű
kítő hatásról a finomabb elemzések és pontos 
vizsgálatok során azonban kitűnt, hogy sem 
nem általános érvényű, sem nem egyszerűen ma
gyarázható. A különböző szervek erei különböző 
mértékben és módon reagálnak az adrenalinra. A 
legkifejezettebb hatás a hasi zsigereken mutatkozik, 
a végtagok, az agyvelő, a tüdők erei már jóval 
kevésbbé húzódnak össze és a szív saját erei, a koszo
rús erek pedig ellenkezőleg kitágulnak. A vérnyomás 
természetesen ezekben is nő, mert az összehúzódott 
erekből kiszoruló vérmennyiség oda préselődik át. 
Megfigyelték azt is, hogy igen gyakran a vérnyomás
emelkedést egy — szintén átmeneti — vérnyomás
süllyedés követi, sőt előfordul az is, különösen em
beren, hogy vérnyomásemelkedést egyáltalában nem 
kapunk, hanem csupán vérnyomáscsökkenést. Állat- 
kísérletek alkalmával a bőr alá adott, vagy a meg
etetett adrenalin még igen nagy mennyiségek alkal
mazása esetén is hatástalan, míg az emberbe ilyen 
módon bejuttatva is létrejön a vérnyomás megvál
toztatása. Á bőr alá fecskendezett adrenalin azért 
nem okoz érszűkülést, mert nagyon lassan szfvódik 
fel s minthogy gyorsan elbomlik, a hatás kiváltá
sához szükséges mennyiséget nem érheti el. A táp
lálékba kevert adrenalin hatástalanságának még 
nem tudjuk magyarázatát adni, tény az, hogy sem 
a gyomorban, sem a belekben nem megy tönkre, 
hanem sértetlen állapotban szívódik fel. Az ilyen
féle eltéréseket és szabálytalanságokat egyrészt 
egyéni különbségekre szokták visszavezetni, más
részt feltételezik azt, hogy az ereket nem egye
dül a sympathicus útján befolyásolja, hanem az 
értágító parasympathiciisokon és közvetlenül az 
izmokon keresztül is. Általánosságban a sympa-



thicus volna érzékenyebb az adrenalinnal szemben 
s azért kapunk legtöbbször érösszehúzódást; de 
elképzelhető olyan eset, hogy valamilyen okból a 
sympathicus ingerlékenysége tompult s a para- 
sympathicusé nagyobb s ilyenkor vérnyomást- 
csökkentő hatású az adrenalin injekció.

A vérnyomáson és vérereken jelentkező tüne
teken kivül még a következő fontosabb változáso
kat hozza létre az adrenalin.

A szívműködésre serkentőleg hat, a szívverések 
számát szaporítja, az egyes izomösszehúzódásokat 
erőteljesebbé teszi, a refraktär állapotot, (amely 

jalatt inger nem hat) megrövidíti. Valamennyi tiszta 
symphathicus izgalom és hogy tényleg az idegele
mek útján jöttek létre, azt az embryonális szívekkel 
végzett kísérletek mutatják. Olyan fejlődési fokon 
lévő szívre hat csak az adrenalin u. i., melybe az 
idegelemek már belenőttek. Az emésztőszerveken 
s a hozzájuk tartozó mirigyeken észlelt adrenalin
hatás szintén tökéletesen megegyezik az egyéb 
módon előidézett sympathicus izgatás ismert tü
neteivel. A nyelőcsőtől a harántvastagbél közepéig 
petyhüdtség, mozgáslassúbbodás, míg onnét a vég
bélnyílásig ennek épen ellenkezője mutatkozik. A 
nyál-és epeelválasztást megindítja, illetőleg fokozza, 
a gyomornedvelválasztást csökkenti, míg a hasnyál
mirigyét szintén fokozza. Az ember mirigyei azon
ban nem olyan érzékenyek az adrenalin iránt, mint 
az állatokéi. Hasonlóan sympathicus izgalom tü
neteit mutatják a húgy-ivarszervek is. A hólyag 
fala elernyed, míg a nemi szervek síma izmai össze
húzódnak. Különösen nagy érzékenységet tanúsít 
vele szemben a terhes méh. A kis hörgők kitágul
nak adrenalinra, ami azért keltett különösebb 
figyelmet, mert azoknak csak egyféle beidegzéséről 
tudunk, mely parasympathicus és ennek izgalma



szűkülést vált ki. Az adrenalinhatásból ezért sokan 
azt következtetik, hogy a hörgők is kapnak a sym- 
pathicusból ágakat, mások — akik tagadják az 
adrenalin specifikus sympathicus izgató voltát — 
viszont az izmokban keresik a magyarázatot. Be
hatóan foglalkoztak az adrenalin okozta pupilla
tágulással is, de még erről sem sikerült véglegesen 
eldönteni, hogy azoknak van-e igazuk, akik azt sym
pathicus izgalomnak, vagy azoknak, akik izom
reakciónak tekintik.

Jelentős szerepet visz a mellékvese velőállo
mányának e hormonja a szénhvdrátanvagfor- 
ga lom szabályozásában, amiről különben már 
több helyen megemlékeztünk. A hatására bekö
vetkező hyperglykaemia és cukorvizelés tökélete
sen megmagyarázható fokozott sympathicus izga
lommal. A májban lévő sympathicus végződé
sekről bebizonyították, hogy meg tudják indítani 
a glykogén elcukrosítását és így, ha az adrenalin 
tényleg izgató — ami a kísérleti adatok legna- 
gyobbrészének teljesen megfelel — várható volt ez 
a vércukoremelkedés. Az adrenalin termelését a 
pajzsmirigy hormonja és a sympathicus fokozzák 
és ezért ha a májat összes idegeitől elvágjuk is, a 
sympathicus izgatása mégis hyperglvkaemiával 
jár, mert a liziológiás mennyiségnél bővebben kép
ződő hormon nagyobb izgalmat vált ki a magában 
a májban lévő sympathicus végződésekre. A pajzs
mirigy előidézte hyperglykaemiáról már a 63-ik 
oldalon volt szó s így arra e helyen kitérnünk 
felesleges volna.

Az alapanyagforgalom emelkedik adrenalin 
következtében s ugyancsak emelkedik az elégett 
fehérjék mennyisége is, utóbbinak következtében 
a vizelet nitrogéntartalmú anyagai felszaporodnak.



4. A nemi működést befolyásoló mirigyek 
hormonjainak fiziológiás szerepe és hatása.
Animális életünket két ösztön irányítja : az 

önfenntartás és a fajfenntartás. Nehéz volna eldön
teni, hogy a kettő közül melyik a fontosabb. A 
valót talán akkor közelítjük meg legjobban, ha azt 
mondjuk, mindig az, amelyiknek a kielégítésére 
nincs meg a lehetőség. Az önfenntartási ösztön 
inkább idegrendszeri befolyásnak van alávetve, míg 
a fajfenntartási főként hormonoktól függ. Es ha 
nem is jár életveszéllyel az itt tárgyalandó miri
gyek eltávolítása, ha meg is lehet élni ilyen hor
monok nélkül, mégis elsőrendű fontosságúak egyéni 
életünkre nézve. E csoport legfontosabb tagjai a 
nemi mirigyek azonkívül már azért is különlege
sebb helyet foglalnak el a belső elválasztása 
(inkréciós) szervek között, mivel nem működnek 
az egész életen át, hanem működésüket későbben 
kezdik ( p u b e r t a s )  s korábban szüntetik be 
( c l i m a  x).

A franciák ,,cherchez la femme“ közmondásá
nak igazságához nem férhet szó, mert nem tekintve 
kivételes időket és viszonyokat, önfenntartásunk 
biztosítása nem okoz oly rendkívüli nehézséget, 
mely a másik ösztön kielégítésének vágyát elnyomná 
és így legtöbb cselekedetünk titkos rugója — anélkülT 
hogy önmagunk tudnánk róla — a nemi ösztön. Hely
telen volna ezt tagadnunk, helytelen volna erről leki
csinyléssel beszélni, mert az élet alaposan ránk 
cáfolna. A serdülés idejétől a késő öregkorig érezteti 
velünk hatalmát, mely alól csak fejlett agy velőnk 
nagy fegyelmező erejének segítségével tudjuk oly
kor kivonni magunkat.

Cselekedeteinket értelmi és érzelmi világunk
ból fakadó meggondolások és ingerek szülik



és kormányozzák és ha e két erő által kivágottakat 
mérlegre raknánk, valószínűleg az a serpenyő mu
tatkoznék súlyosabbnak, melybe az érzelmeinktől 
megindítóttakat helyeztük. Érzelmi világunkat 
pedig nagyrészt a nemi ösztön irányítja. Lapozzuk 
végig a történelmet, vizsgáljuk meg az oknyomozó 
alaposságával a körülöttünk élők cselekedeteit és 
akkor tisztán áll előttünk a fajfenntartás hormon
jainak nagy befolyása és hatalma. Ki tagadhatja, 
hogy a szerelem nem játszott nagy szerepet a nem
zetek és egyesek sorsában, pedig a szerelem nem 
egyéb, mint ezen hormonoknak szűk térre korláto
zódott működése. Szűk térre korlátozottnak mondjuk 
azért, mert szerelem esetén a fajfenntartás ösztöne 
csak egyetlen lényre korlátozódik. Az ösztön kor
látozását szintén a fejlett agyvelő gátló hatásának 
tulajdoníthatjuk és ez már a második pont, ahol kap
csolatot találtunk az agyvelő magasabbrendű, ú. n. 
intellektuális működése és a fajfenntartást kiváltó 
hormonok között. A részletes tárgyalás során több
ízben találkozunk majd ezzel a kapcsolattal és látni 
lógjuk, hogy mennyire szükséges ezen hormonok 
zavartalan működése — különösen a fejlődés ide
jén — az intellektus kialakulásához. A belső elvá
lasztás (inkréció) és az idegrendszer elválaszthatat- 
lansága, egymástól való függése sehol sem mutat
kozik oly kifejezetten, mint épen itt a tobozmirigy
nél és még inkább a nemi mirigyeknél.

A t o b o z m i r i g y r ő l  tudunk a legkevesebbet 
az összes belső elválasztásű,inkréciós mirigyek közül. 
Sokan még hormóntermelő voltát is kétségbe von
ják, mások az agykamrákban lévő nyomás szabá
lyozójának tekintik, ismét mások a nemi mirigyek 
fejlődésével hozzák kapcsolatba. Eltávolítása olyan 
súlyos beavatkozással jár, hogy az állatok igen 
gyakran a műtét következtében pár nap alatt el



pusztulnak, vagy ha hosszabb ideig nehéz betegen 
életben is maradnak, a legtöbb esetben nem lehet 
megállapítani, hogy a műtét utáni elváltozások 
közül melyek a mirigy működés kiesésének és me
lyek az agysérülésnek a tünetei. Hasonlóképen 
egymásnak teljesen ellentmondó eredményre ve
zettek a mirigykivonatokkal és a teljes mirigyekkel 
való táplálási kísérletek is. A vizsgálók egyrésze 
semmi hatást sem talált, másrésze olyan különböző 
s emellett mégis oly kevéssé jellemző elváltozáso
kát észlelt, hogy azok sokkal inkább a kivonatok 
tisztátalanságának, a szövetnedveknek, mint valódi 
normónhatásoknak köszönhetők.

Néhány, főként tyúkokon végzett kísérleti 
műtét eredményének kivételével leginkább a kli
nikusok tapasztalataira támaszkodva soroztuk erre 
a helyre a tobozmirigyet. Utóbbiak megfigyelései 
szerint u. i. ha valamely daganat, vagy anyagfor
galmi zavar (p. o. mészlerakódás) következtében 
állománya elpusztul, ügy a nemi érés a legtöbbször 
korán következik be és a nemi szervek — a korhoz 
viszonyítva — szokatlan nagyságot mutatnak. Az 
ilyen gyermekeken a másodlagos nemi elváltozások 
is, mint a fiúk gégéjének megnagyobbodása, leányok 
emlőjének kifejlődése, korábban jelentkeznek. A 
korai pubertással korai intellektuális fejlettség is 
mutatkozik, általában évekkel idősebbeknek tűnnek 
fel, mint a hasonlókorú gyermekek.

A fentiekből tehát az következtethetjük, hogy 
a mirigy hormonja a szexuális mirigyek kifejlődését 
gátolja, vagyis azok hormonjainak ellenlábasa, 
antagonistája. Az intellektusra gyakorolt hatást 
közvetettnek tekinthetjük, azt a nemi mirigyek 
érése eredményezi. Ennél többet azonban ma még 
időszerűtlen volna mondani és ezt is mindaddig, 
míg megfelelő számú és eredményű kísérletek
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nem támogatják, csak fenntartással fogadhat
juk el.

A fajfenntartási ösztön és az ezzel kapcsolatos 
összes működések, a másod- és harmadlagos nemi 
különbségek legfontosabb és kétségtelen előidézői 
a n e m i  m i r i g y e k  hormonjai. Ezek a hormo
nok, illetőleg az azokat termelő mirigyek határoz
zák meg a nemet (elsődleges nemi jelleg) ; ezek adják 
meg a testnek jellemző férfi, vagy női alkatát (má
sodlagos nemi jelleg) és ugyancsak ezek alakítják 
az agy velő legmagasabbrendű működését, az érzelmi 
és gondolatvilágot férfiassá, vagy nőiessé (harmad
lagos nemi jelleg).

Az elsődleges nemi jelleg meghatározása ren
desen nem ütközik nehézségbe, azonban a külső 
nemi szervek rendellenes fejlődése esetében néha 
kétség merülhet fel az egyén valóságos neme iránt. 
A nem meghatározásakor irányadónak mindig a 
belső elválasztást végző s egyúttal a szaporító sejte
ket is termelő mirigyeket kell tekintenünk. A csira- 
ság (hermaphroditismus) nem tartozik a fejlődési 
ritkaságok közé, a csiraság olyan esetei ellenben, 
melyekben úgy a hím, mint a női nemi mirigyek 
tökéletesen működésképes állapotban megtalálhatók, 
alig ismeretesek. Az irodalomban kb. egy tucat olyan 
eset van leírva, melyekről feltehető, hogy bennük úgy 
hím, mint női nemi hormonok termelődtek. És még 
ezek legnagyobbrészében is az egyik fajta mirigy 
belső elválasztása nagyobbmérvű volt, mint a má
siké, úgy, hogy a külső nemi szervek és a másod
lagos nemi jellegek nem voltak tökéletes arányban 
egymásmelleit kifejlődve, hanem a jobban működő 
nemi mirigyhez közelállókban. A valódi csiráktól 
a normális, a teljesen határozott nemitekig az át
menet számos fokozatát ismerjük.

A nemi jelleg eme csoportjához tartoznak
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továbbá az összes nemi szervek, melyek bennünket 
ezen a helyen csak annyiból érdekelnek, mivel 
fejlődésük szorosan összefügg a nemi mirigyek 
belső elválasztásával. Az ezeken mutatkozó fejlődési 
zavarok következtében jönnek létre az álcsirák. 
Álcsiráknak azokat az egyéneket nevezzük, akiknek 
a  külső nem szervei nem a nemi mirigynek meg
felelőek (petefészek és hímtag együtt, here és hüvely 
együtt stb.) ,

A tökéletesen, egyoldalúan fejlett nemiség a 
testre, mint egészre rányomja a maga jellemző, 
^sajátos bélyegét és ezeknek a nemtől függő testbeli 
leltéréseknek összeségét nevezzük másodlagos nemi 
jellegnek. A fontosabb idesorozható különbségek a 
következők: Az átlagos férfitest magassága minden 
fajon belül nagyobb a nőénél. Ez a különbség a 
fajok szerint változik, átlagosan 10 cm-re tehető. 
A féfitest aránya is más, mint a nőé. A férfinak a 
törzshöz viszonyítva hosszabbak a végtagjai, mint 
a  nőnek, fejméretei is aránylag nagyobbak, válla 
a  medencéhez képest szélesebb, minek következté
ben a férfi törzse felülről lefelé keskenyedik; a 
nőé egyenes, sőt néha lefelé szélesedő. A férfi izmai 
fejlettebbek, bőralatti zsírszövete kevesebb s ez ido
mait — ellentétben a kerek, gömbölyded, puha 
tapintató női testtel — éles vonalúakká, szögletessé 
teszi. Régóta ismeretesek a férfi és női csontváz 
közötti különbségek is, melyek általánosak ugyan, de 
a  koponyán és medencecsontokon kifejezettek (9. 
ábra). A férfi csontjai erősebbek tömörebbek, felü
letük érdesebb, az erek, inak, szalagok tapadására és 
lefutására szolgáló csonttarajok, lécek s barázdák 
jobban fejlettek, ami a csontokat szabálytala
nabbakká teszi. A női csontok minden tekin
tetben finomabbak, vékonyabbak. Jelentős eltérés 
van a két nem bőre és bőrképződményeinek,
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9. ábra. A =  fé r f i ,  В  — n ő  m e d e n c e c s o n t j a .

m
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kiváltkép szőrözetének tulajdonságaiban és elosz
lásában. A nő bőre vékonyabb, világosabb színű, 
mint a férfié, haja puhább, selymesebb tapintatú, 
hosszabbra is nő. Teste a hónaljárkok és a szemé
remdomb kivételével szőrtelen, csupán finom pihe 
borítja. A , fér fi szeméremszőrözete a has középvo
nalában felterjed a mellkasra, mig a nőé rendsze
rint nem nő a szeméremdombon túl, hanem víz
szintes vonallal elhatárolódik. A férfi tejmirigyei 
csökevényesek, a mellkasbőréből alig kiemelkedők, 
mellbimbói halványak, a nőnek zsírszövettől át- 
meg átnőtt tejmirigyei emlőkké fejlődnek és a 

) bimbók rendeltetésüknek megfelelően, erősebbek. 
Ugyancsak a másodlagos nemi jelleghez kell szá
mítanunk a térti és női gége közötti különbséget. 
A férfi gégéjének minden mérete nagyobb, hang
szalagjainak rezgésszáma fele a nőinek, hangterje
delme egy oktávval mélyebb. Sok áldatlan vitát 
váltott ki a férfi és női agyvelő súlykülönbsége, 
holott természetesnek tekinthető, hogy egy gyen
gébben fejlett szervezethez kisebb, könnyebb ideg- 
rendszer tartozik. Az intellektus az agykéreg fej
lettségével, vagyis az agyvelő felületével és nem 
annak súlyával van összefüggésben. Ennek a kér
désnek a feszegetése különben messze elvinne a 
tárgytól bennünket, ezen a helyen csak a súlykü
lönbségek érdekelhetnek. Érdekes a férfi és nő 
lélekzése közötti különbség is, amennyiben a férfi 
elsősorban a rekeszizmával lélekzik, míg a nő a 
bordáival. A férfinek tehát a hasa, míg a nőnek a 
mellkasa mozog lélekzésekor.

A férfi agykéregének értelmi működése más 
irányú és más irányú a nőé, de ennél még jóval 
nagyobb a két nem érzelmi világának különbsége. 
Az intellektus megnyilvánulásának különbsége is 
jórészt az érzelmi világban mutatkozó eltéréseknek

6
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következménye, de érthetővé teszi ezt az is, hogy az 
érzelmek a nő intellektusát még jobban befolyásolják, 
mint a férfiét, továbbá, hogy a két nem mind a 
családon belül, mind azon kívül évezredeken át 
különböző működési területet és szociális helyzetet 
foglalt el. Az értelem és érzelem terén részint szer
zett, részint hormonális eredetű különbségek olyan 
kifejezettek és olyan szabályszerűek, hogy ezekről 
nyugodtan mint harmadlagos nemi jellegről be
szélhetünk.

A régi m ondás t : a férfi szerelme a világ, a 
nő világa a szerelem, a kísérleti psychológia kéz
zelfogható módon beigazolta, amennyiben számos 
olyan adatot gyűjtött össze, amely világosan mu
tatja a két nem értelmi működésének, érdeklődési 
körének és érzelmi világának eltérő voltát s a 
nemiségnek, a nemi ösztönnek a nőre gyakorolt 
nagyobb hatását. A nemi hormonok különbségében 
leli magyarázatát többek között az a — kísérletileg 
ugyancsak sokszor igazolt — tény is, hogy a nő 
gondolkozása kevésbé logikus, inkább szubjektív, 
míg a férfié objektivebb, továbbá a nő nagyobb 
fogékonysága, megértése mások szenvedései iránt; 
önfeláldozó, lemondó természete, valamint figyel
mének, érdeklődésének szőkébb köre.

A másodlagos nemi különbségek a legtöbb 
állatfajon is elég szembetűnőek, sőt a fejlettebbe
ken a harmadlagosak is megtalálhatók. A hím és 
nőstény közötti eltérések az egyes fajok szerint 
ugyan különbözően nyilvánulnak meg, általános
ságban azonban ugyanazon törvényeknek hódolnak. 
A hím tetszetősebb külsejű, erősebb csont és izom
rendszerű, védekező és támadó fegyverei fejletteb
bek, természete nyugtalanabb, vadabb.

A fejlődéstan egyik legérdekesebb problémája 
a nemek keletkezésének kérdése. Minden jel arra
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mutat, hogy a két ivarsejt összetalálkozása, a ter
mékenyítés pillanatában már eldől a jövendő utód 
neme és az is valószínű, hogy azt a hím ivarsejtek 
határozzák meg, de a bizonyítékok még nem töké
letesen kielégítők. Ahhoz azonban nem fér kétség, 
hogy mindkét nem összes külső és belső nemi szervei 
ugyanazokból a kezdeményekből fejlődnek. Az em
beren a harmadik magzati hónapban már mikrosz
kóppal el lehet dönteni, hogy hím, vagy nő em- 
brvóval van dolgunk. Vita folyik arról, hogy mely 
időpontban kezdődik e mirigyek belső elválasztási! 
(inkréciós) működése. A fiú és leány újszülöttek 
ieltérő testsúlya, nagysága, koponyamérete arra 
mutat, hogy a hormontermelés már jóval a születés 
előtt megindul. A hormonok igazi hatása azonban 
csak sokkal a születés után, a nemi érés idején 
mutatkozik. A másodlagos nemi differenciálódás 
legnagyobbrészt erre az időre esik és épen ezért 
egészen más következményekkel jár a mirigyek 
pubertás előtti, mint utáni elvesztése.

Eme hormonok hatásának megállapítása vé
gett nem szükséges állatkísérletekhez (10. ábra) 
folyamodnunk, mert bőségesen állnak rendelkezé
sünkre emberekre vonatkozó adatok is. Ősidők 
óta szokásban volt u. i. a fiúgyermekek és felnőtt 
férfiak kasztrálása. Sokkal ismeretesebbek az indító 
okai ennek, semhogy azzal foglalkoznunk kellene 
és így azonnal rátérhetünk a pubertás előtt végre
hajtott tökéletes kasztrálás következményeire.

A legsúlyosabb elváltozások természetesen a 
nemi jellegek, főként az első és másodlagosak terén 
jelentkeznek. A nemi ösztön hiányzik, vagy csak alig 
észrevehető nyomokban van meg. A külső és belső 
nemi szervek a fejlődésben megállnak, sőt vissza
fejlődnek. A végtagcsontok porcogói, melyek a nö
vekedéshez szükséges csontállományt termelik,

6‘
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10. ábra. Agancs torznövekedés az őzbakon, mint a kasztrálás 
következménye. (T andler é s  G rósz s z e r in t . )
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későn csontosodnak el, minek következtében a 
végtagok aránytalan hosszúságúak lesznek (eunu
choid testalkat). A szőrözet sem fejlődik ki rendesen. 
A szakái és bajusz a legtöbbször hiányzik, legfeljebb 
az öregkorban indul meg valamelyest képződésük, 
ami azonban inkább az idős nőkön jelentkező агс- 
szőrözetre hasonlít. A hónalj és szeméremszőrözet 
ritka és a szeméremszőr nem terjed fel a hasra. 
A mellen és végtagokon csupán pehelyszőrök nő
nek, viszont a haj dúsabb, erősebb és az ősziilés 
és kopaszodás később kezdődik és lassúbb ütemben 
folyik le. A gége mindvégig gyermeki m arad és 

Igyermeki marad a hang is. Az intellektus sem éri 
cl a legtöbb esetben a normális fejlettségi fokot, 
bár ezt nem lehet általánosítani, mert voltak a 
kasztráltak között átlagot felülmúló intelligenciá- 
júak is.

A kiesési tünetek második nagy csoportja az 
anyagforgalmat érinti. Az anyagforgalom lassúbb, 
kevésbbé élénk, a gázcsereérték is kisebb. A 
mozgásokat lassúság, tunyaság, lustaság jellemzi. 
Elhájasodásra való hajlam mutatkozik, a szemérem
domb, a csípőtájék, a has és a mellbimbók alatti 
terület azok a helyek, ahol nagyobb mértékben 
rakódik le zsír és ez nőiessé alakítja a testet. 
A fehérjék anyagforgalma is leszáll, a vizelet nitro
géntartalmú anyagokban szegényebb. A szénhydrát- 
felraktározás is zavart szenved, a máj kevesebb 
glykogént tud képezni, miért is könnyen lép fel 
cukorvizelés. Egyesek szerint az ásványi anyagcsere 
is veszít élénkségéből.

A belső elválasztású mirigyek a pajzsmirigy 
kivételével — mely elcsenevészedik — fokozott 
működés jeleit mutatják. A csecsemőmirigy és 
tobozmirigy nem fejlődnek vissza. Gyakori az auto
nóm  idegrendszerrel szemben a sympathicus túl
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súlyra jutása, aminek egyik jele az adrenalin iránt 
tanúsított nagyobb érzékenység.

A nemileg érett férfiak kasztrálása olyanféle 
változásokat idéz elő, mint aminők az öregkorral 
járnak, csakhogy mig utóbbiak lassan, fokozatosan 
fejlődnek ki, addig a kasztrálás után azok gyorsan 
megjelennek. A nemi ösztön rendszerint kialszik, néha 
azonban csökkent mértékben hosszabb ideig meg
marad, mert az ember nemi életét a hormonokon 
kívül az agyvelő is kormányozza és az agyban meg
m aradó emlékképek elég erősek lehetnek bizonyos 
nemi képesség fenntartásához. Hégi feljegyzések bi
zonyítják, melyek szerint a háremekben is észrevet
ték, hogy a hárem őrök — kiknek egvrésze hadi
fogoly korában esett át a kasztráláson — vissza
éltek a beléjük helyezett bizalommal. S minthogy 
nem tudták, hogy csak a felnőtt korban kasztráltak 
lehetnek a hárem tulajdonosának vetélytársai, szo
kásban volt a kasztrálást további csonkításokkal 
összekötni. A hirtelen „megöregedést“ mutatja a 
nemi szervek visszafejlődése, a gyors őszülés, a 
szőrözet kihullása, az elhájasodás. A zsír ugyan
azokon a helyeken raktározódik fel, m int a pubertás 
előtt kasztráltakon. Az anyagforgalom is az ott 
leírtakhoz hasonlóan változik meg. Általában az. 
egész ember koravén külsőt mutat. Az intel
lektus és a munkakedv is hanyatlani szokott, nem 
ritkán súlyos búskomorság vesz erőt rajtuk. A tör
ténelemben ugyan található néhány határozottan 
tehetséges, későn kasztrált (Origenes, Abélard, stb.)T 
de ezek a kivételek. A kasztrálásnak az öregkori 
változásokhoz oly hasonló következményei arra 
mutatnak, hogy az öregség és a nemi horm onok 
valamilyen kapcsolatban vannak egymással. E rre  
a kérdésre a hormon pótlásáról szóló részben térünk
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ki, itt csak annyit említünk meg, hogy az élettar
tamra ezeknek a mirigyeknek nincs befolyásuk.

A nők korai kasztrálásának következményeiről, 
minthogy az nem volt szokásban és gyógyítási 
célból sem végzik, továbbá, veleszületett kétoldali 
petefészekhiány esete sem ismeretes, alig találunk 
adatot az irodalomban. Egy indiai utazó (Roberts) 
a múlt század elejéről tett átjárói fennmaradt em
lékeiben leírja, hogy látott néhány gyermekkorban 
kasztrált 25 év körüli nőt. Az útinapló szerint fér
fias típusok voltak, magasak, izmosak. Emlőik és 
emlőbimbóik nem fejlődtek ki, medencealkatuk, 

) szeméremszőrözetük alakja szintén a másik nemre 
ütött. A tisztulás hiányzott, úgyszintén a nemi ösz
tön is. A leírásban foglaltak jól megegyeznek azzal, 
amit hiányosan működő petefészkek esetén, vagy 
fiatal nőstény állatok kasztrálása után látunk.

A petefészkek eltávolítása a nemi érés után, 
tehát a késői kasztrálás a gyakori nőgyógyászati 
műtétek közé tartozik és erre vonatkozólag bőséges 
tapasztalattal rendelkezünk. Megszűnik azonban a 
petefészek működni fiziológiás viszonyok között is 
bizonyos életkorban, a klimax idején (nálunk kb. 
a 45—50 év közötti idő) és ez szintén enyhébb 
fokban bár, de ugyanazon következményekkel jár, 
mint a kasztrálás. Az elváltozások annál feltűnőbb 
és annál kellemetlenebb objektiv és szubjektív tü
netekkel járnak, minél fiatalabb korban, azaz minél 
rövidebb idővel a pubertás után estek át a műtéten.

A kiesési tünetek nagyjából ugyanazok, amelye
ket a későn kasztrált férfiakon láttunk, csak egyéni 
ingadozásuk nagyobb. A nemi szervek visszafejlőd
nek, elcsenevészednek, az emlők megkisebbednek, 
megpuhulnak, a bőr megráncosodik, a mellbimbók 
visszahúzódnak, elhalványulnak. A szemérem és 
hónaljszőrözet, valamint a haj megritkul, utóbbi
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nem ritkán őszülni kezd, az arcon a pehelyszőrök 
között valódi szőrök jelennek meg. Ism erünk ese
teket, ahol a hang elveszítette csengését és a pu
bertás előtt kasztrált férfiak sajátos ..kappanhang
jához“ vált hasonlóvá. Az anyagforgalom csökke
nésének, meglassübbodásának jeleit szintén meg
találjuk. A zsír lerakodásának azonban, nincsen meg 
az a meghatározott néhány helye, mint a férfiakon, 
a kasztrált nők e kövérsége inkább általános. Ugy- 
látszik csak a herék horm onja van befolyással a 
zsír eloszlására, a petefészkeké nem. Nagyon való
színű, hogy az ásványi anyagforgalom is szenved 
e hormonok hiánya miatt. Az érdeklődés homlok
terében a mészanvagforgalom, illetőleg annak egy 
súlyos zavara, a csontlágyulásnak (osteomalacia) 
nevezett betegség áll. Ennek az a lényege, hogy a 
csontokból a mészsók kiszabadulnak, miáltal 
szilárdságukból veszítenek s az angolkóros gyer
mek csontjaihoz válnak hasonlóvá. Mai tudásunk 
szerint bebizonyitottnak tekinthető, hogy a csont
lágyulás elsősorban belső szekréciós megbetegedés, 
de összefüggése a petefészek működésével még 
nem tisztázott.

Az idegrendszeri tünetek, különösen az érzelmi 
világot és kedélyállapotot illetők, az esetek legna- 
gyobbrészében súlyosabbak, mint a férfiaknál. A 
sympathicus izgalma nagyobb fokú, mi a vértor
lódás tartós megváltozásával jár. Az afizológiás 
véreloszlás a legfőbb oka a gyakori főfájásoknak, 
szédüléseknek, ájulási rohamoknak, fülzúgásoknak 
és ehhez hasonló rosszulléteknek. Sokaknál határo
zott hysteria fejlődik ki. Feljebb szó volt arról, 
hogy a nő érzelmi élete, kedélyállapota sokkal 
inkább függ nemi hormonjaitól, mint a férfié s így 
érthető, ha azok hiányát jobban megérzi. A kedély
változásnak gyakori oka az, hogy nemi ösztöne
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nemhogy megszűnik, sőt ellenkezőleg fokozódik s 
minthogy külseje miatt elveszítette ingerlőképessé
gét, annak kielégítését nem tudja megszerezni s ez 
az ösztöneivel folytatott küzdelem enyhébb, vagy 
súlyosabb fokú idegbajokhoz vezethet.

Az egyoldali kasztrációnak sem a férfin, sem 
a nőn, sem az állatokon nincs következménye, 
mert a másik oldali mirigy fokozott működésével 
a hiányt tökéletesen pótolja.

Az eddigiek a nemi mirigyek hormonjainak 
általános hatására vonatkozólag nyújtottak tájékoz
tatást, melynek alapján azonban csak a herék és 

la petefészek tűszősejthormónjainak működésére 
és feladatára vonatkozó ismereteinket tekinthetjük 
lezártaknak, ellenben a sárga testnek és a m éh
lepénynek a hormonjaival külön kell még fog
lalkoznunk.

A sárga testről először Prénant bizonyította 
be 1909-ben tisztán szövettani vizsgálatok alapján, 
hogy a belső elválasztási! (inkréciós) rendszerhez 
tartozik, majd négy év múlva Fraenkel nyúlkisér- 
letei kétségtelenné tették az anatómus állítását. 
A kiirtások és egyébfajta beavatkozások tüneteiből 
és következményeiből levont tanulságok azt m utat
ják, hogy a terhességi sárga test horm onja teszi 
lehetővé a megtermékenyített petének a méhbeni 
megtelepedését és — a terhesség elején — meg
maradását. Ennek a hormonnak a hatására jön létre 
a méhben a vérbőség, indul meg a nyálkahártyának 
felpuhulása, majd burjánzása és fejlődik ki a hulló
hártya (decidua)  és a méhlepény. Ugyancsak a 
sárga -test hormonja akadályozza meg a további 
peteéréseket és időszakos vérzéseket is. A m éhle
pény megjelenéséig védi, mintegy a méhhez ta
pasztja az ébrényt, ebben az időben való kiirtása 
(pl. kiégetése) vetélésre vezet. Később ezt a védő
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szerepet a méhlepény veszi át s akkor működése 
m ár nem olyan fontos. A terhesség megszűntével 
a sárga test elpusztul, ami szintén azt bizonyítja, 
hogy a petével benső kapcsolatban van. Ez a kap
csolat kétoldali, amennyiben a megtermékenyített 
pete óvja meg a tisztulásos sárga testet a pusztu
lástól és alakit abból terhességi sarga testet, viszont 
ez készíti elő a méhet a megtermékenyített pete 
befogadására1 és tartja a méhben a fejlődés bizo
nyos szakáig.

A tisztulásos sárga test hormonjának m űkö
déséről nagyon eltérők a vélemények. Egyesek 
szerint semmiféle hivatása nincs, elpusztul anélkül, 
hogy valamilyen feladathoz jutott volna, mások 
viszont vérzést előmozdító hatást tulajdonítanak 
ennek a folyton újra képződő szervnek.

Nagyon kétséges és komolyan cáfolt a m éh
lepény belső elválasztásának kérdése. Egy időben 
ezt tartották a terhességgel kapcsolatos elváltozá
sok, különösen a méhnövekedés és emlőfejlődés 
kiváltójának. Amióta azonban számos más szervből 
készült kivonatanyaggal is elértek ehhez hasonló 
hatásokat, tagadják belső elválasztáséi (inkréciós) 
működését.

A kasztráláson kívül még két mód van annak bi
zonyítására, hogy mindezek a részletesen megismert 
hatások tényleg a nemi mirigyek belső szekréciójá
val vannak összefüggésben, 11. m. a mirigyátültetés és 
a kivonatanyagokkal való gyógykezelés. Mint tudjuk, 
a hormónkutatásban mindkét út általánosan hasz
nált és helyesen alkalmazva a kiesési tüneteket meg
szünteti, ami döntően bizonyítja az inkréciós m ű
ködést. A most tárgyalt mirigyeknél ezen két mód

1 A m egterm ékenyítés a petevezetőben, vagy a p e te 
k ü rtb en  tö rtén ik .



szerhez egy bővítés já r u l : Az ellenkező nemű 
mirigyek átültetése.

A kivonatanyagokkal többeknek sikerült a 
kasztrációnak a másodlagos nemi jellegeken m u
tatkozó következményeit elkerülni, sőt nem egyszer 
petefészekkivonatokkal kasztrált hímeken női vo
násokat kifejlődésre bírni, az eredmények azonban 
soha nem oly biztosak és teljesek, mint a mirigyek 
átültetésekor. A hereanyagok általában kevésbbé 
jók, mint a pelefészekkivonatok, azonkívül sok függ 
az adagolás módjától is, még legjobb eredm énye
ket a hereburkokba és a vérbefecskendezéssel értek 

I el. A vérbeadás mindenesetre a leghatásosabb, 
azonban nem veszélytelen. Gyakran lépnek tél sú
lyos mérgezési tünetek, vérkeringési zavarok, gör
csök, ezek következtében az állatok — különösen 
a fiatalok — nem ritkán elpusztulnak. A mérgezést 
valószínűleg nem a hormon, hanem az idegen szö
vetkivonat idézi elő s ezért a különböző eljárással 
készített hatóanyagok mérgező hatása nagyon 
eltérő úgy tüneteinek minőségében, mint azok erős
ségében.

Sokkal jobb eredményre vezettek az átülteté
sek, bár ezek sem hoztak 100°/o-os sikert, mert a 
behelyezett mirigy, miként az más belső szekréciós 
mirigy és általában minden szerv átültetésekor 
meg szokott esni, elfajulhat, tönkre mehet s így a 
kasztrációt nem tudja pótolni; ha azonban meg
marad, úgy minden egyéb pótlási módot messze 
felülmúl. Emberen az első műtétet 1913-ban 
Lespinasse végezte. Egy fiatal férfibe baleset kö
vetkeztében elveszített heréi helyett egyetlen em 
berherét ültetett át s az eredmény tökéletes volt. 
Azóta számos hasonló, sikeres műtétről tudunk és 
különösen a háborús sérülések bő alkalmat nyúj
tottak a sebészeknek tapasztalatok gyűjtésére és



ezek minden tekintetben igazolták a műtét nagy 
értékét és jogosultságát.

Az utóbbi években főként Steinach és Sand 
végeztek hím tengeri malacokon és nyálakon nagy 
számban átültetést és különösen Steinach vizsgá
latai keltettek nagy feltűnést, amennyiben kísérleteit 
kiterjesztette öreg állatokra is, melyeknek nemi 
ösztöne m ár kialudt és azt tapasztalta, hogy azo
kon a beavatkozás — amennyiben az új mirigyek 
megmaradtak — nemcsak a nemi ösztönt ébreszti fel, 
hanem megszünteti az öregség valamennyi tünetét is 
<11—12. ábra). Később azután megállapította, hogy 
nem szükséges ilyen nagy műtétet végezni, elegendő a 
herék kivezetőcsövét lekötni s akkor — miként a 
hasnyálmirigyekben — a külső elválasztást végző 
rész hamarosan teljesen tönkre megy, ellenben a 
hormontermelés új erővel indul meg. Ügy az átül
tetési, mint a lekötési kísérletek eredményei oly 
kielégítők voltak, hogy azokat öreg férfiakon is 
megpróbálták. Kezdetben a STEiNACH-féle lekötést 
alkalmazták, később azután áttértek az átültetésre, 
melyhez előbb háziállatok, majd emberszabású 
majmok, kiváltképpen csimpánzok mirigyeit használ
ták fel. (13. ábra, A—B). Steinach annak idején m ű
tétjét — elég szerencsétlenül — megfiatalításnak ne
vezte el és még mielőtt a megfelelő próbákat kiállotta 
volna, a nyilvánosság elé vitte. Ennek az lett a követ
kezménye, hogy a nagyközönség ebben a műtétben 
az örök ifjúság problémájának a megoldását, eme 
hormonokban az alkémisták által évszázadokon 
keresztül lázas szorgalommal keresett életelyxír 
megtalálását látta. Az idő azonban elég gyorsan és 
kegyetlenül lehűtötte a nagy érdeklődését. Első
sorban is bebizonyították, hogy ilyen eljárással az 
élettartam ot nem lehet meghosszabbítani. Továbbá 
nem sikerült sem állatkísérletekben, sem embere-
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12. ábra. Ugyanaz az állat egy évvel a here átültetése után. 
(VORONOFF szerint.)

11. ábra. 17 éves, teljesen elaggott bika. (Yoronoff szerint.)
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ken végzett átültetésekkel kapcsolatban az ifjúságot 
visszavarázsolni, az idő kerekét még csak egy nap
pal sem visszahajtani. Az embereken szerzett ta
pasztalatok szerint az öregségi tünetek csak átme
netileg múlnak el, hogy azután — legtöbbször — 
fokozottabb mértékben újra kitörjenek. Az állat- 
kísérletek közben ezt azért nem vették észre, mint-

13. ábra. A =  74 éves aggastyán; В =  ugyanaz az aggastyán 
egy évvel majomhere átültetése után. (Voronoff szerint.)

hogy azok az állatok, melyeken a vizsgálatokat 
végezték, rövid élettartamúak voltak és így még 
megfiatalított állapotban pusztultak el. Kétségtelen, 
hogy az öregségi tüneteknek, még pedig úgy az 
intellektuális, mint a testi tüneteknek a fellépése 
összefüggésben van a nemi hormonokkal, de ha 
ezen hormonok fiziológiásán maradnak el, akkor 
ezen tüneteket csak rövid időre lehet elmulasztani
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és így ebben az esetben a mírigyátültetés céltalan, 
sőt talán káros is. Az öregségnek és az egyed ezt 
követő elpusztulásának okai tehát nem a nemi mi
rigyek hormonjaiban keresendők s azokkal azt 
kiküszöbölni nem lehet. Az öregedés és a halál 
minden bizonnyal az élő sejtnek alaptulajdonsága 
és az élettartam pedig annak faji sajátsága. A m ű
tét tehát nem megfiatalítást eredményez, hanem 
csupán — múló — fiatalosságot.

A női nemi mirigyek átültetésének eredményei 
messze mögötte maradnak a hím mirigyekkel elér- 
leknek. Még a legtöbb sikerült kísérletet azok tudják 
felmutatni, akik fiatal állatokon dolgoztak. A pete
fészek elhalása, elsorvadása sokkal többször fordul 
elő mint a heréké. Em berre vonatkozólag alig né
hány valóban sikeres esetről tudunk s ezért nőkön 
ritkábban is folyamodnak a műtéti megoldáshoz, 
hanem szívesebben pótolják kivonatanyagokkal az 
eltávolított petefészkek hormonjait. Még ennél is 
kedvezőtlenebbek az átültetések öreg állatokon s 
így érthető, ha a megfiatalodás kisértésének csak 
az „erősebb nem “ van kitéve

A nemi hormonoknak a másod és harmadlagos 
nemi jelleget kialakító voltát a legszebben, a leg
világosabban a különböző nemű mirigy átültetése, 
a  heterosexualis transplantatio bizonyítja. Magától 
értetődik, hogy mentői fiatalabb korban végezzük 
a  műtétet, annál meglepőbb, annál meggyőzőbb 
lesz annak hatása. Foges óta, ki az átültetés ilyen 
formájával az első sikereket érte el (1902-ben), 
igen sokan kísérleteztek ilyen irányban, de azt, hogy 
ma m ár nem sok újat várhatunk ezen a téren, 
főként Steinach és Zawadowsky munkásságának 
köszönhetjük.

A különböző nemű mirigy átültetésének hatá
sára kasztrált állatokon az eredeti nemmel ellen-
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kező nemi jellegek fejlődnek ki s a világra hozott 
nemet külvizsgálatnál csak a csökevényesen fejlett 
külső nemi szervek árulják el. Az ilyen feminizált 
hím 'testalkata, nemi ösztöne nőstényre utal, fejlett, 
nem ritkán tejet elválasztó emlői vannak ; viszont 
a masculinizált nőstény a hímekhez hasonlóvá 
alakul. Ugyancsak nagyon érdekesek és tanulságo
sak azok a kísérletek, melyekben kasztrált állatokba 
mindkét nemű mirigyből egyidejűleg ültettek át s 
amelyek a mesterséges herm aphroditák kialakulá
sához vezettek. Az ilyen állatok mindkét nem iránt 
vonzalommal viseltetnek és eredeti nemüknek meg
felelő nemi szerveik jól kifejlődnek.

A nemkasztráltakon a beültetett mirigy m ind
addig nem m utatja hatását, míg a másik mirigy 
működik, vagyis a hormonok között hatás tekin
tetében határozott ellentétesség van. Milyen módon 
akadályozza meg az egyik hormon a másiknak 
érvényre jutását, nem tudjuk. Lipschütz kísérletei 
azt mutatják, hogy ezt a gátló hatást nem is az 
inkrétum, hanem az exkrétum fejti ki és ahhoz, hogy 
pl. a beültetett petefészek hormonja érvényre jus
son, nem szükséges a heréket eltávolítani, elegendő 
valamilyen módon az ondóelválasztást megállítani. 
Lipschütz tapasztalatait mások is megerősítették, 
a hatásmechanizmusra vonatkozólag azonban egye
lőre semmi adattal sem rendelkezünk.



IV. FEJEZET.

A hormónhatások zavarai.
A hormonok szerepének és fiziológiás hatásá

nak megismeréséhez úgy jutottunk el, hogy eltá- 
volítottuk a kérdéses mirigyet, vagy annak ható
anyagát vittük be a kísérlethez használt szervezetbe 
s az ilyen beavatkozások után fellépő tünetekből 
következtettünk visszafelé. Mesterségesen előidézett 
kóros állapot volt tehát a kiindulási pontunk, 
amennyiben a kiesési és fokozott működésbeli jelek
ből rajzoltuk meg a fiziológiás viszonyok képét. Nagy
jából ugyanezek a működésbeli eltolódások jelent
keznek a belső elválasztású (inkréciós) szervek 
megbetegedésekor is. Vagy több, vagy kevesebb 
hormon termelődik a kelleténél, tehát fokozott, ille
tőleg csökkent m űködés1 keletkezik, a tünetek azon
ban mégsem teljesen azonosak a kísérleti beavatkozá
sok alkalmával észleltekkel. Ennek magyarázata — 
nem tekintve azt, hogy állatkísérletek eredményeit

1 Egyesek feltételeznek még egy harmadik megbete
gedési lehetőséget is, amely abból állna, hogy a hormon 
nem a fiziológiás anyagot termeli s az ebből származó hor- 
mónzavarokat dysfunctióknak nevezik. Ez a feltevés ugyan 
nagyon valószínű, de egyelőre bizonyítva nincsen s ezért 
ennek bővebb tárgyalására nem térünk ki s a továbbiakban 
a dysfunctiót mint a működészavar általános kifejezését 
használjuk.

T



nem lehet minden további nélkül emberre átvinni 
— a lassúbb kifejlődésben, egyéni különbségekben,, 
az emberi szervezet fejlettebb s ennélfogva érzé
kenyebb voltában és végül a betegséget előidéző 
okokban található meg.

A kísérleti műtét esetében a mirigy működése 
azonnal, minden átmenet nélkül szűnik meg, míg 
megbetegedéskor a változás rendszerint lassan kö
vetkezik be úgy, hogy a szervezetnek módja és 
ideje van a védekezésre, a hormónzavar lehető 
ellensúlyozására. A védekezés azonban nemcsak a 
tünetek kifejlődését gátolja, azokat enyhébbekké,, 
kevésbé kifejezettekké teszi, de esetleg egyik-másik 
tünet egészen el is marad, ennek folytán a beteg
ség más jeleket mutat, mint a kísérleti beavatkozás.

Az életkoron, fajon és nemen kívül — melyek 
az emberen még érezhetőbb különbségeket idéznek 
elő, mint az állatokon — igen fontosak az u. n. 
alkati eltérések. A működészavar által kiváltott 
ingerre minden ember szervezete más és más mó
don válaszol s ezek a reakciók oly különbözők s 
egyáltalában magára a reakcióra való képesség 
annyira egyéni, hogy bátran m ondhatjuk, hogy 
nincs két ember, akinél ugyanazon megbetegedés 
teljesen hasonló tünetekkel járna. A reakció ilyen 
egyéni voltát megadó ismert és ismeretlen ténye
zőket foglaljuk az alkati különbségek gyűjtőnév alá.

Az alkattól függ, hogy mely szervek és milyen 
mértékben jönnek ingerületbe valamely hormon za
vara esetében, vagyis a károsodás foka és a védekezés 
módja s eredménye, ami viszont úgy a tüneteket, 
mint a kórlefolyást nagy mértékben befolyásolja. 
A belső elválasztásnál ilyen alkati eltéréseknek kü
lönös jelentőséget ad az egyes mirigyek hormonjai 
közötti pozitív, illetőleg negatív irányú kölcsönha
tás. Ismerünk nem egy olyan mirigyet, mely h á -

M A G Y A R  
TUDQWÁWlKaS 
AKADÉMI A 
KÖNYV JiK A
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rom-négy másik társára gyakorol befolyást, egy 
részükre gátlólag, más részükre serkentőleg. Ilyen
nek a csökkent működése (hypofunctio) azoknál, 
melyekre serken tőleg hatott szintén csökkentett műkö
dést (hypofunctio), azoknál melyekre gátlólag hatott, 
fokozott működést (hyperfunctio) vált ki. Az egyén
től, annak alkatától függ, hogy az érdekelt mirigyek 
mennyire érzékenyek, valamennyien reagálnak-e, 
melyik a legjobban, melyik a legkevésbbé s ebből 
a  különböző összetételben elképzelhető zavarból 
persze eltérő tünetek állnak elő. Ugyancsak alkati 
különbségektől függ, hogy az autonóm idegrend

sz e r t, melyről tudjuk, hogy szoros összeköttetésben 
áll a belső elválasztással, hogyan és milyen inten
zitással érinti valamely hormónzavar. Az autonóm 
idegrendszer ilyen módon a kormányzata alatt álló 
vegetatív működésekben igen változatos eltéréseket 
idézhet elő.

Szervezetünk fejlettsége, kifinomult volta kö
vetkeztében aránylag csekély zavarok is súlyos 
következményűek. A szervek egymásra utaltsága 
az emberben van a legjobban kifejlődve s ez a 
védekezőképesség rovására megy. Fejlett intellektu
sunk hozza magával, hogy azok a belső elválasztású 
(inkréciós) megbetegedések, melyek az intellektuális 
életre befolyással vannak, még akkor is igen súlyos 
kihatásúak lehetnek, ha a testi elváltozások enyhék.

Az esetleges egyéb betegség, valamint a meg
betegedést kiváltó ok nagy általánosságban aszerint 
befolyásolhatja a kórképet és a kórlefolyást, hogy 
miként érinti az egész szervezet ellenálló- és vé
dekezőképességét. A gümőkór, vagy a rák — a 
belső elválasztású (endokrin) mirigyek gyakori 
betegségei — a test ellenállóképességét leszállítják, 
megtörik, miáltal természetszerűleg a hormónzavar 
kiegyensúlyozására való törekvésnek is útjába áll
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nak, azt nagyon megnehezítik. Hasonlóan kedve
zőtlenek a viszonyok ugyanezen okból akkor isr 
ha gümőkóros, vagy rákos egyén belső elválasztású 
(inkréciós) szerve betegszik meg.

Arra a kérdésre, milyen okból betegszenek 
meg az egyes belső elválasztású mirigyek, azt 
válaszolhatjuk, hogy ezeket a betegségeket is ugyan
arra az eredetre lehet visszavezetni, mint bármely 
más szerv kóros működését, betegségét; tehát sé
rülésre alkati sajátságokra, öröklött hajlamra, fer
tőzésre, daganatra, helytelen, hiányos táplálkozásra, 
idegrendszeri megrázkódtatásra, vérkeringési za
varra, fejlődési rendellenességre, mérgezésre, stb.

Ezek a külső és belső betegségi tényezők mint 
működészavart kiváltó okok voltaképen valamennyi 
mirigynél szóba jöhetnek, a tapasztalat azonban 
azt mutatja, hogy az uralkodó betegségi ok m ajd
nem minden mirigynél más és más. Kivételeknek 
talán csak az öröklött hajlam, a dispositio, az alkati 
sajátság és a fejlődési rendellenesség tekinthetők, 
melyek valamennyinél egyformán szerepelnek. 
Az első kettő (az öröklött hajlam, vagy disponált- 
ság és az alkati sajátság, a konstitució) egymáshoz 
nagyon közelálló fogalmak. Előbbiről akkor beszé
lünk midőn egy és ugyanaz a mirigy hasonló ter
mészetű megbetegedése nemzedékeken keresztül 
kim utatható; utóbbival pedig azt az egyéni saját
ságot jelöljük meg, amelytől függ, hogy ugyanarra, 
de még fiziológiás ingerre valamely belső elválasz
tású mirigy, vagy esetleg az egész belső elválasztású 
rendszer milyen minőségű és erősségű visszahatás
sal felel. A mellékvesék gümőkórja pl. nagyon 
gyakori öröklékeny betegség (a gyakoriság az örök
lésnek a belső szekréciós megbetegedések kóroki 
szerepére vonatkozik.) A horm on-rendszer alkati 
sajátsága szempontjából az embereket három  cső
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portba szokták osztályozni, ú. m. erős, gyenge és 
ingatag belső elválasztásúakra. Az erősek közé ta r 
toznak azok akiknek, fiziológiás inger a fiziológiás 
viszonyait nem bolygatja meg. Gyengéknek m ond
juk azokat, akiken m ár az ilyen inger is kóros 
működést vált ki és az utolsó csoportba számítjuk 
azokat, akiken olyan ingerek is hatásosak, melyek 
az erőseken észrevehető változást nem okoznak. 
A gyenge alkati sajátságra jellemző esetet ír le pl. 
Bauer egy nőről, akinek 27 éves korában normális 
szülés, vagyis egy fiziológiás inger következtében 
a petefészek belső elválasztása megszűnt. Ingatag- 

1 ságnak tudhatjuk be a kedélyállapotváltozás, pl. 
felindulás alkalmával jelentkező és az izgalom el- 
műltával megszűnő cukorvizelést.

A többi betegséget előidéző tényező közül 
sérülés leginkább a heréken fordul elő, amit bonctani 
viszonyai tesznek könnyen érthetővé. A fejlődési 
rendellenességek szintén nem ritkák s bármely 
mirigyet érhetnek. A zavar vagy magát a mirigy- 
állományt, vagy annak beidegzését, vagy vérellátá
sát érintheti s ettől függően enyhébb, vagy súlyosabb 
következményű. A fertőző csírák közül a tífuszt és 
paratífuszt okozók előszeretettel a pajzsmirigyet, 
a járványos fültőmirigylobéi a hasnyálmirigyet és 
a heréket, a vörheny és diftéria bacillusai leginkább 
a mellékveséket támadják meg. Daganatok — ügy 
jó-, mint rosszindulatnak — valamennyi mirigyben 
fejlődhetnek1, kedvenc helyük az agyfüggelék, a 
pajzsmirigy és a petefészek: a kiváltó okot époly 
kevéssé tudjuk, mint akármely más daganatnál A 
háborús évek alatt a hosszantartó hiányos táplálko

1 Daganatok mind fokozott, mind csökkent működést 
okozhatnak. Előbbit akkor, ha a valódi mirigyállomány 
szaporodik fel, utóbbit akkor, ha a kötőszövet a burjánzó 
rész, ami a mirigyszövetet elnyomja.
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zás sok belső szekréciós megbetegedésnek volt ki
váltója. Leggyakrabban észlelték a pajzsmirigy és 
a nemi mirigyek csökkent működését (hypofunctió- 
ját). A vitaminok hiánya, az ú. n. avitaminozisok 
iránt is főként a pajzsmirigy érzékeny. A mérge
zések közül gyakoriság tekintetében első helyen áll 
az idillt alkoholmérgezés, mely a hasnyálmirigyet 
és a nemi mirigyeket károsítja.

A belső elválasztáséi mirigyeknek a szervezet egé
szével való benső összefüggéséből természetszerűleg 
következik, hogy fontosabb szervekre terjedő, elhú
zódó, vagy általános megbetegedések esetén a hor
montermelés sem m arad a fiziológiás szinten, ha
nem másodlagosan megváltozik. Ezek a következmé
nyes, tehát nem önálló hormónzavarok a kórokozó 
tényezőtől közvetlenül megtámadott szerv (szervek) 
betegségének tüneteihez tartozván tárgyunktól távo
labb állanak s így azokat figyelmen kívül hagyjuk.

A részletes tárgyalás megkezdése előtt legyen 
szabad még egyszer arra a már többször említett 
szoros kölcsönhatásra rám utatni, amely a horm on- 
termelő szervek között fennáll. Voltaképen igen 
ritka az egyetlen mirigyre korlátozott megbetegedés, 
a legtöbb esetben a többiek működése is a fiziológiás 
ingadozások határán téilmenőleg szenved. Van né
hány kórkép, ahol nem is tudjuk eldönteni, hogy 
mely mirigy működés-zavara kezdődött először. A 
fontosabb, a kórképet jobban meghatározókkal 
— az általános szokásnak megfelelően — mi is 
külön részben, a hormóncsoportok zavarai címen 
fogunk foglalkozni. i.

i. A hosszanti növekedést befolyásoló mirigyek 
hormonjainak működési zavarai.

Az a g y  f ü g g e l é k  e l ü l s ő  l e b e n y é n e k  
fokozott elválasztása felnőtteken részaránytalan
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óriásnövést eredményez, melyet Pierre Martin 
a betegség első leírója akromegaliának nevezett 
el s minthogy elnevezése a közhasználatba átment, 
ma is e néven ismerjük. Főként a felnőtt kor 
betegsége, a 30—40 év között szokott kezdődni, a 
gyermek-, vagy pubertáskori esetek jóval ritkábbak. 
Az utóbbi esetekben, minthogy a szervezet még 
növekedésben van, az elváltozások sokban eltérnek 
a kifejlettek akromegáliájának tüneteitől s ezért a 
fiatalkori fokozott működéseket (hyperfunkció) a 
fejezet végén, külön beszéljük meg.

A felnőtt ember akromegáliájának legszembe- 
lötlőbb tünete az arc és végtagok aránytalan nagy
sága. Az orr vagy hossz-, vagy szélességi irányban 
nő meg, utóbbi esetekben húsos, duzzadt, tömpe, 
sokszor a szájnyílás szélességét elérő torzképződ
ménnyé alakul. Hasonlóképen megvastagodnak és 
megnőnek a fülkagylók is. A felső, de különösen 
az alsó állkapocs túlnövekedése az arcnak egészen 
különös és a betegségre jellemző kifejezést ad. Az 
előreálló vaskos áll, a kiugró, fejlett járom ívek, az 
eltorzult orrszárnyak és fülkagylók az arc kifeje
zését annyira megváltoztatják, hogy a betegre előbbi 
fényképei alapján alig lehet ráismerni. A felső 
és alsó fogsor az állkapcsok növekedése következ
tében eredeti helyéből kitér, a fogak nem zárnak 
és ha a felső állkapocs növekedése nem tart lépést 
az alsóéval, ami gyakori, úgy a fogak annyira el
távolodhatnak, hogy a rágás lehetetlenné válik. A 
kéz- és lábfej növekedése is elég gyakran kifeje
zetten vagy csak hosszanti, vagy csak szélességi 
jelleget mutat. Hossznövekedésnél a csontosváz nő 
meg, míg a másik esetben a lágyrészek indulnak 
túlburjánzásnak és a végtagok feji része (kézfej 
és lábfej), valamint az újjak feltűnően vastaggá, 
esetlenné alakulnak (14. ábra). Igen sokszor a kötő-
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14. ábra. Ó r iá s  n ö v é s , a k r o m e g a l ia .  (Peritz szerint.)
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szövetbe vizenyő ivódik be, ami a rugalmasságot 
és erőkifejtőképességet csökkenti. Ezekhez a legjel
lemzőbb és majdnem kivétel nélkül meglévő elvál
tozásokhoz még a következők szoktak csatlakozni: 

Megvastagszik a bőr, azon ráncok, kisebb-na- 
gyobb csomók, daganatok, sötétszínü foltok kelet
keznek. Fokozott a verítékelválasztás és a rendesen 
meglevő szőrözet kihull, viszont olyan helyek, me
lyek egyébként csupaszok, illetőleg csak pehely- 
szőrrel borítottak (hát, vállak stb.) erősen elszőrö- 
södnek. A csontok körülírt helyeken bütyköket 
képeznek (15—16. ábra). A tülnövekedés rendszerint 
'kiterjed a zsigerekre is. Az emésztőszervek, a máj, 
erek, szív, vesék, gége, pajzsmirigy, hasnyálmirigy, 
mellékvesék elkülönült, vagy együttes megnagyobbo
dása nem tartozik a ritkaságok közé. Majdnem mindig 
megnagyobbodik az egész nyelv és túlburjánzanak 
a nyelvszemölcsök, ami a nyelvnek felületét érdessé, 
reszelőtapintatúvá teszi. A tülfejlődött gyomor és 
belek több táplálékot kívánnak s azért az ilyen 
betegek sokat esznek, néha szinte kielégíthetetlen 
az étvágyuk, pedig emésztésük rendszerint a belek 
petyhüdtsége, renyhesége miatt rossz. A szív és 
erek elváltozása különböző keringési zavarokra 
vezet és minthogy sok vizet isznak, a szívre és 
vesékre nagy munkatöbblet hárul. A hangszalagok 
megvastagodnak s ennek következtében a hang 
elmélyül. A hasnyálmirigy és a mellékvesék meg
zavart működése cukorvizelést szokott kiváltani és 
a kiürített cukor mennyisége éveken keresztül a 
napi 50—100 g-ot is elérheti, bár vannak akromegá- 
liások,- akik ellenkezőleg jól tűrik a cukorféléket 
és szénhydrátokat, sőt többet elbírnak, vagyis na
gyobb a szénhydráttoleranciájuk, mint az egészsé
geseké. Az intellektus erősen hanyatlik, a m unka
kedv, az izomerő csökken, a betegek eltunyulnak,
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15. ábra. Normális jobbkéz Röntgen képe. 
(V2 nagyság, Buschan szerint.)



1 6 .  ábra. Akromegáliás jobb kezének Röntgen-képe. 
(V * nagyság, Peritz szerint.)



по
ellustulnak. A betegség előrehaladottabb állapotában 
a nemi mirigyek működése csökken, sőt egészen 
meg is szűnhet és valószínű, hogy az intellektus, 
a munkakedv hanyatlása, az ellustulás a nemi hor
monok hiányának a következménye. Az esetek 
túlnyomó részében az agyfüggelék, hypophysis daga
nata okozza a fokozott működést és ilyenkor rend
szerint agy nyomásos tüneteket (főfájást, látótér beszű
külést, hányást, pulzus ritkulást stb.) is találunk. 
Szubjektív jel bár, de néha a betegség korai meg
állapítását nagyban elősegíti, a csontok, ízületek, 
izmok szaggató, rheumaszerű fájdalma.

Érdekesek a részleges akromegáliák, midőn a 
túlnövekedés csak egy, vagy két testrészre (legin
kább a kézre, lábra) korlátozódik. A horm óntúlter- 
melés ezen fajtája a legkülönbözőbb nagyságú és 
alakú torzképződmények, mint dorongalakú kar, 
oszlopszerű láb kifejlődését eredményezi.

Fiziológiásnak tekintendő kismérvű fokozott 
működés (hyperfunctio) a terhesség és az ivarérés 
ideje alatt. Előbbi azáltal jön létre, hogy a sárga 
test hormonja a lebeny állományát növekedésre 
serkenti. Szülés után, dacára a megnagyobbodott 
mirigyállománynak, működése újra normális lesz 
és az okozott tünetek is visszafejlődnek. Ilyen ter
hességi fokozott működés — amennyiben egyálta
lában észrevehető hatású — csak az arcvonások 
eldurvulásában, az ajkak, szemhéjjak megduzzadá- 
sában nyilvánul meg. Nyilt kérdés, hogy az emlő
mirigyek kifejlődése összefüggésben van-e az át
meneti fokozott működéssel. Olyan egyéneken, akik 
valamely okból akromegaliára hajlamosak, a ter
hesség valódi akromegaliát indíthat meg, amely 
természetesen m ár kóros.

A betegség lefolyása, időtartam a és kimenetele 
époly változatosságot mutat, mint a tünetek. A
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Jcggyaköribbak a jóindulatú formák, melyek lassan 
fejlődnek ki és csak évtizedek alatt okoznak igazán 
súlyos elváltozásokat. A gyorsan növő, rossztermé
szetű daganat pl. rák által okozott fokozott működések 
természetesen nem tartanak soká, ezeknél a kórle
folyást nem is a hormónzavar, hanem a daganat 
terjedése és áttételeinek helye határozza meg.

Az elülső lebenyre korlátozódott csökkent 
hormonéi választás férfiaknál mint önálló megbete
gedés egyáltalában nem fordul elő. Nőknél néha 
tapasztalják, hogy tisztulási rendellenességek elülső 
lebenykivonatra elmúlnak s ez arra mutat hogy 
’•csökkent működésekor a sárga test kifejlődése 
károsodik.

A gyermekkori hormóntúlterm elés leggyako
ribb következménye az óriásnövés, a g i g á n  t i z -  
m  u s, mely átmenetet alkot az akromegalia és az 
igen ritka fiziológiás, részarányos óriásnövés között. 
Az átlagméreteket meghaladó testmagasságot főként 
a lábak hosszúsága okozza, mert a törzs nem szo
kott a végtagokkal arányosan fejlődni. Ugyancsak 
a jellemző sajátságok közé sorozhatjuk az intellek
tus visszamaradását, valamint a nemi mirigyek és 
a  külső és belső nemi szervek csenevész voltát. A 
felnőtt korban — ha a betegséget magára hagyjuk 
— akromegalia társul hozzá, ami úgy az objektív, 
m int a szubjektív tüneteket csak súlyosbítja.

Gyermekeken is előfordul, hogy a túl növeke
dés csak egy testrészre, vagy csak az egyik testfélre 
terjed ki és ezek a torzképződmények még válto
zatosabbak, még visszataszítóbbak lehetnek, mint 
a felnőttek ilyenfajta akromegaliájának elváltozásai.

Az ivaréréskor fellépő akromegália a terhes
séghez hasonlóan szintén a nemi mirigyek m űkö
désével függ össze, szintén időszaki és nyomtalanul 
eltűnik a változás éveinek elmúltával. Ez is, mint az
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akromegália legtöbb fajtája, az arc és a végtagok 
aránytalan növekedésében nyilvánul meg. Az arc 
elszélesedik, elveszti jellemző kifejezését, a kéz és 
lábfej hirtelen megnő, ami a serdülő alakját eset
lenné teszi mindaddig, míg a test általános után- 
növekedésével az aránytalanság kiegyenlítődik.

Ritkán bár, de előfordul, hogy az óriásnövés
hez korán, m ár a betegség kezdetén más belső 
el választású mirigyek (leggyakrabban a nemi m iri
gyek) csökkent működéséből származó tünetek is 
csatlakoznak. Az ilyen eseteket ű. n. többmirigyes 
megbetegedéseknek (1.152. o.) tartják s úgy magyaráz
zák, hogy a működészavar egyidőben s egymástól 
függetlenül keletkezik olyanformán, hogy ugyanazon 
kórok, mely az agy függelék fokozott működését 
váltja ki, a többieknek pedig csökkent működését 
idézi elő. Elméleti szempontból e megkülönbözte
tés jogosult, mi azonban — tekintettel e kórforma 
szórványos voltára — nem tárgyaljuk külön, csu
pán megemlítjük, hogy a tünetek a megbetegedett 
mirigytől függően változnak és térnek el a tisztán 
elülső lebeny által okozott óriásnövés tüneteitől.

A gyermekkorban kezdődő horm ónhiánynakr 
vagy csökkent mennyiségű elválasztásnak hatása 
az arányos törpenövés, a nanosomia egy fajtájában,, 
az ú. n. injantilismusban ju t kifejezésre. A tisztán 
elülső lebenyi eredetű törpeség elég ritka, a leg
többször az egész hypophysis elválasztása hiányos,, 
amikor a törpeséghez még súlyos zsírforgalmi 
zavarok is csatlakoznak. Ezzel a vegyes törpeség- 
gel a hormóncsoportok fejezetében lógunk megis
merkedni.

Csupán az elülső lebenyre visszavezethető 
törpeségnek legfontosabb jelei a következők: A 
csontváz hosszú időn át megmarad gyermeki fej
letlenségében, a nyitva m aradt porcogok azonban
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nem fejlesztenek csontállományt. A test arányai a 
gyermektest arányának felelnek meg, ami különö
sen a koponyán nagyon szembetűnő, minthogy a 
gyermek arckoponyája nagyobb, mint az agykopo
nyája, míg felnőttön az arány ellenkező. Az arc
vonások, az arc kifejezése az ivarérés koráig rend
szerint csecsemőjellegű marad. Ebben a korban át
megy a másik végletbe és öreges lesz, mert a bőr fény
telen, száraz, a zsírszövet hiányzik, petyhüdten, 
ráncokban tapad a csontokhoz. A bőr ilyen öreges 
elváltozása valószínűleg a nemi mirigyek csökkent 
^elválasztó működésével hozható összefüggésbe,amely 
rendes kísérője a hypophyser törpeségnek (17. ábra). 
Ugyancsak erre vezethető vissza, hogy az intellektus 
is gyermeki fokon szokott maradni. Kivételesen 
észleltek az átlagnál fejlettebb eszű, valamint teljesen 
elindult egyéneket.

Miként a fokozott működés okozta betegségek 
is általában jóindulatnak, úgy a törpeség is az 
enyhébb és elhúzódó lefolyású belső elválasztási! 
mirigyekkel összefüggő megbetegedések közé tartozik. 
A 35—40 éves kort a legtöbben megérik, de tudunk egy 
02 és egy 91 éves törpéről. A halál oka legtöbbször 
valamilyen közbejött és a növekedés zavarától füg
getlen heveny betegség (tüdőgyulladás, fertőzés, stb.)T 
mely a gyenge ellenállóképességű szervezetet könv- 
nyen elpusztítja.

A c s e c s e m ő m i r i g y  (thymus) fokozott 
működésének kétféle alakját ismerjük, ű. m. a 
megnagyobbodást és az állandósulást. A kettő 
egymástól való elválasztásának azonban gyakor
lati jelentősége nincs, minthogy rendszerint csak 
a túlnövekedett mirigy nem fejlődik vissza és 
így az utóbbi az előbbinek csupán a folytatása. 
Az ivarérés ideje előtt a fokozott működést a  
megnagyobbodás okozza, az ivarérés után fellépő

8
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17. ábra. Hypophyser törpe. 19 éves, öt fejhossz magas. 
(Peritz szerint.)
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fokozott funkciót a mirigy állandósulása magya
rázza meg.

Az ilyen rendellenességekre azok a fiatalkori 
hirtelen halálesetek irányították a figyelmet, me
lyekben a boncolás a thymus fokozott működésén 
kívül semmi egyéb elváltozást nem talált. Jóllehet 
-a Kopp által 1855-ben észlelt első eset óta nagy
számú hasonló tapasztalati adat van birtokunkban, 
mégis a halál és a thymushorm ón közötti össze
függést, valamint az egész betegséget ma is homály 
takarja. Klinikai tüneteket csak abban az esetben 

}okoz, ha valamilyen okból asztma fejlődik ki. A 
legtöbb ilyen betegen a csecsemőmirigy olyan nagy
fokú megnagyobbodását találták, hogy ennek alapján 
arra lehetett gondolni, miszerint a légcső összenyo
mása által megnehezített lélekzés idézte azt elő. 
Leírtak néhány olyan asztma esetet, amelyben a 
túlnövekedés igen kismértékű volt úgy, hogy lélek- 
zési nehézségről nem lehetett szó, ezeket megma
gyarázni nem tudjuk.

A thym ushalált az jellemzi, hogy egészen hir
telen, valamilyen, legtöbbször teljesen jelentéktelen 
inger behatása után, fulladásos tünetek kíséretében áll 
be. Egy injekció beszúrása, foghúzás, kedélyizgalom, 
testi megerőltetés, altatás, stb. mind elegendők ah
hoz, hogy ilyen ú. n. thymusos gyermeknél (status 
thymicus) halált idézzen elő. Kézzelfogható kísérleti 
bizonyítékok hiányában egyelőre a hirtelen halált, 
valamint azokat az asztmákat, melyekben m echa
nikai akadály nem szerepel, a hormon mérgező 
hatásának tulajdonítják, melyet a parasym pathicus 
idegrendszer izgatása útján fejtenek ki.

A thymusos állapotnak van egy másik formája 
{ez a gyakoribb), melyben még az összes nyirok
mirigyek is túltengenék, viszont az adrenalin rend
szer nagyfokban elsorvadt, s amelyet thym us-nyirok-

8*
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mirigyes állapotnak, status thymicolymphaticusnakr 
vagy thymolymphaticusnak neveznek. Tünetei na
gyon különbözők lehetnek aszerint, hogy a nyirok
szervek, vagy a belső elválasztási! mirigyek elvál
tozása a súlyosabb. A betegség rendszerint thymus- 
halállal végződik.

A csökkent hormontermelés következményei
ről még annyit sem tudunk, mint a fokozottról. A 
legtöbbször a többi belső elválasztási! mirigy mű
ködése is nagymértékben zavart s így nagyon ön
kényes alapon, főleg az állatkísérletekre támasz
kodva váltják ki azon tüneteket, melyeket a 
thymushormón hiányának terhére írnak. Még leg
inkább a növekedés visszamaradását, a csontok 
törékenységét tulajdoníthatjuk az elégtelen hormon- 
mennyiségnek. A gyakorlat szempontjából értékes 
bizonyítójelnek tekintik azt, ha a pajzsmirigyké- 
szitmények hatástalannak bizonyultak.

2. Az anyayforyalmat befolyásoló mirigyek 
hormonjainak működési zavarai.

A k ö z é p s ő  é s  h á t s ó  a g у f ü g ge  1 é k -  
l e b e n y  fokozott működésének önálló megbete
gedését nem ismerjük. Elszórt klinikai megfigyelések 
és mesterségesen, állatokon létesített fokozott hor
mon működés alapján az anyagforgalom fokozódását 
és a szénhydrátforgalom zavarát állapították meg 
olyan esetekben, midőn a hormóntúltermelés csak 
a hátsó lebenyre terjedt ki. A fokozott anyagforga
lom, amennyiben a táplálékmennyiségét megfelelő 
arányban nem emeljük, lesoványodáshoz, elgyen
güléshez vezet. A szénhydrátforgalmi zavar pedig 
abhan nyilvánul, hogy az ilyen szervezet kevesebb 
szénhydrátot tud elviselni cukorvizelés nélkül, mint 
az egészséges, vagyis a szénhydráttoleranciája csők-
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kent. Ezek a megállapítások azonban nagyon ingatag 
alapon nyugosznak, mert a működés zavara leg
többször az egész mirigyre, sőt az agyalapon lévő 
központokra is kiterjed, ami a tisztánlátást, a helyes 
megítélést lehetetlenné teszi.

A csökkent elválasztásra ugyanaz áll, amit a 
fokozottról mondottunk, természetesen a feltétele
zett hatás épen ellenkező : az anyagforgalom csök
kenése, elhízás és a szénhydráttolerancia emel
kedése.

Régebben ide sorozták, mint a középső lebeny 
csökkent elválasztásának következményét, a diabe- 

, tes insipidus néven ismert vízforgalmi zavart, me
lyet az jellemez, hogy teljesen ép vesék dacára 
igen nagymennyiségű, a rendes napi másfél liter 
helyett 4—10 — 20 liter, sőt még ennél több vizelet 
is ürül, a betegeket állandó szomjúság kínozza és 
a  folyadék megvonása igen kellemetlen és súlyos 
következményekkel já r  (a nyálkahártyák, a bőr ki
száradása, hányinger, láz,főfájás,eszméletlenség, stb.)

A kérdés kóroktani része akörül forgott, hogy 
idegrendszeri, vagy agy függelék eredetű megbete
gedés-e a diabetes insipidus. Minthogy vannak két
ségtelen esetek, melyekben a hypophysis teljesen 
tönkre ment és mégsem keletkezett diabetes insi
pidus, viszont bizonyos agyterületek megbetegedése, 
jóllehet ép a mirigy, kiváltja a bővizelést, az ideg- 
rendszeri eredet feltételezése jogosultabbnak tekint
hető és ezért azzal bővebben nem foglalkozunk.

A pajzsmirigy fokozott hormontermelésének 
következménye a B a s e d o w - k ó r  f  morbus Ba- 
sedowiij néven ismert betegség, mely elnevezését 
első helyes leírójától, Basedow Károly merseburgi 
orvostól kapta. Jóllehet mind megnyilvánulásában, 
mind lefolyásában nagyon tarka formájú, a pajzs
ul irigymegnagyobbodás, a kidülledt szemgolyók és
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a szapora érlökés, a Basedow által 90 év előtt fel
állított ezen híres merseburgi triász jellemzi ma 
is a kifejlődött hyperthyreoidizmus soha nem 
hiányzó tünetcsoportját. Hormónbetegség voltát 
Kocher, a modern sebészet egyik úttörője és még- 
inkább Moebius ismerték fel és bár még mindig 
sok homályos foltja és fel nem derített részlete 
van, egyike a legjobban ismert belső elválasztási! 
zavaroknak.

A nagyszámú tünetet, amelyek a beteg sze
mélye, a betegség oka, súlyossága szerint változnak,, 
három részre, ú. m. az idegrendszer, az anyagfor
galom és az endokrin rendszer körébe tartozókra 
választhatjuk.

Az idegrendszerrel összefüggő valamennyi el
változásnak voltaképen közös alapja van: a fokozott 
ingerlékenység. Nincs az idegrendszernek olyan 
része, amelyre ne volna hatással a pajzsmirigy fo
kozott működése. A középponti idegrendszer, a 
mozgató és érző idegek, az autonóm idegrendszer 
mindkét része mutat fokozott ingerlékenységre 
utaló tüneteket. Az élénk intellektus, a gyorsult 
felfogóképesség, az állandó tervezgetés, valamely 
cselekedet keresztülvitelének hirtelen, meggondolás 
nélküli elhatározása, a felületes, nyugtalan, sokszor 
borzalmas álmoktól zavart alvás és a kedélyálla
potnak minden ok nélküli, pillanatnyi megváltozása 
a legmagasabb agyi középpontok ingerületét m u
tatják. A nevetést, túlzott jókedvet indokolatlanul 
szomorúság, búskomorság váltja fel. Vannak egyé
nek, akiken a kedélyzavar annyira súlyos, hogy 
mániás-depressziós elmebajjá fejlődik. Igen jellemző 
Basedow-tünet az izmok remegése (tremora), mely 
leginkább a kézujjakon, a nyelven és a szemhéja
kon kifejezett, de kiterjedhet egész csontvázizomcso
portokra is. A szétterpesztett ujjak finom hullámú,
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szapora reszketését sokan a merseburgi triásszal 
egyenértékűnek, negyedik alaptünetnek tartják. A 
mélyebb reflexek fokozódottak, az izmokban, első
sorban a láb izmaiban gyengeségérzés van. Gyako
riak a különböző neuraígiás, rheumás fájdalmak. 
Az autonom idegrendszer izgalma a szív és vér
keringés, a lélekzés, az emésztőrendszer működé
sének zavarain mutatkozik. A szív szaporábban és 
erősebben lüktet, emiatt a csúcslökés és a szívhez 
közelfekvő felületesebb verőerek (pl. a nyald verő
erek) falának hullámzása láthatóvá válik. Ez a 
nagy munkatöbblet persze nem közömbös a szív 
izomzatúra nézve és azon el nem múló nyomokat 
hagy. A szív a munkatöbblethez kétfélekép alkal
mazkodik. Először üregei kitágulnak, ez a szív
tágulás (dilatatio), amelyet a klinikus mint szív
megnagyobbodást észlel. Ha a munkatöbblet 
tovább fennáll, akkor a szív falának megvastago- 
dása (hypertrophia) fog létrejönni, ami a szívet 
nagyobb munkára teszi alkalmassá. Az egészséges 
felnőttnek szíve 70—80-at ver percenként, viszont 
Basedow-betegnél az érlökések (pulsus) száma 
100—120-ra, sőt 160-ra emelkedik. Az érmozgató 
idegek fokozott ingerlékenysége miatt könnyen 
pirulnak (értágulás) a betegek, viszont épen ilyen 
könnyen sápadnak, vagy kapnak görcsöket (ér- 
szűkülés). Nagyrészt keringési zavarokra vezethetők 
vissza a szemtünetek is. Kezdetben csak a folyto
nos mozgása, a szaruhártya fényes, csillogó volta, 
a szemrés kitágulása árulja el a Basedew-kórt, 
majd később — rendszerint fokozatosan, de néha 
egészen hirtelen, egyik napról a másikra — fellép 
a klasszikus tünet: a szemgolyó kidülledése, 
A nagyon különböző fokú és majdnem mindég 
kétoldali kidülledést a szemüregben, a golyó és a 
csontos fal között felhalmozódó folyadék feszítése
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okozza. A lélegzés is magán viseli a nyugtalanság 
jellegét. A légvételek egyenlőtlenek, szabálytalanok, 
számuk megnő, azonban rövidek, felületesesek, 
lihegésszerűek. Az emésztőrendszeren a következő 
elváltozásokat találjuk: A nyálmirigyek vagy foko
zott vagv csökkent menvnviséget termelnek. Ennek 
a különbségnek a magyarázata az, bogy a para
sympathicus batás túlsúlyra kerülése esetén bő, 
a sympathicus hatás túlsúlyra jutásakor ellenben 
kevés a nyálelválasztás, és alkati kérdés, hogy 
melyik az érzékenyebb a pajzsmirigy fokozott mű
ködésével szemben. A gyomortünetek legfonto
sabbika a hányás, mely lehet egészen enyhe, csak 
bő étkezés után jelentkező (a Basedowosok rend
szerint igen jó étvágyúnk), de lehet nagyon meg
erőltető, kínzó. Láttak teljes koplalás mellett nap
jában 25—30 rohamot is, ami a beteg erőbeli álla
potát nagymértékben lerontja. Meglehetősen szél
sőséges tüneteket okoznak a bélzavarok. Általános 
a hasmenés, melynek erőssége époly tág határok 
között ingadozhat, mint a hányásé. A napi 3—4, a 
rendes diarrhoes széktől semmiben sem különböző 
esetektől a kolerához hasonló rohamokig minden 
fokozat előfordulhat. Úgy a hányásra, mint a has
menésre jellemzőnek mondhatjuk, hogy orvossá
gokra alig, vagy egyáltalában nem szűnik meg. 
A másik véglet a székszorulásos hyperthyreoidiz- 
mus szintén a legenyhébbtől a legmakacsabbik 
került már észlelésre.

Az anyagforgalmi elváltozásokat a minden 
tekintetbeni fokozódás uralja, aminek külső jele a 
fokozódott étvágy, a bő étkezés ellenére való leso- 
ványodás. Az alapanyagforgalom 40,60, néha 100%-al 
is emelkedik, ez azt jelenti, hogy a betegnek már 
nyugalomban annyi táplálékra van szüksége, mint 
egy közepesen nehéz munkát teljesítő ipari mun-



kasnak. Számítsuk ehhez a betegek nyugtalanságát 
s akkor elképzelhetjük, hogy milyen energiapocsé- 
kolás ez már középsúlyos Basedow-kór esetében 
is. Szerencsések azok, akiknek emésztési zavarai 
kisfokúak, vagy esetleg teljesen hiányoznak, mert 
megfelelő kiadós étkezéssel fedezhetik szervezetük 
szükségletét, a legtöbbnél azonban a gyomor és 
belek állapota olyan, hogy táplálkozásuk állandóan 
hiányos, lefogynak, ami már magában véve is 
komoly veszélyt jelent. Emelkedett a táplálék fel
dolgozásához szükséges energia értéke is. Mind
ennek következtében nagyobb az oxygénfogyasztás 

, és a szénsavtermelés. A szénhydráttolerancia ellen
ben csökken, emiatt már kis mennyiségek is cukor- 
vizelést okoznak.

A belső elválasztáséi mirigyek közül a legsú
lyosabb elváltozást természetesen a betegség kiváltó 
oka, a pajzsmirigy mutatja. A fokozott elválasztás 
— kevés kivétellel — a mirigyállomány megna
gyobbodásával jár és a bonctani viszonyok miatt 
már aránylag kisfokú növekedése is tapintható és 
látható. A fokozott hormóntermelésü golyva felü
letesen megérintve puha, mélyebben benyomva 
kemény, rugalmas tapintató. Szövettanilag a kis 
erek és mirigyjáratok felszaporodása, kitágulása és a 
kolloidanyag csaknem teljes eltűnése jellemzi. A 
nagy, torzító Basedow-goivvák ritkák és növeke
désük lassú szokott lenni. Ä következményes belső 
elválasztású (inkréciós) elváltozások leggyakrabban 
a nemi mirigyek és az adrenalin rendszer csökkent 
működéséből, továbbá a thymus megnagyobbodá
sából állnak, általános érvényű szabály azonban 
nincs. A nemi élet terén mutatkozó hanyatlás, va
lamint az adrenalin termelésének csökkenése cél
szerű reakciók, mert csak kimélően hatnak az 
amúgy is túlizgatott kedélyre, idegrendszerre és



megerőltetett szívműködésre. A női nemi mirigyek 
érzékenyebbek a Basedow iránt és hormonjaik 
szorosabb kapcsolatban vannak a pajzsmirigy ható
anyagával. A nők hajlamosabbak is a Basedowra,. 
mint a férfiak, legalább a statisztika szerint e be
tegség elsősorban a nőket támadja meg. A terhesség 
rendesen nagyon rossz hatású, miért is nagyon 
sokan indokoltnak tartják a megszakítását; az 
egyéni különbségek azonban annyira eltérők, hogy 
vannak olyanok is, akiknek a terhesség határozot
tan javulást hoz. A csecsemőmirigy fokozott mű
ködése a legtöbbször (kb. 75°/o-ban) meglevő és 
egyúttal a legveszélyesebb szövődmény a belső 
elválasztási! rendszer részéről, mert sokszor okoz 
hirtelen halált.

Ez a minden tekintetben változatos tüneteket 
okozó betegség keletkezésében és lefolyásában is 
hasonlóan viselkedik. Néha szinte észrevétlenül,, 
évek alatt válik nyilvánvalóvá, máskor hihetetlen 
gyorsasággal, azt lehet mondani napok alatt vala
milyen súlyos alakjában áll előttünk. Nem kevésbbé 
sokféle a kórlefolyás is. Az enyhe esetek néha ön
magoktól teljesen és véglegesen meggyógyulnak,, 
máskor a gyógyulás csak időszakos, melyet újabb 
visszaesés követ és az ilyen hullámzás többször 
megismétlődhetik. A kifejezett ú. n. klasszikus Ba~ 
sedowok gyakran évekig ugyanazon a fokon ma
radnak, majd egyszerre csak minden különösebb 
ok nélkül hirtelen beköveikezik egy nagymérvű, 
rendszerint a szívre vonatkozó és így a lefolyást 
végzetessé tevő rosszabbodás. Általában elhúzódó, 
hosszantartó jel légii a pajzsmirigy fokozott műkö
dése (hyperthyreoidizmus), de azért nem ritkák 
azok az esetek sem, melyek viharos gyomor-bél- 
túneteket, sorozatos eszméletlenségi, ájulási roha
mokat és rövid idő alatt halált okoznak.
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A kóroktani kutatások a legtöbbször öröklékeny 
alkati hibát mutatnak ki. Néha csak a gyenge pajzs- 
mirigy öröklődik s az eltérő alkat miatt ugyanazon 
inger (p. o. fertőző betegség) hatására a család 
egyik tagján a pajzsmirigy csökkent működésű 
(hypothyreoidizmus), a másikon Basedow keletkezik.

A csökkent, vagy teljesen hiányzó hormon- 
elválasztás (hypothyreosis, illetőleg athyreosis) kö- 
vetkezményeképen mutatkozó megbetegedést először 
Curling írta le a múlt század hatvanas éveiben 
anélkül, hogy a pajzsmirigynek tulajdonította volna. 
Az összefüggést csak jóval később, 1882-ben a svájci 
Kocher derítette ki. Az eközben eltelt időben kü
lönösen Angliában és Franciaországban már többen 
figyeltek meg ilyen betegeket s egyiküknek, az 
angol ORD-nak különösen a nyálkás-vizenyős, nyers- 
tésztatapintatú bőr tűnt fel, amiről az akkor még 
névtelen kórt mixoedemá-nak nevezte el. A meg
jelölés az orvosi műszavak között polgárjogot nyert 
és alatta a pajzsmirigy csökkent működését (hy- 
pothyreoideás állapotot) értjük.

A myxoedema azonban tágabb fogalmat jelent, 
mint mondjuk a Basedow-kór, mert a csökkent 
pajzsmirigy működése (hypothyreoidizmus) úgy 
tüneteiben, mint lefolyásában nagyon eltérő asze
rint, hogy a fejlődés a növekedés alatt, vagy annak 
befejezte után kezdődik. A korai formánál az intel
lektus, a csontrendszer, a növekedés, a nemi miri
gyek kifejlődése is szenved, míg a későinél nem.

Ismerjük meg először a rendszeresebb képet 
adó, kevésbé változatos felnőttkorban jelentkező 
működéscsökkenés, az idiopathiás myxoedema, vagy 
myxoedema adultorum  tüneteit.

A legfeliiletesebb vizsgáló figyelmét sem ke
rülheti el az egészséges és a mvxoedemás emher 
bőre közötti különbség. Aki csak egyszer láthatott
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és tapinthatott ilyen bőrt, az soha el nem felejt
hető és mással össze nem téveszthető kórtünetet 
ismert meg. A változások nagyjából a követke
zők: a bőr megvastagszik, benne nyálka halmo
zódik fel, rugalmasságát elveszíti, nehezen, vagy 
alig mozgatható, hideg, száraz, pikkely szerű, leg
többször vértelen, halvány, alabástrom színű. A 
megduzzadás, megnagyobbodás rá szokott terjedni 
a szájat kibélelő nyálkahártyára, a gégére, nyelvre 
és csontvázizmokra is, de találtak már myxoedemás 
elváltozásokat mélyebben fekvő zsigereken is, igv 
a veséken, agyvelőn, stb. A bőrelváltozások legerő
sebbek az arcon és a végtagokon. Az arc döbbeni 
jellegét teljesen elveszíti, az arcjáték megszűnik, a 
hangulatokat, kedélyállapotváltozásokat nem tük
rözi vissza; a szemhéjak megduzzadása miatt meg
szűkült szemrésben mozdulatlan, fénytelen apró 
szemek ülnek, melyek fáradtan, lustán, bárgyú 
benyomást keltve tekintenek előre. A kéz- és lábfej 
duzzadt, az ujjak vastagok, nehezen hajlíthatok. A 
szőr és köröm kiszáradt, törékeny, a haj és szemöl
dök foltokban kihull.

A többi szerveken és működéseken létrejövő 
elváltozásokat röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy 
mindenben az ellenkezői annak, mint amit a Base- 
downál találtunk. Az idegrendszer körébe tehát az 
ingerlékenység, az anyagforgalom körébe az égés- 
folyamatok intenzitásának csökkenése mutatkozik.

Egyik legkorábbi jelenség a bágyadtság, ál
mosság, fáradtság érzése, minden mozgás kerülése, 
az állandó egykedvűség és az érdeklődés hiánya. 
Az intellektus még teljesen ép, a betegek maguk 
is észreveszik, hogy megváltoztak, szégyellik „lus
taságukat“, nem egy emiatt fordul orvoshoz. Majd 
előrehaladottabb állapotban jelentkezik az intelli
gencia csökkenése, az emlékezőtehetség gyengülése,
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mely utóbbi különösen a közelmúltban történtek 
elfelejtésében nyilvánul, tehát hasonlatos az elmé
nek az öregkorban oly gyakori eltompulásához. 
Az elmeműködéseknek, a gondolkodásnak ez a 
megváltozása nem szokott súlyosbodni és csak ki
vételesen előrehaladó jellegű, mikor is, túlnyomó 
számban búskomorság fejlődik ki. A mozgató ideg
középpontok petybúdtsége miatt az izmok tonus- 
talanok és ingerekre pl. a villamosizgatásra nehezen 
(a rendesnél erősebb áramra), lomhán húzódnak 
össze, minden, még a legcsekélyebb akaratlagos 

^mozgás is nagy megerőltetésbe kerül. Hasonló mó
don változik meg a zsigeri idegrendszer kormány
zása alatt álló szervek működése is. A szív lassab
ban húzódik össze, az egyes összehúzódások között 
nagyobb szünetet larl, ingerek alig érnek el hatást 
és csökkent izomtónusa miatt kitágul. A percenkénti 
érlökésszám 50—60, a vérnyomás a rendes alatt 
van és adrenalinnal szemben jóval érzéketlenebb, 
mint az egészségesé. A kitágult erek nem könnyen 
szűkülnek, ezért a myxoedemások nagyon érzéke
nyek a hideggel szemben, amit annál inkább tekin
tetbe kell venni, mert hőszabályozásuk egyébként 
is rosszul működik és időszakos, vagy állandó hő
süllyedés még megfelelő külső hőmérséklet mellett 
is előáll. Az izzadságmirigyek elválasztása úgyszól
ván teljesen kimarad, ami viszont a melegbeni 
hőszabályozást nehezíti meg és hőmérséklet emel
kedéseket okoz. A gyomor, valamint a bél szintén 
elvesztik tónusukat és mozgásuk meglassul. Az 
idült székszorulás a pajzsmirigy csökkent műkö
désének legáltalánosabb tünete. Néha 2—3 hétig 
sem ürül szék s a belek bomlási, rothadási termé
kei sok szövődményes megbetegedésre vezethetnek.

Az anyagforgalom csökken anélkül, hogy a 
táplálék emésztési munkája is megkisebbednék. Az
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alapanyagforgalom eddig ismert legnagyobb esése 
59% volt. Különösen kevés lesz a fehérjeszükséglet. 
Egészséges felnőtt ember 24 órára annyiszor 1 gr 
fehérjét igényel, ahány kiló a testsúlya (ez a fehérje
minimum). Basedow-betegnél a fehérjeigény egy- 
harmadára csökkenhet. Egészséges ember a fehérje
minimum fölött kapott fehérjemennyiségeket el
égeti (ezt hívják luxus fogyasztásnak, comsumptio- 
nak), viszont Basedow-beteg a többletfehérjét nem 
tudja elégetni, hanem felraktározza. A szénhvdrát- 
tolerancia az esetek túlnyomó számában felfokozott 
és még felemelt adrenalin adagokkal sem lehet 
cukorvizelést kiváltani. A zsírok elégetése szintén 
vontatott, az elhízás a gyakori tünetek közé tarto
zik, azonban ismeretesek elhízás nélküli súlyos 
myxoedemák is. A gázcsere a kis anyagforgalom
nak megfelelően leszáll; a testsúlykilóra számított 
oxigénfogyasztás 2 cm3, vagy ennél is kevesebb lesz, 
holott egészséges embernek kilónként és percen
ként az oxigénfogyasztása 3, 4, 5 cm3, sőt Basedow- 
betegé 6—7 cm3 is lehet.

A belső elválasztású (inkréciós) szerveket ille
tőleg, épúgy mint a pajzsmirigy fokozott működése 
esetében, a megbetegedést okozó pajzsmirigyet le
számítva itt sem találunk jellemző elváltozást. Még 
a leggyakoribb a női nemi mirigyek könnyebb 
mérvű csökkent működése.

Az egyéni panaszok a már említetteken kívül 
leginkább rheumás fájdalmak, hallucinációk, látás- 
és halláscsökkenés szoktak lenni.

A betegség okára vonatkozólag semmi kétség 
sem lehet. A pajzsmirigy csökkent működése az 
egyedüli előidéző és a tünetek, valamint a lefolyás 
súlyossága arányban vannak a hormónelválasztás- 
ban beállott csökkenés mértékével. A legrosszabb 
az, midőn az egész mirigyállomány pusztult el,



vagy ami ezzel egyenlőértelmű, a mirigyet eltávolí
tották. Régebben sűrűn fordultak elő az ilyen mi
rigyeltávolítás következtében kifejlődött myxoede- 
mák Basedow miatt végzett műtétek után. Azt tud
ták u. i., hogy azt a pajzsmirigy megnagyobbodása, a 
golyva okozza, de a hormónhiány következményeit 
még nem ismerték s az egész pajzsmirigyet kivették.

A felnőttkori myxoedema pajzsmirigykészítmé- 
nvekkel nagyon szép eredményekkel befolyásolható, 
de természetesen állandó kezelésre van szükség.

A pajzsmirigy fiatalkori csökkent működése 
^esetében meg szokás különböztetni a veleszületett 
és a növekedés befejezte előtt kezdődő alakot. 
Magától értetődően — egyenlő mérvű működés
csökkenés esetén — az utóbbi az enyhébb éspedig 
annál egyhébb, minél közelebb áll a felnőttkorhoz, 
minél későbbi eredetű. Ez képviseli az átmenetet a 
veleszületett (congenitalis) és a felnőttkori hormon 
zavar között. Eles határral azonban e háromféle 
myxoedemát egymástól elválasztani nem lehet.

Mint azt előbb már érintettük, főleg bárom 
pontban van különbség a fiatalkori és felnőttkori 
hormónzavar között, ezek az intellektus, a növe
kedés és a nemi mirigyek elváltozásai.

Az értelem az enyhébb esetekben csak vissza
marad fejlődésében, a gyermekek pár évvel kor
társaik mögött maradnak, a súlyosabbakban pl. vele
született teljes pajzsmirigy-hiány esetében, egyáltalá
ban nem éri el az emberi fokot. Az ilyenek beszélni 
sem tanulnak meg, csupán rikácsoló, állati hango
kat adnak, gyakran nem is hallanak, tehát süket
némák maradnak, környezetüket, a mindennap 
kezükbe kerülő tárgyakat nem ismerik meg, vize
letüket, széküket nem tudják tartani, röviden hülyék
ké, kreténekké válnak. Ezeket az eseteket — meg
különböztetésül a pajzsmiriggyel bizonyos fokig
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18. ábra .  13 éves Icám] velesziilelell myxoedemával. 
(E iselsbero szerint.)
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szintén kapcsolatban álló de inkréciós megbete
gedésnek mégsem tekinthető golyvás, csoportos 
kreténizmustól — szórványos kreténizmusnak 
nevezik (18. ábra).

A növekedés elmaradása és hihetetlen lassú
sága, arányos törpeséget eredményez. Az egyéb 
eredetű arányos törpeségtől a myxoedemásat az 
különbözteti meg, hogy egyrészt hormóngyógy- 
kezelésre gyorsan javul, még akkor is, ha azt a 
húszéves kor körül kezdik, másrészt a fej arány
talanul nagy. A késői beavatkozás azért hatásos,, 
mert a csontokat termelő porcok és kötőszövet 
i^en soká nem csontosodnak el. Tudunk egyénről,, 
akin a koponyacsontok közötti kötőszöveti hártya,, 
az ű. n. kutacs (fejelágya) még húsz éves korában 
is megvolt. A tógák, körmök és szőrözet szintén 
rosszul és lassan fejlődnek ki (19—20. ábra).

A nemi mirigyek és a külső nemi szervek 
csökevénvesek, csenevészek, a nemi hormonok 
elválasztása nagy fokban csökkent, úgyhogy az. 
ivarérés és az ezzel kapcsolatos változások elma
radnak, vagy azoknak csak halvány nyomait talál
juk meg.

A szervin üködésekre, az anyagforgalomra 
ugyanaz áll, ami a felnőttkori súlyosabb esetekre.

Egyedüli orvossága ennek is a pajzsmirigy- 
készítmény és minél korábban veszi kezdetét a 
kezelés, annál kevesebb nyom marad vissza.

A m e l l é k p a j z s m i r i g y e k  fokozott hor
montermelésének tüneteiről nincs sok mondani
valónk. Ezt a kórképet (hyperparathyreosis)  mint 
mesterségesen előidézett állapotot nem ismerjük. 
Mint megbetegedés — tudomásom szerint — ez 
évben került be először az irodalomban, egy Ame
rikában észlelt eset kapcsán. A daganat következ
tében megnagyobbodott mellékpajzsmirigyű betegen

9
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19. ábra. Az előbbi képen ábrázolt leány balkezének 
Röntgen-képe. (Eiselsberg szerint.)
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20. ábra. IS éves egészséges leány balkezének 
Röntgen-képe. (Eiselsberg szerint.)

9’
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a következő tüneteket találták: Számos kisebb- 
nagyobb csontdaganat fejlődött ki, a csontszövetben 
lévő üregek kitágultak, izomgyengeség lépett felr 
vesekő képződött, a vér mésztartalma a rendes fölé 
emelkedett s a vizeletben kiürült mészsó mennyi
sége is jóval nagyobb volt az átlagnál. E tünetek 
a mellékpajzsmirigy-daganat eltávolítása után majd
nem teljesen elmúltak, még az egyik csontdaganat 
is visszafejlődött, egyszóval az állapot lényegesen 
javult.

A mellékpaizsmirigy csökkent hormonterme
lése (a hypoparathyreosisj, vagy teljesen hiányzó 
elválasztása fa parathyreosis) gyakran előforduló 
és sokat tanulmányozott betegség, mely lényegében 
nem különbözik a fiziológiás fejezetben tárgyalt 
kiirtás következményeitől.

Az uralkodó tünet itt is a görcsökre való 
hajlam, a görcskészség és a közbülső anyagcsere, 
elsősorban a mész-anyagcsere zavara. Az idegek 
fokozott ingerlékenysége s az ennek következtében 
már enyhe ingerekre kiváltható görcsök annyira 
jellemzők, hogy a betegség erről nyerte a nevét is 
(tetania parathyreopriva). A görcsök létrejöhetnek 
látszólag minden ok nélkül, vagy olyan erősségű 
ingerekre, melyek egészséges egyénben legfeljebb 
egyszeri közönséges összehúzódást váltanak ki és 
végül — anélkül, hogy előzőleg csak gyanúra is 
lett volna alap — valamilyen (legtöbbször fertőző) 
betegség, vagy a szervezetet a rendesnél nagyobb 
mértékben igénybevevő állapot (pl. terhesség, 
túlerőltetés, stb.) kapcsán. Az első két esetben 
nyíltnak, utóbbiban rejtettnek, vagy lappangó
nak mondjuk a tetániát. Mindkét forma lehet 
súlyosabb, vagy enyhébb aszerint, hogy a 
görcsrohamok ritkán, vagy gyakran követik 
egymást, csak a végtagokra korlátozódnak, vagy
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ráterjednek a törzsizmokra s a zsigerek síma 
izmaira i s ; továbbá, hogy az anyagforgalmi zava- 

. rok milyen szervekben és milyen mértékű káro
sodást okoznak. E tekintetben itt is — mint az 
inkréciós hypofunctióknál általában — a hormon- 
termelés csökkenésének mértékén kívül főleg alkati 
tényezők a döntők. A kiváltó ok és a klinikai 
lefolyás alapján a nyilt tetániákat is több csoportba 
szokás osztani, számunkra azonban teljesen elegendő 
a teljes hiány és a csökkent inkrétumtermelés 
előidézte esetek különválasztása. A rejtettek közül 
a^ epitheltestekhez több-kevesebb köze van a ter
hesség és szoptatás alatt, a fertőző betegségek és 
mérgezések után, végül az emésztőszervek — tűl- 
nyomóan gyulladásos természetű — heveny meg
betegedése után jelentkező görcsrohamoknak. A 
rejtett, vagy másodrendűnek is nevezhető tetániá
kat addig, amíg kóroktanuk tökéletesen nem tisz
tázódik, a leghelyesebb gyenge mellékpajzsmirigy 
következtében kifejlődő betegségeknek tekinteni.

A görcsök leggyakrabban állandóan tartó össze
húzódások formájában fejlődnek ki, tehát tónusosak, 
a  clonusos görcsök ritkák. Rendszerint fájdalmat
lanok s alig okoznak kellemetlenebb érzést, mint 
azok a görcsök, amelyeket akkor kapunk, ha valami 
pillanatnyi zavar támad egyik végtagunk vivőeres 
keringésében. A legközönségesebb a két felső 
végtagnak a görcse, azután az alsó végtagoké; a 
törzsizmok görcse, valamint a féloldali rohamok 
elég ritkák. Legtöbbször a végtagok valamilyen 
jellemző tartást vesznek fel, úgyhogy a betegnek 
egyszerű’ megtekintése elég lehet a betegség fel
ismeréséhez. Ilyen p. o. az ú. n. „szülésztartás“, 
amikor a könyök-, csukló- és kéztőízület be van 
hajlítva, az ujjak zártak s az ujjízületek megfeszí
tettek ; vagy ilyen a szétterpesztett ujjtartás. Néha
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a görcs ökölbe szorítja a kezeket és ez a szorítás 
lehet oly erős és oly sokáig tarthat, hogy a tenyér 
kisebesedik. A zsigerek síma izmai sem mentesek 
a görcskészség alól. A hörgők, a gyomor és bél
rendszer s az erek görcse a leggyakoribb. Az első 
leginkább gyermekeken fordul elő gégegörccsel 
együtt és néha oly heves, hogy a lélekzés teljesen 
megáll és fulladásos halált okoz. Az emésztőrend
szerben a görcsök megakadályozhatják az emésztő
nedvek elválasztását, a tartalom továbbjutását, a 
gázok eltávozását. Az érgörcs miatt halvány a bőr, 
azonkívül szenved a hőszabályozás, a nyálelválasztás 
és általában a közérzetre rossz hatású. A görcsök 
tarthatnak percekig de tarthatnak órákig is. Tág 
határok között változik a rohamok száma, gyer
meken észleltek egy nap alatt nyolcvanat is. 
A kiváltó ok — mint arról már az elején szó volt 
— igen sok minden lehet, mert a tulajdonképeni 
ok az idegrendszer, mégpedig úgy a központi, mint 
a zsigeri idegrendszer túlzott érzékenysége, fokozott 
ingerlékenysége, ami rendszerint legnagyobb fokú 
a mozgató, kisebb fokú az érző és legkisebb az 
autonóm idegeken.

Az idegrendszer rendkívüli ingerlékenységét 
kísérletileg a különféle, mechanikai, villamos, hő, 
stb. ingerekkel való izgatással lehet beigazolni, mert 
kisebb erősségben hatásosak tetániásokra, mint 
egészséges egyénekre, amit úgy szoktunk röviden 
mondani, hogy az ingerek küszöbértéke1 leszállt. 
Ezenkívül megrövidül az inger behatása és az 
összehúzódás kezdete közötti idő, a lappangási idő 
is, továbbá az ingerület könnyen áttevődik a szom
szédos idegekre, idegközéppontokra, illetőleg az

1 Az inger küszöbértékének  a még épen ha tás t k ivá ltó  
leggyengébb (legkisebb intenzitású) ingert nevezzük.
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általuk ellátott izmokra. Az egyenáram küszöbértéke 
pl.8—l()-szer kisebb, mint ép mellékpajzsmirigyűeké. 
Az idegrendszer megzavart működésének egy távo
labbi kihatása az ű. n. táplálkozási (trophikus) 
zavarokban nyilvánul meg. Minden ideg ugyanis a 
különleges működésén kívül (érző, mozgató, elvá
lasztást fokozó, csökkentő, stb.) bizonyos fokig 
kormányozza az általa ellátott szervek, szövetek 
anyagcseréjét is és ha az idegrendszer beteg, hiába 
áll elegendő táplálék a szervek rendelkezésére, azt 
nem tudják helyesen és megfelelő mennyiségben 
felhasználni, úgyhogy a valóságban olyan változáso
kat szenvednek, mintha „éheznének“. Milyen módon 
fejti ki az idegrendszer eme trophikus befolyását, 
nem tudjuk, de annak létezését kétségtelenül bizo
nyítják mindazon beavatkozások, melyek valamely 
szervet, vagy szövetet idegétől megfosztanak. Ezért, 
t. i. a táplálkozást kormányzó hatás megszűnte 
miatt hamuinak meg az elölt idegű fogak, sorvad
nak el az érző idegek megbénulása után az izmok. 
Tetánia esetében a táplálkozási zavara  bőrre, szőrö- 
zetre, körmökre és a szemgolyó bizonyos hámsejt
jeire korlátozódik. A bőr, szőr és körmök nagyjá
ból úgy változnak meg, mint azt már más hormón- 
elégtelenséggel kapcsolatban tapasztaltuk. A fog
zománc csak azon fogakon képződik rosszul, melyek 
a tetániás időben épen fejlődésben voltak és a 
zavar ezen időszak elmúltával megszűnik. Innét 
van, hogy olyanokon, akiken hosszabb roham 
mentes, rejtett időszakok voltak, a fogakon víz
szintes barázdáltságot találunk, mert zománccal borí
tott és -zománctalan részek váltakoznak egymással. 
A szemen ez okból gyakori a hályogképződés. Ter
mészetesen nem minden tetánia jár  hál}rogkeletke- 
zéssel, aminthogy a trophikus téren mutatkozó el
változások is épen olyan sokfélék lehetnek erős-
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ség, eloszlás tekintetében, mint az egyéb tünetek. 
A leggyakrabban a terhességgel kapcsolatos tetánia 
esetében figyelték meg a hályogképződést.

Az anyagcsere zavaraira, továbbá a k a l c i u m  
viselkedésének, szerepének és jelentőségének a 
tetániával való összefüggésére üjból kitérnünk fölös
leges, mert csak ismétlés volna, hiszen ezeket a 
kérdéseket a fiziológiás részben már megbeszéltük.

A többi belső elválasztásü mirigyen szabály
szerű működésváltozást eddig nem észleltek, szór
ványosan az adrenalin rendszer és a pajzsmirigy 
fokozott működését tapasztalták.

A gyógykezelés mirigyátültetésből, mirigy
kivonatok, vagy a CoLLiP-féle parathyrin és foszfor 
ill. mészsók alkalmazásából áll. Azonkívül — a 
kiirtási kísérletekkel kapcsolatban elmondottaknak 
megfelelően — fontos szerepet játszik a lehetőleg 
hűsszegény, főleg tejből és növényi eredetű táp
szerekből összeállított étrend. A különböző eredetű 
tetániák azonkívül megfelelő különleges kezelést is 
igényelnek.

Az egyes letánia-féleségek lefolyása és gyó
gyulási kilátásai szintén nagyon változók. Főleg 
a gyomor-, béltünetekkel járók között vannak 
olyanok, melyeknek kezelése alig kecsegtet remény
nyel, még a tüneteket sem tudjuk csillapítani és 
rövid időn belül halállal végződnek ; viszont vannak 
nagyon szépen gyógyuló, mondhatnánk nyomta
lanul eltűnő tetániák is.

A h a s n y á l m i r i g y  hyperfunctiója, a foko
zott insulintermelés, mint megbetegedés, ismeretlen. 
A kísérletileg előidézett hyperfunctióval az előző 
fejezetben találkoztunk s az ott elmondottakhoz 
csupán annyit fűzhetünk hozzá, hogy az anyagfor
galomra gyakorolt hatása miatt az újabb időben 
hizlalókúrákat végeznek insulinnal főleg idült fér-
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tőző betegségben leromlottakon, elerőtlenedetteken 
(tüdőbetegeken, stb.) és az eddigi jelek szerint az 
eredmények nagyon kedvezőek.

A csökkent insulintermelés következtében 
kifejlődő betegséget, a cukorbajt, vagy diabetes 
mellitus-1 szintén ismerjük már nagyjából s tudjuk, 
hogy a négy legfontosabb ismertető j e l e : magas 
vércukor-tartalom, acetontestek és cukor jelenléte 
a vizeletben (acetonuria és glykosuria), végül foko
zott vizelet-elválasztás (polyuria). Bár kétségtelenül 
szoros összefüggésben van a hasnyálmirigy csökkent 
insulintermelésével, a szénhydrátforgalom szabá
lyozásában résztvevő sok tényező miatt nem tekint
hető tisztán e mirigy megbetegedésének, és hogy 
mégis itt tárgyaljuk, az elsősorban az insulinnak 
semmivel nem pótolható gyógyító hatásában leli 
magyarázatát.

Egyike a legtöbbet tanulmányozott, legáltalá
nosabban elterjedt és a legtarkább képet mutató 
anyagcsere betegségeknek, melyről már az ó-egyip
tomiak is tudtak és a vizelet megkóstolásának 
segítségével győződtek meg. Megtaláljuk minden 
népnél, minden éghajlat alatt és minden táplál
kozási mód mellett. Jelentkezhetik a csecsemő
korban és a késő aggkorban, tarthat hetekig, de 
tarthat évtizedekig is. Megmaradhat minden szub
jektív kellemetlenség nélkül és elviselhetetlen szen
vedéseket okozva az öngyilkosságba kergetheti 
a beteget.

Klinikailag három, ú. m. enyhe, közepes és 
sülyos fokozatát különböztetik meg. Enyhének 
tekintik akkor, midőn egyszerű szénhvdrátmegvonás 
elegendő a tünetek megszüntetéséhez, közepesnek 
akkor, ha ezenkívül a fehérjemennyiséget is erősen 
csökkenteni kell és súlyosnak, ha ezen étrendi 
változtatásokra nem javul.

I



Az ilyen, tisztán a szénhydrát-tolerancia alapján 
való osztályozás nem egészen helyes, mert a 
lefolyást, a kimenetelt egyéb tényezők is számot
tevő'mértékben befolyásolják, úgyhogy a cukorbaj 
lehet jó tolerancia mellett is súlyos és rossz tole
rancia dacára is aránylag enyhe. Elsőrendű jelen
tősége van többek között az életkornak, az örök- 
löttségnek, a hozzácsatlakozó betegségeknek, az 
életmódnak. A fiatalkorúak cukorbaját csaknem 
mindig súlyosnak kell tartanunk éspedig annál 
súlyosabbnak, minél korábban kezdődött. A tapasz
talat szerint ugyanis a húsz éven innen a még oly 
enyhének mutatkozó esetek is rövidesen súlyos 
alakba mennek át és a legtöbbször makacsul ellen
állnak mindenféle gyógykezelésnek és csak ritka 
kivétel, midőn enyhe formában évtizedekig meg
maradnak. Az aggkorban (a hatvanas évek után) 
szintén veszedelmes, mert a szervezet már hanyat- 
lani, erőtlenedni kezd és könnyen társulnak hozzá 
egyéb olyan megbetegedések, melyek az enyhének 
indult bajt komollyá teszik. Az öröklékenvséget 
annyiból érdemes és szükséges figyelembe venni, 
mert ha a családban már voltak súlyos diabetesek, 
úgy valószínű, hogy az a utód betegsége is h-asonló 
lesz, míg ellenkező esetben a kilátások kedvezőbbek. 
A nyugalmas életmód nagyon előnyösen támogatja 
a gyógyszeres és étrendi kezelést, míg a sok 
izgalommal, vagy erősebb testi munkával egybe
kötött hivatás, foglalkozás hátrányos, azért a külön
böző társadalmi és vagyoni helyzetű egyének 
ugyanazon cukortoleranciája nem ítélhető meg 
egyenlően.

Ezeken kívül még sok egyéb olyan tényezőt 
lehetne felsorolni, melyek nem közönbösek az 
orvosra nézve, midőn betegének állapotát megítéli, 
e helyen azonban még csak egyet szeretnénk
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kiem elni: az acetonvizelést. Az acetontestek mennyi
sége nagyon fontos jelzője a betegség jó- vagy 
rosszindulatú természetének. Ha aránylag kevés a 
cukor a vizeletben és jó a tolerancia, de sok az 
acélöntést, ez komoly veszélyt rejt magában, sőt 
figyelmeztető jele gyors, váratlan súlyosbodás eshe
tőségének ; ellenben a kevés acetonvizeléssel járó 
esetek még akkor is több reménnyel és jobb kilá
tással biztatnak, ha a cukorürítés bő és a toleran
cia nagyobb fokban csökkent.

A diabetessel kapcsolatos szervelváltozások fel- 
; sorolása majdnem lehetetlen, mert nagyon sokféle 

szövődménye szokott lenni. Mondhatnánk, nincsen 
olyan szerv, melyet meg ne támadna, melyen eny
hébb, vagy súlyosabb működészavarokat ne okozna. 
A gyakoribb és következményei miatt fontosabb 
tünetek és szövődmények az alábbiak.

Az idegrendszer részéről fokozott ingerlékeny
ség, a munkakedv hanyatlása, állandó fáradtság- 
érzés, aluszékonyság, az emlékezőtehetség gyengü
lése. Meglehetősen gyakoriak továbbá a különböző 
érzészavarok, melyek főleg egy, vagy több érzés
féleségnek valamely bőrterületen mutatkozó hiá
nyából állnak, valamint ideggyulladások, táplál
kozási zavarok, bénulások és neuralgiás fájdalmak.

A szíven legtöbbször tágulással járó meg
nagyobbodás és az izomzat elgyengülése található. 
Az érrendszeren korán fejlődik ki az elmeszesedés, 
ezenkívül nem ritkák a verőérgörcsök és a foko
zott vérnyomás.

Az emésztőrendszer elváltozásai leginkább 
gyulladásos természetűek. Gyulladások keletkeznek 
a száj nyálkahártyáján, a foghúson, a fogak csont
hártyáján, utóbbiak nagy hajlandóságot mutatnak 
a szúvasodásra és — valószínűleg trophikus zavarok 
miatt — meglazulnak, kihullanak. A gyomor- bél-
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rendszer tónusa csökken, a nyálkahártyákat idült 
hurut támadja meg, az emésztőnedvek elválasztása 
rendszerint a fiziológiás mérték alatt m a ra d ; eny
hébb esetekben az ideges gyomorpanaszok gyako
riak. A bővizelés állandó szomjúságot okoz, ezért 
nagymennyiségű folyadékot isznak a betegek, ami 
néha gyomortágulásra és gyomorsüllyedésre vezet. 
Ilyen elváltozások miatt az emésztés tökéletlen lesz 
és bélhuruthoz hasonló állapot fejlődik ki.

A veséken enyhébb természetű tünet a rájuk 
háramlóit fokozott munka miatt létrejött meg
nagyobbodás, súlyosabb a veseerek elmeszesedése, 
mely utóbbi nemcsak sok szenvedést okoz, de 
végzetes kimenetelű szövődmények kútforrása is.

Az eseteknek csaknem felében a szem is 
szenved. A szemgolyó belső nyomása csökken, a 
fénytörés megváltozik, rövidlátóság (myopia) s 
hályog keletkezik, a lencse elveszíti rugalmasságát, 
a látóidegen és látóhártyán gyulladások fejlődnek ki.

A belső elválasztási! mirigyek közül leginkább 
a pajzsmirigy fokozott működésével és a nemi 
mirigyek működésváltozásával találkozunk.

A bőr viszketése, bőrgyulladások, a bőr gom
bás természetű megbetegedései, a haj, szőrözet 
kihullása a cukorbaj gyakran észlelt melléktünetei.

Általánosan ismert, hogy cukorbetegek sebei 
nagyon nehezen gyógyulnak és az insulin felfede
zése előtt sok halálesetnek volt oka a rossz seb
gyógyulás következtében létrejött különböző szö
vődmény. Mi hátráltatja voltaképen a sebgyógyulást 
és mi az oly gyakori kifekélyesedések előidézője, 
nem tudjuk biztosan, valószínűleg elsősorban 
acetonmérgezés. Ugyancsak ennek tulajdonítják a 
cukorbetegeknél sokkal gyakrabban előforduló, 
kloroformnarkózis okozta, szívbénulásos halálokat.
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A szövődmények közül a legveszedelmesebb 
a központi idegrendszer acetontestek okozta mérge
zése : a b ó d u l a t ,  a coma diabeticum. Még nincsen 
ugyan lezárva e súlyos kórkép kifejlődésének, 
keletkezésének a kérdése, a viták még folynak 
arról, hogy a vér kémhatása előzőleg megsavanyo- 
dik-e már, vagy csak később az eszméletlenség 
alatt, hogy az acetontestek közül melyik az igazi 
kiváltója; az azonban kétségtelen, hogy mérgezés 
és aki csak egyszer is látott valódi cukorkómát,, 
azt másnak nem is tekintheti. Felismerése és más 
eszméletlenséggel járó betegségektől való elkülöní- 

} tése (szívgyengeség, agyvérzés, stb.) nem nehéz, 
mert már messziről elárulja a lélekzés menete és 
az acetonnak a szájból kiáramló sajátságos, friss 
gyümölcsre emlékeztető szaga. A lélekzés mély éŝ  
szapora légvételekből, vagyis zihálásból áll. A ren
des, percenkint 15—20 helyett 25—30 a lélekzés- 
szám s az egyes be- és kilélekzések mélyebbek, 
erőteljesebbek. Olyan jellegzetes az ilyen lélekzés, 
hogy az egész betegségre ez hívta fel a figyelmet, és 
első tüzetes leírójáról külön névvel K u sS M A U L -fé le  
lélekzésnek nevezték el. A minden vizsgálat nélkül 
megállapítható ezen tüneteken kívül van még egy 
harmadik is, mely szintén jellemző és elkülönítő 
értékű : a szemgolyó csökkent belső nyomása. Meg
tapintva a kómás beteg szemeit, azokat puháknak 
találjuk, gyakran ujjal benyomhatok. A többi 
tünetek hasonlók a más eredetű eszméletlenség 
tüneteihez, tehát teljes öntudatlanság, mély bódulat, 
szapora érlökés, vérnyomás-és hőmérsékletsüllyedés. 
Kifejlődhetik a kóma minden előjel és kimutatható 
külön ok nélkül, de rendszerint fáradtság, aluszé- 
székonyság, étvágytalanság, a mozgató idegek foko
zott izgalma által kiváltott mozgásélénkség s többé- 
kevésbé általánosnak mondható rosszullét előzi

í
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meg. A kóma tartama 10—14 óránál nem szokott 
hosszabb lenni s a megelőző rosszullét is körül
belül ugyanannyi ideig tart. Az insulin felfedezése 
óta a kóma gyógyításának sikerei lényegesen 
javultak, mert míg ezelőtt a kifejlődött esetek 
csaknem kivétel nélkül menthetetlenek voltak, addig 
ma a halálozási arány 35—40 %  körül van.

Úgy veszélyességét, mint gyakoriságát tekintve 
a második helyet foglalja el a szövődmények között 
a s z ö v e t e l h a l á s ,  a gangraena. Az öreg, 60—70 
éves embereket támadja meg. Rendesen az alsó 
végtagokon jelentkezik, azonkívül előfordulhat a 
kezeken, fülcimpákon, az orrcsúcson és általában 
olyan helyeken, melyeken a vérkeringés kevésbé 
erőteljes, kevésbbé élénk. Kedvező esetben felüle
tesen megállapodik, az elhalt részek lelökődnek s 
az alatta maradt egészséges szövet pótolja a hiá
nyokat. Veszedelmesek azok az elhalások, melyek 
— vagy mert elhanyagolták, vagy mert ellenállnak 
a kezelésnek — mint nyitott, genyező, bűzös sebek, 
a mélybe terjednek. Minden egyes ilyen seb nem
csak állandó tárt kapu a fertőzés számára, de a saját 
bomlásfolyamatai révén is mérgezi az am ügy is 
meggyöngült ellenállóképességü szervezetet. -

A cukorbajos egyéb társmegbetegedéseit (tüdő
vész, vérbaj, rák, stb.) mindig komolyabban kell 
megítélni, mint másét és a különleges gyógyításon 
kívül a főteendő a cukorbaj lehető erőteljes 
kezelése.

A gyógykezelésben természetesen elsőrendű 
helyet foglal el a hormóntherápia, az insulin, 
azonban a régi, főleg étrendi és alkáli adagolásból 
álló gyógyeljárások szintén teljes értékűek és nél
külözhetetlenek maradtak. Olyan esetekben, ami
lyenekkel szemben azelőtt úgyszólván tehetetlenül 
állott az orvos, mint műtét, sérülés, kóma, szövet-



elhalás, kelevénykór, stb., ma csaknem mindig sike
rül a beteget egy megfelelő insulinkezeléssel a kriti
kus időkön átsegíteni. És mégis, épen az insulin fel
fedezése és a vele folytatott kísérletek bizonyítják 
a legmeggyőzőbben, hogy a cukorbaj nem tisztán a 
hasnyálmirigy csökkent működése nemcsak insulin- 
hiánv, hanem valamilyen más, jóval általánosabb 
és a szervezetet megmérgező anyagcsere betegség. 
A sok kísérlet, vizsgálat, klinikai és bonctani anyag 
dacára még mindig nem tudjuk, hogy voltaképen 
honnét indul ki az anyagforgalmi zavar, melyik 
szerv betegszik meg elsődlegesen (legtöbben az 

'idegrendszerre, vagy a májra gondolnak) és mi 
módon, a betegség mely időpontjában kapcsolódik 
bele a hasnyálmirigy. A tények annyit mutatnak 
•csak, hogy a cukorbaj súlyossága és a hasnyál
mirigy állapota között igen gyakran nagy ellentét 
van, aránylag ép mirigyműködés esetében is lehet 
súlyos és fordítva, csaknem teljesen tönkrement 
insulint termelő rész mellett is lehet enyhe; 
továbbá, hogy az acetonvizelés épenolyan fontos, 
vagy talán még fontosabb, mint a cukorvizelés s ezt 
az insulinnal nehezebb befolyásolni; végül sok 
esetben az insulinkezelés csődöt mond és a beteg 
sorsán nem tudunk változtatni.

A m e l l é k v e s é k  k é r e g á l l o m á n y ' á n a k  
önálló fokozott hormontermelése meglehetősen 
ritkán és úgyszólván egyedül nőknél fordul elő. 
Egy 44 kórleirást magában foglaló összeállítás 38 
nőről és 6 férfiről szól. A betegséget főleg a nemi 
szervek túlkorai fejlődése, továbbá a rendkívül dús 
szőrözöttség jellemzi. Az utóbbiról nyerte elneve
zését is, amennyiben b o z o n t o s s á g ,  hirsutismus 
néven szokták emlegetni (más neve : genitointer- 
renalis betegség). Minthogy a legkifejezettebb elvál
tozások a nemi szerveken és az általános fejlődésen
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nyilvánulnak meg, nem jelentéktelen különbség 
van aközött, hogy a betegség mikor, az ivarérés 
előtt, vagy azután kezdődött.

A gyermekkorban aránytalan részleges fejlett
séget, mondhatnánk koravénséget tapasztalunk. A 
test ugyan megtartja gyermeki arányait, tehát a 
felső fele hosszabb, mint az alsó, de a csontosodás 
korán befejeződik, az állandó fogak is a rendesnél 
jóval hamarább jelennek meg, a külső nemi szervek 
olyanok mint a felnőtteké, a szakáll, bajusz és 
szeméremszőrök kinőnek. Egy 5 Ч2 éves gyermekről 
szóló leírás szerint az illetőt a felnőttek osztályán 
helyezték el, mivel minden tekintetben 15 éves fiú 
benyomását keltette. Egy másik adat 7 éves leányra 
vonatkozik, aki annyira fejlett volt, mintha 20 éves 
lett volna. A koraérettség azonban nem szokott 
általános lenni, így a nemi ösztön, a belső nemi 
szervek, az értelem rendesen a valódi kornak 
megfelő fokot, illetőleg nagyságot mutatnak. A leg
többször a fentiekhez még elhízás, különösen az 
arc elhízása is társul.

A felnőtteken a nemi működés zavarát látjuk,, 
p. o. a nők tisztulása elmarad és szokatlan helyek, 
mint a has, hát, vállak elszőrösödése (bajusz, szakáll 
növése) mutatja a kéreg fokozott hormontermeléséi.

A kiváltó ok rendszerint daganat és mint
hogy az esetek legnagyobb százalékában az rossz
indulatú, a gyógyítás nem sok reménnyel bíztat és 
a korán kezdődő áttételek miatt a műtéti beavat
kozásra csak átmeneti javulás következik be.

A csökkent működésre vonatkozólag nagyon 
kevés támpontunk van. Olyan megbetegedés, mely
ben a velőállomány teljesen ép volta mellett egye
dül és kétségtelenül csak a kéreg lett volna csök
kent működésű, nem ismeretes. Néha ugyan vannak 
körülírt giimők a kéregben, de ez még — mint
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azt az általános részből tudjuk — nem jelent szük
ségképen csökkent hormontermelést, vagy még he
lyesebb kifejezéssel élve, hormónhiányt.

3. A zsigeri idegrendszert befolyásoló hormon 
müködésének zavarai.

A m e l l é k v e s é k  v e l ő á l l o m á n y á n a k  
fokozott adrenalin termelése nagyon ritkán észlelt 
megbetegedés. A kiváltó ok rendszerint valamilyen 
daganat. A főtünet a magas vérnyomás, az ú. n. 
hypertonia, melyhez másodlagosan különböző kóros 
bőrelváltozások (elsősorban korai és nagykiterjedésü 
érelmeszesedés) járulnak. A kórlefolyást és kime
netelt részben a daganat természete, részben az 
erek állapota határozza meg.

A csökkent működés époly kevéssé ismert, 
mint a tisztán a kéregre szorítkozó hasonló zavar.

4. A nemi működést befolyásoló mirigyek 
hormonjainak működési zavarai.

A t о b о z m i r  i g у (epiphysis) fokozott műkö
déséről sem mint betegségről, sem mint kísérleti
leg előidézett állapotról nem tudunk.

Csökkent működése, ha a működészavar az 
ivarérettség korán túl kezdődik, vagy teljesen 
tünettelen, vagy különböző anyagforgalmi rend
ellenességekben nyilvánul meg.

Egyes esetekben nagyfokú elhízást észleltek, 
máskor erős lesoványodást, vagy csupán vízforgalmi 
zavarokat (bővizelést, polyuriát).

Az ivarérés kora előtti hormónhiány, illetőleg 
elégtelenség a fiziológiás részből már ismert korai 
ivarérést, a hossznövekedés meggyorsulását és az 
elmeműködésnek az életkort meghaladó fokra való

10
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kifejlődését sietteti. Anyagforgalmi zavar, leginkább 
kóros kövérség, ilyen korai csökkent működés ese
tében is előfordul.

Az összes eddig észlelt és nyilvánosságra 
hozott kóresetek száma azonban nagyon csekély 
ahhoz, hogy azokból komoly következtetéseket 
lehetne levonni a mirigyek akár fiziológiás, akár 
kórélettani jelentőségére vonatkozólag, sőt még azt 
sem lehet ezek alapján bizonyítani, hogy valóban 
a hormóntermelő szervek közé tartozik. A leg
többször daganat váltja ki a működéscsökkenést, 
márpedig a mirigy bonctani helyzete olyan kényes, 
hogy már csekély térimé megnagyobbodása is 
akadályozza az agykamrák folyadékkeringését, ami 
a koponyánbelüli nyomás emelkedését, az agy
állomány vizenyőjét s más ehhez hasonló súlyos 
központi idegrendszeri elváltozásokat von maga 
után. Komoly érvek szólnak amellett, hogy a köz
ponti idegrendszer is okozhatja a nemi érés idő
előtti bekövetkeztét.

A gyógykezelés, minthogy a műtét nagyon 
súlyos és veszélyes, leginkább a hiányzó hormon 
pótlására szorítkozik, az eredmények azonban nem 
nagyon biztatók és a különböző kivonatok sem a 
tüneteket, sem a betegség komoly kifejlődését nem 
tudják megbízható módon megakadályozni.

A tulajdonképeni n e m i  m i r i g y e k  hor- 
mónműködése háromféle módon térhet el a fizio
lógiás állapottól, amennyiben a fokozott és csök
kent termelésen kívül mindkétféleség (hím és női) 
jelen lehet, működhet ugyanabban az egyénben, 
miáltal sem nem tisztán férfi, sem nem tisztán női 
jellegű, hanem vegyesnemű egyed, úgynevezett 
csira (hermaphrodita)  alakul ki.

A felnőttkori hyperfunctio, a fokozott nemi 
ösztön inkább csak elméleti lehetőség, a gyakor-
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lati orvostudományok és általában a gyakorlati 
•élet szempontjából semmi jelentősége sincs. Az 

|  .egyetlen jellemző tünet ugyanis csak a fokozott 
' nemi ösztön volna, ennek megállapítása azonban 

nagyon körülményes és bizonytalan, mert nehéz 
meghatározni mennyire terjed a normális nemi 
ösztön, milyen intenzív nemi élet tekinthető még 
fiziológiásnak, hol van az a határ, ahol a kórosan 
fokozott hypersexualismus kezdődik. Az éghajlat, 
a  faj, öröklött tulajdonságok, az életmód, életkor, 
stb. olyan sok oldalról befolyásolják az egyén 
nemi képességeit, hogy szabályok felállítása csák
óéin lehetetlen. Régebben, különösen a középkor
ban gyakrabban foglalkoztatta a törvényhozókat 
ez a kérdés a házastársi kötelességek teljesítésével, 
illetőleg a házasfél jogaival kapcsolatban és egyes 
államokban az idevonatkozó rendelkezések egész 
sorát adták ki. Ma azonban, minthogy a legtöbb 
törvénykönyv a házasság felbontásakor a másik 
házasfél túlzott nemi igényeit okul nem fogadja el 
s ez irányban bizonyításnak sem ad helyet, tör
vényszéki orvosi szempontból is elveszítette fon
tosságát. A régiektől maradt ránk a kórosan foko
zott nemi ösztön elnevezése is (férfiaknál s a t y r i s -  
m u s, nőknél n y m p h o m a n i a ) .  A nympho- 
mánia példája gyanánt Kleopátrát szokták felem
líteni, aki a történetírók feljegyzése szerint egyetlen 
éjszakán több mint száz férfit tisztelt meg király
női kegyeivel.

A gyermekek korai ivarérése, a nemi ösztön 
időelőtti jelentkezése (pubertas praecox), vagy a 
nemi szervek túlságos fejlettsége (hypergenilalismns) 
mint tisztán csiramirigy elválasztási zavar szór
ványos jelenség és következményeiben szintén 
alárendelt jelentőségű állapot. A legtöbbször egyéb 
hormóntermelő szervek, mint az interrenalis rend-

10*
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szer, a tobozmirigy megbetegedése is kimutatható 
s az ilyen korai nemi érések az ott mondottaknak 
megfelelően komoly megítélés alá esnek. A tisztán 
csiramirigy működészavara miatt idő előtt nemileg 
érett gyermekekre a nemi szervek túlságos fejlett
ségén s a másodlagos nemi jellegek kialakulásán 
kívül jellemző, hogy a hossznövekedés is előbb 
fejeződik be és (fiúknál) az izomrendszer a kort 
évekkel meghaladó fokon van, míg az intellektus 
nem szokott előbbre lenni.

Későbbi viselkedésükre vonatkozó megbízható 
adatok az irodalomban nem találhatók. Elmé
leti megfontolás alapján két lehetőségre gondol
hatunk mint kórokozóra s ezek szerint nemi életük 
a felnőttkorban vagy a normális, vagy a fokozott 
nemi ösztönnek megfelelően alakulhatna ki. Elkép
zelhető ugyanis, hogy a gyermekkori elváltozásokat 
nem fokozott működés (hyperfunctio), hanem csupán 
korai működés (praefunctió) idézte elő s ebben az 
esetben a közönséges ivaréréskor semmiben sem 
különböznek azoktól, akiknek a nemi horm on- 
elválasztása fiziológiás. Fokozott működés esetén a
nemi ösztön korai jelentkezése — ilyen gondolat- 
menet szerint — fokozott nemi ösztönbe megy át.

A hiányzó, vagy csökkent hormonterm elés a 
fokozottnál jóval gyakoribb és következményeiben, 
kihatásában is hasonlíthatatlanul fontosabb. A fizi
ológiás részben m ár behatóan foglalkoztunk a 
teljes hormónhiány következményeivel s így itt 
arra kitérnünk felesleges volna és inkább m ajd a 
csökkent működés különböző formáit tárgyaljuk; 
szem előtt tartva azt, hogy a fiziológiás mérvű 
elválasztástól a hormontermelés teljes megszűné
séig számtalan fokozat lehetséges s ennek meg
felelően az első-, másod- és harmadlagos nemi 
jellegek, valamint az anyagforgalom, a növekedés
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és az intellektus elváltozásai is nagyon különböző 
fokúak lehetnek.

A felnőttkorban bekövetkező csökkent m űkö
dés, melyet ö r e g e d é s n e k  fsenilismusj lehet 
nevezni, késői eiuuichoicliznuis-nak is szokták m on
dani ; a férfiaknál csupán a késő öregkorban bekö
vetkező fiziológiás m űködéshanyatlásnak egy korai, 
rendszerint lassan kifejlődő formája. A betegséget 
elsősorban a nemi szervek, mégpedig úgy a külsők, 
mint a belsők, visszafejlődése jellemzi. A társ
tünetek a szőrözet megritkulásából, esetleg teljes 
kihullásából, az izomzat elpetyhüdéséből, a bőr 
kötőszövetének felszaporodásából, a bőr sárgás- 
barnás elszíneződéséből, a has és mellkas elhája- 
sodásából, röviden az aggkorra jellemző elválto
zások korai kifejlődéséből állnak. Felesleges talán 
említeni is, hogy a nemi ösztön, a nemi tevékeny
ség csökken, sokszor teljesen kialszik, megszűnik. 
Az intelligencia csak ritkán szenved erősebben, a 
legtöbbször csak lassúbb gondolkozás, feledékeny- 
ség és az egykedvűség könnyebb alakjai jelzik a 
herék zavart működését.

Nőkön a korai csökkent működés, vagy idő
előtti klimax nem szokott ilyen súlyos következ
ményű lenni, náluk valódi öregedésnek (senilismus) 
m ondható eseteket nem ismerünk.

A csontosodás befejezte előtti időben keletkező 
csökkent hormónelválasztás tünetei elsősorban 
abban térnek el a felnőttkoriaktól, hogy a végtag
csontok porcogói a rendesnél tovább m aradnak 
nyitva (később csontosodnak el), minek következ
tében a ' gyermekkorban kasztráltakat jellemző 
aránytalanul hosszú végtagok okozta magas növés 
jön létre. A törzs méreteivel arányban nem álló 
hosszú és karcsú végtagokról kapta a nemi m iri
gyek korai csökkent működése az eunuchoidizmus
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(a nőké kasztradoidizmnsj elnevezést is. A betegek 
külsőleg és állapotuk egyéb tekintetben is olyanok 
mint a korán kasztráltak s természetesen annál 
jobban, minél ifjabb korban kezdődik és minél 
nagyobb mértékű a csökkent működés. Egyesek 
különbséget tesznek a teljes működéshiány és a 
csökkent működés között s csak az előbbit nevezik 
eunuchoidizmusnak, illetőleg kasztradoidizmusnak, 
míg az utóbbit részleges fejletlenségnek (infantilis- 
mus partialis) tekintik. Ez a szétválasztás nem 
egészen indokolt, minthogy azokban az esetekben,, 
ahol a fejletlenség kizárólag a nemi szervekre, a 
nemi jellegekre s a nemi tevékenységre szorítkozik, 
a testarányok megfelelnek az eunuchoidizmusnak, 
míg az egyéb térre (pl. intelligencia) is kiterjedő 
fejletlenség m ár nem tisztán a csiramirigy csökkent 
működésének eredménye, sőt valószínűleg nem is 
csak a belső elválasztású szervek megbetegedése.

Úgy a felnőtt-, mint az ifjú- és gyermekkor
ban jelentkező ilyen működészavarokról, amennyi
ben nem sérülés, vagy szerzett megbetegedés (pb 
vérbaj, syphilis) az előidéző ok, igen gyakran 
kimutatható az öröklöttség.

A gyógykezelésre vonatkozólag a fiziológiás 
fejezetben m ondottakra utalhatunk, ismételten hang
súlyozva, hogy az eredményes beavatkozás kilátásai 
nőkön hasonlíthatatlanul rosszabbak, mint férfiakon.

A csiramirigyek működészavarának harm adik 
alakja, a csiraság (hermafroditizmusj, fejlődési 
rendellenességre vezethető vissza. A tiszta, tökéletes 
hermafroditizmus, midőn ugyanazon egyénben jól 
működő hím és női nemi mirigy van, emberek 
között — majdnem azt m ondhatjuk — nem is 
fordul elő, legalább eddig csak egyetlen olyan 
esetet ismertettek, amiről bizonyos, hogy egyik 
oldalon a here ondósejteket, másik oldalon a pete-
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fészek petesejteket termelt. Az emberi herm a- 
froditizmusok legsúlyosabb alakjai azok, melyeknek 
kétféle mirigyszövete egymással keveredve fejlődött 
ki, midőn tehát a nemi mirigy vegyes. A tökéle
tesebb esetekben mindkétoldalon ilyen úgynevezett 
ovotestis van, a kevésbbé tökéletesekben csak az 
egyik oldalon, míg a másik oldalon vagy hiányzik, 
vagy rendes a nemi mirigy. A hermafroditizmusok 
másik nagy csoportjába azok az úgynevezett külső, 
vagy álhermafroditizmusok esetei sorolhatók, me
lyekben a külső nemi szervek, a másodlagos és 
(harmadlagos nemi jellegek, a nemi ösztön, a szoká
sok, az életmód, stb. a meglevő nemi mirigyekkel 
ellenkeznek.

Valódi belső elválasztási! zavarnak ezek szerint 
csak a tökéletes hermafroditizmus, a petefészek és 
here együttes jelenléte, az ovotestis felel meg, míg 
az álhermafroditizmusok sokkal inkább alkati és 
idegrendszeri betegségek. Célszerű is volna előbbi
eket az utóbbiaktól teljesen elválasztani és vala
milyen elnevezéssel pl. horm ónhermafroditák, 
inkréciós hermafroditizmus jelezni, hogy a kór
képet a hormónzavar uralja.

A hermafroditaság minden vonatkozásban, 
testi és ösztönéleti valamint intellektuális tünetei
ben nagyon változatos lehet, akár valódi, akár 
pedig álhermafroditizmus esetében. A nemi vágyak
tól mentes, a csupán egyféle nem iránt nemi 
hajlamot érző, a mindkét nem iránt vonzalommal 
viseltető, a külsejével ellenkező neműek szokásai
nak, öltözködésének kisebb-nagyobb fokbani után
zója, a” nőies típusú férfi és a férfias típusú nő a 
fontosabb képviselői ennek a változatnak.

A gyógykezelést, főként mirigyátültetéssel, 
többen megkísérelték. Az eredményről szóló véle
mények eltérők s minthogy aránylag kis anyag áll
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még rendelkezésre, korai is volna arról végleges 
ítéletet alkotni.

A nemi ösztön egy közismert rendellenességét, 
a hasonneműek iránt érzett vonzalmat, a homo- 
sexualizmust (férfiaké urningizmus, nőké tribadia, 
vagy lesboszi szerelem)  egyesek szintén horm on- 
zavarra vezetik vissza, még olyan esetekben is, 
midőn a határozott egyoldali nemi fejlettség kétség
telen. Ennek a magyarázatnak jogosulatlansága és 
erőltetett volta nem vitatható. Az ösztönélet eme 
zavara az elme- és ideggyógyászat területére tar
tozik és az inkrécióhoz, legalább mint elsődleges 
kórokhoz vajmi kevés köze van és hormonokkal való 
gyógykezelése épannyira biztat eredménnyel, mint a 
büntetőtörvény tilalma.

Azok a hermafroditák, kiknek testalkata, másod- 
és harmadlagos nemi jellegei tökéletesen a nemi 
mirigyeikkel ellenkező nemre ütnek, vagy legalább 
is ahhoz nagyon közel állnak, nemi életükkel azt 
a látszatot keltik, m intha homoszexuális érzelműek 
lennének. Ilyen tulajdonságaikról beszélni term é
szetesen helytelen, mert hiszen a nemiséget első
sorban a csiramirigy határozza meg.

5. Hormóncsoportok működésének zavarai.
A fiziológiás viszonyokat tárgyaló részben, de 

még inkább az eddig lezárt kórtani fejezetekben 
számtalanszor utaltunk arra, hogy a belső elvá
lasztási! mirigyek egymással és egyéb szervekkel, 
elsősorban az idegrendszerrel szoros vonatkozás
ban állnak. A benső kapcsolatnak, a kölcsönhatás
nak oly sok példáját volt alkalmunk látni, hogy 
szinte magától vetődik fel az a kérdés, vájjon nem 
helyesebb-e mindezeket a betegségeket mint hor- 
móncsoport zavarokat tekinteni s nem követtünk-e
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el hibát akkor, midőn azokat széjjelválasztottuk s 
egymirigves bántalmak szerint csoportosítottuk.

Az utóbbi években sok, különösen francia 
szakember részéről valóban találkozunk is olyan 
meggyőződéssel, mely szerint csaknem minden belső 
elválasztási rendellenességen alapuló kórt hor- 
móncsoport betegségnek, vagyis többmirigyes (poly
glandularis)  bántalomnak kell tekinteni. Ezt az állás
pontot ugyan nem lebet teljes határozottsággal 
visszautasítani, minthogy a belső elválasztás fino
mabb részletei még nagyon kevéssé ismeretesek, 
gyakorlati oldalról nézve a kérdést, azonban feles
legesnek és túlzottnak tarthatjuk. Igaz, a legtöbb 
esetben a dolog tényleg úgy áll, hogy midőn a 
beteg a baját észreveszi s azzal orvoshoz fordul, a 
kór m ár előhaladottabb állapotban van s a vizs
gálat valóban több mirigy működésének zavarát 
mutatja. A klinikai tapasztalatok azonban azt tanú
sítják, hogy az esetek túlnyomó többségében a 
betegség megszüntetésére, megállapítására, egy
szóval a javulás elérésére elégséges egyetlen hor
m onra korlátozódó gyógykezelés. Ez a gyakorlati 
eredmény feleslegessé teszi a többmirigyes magya
rázatot, sőt inkább ellene szól, mert belőle arra 
lehet következtetni, hogy eredetileg csupán egy hor
mon működésében volt zavar, a többieké csak később, 
következményes módon csatlakozott hozzá s ezért 
tér egy mirigy működészavara megszüntetésével 
valamennyié vissza a fiziológiás kerékvágásba. 
Figyelmen kívül hagyva azt a vitás pontot, hogy 
a betegség igazi oka több esetben talán az ideg- 
rendszer, az ilyen hormónzavarokat helyesebb 
tehát mint egy mirigyre (horm onra) visszaveze
tetteket tárgyalni.

Vannak azonban olyan belső szekréciós beteg
ségek, melyeknek az egy hormonra szorítkozó keze-
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lése cserben hagy s eredményt legfeljebb több 
hormon elválasztásának megjavításával érhetünk el. 
Ilyen esetekben valóban jogos feltételeznünk, hogy 
— ellentétben az előbbiekkel — a mirigyek cso
portos megbetegedése nem következményes jelen
ség, hanem a zavar e g y s z e r r e  t ö b b  belső 
elválasztása anyagban kezdődött. Az előbbieket, 
melyeket lászólagosan, vagy másodlagosan több
mirigyes hormónbetegségeknek is lehetne nevezni, 
ism ertettük eddig, most rátérünk a másik, a v a l ó 
s á g o s ,  vagyis az elsődlegesen többmirigyes hor- 
mónbetegségek csoportjára.

Az összeállításban a teljes agyfüggelék fhypo- 
phijsis), a teljes mellékvese és a belső elválasztásit 
rendszer nagyrészének csökkent működése által 
okozott kórformákkal találkozunk.

Az a g y  f ü g g e l é k  e l ü l s ő  és  h á  t ú l s ó  
l e b e n y é n e k  egyidejű megbetegedése többféle 
változatban fordul elő. Lehet az egész mirigy foko
zott tevékenységű, amikor is a végtagok túlnövé- 
séhez (akromegalia), illetőleg óriásnövéshez (gigán- 
tizmusj kis cukortolerancia és fokozott anyagfor
galom, tehát lesoványodás társul. Lehet az elülső 
lebeny fokozott tevékenységű és a többi rész' csök
kent működésű, amidőn a fokozott növekedés 
nagyobbmérvű elhízással és bővizeléssel szokott 
egybekötve lenni. Előfordul továbbá az a kombi
náció, hogy az elülső lebeny hormónelválasztása 
csökkent s a többi részeké fokozódott; ilyenkor 
lesoványodással és cukorvizeléssel egybekötött 
törpeséget láthatunk. Mindezek a változatok vegyes 
kórképet adnak, melyeknek részlettüneteit és lefo
lyását a megfelelő részekben tárgyaltak alapján 
minden nehézség nélkül magunk elé állíthatjuk. 
Külön helyzetet foglalnak el ellenben az egész 
mirigy csökkent működése által okozott s a nemi



mirigyek működészavarával társult megbetegedések, 
az ú. n. hypophysis dystrophiák froorpdv — táplál
kozni) a Fröhlich- és a SiMMONDS-féle bántalom s 
így ezekkel még foglalkoznunk kell. A FRŐHLiCH-ről 
és SiMMONDS-ról elnevezett működészavaroknak két 
sarkalatos tünete van, úgymint az anyagforgalmi 
zavar és a nemi fejletlenség illetőleg visszafejlődés. 
Csakhogy míg az előbbi főként fiatalkorúakat 
támad meg és elhízással, helyesebben megjelölve 
zsírfelhalmozódással jár, addig az utóbbi — legalább 
is az eddigi tapasztalatok szerint — elsősorban 
felnőtteken tapasztalható és a lehető legnagyobb- 
fokú lesoványodást mutatja.

A F r ö h 1 i c h-f é le  b e t e g s é g ,  vagy dystro
phia (degeneratio) adiposo-yenitalis a következő 
elváltozásokkal j á r : A m ár említett zsírlerakódás 
körülbelül ugyanolyan jellegű, mint aminőt a 
kasztráltakon, vagy csökkent nemihormón elválasz- 
tásűakon láthatunk, tehát főként a has alsó részére, 
a csípőtájékra és a mellbimbók környékére szorít
kozik. Néha ezeken a típusos helyeken kívül 
máshol is raktározódik fel zsír, így elég gyakran 
találtak a nyakon, a kéz- és lábfej-ízület körül 
hurkaszerűleg kidomborodó zsíröveket. Súlyosabb 
állapot az, midőn az izmok és zsigerek is át- meg 
át vannak nőve zsírszövettel. Talán említeni is 
felesleges, hogy éheztetésre, vagy étrendi változ
tatásra a zsír nem tűnik el. Ellenkezőleg jellemző
nek lehet tekinteni erre a betegségre azt, hogy míg 
egészséges emberben éhezéskor először a glykogén- 
készlet használódik fel, majd a zsírok égnek el s 
csak ezek után kerül sor a csontváz-izmokra, addig 
itt az izomzat megelőzi a zsírt, úgyhogy erőszakos 
koplaltatással meg lehet ölni a beteget anélkül, 
hogy lesoványodnék, illetőleg zsírraktárai kiürül
nének.



A gyermekek nemi szervei és másodlagos 
nemi jellegei éppoly csökevényesen fejlődnek ki, 
m intha kasztrálták volna őket, a felnőtteké pedig 
ennek megfelelően fejlődnek vissza s ezeknek nemi 
ösztöne is kialszik.

E két főtiinethez — melyek azonban csak az is
kolaesetekben vannak meg egymás mellett, ameny- 
nyiben gyakran vagy csak a zsírfelhalmozódást, vagy 
csak a nemi hormonok csökkent működését találjuk 
meg — fiatalkoriunkon, minthogy csontosodásuk még 
tökéletlen, enyhébb-súlyosabbfokú a növekedésben 
visszamaradás is csatlakozik. A törpenövés rend
szerint arányos szokott lenni, mert a rendellenesség 
— eltérőleg a korai kasztrációtól — nemcsak a 
végtagcsontok porcogóit, hanem az összes csontokét 
illeti. Az anyagforgalom tökéletlen voltára utalnak 
a bőr és bőrképletek is. Előbbi többnyire elvé
konyodott, halvány, feszes, a rendesnél hidegebb, 
néha alabástromsímaságú, máskor érdes tapintató. 
A szőrözet, a körmök töredeznek, gyakori a haj 
foltokban való kihullása, vagy a korai őszülés. 
Az autonóm idegrendszer ingerlékem^sége csökkent 
szokott lenni. Az alapanyagforgalom és a táplálék 
specificus dynamikus hatása — miként ez várható — 
szintén a fiziológiás értékek alatt van. Sokszor 
észleltek időszakos szomjúságot és ezzel kapcso
latos bővizelést, mely lehet olv fokú, hogy diabetes 
insipidusnak kell tartanunk. Ügyancsak gyakori a 
kedély eltompulása, valamint az intellektus ala
csonyabb fokon maradása, illetőleg csökkenése. 
Úgy általánosítani, mint a többi tüneteknél, itt sem 
lehet, mert a kórkép nagyon különböző, nagyon 
változatos lehet. Amennyiben — és ez vonatkozik 
az esetek legnagyobb részére — az agyfüggeléket 
/ hypophysis)  daganat roncsolta el, úgy az agy
nyomásnak m ár ismert jelei is kifejlődnek.
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Kórokozónak általában az egész agyfüggelék 
(hypophysis)  csökkent hormónelválasztását szokták 
tekinteni s a nemi mirigyek csökkent működését 
másodlagosnak tartják. Egyesek, köztük a belső 
elválasztású mirigyek okozta betegségek igen kiváló 
kutatói és ismerői is, egyedül az elülső lebenyre 
vezetik vissza. Voltaképen azonban még ez az egész 
kérdés bizonytalan és mindenekelőtt az szorul 
tisztázásra, mennyi része van abban a központi 
idegrendszernek. Biztosat egyelőre senki nem tud 
mondani. Észleltek azonban olyan Fröhlich-féle 
tüneteket mutató betegeket is, akiknek az agy
függeléke semmiféle rendelleneséget nem mutatott, 
ellenben a fölötte levő agyrészeken voltak külön
böző elváltozások. Nem lehetetlen, hogy úgy ezt 
mint a Simmonds-kórt elsődlegesen a központi 
idegrendszer idézi elő s a belső elválasztású 
mirigyek működésében a csökkenés csak későbben 
áll be. Daganat esetében is gondolhatunk arra, hogy 
nem a mirigy csökkent működése, hanem a daga
natnak az agyra gyakorolt nyomása s az igy kelet
kező keringési és táplálkozási zavar következtében 
megbetegedett agyterületek a kór igazi forrásai. 
Minden olyan hormónelválasztási zavar, mely az 
intellektusban nagyobb visszaesést, vagy elmaradást 
von maga után, gyanús arra, hogy másodlagos 
megbetegedés és az elsődleges, az igazi tényező 
valahol a központi idegrendszerben van. Ebben az 
esetben a központi idegrendszeri eredet mellett 
szól az a sok eredménytelen, vagy legfeljebb 
csak egyes tüneteket enyhítő hormóngyógykeze- 
lés is, amiről a különböző szerzők közleményei 
beszámolnak.

A kórlefolyást, legfőképen az agyfüggelék 
(hypophysis)  daganatának természete szabja meg. 
A gyógykezelésben is — a kétes értékű horm on
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pótlás mellett — ennek eltávolítása, vagy Röntgen
kezelése viszi a vezérszerepet.

A S i m m o n d s - b e t e g s é g e t ,  melyet szin
tén az egész agyfüggelékre kiterjedő működés
csökkenésre vezetnek vissza, csak 1914 óta tekintik 
különálló bántalomnak, azelőtt a F r ö h l i c h - k ó r  
egy változatának tartották.

A kettő között a legnagyobb eltérés a táplált
ság! fokban, helyesebben kifejezve a zsírszövet 
jelenlétében, vagy hiányában van. A Fröhlich-kór 
esetében ugyanis — mint azt tudjuk — rendellenes 
zsírfelhalmozódást észlelünk, melyet táplálékmeg
vonással nem is lehet eltüntetni, viszont a Simmonds- 
betegség ennek éppen ellekezőjével, nagymértékű le- 
soványodással jár. A lefogyás, mely a szó betűsze
rinti értelmében csont és bőrre való leapadást jelent 
és néha szinte hihetetlen fokú lehet (leírtak felnőtt 
embert, akinek súlya mindössze 25 kg volt), nem 
egyszerű súlycsökkenésből, nem csupán a zsírszövet 
elvesztéséből, az izomzat visszafejlődéséből, elsor
vadásából áll, hanem a lesoványodásnak az a leg
rosszabb indulati! formája, melyet a s z á l y ,  vagy 
kachexia névvel jelölnek (xaxóg =  rossz és é'£ig =  m a
gatartás). Az aszály, másképen senyves külső-, lé
nyege, amely miatt az egyéb lesoványodásoktól 
megkülönböztetik — valószínűleg a testfehérje szét- 
esési termékei által előidézett — általános mérge
zés. Nagyon sok olyan betegséget ismerünk, mely 
bizonyos körülmények között kachexia kifejlődésre 
vezet, ilyen többek között a rák, a tüdővész, a 
malária, a Basedow-kór, stb. Ennek a kórtünetnek 
a megjelenése mindig nagyon komoly mementó, 
mert azt mutatja, hogy a szervezet ellentállóképes- 
ségét m ár elveszítette, vagy legalább is abban nagy 
hanyatlás állott be és a betegséggel vívott küzde
lemben alul maradt.
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A kachexia mellett, melyről a betegség második 
nevét is nyerte (kachexia hypophyseopriuaj jellemző 
és elkülönítő kórismézés szempontjából döntő 
fontosságú az általános aggsági sorvadás. A sárgás
barnára szineződött bőr minden rugalmasságát 
elveszítve szárazon, elvékonyodva, vértelenül tapad 
a csontokra. A haj többnyire megőszül és az egyéb 
szőrözettel együtt kihull. A körmök repedeznek, 
töredeznek. Az alsó állkapocs visszafejlődik, a 
fogak meglazulnak, több-kevesebb ki is esik. 
A csontvázizomzat sorvadásán kívül, amiről fentebb 
már történt említés, elsorvadnak a zsigerek is, a 
vérnyomás, a testhőmérséklet süllyed. Az intelli
gencia és a nemi ösztön a legmagasabb aggkorra 
jellemző elváltozásokat mutatja. Gyakori tünet az 
aluszékonyság. A betegek napokig, néha hetekig 
tartó mély álomba merülnek, melyből alig lehet 
őket felébreszteni; sem inni, sem enni nem kíván-' 
nak, mesterséges táplálásra szorulnak. Ilyeneken 
még a leggondosabb ápolás mellett is előfordulhat, 
hogy fekvési sebek, úgynevezett felfekvések kelet
keznek, amelyek — minthogy úgyszólván gyógyít
hatatlanok — csak növelik az állapot súlyosságát. 
Az anyagforgalom, a gázésere semmi más beteg
ségnél nem tapasztalt alacsony fokra száll le, az elemi 
életműködéseket csaknem a csodával határos 
kicsiny energiafogyasztás tartja fenn.

Az egyéni panaszok az idegrendszer érzékeny
ségének, felfogóképességének erős csökkenése követ
keztében nem állnak arányban a kórtünetekkel. 
A kezdeti állapotban főfájás, izomfájdalmak, szom
júság szoktak kellemetlenséget okozni, később ezek 
elmúlnak s a betegek érzéketlenül, csendes meg
adással tűrik állapotukat.

A Simmonds-kór elsősorban a 30— 40-es évek 
körüli nők betegsége, de megkaphatják férfiak és
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gyermekek is. Utóbbiak betegségének lefolyása 
többnyire gyors, pár hét, vagy legfeljebb pár hónap 
alatt bekövetkezik a halál, míg felnőtteken évtize
dekig elhúzódó esetekről is tudunk.

Az előidéző okra, az agyfüggelékkel (hypophy
sis) való összefüggésre és a gyógykezelésre ugyanaz 
vonatkozik, mint amit a Fröhlich-féle betegségről 
mondottunk, de minthogy annál jóval ritkábban 
fordul elő, még kevesebb tapasztalati adat áll 
rendelkezésünkre.

Érdekes és a gyógykezelés szempontjából 
bizonyára hasznos is volna tudni, miként lehet
séges, hogy ugyanaz az ok két, egymástól annyira 
eltérő tünetű betegséget idéz elő, mint a Simmonds- 
és Fröhlich-kór. Ennek magyarázatára több elmé
letet állítottak fel, melyek a Fröhlich-kórnál a 
kachexia magyarázatául legnagyobbrészt különféle 
anyagforgalmi mérgezést tételeznek fel, bizonyítani 
azonban egyelőre semmit nem tudnak.

A m e l l é k v e s é k  k é r e g  és  v e l ő á l l o 
m á n y á n a k  elégtelensége, azon kevésszámú belső 
elválasztáséi mirigyes zavar közé tartozik, melyek
nek kóroktana világosnak mondható, vagyis csökkent 
hormónelválasztása által előidézett betegség: az 
A d d i s o n - ,  illetőleg b r o n z - k ó r  (morbus Addi- 
sonii). Első elnevezését egy angol orvostól, Thomas 
Addisontól kapta, ki azt 1855-ben először írta le 
helyesen. Míg a második elnevezéshez a betegséggel 
kapcsolatos bőrelszíneződés révén jutott.

Áldozatát alattomosan, orvul támadja meg. 
Kezdetét úgyszólván nem is tudjuk, annyira észre
vétlenül jön, majd gyorsan kibontakozik és sok 
nehéz órát, kínos szenvedést okozva feltartóztat
hatatlanul ragadja el, öli meg a beteget.

Az első jelek nem szoktak jellegzetesek lenni 
és olyanok, melyeket egyszerű „rosszulléteknek^
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is lehet minősíteni, többnyire főfájás, álmatlanság, 
az erőbeli állapot hanyatlása, csökkent munkakedv, 
kisebb-nagyobbfokű ingerlékenység. A későbbi, 
m ár kifejlődött Addison-kórt a következő tünetek 
jellemzik :

A szívműködést gyengeség, a vérkeringést — 
az adrenalin hiánynak megfelelően — az ütőeres 
nyomás csökkenése jellemzi. A szív legtöbbször 
megkisebbedik, a főverőér, az aorta megszűkül, a 
szívcsúcslökés alig kitapintható, a szivhangok csak 
gyengén hallhatók. A szív elveszíti alkalmazkodó 
képességét, a legkisebb igénybevételt is alig bírja 
el, ezért már csekély testmozgások, vagy kedély- 
izgalmak gyakran váltanak ki erős szívdobogást, 
ájulást. A vérnyomás a fiziológiás 120 higanymilli
méterről (a felkar verőerén mérve) 80—60 Hg. 
mm-re száll le; súlyos esetekben, többnyire a 
betegség utolsó napjaiban oly alacsony lehet, hogy 
újjal nem is érezhető s a mérőeszköz csak 25—3(> 
Hg. m m -t mutat.

A szív és vérkeringési tünetek mellett a bőr 
és nyálkahártyák színének megbarnulása a legfel
tűnőbb jel, amely az egész rövid idő alatt lezajló 
esetektől eltekintve majdnem mindig megvan s 
azáltal, hogy korán szokott jelentkezni, a felismerés 
szempontjából jó szolgálatot tesz. A fokozott festék- 
lerakódás a sárgásbarnától a sötét bronzárnyalatig 
változtathatja meg a bőr színét és rendszerint a 
m ár egyébként is sötétebb helyeken, továbbá a 
fedetlen részeken, vagy ahol a bőr ráncokat vet, 
állandó nyomásnak van kitéve, szorosan a csontra 
fekszik, indul meg. Az első sötét foltok a szemek, 
a száj ráncai körül és az űjjpercek Ízületei fölött 
képződő bőrbarázdákban mutatkoznak. Utóbb az 
egész arc, a kezek, az övtájék, a mellbimbók kör
nyéke, a nadrágtartó, a harisnyatartó által leszorított



162

bőrrészek is megbámulnák. A nyálkahártyákon a 
sötét foltok valamivel későbben keletkeznek, leg
gyakoribb előfordulási helyük a nyelv és szájüreg 
nyálkahártyája. Nem tartozik a ritkaságok közé az 
általános festenvzettség sem, mikor a belső szerve
ken is rakódik le festék. Általánosságban azt lehet 
mondani, hogy a megfestődött terület nagysága és 
a szín erőssége arányban vannak az állapot súlyos
ságával, kivételképen azonban előfordulnak olyan 
hosszú ideig elhúzódó A d d i s о n-kórok is, melyek 
alig, vagy egyáltalában nem mutatnak elszíneződést.

Úgy szubjektive, mint objektive nagyon befo
lyásolja a beteg állapotát az emésztőszervek visel
kedése. A működészavarok az enyhe étvágytalan
ságtól a kínzó székrekedésig, gyomor- bélgörcsökig 
minden közbeeső fokon lehetnek. A rendszerint 
meglevő nyelvgyulladás, a rossz, sós szájíz, a száj
bűz, a gyomorban érzett nyomási fájdalmak oly 
kellemetlenné, néha igazán kínossá tehetik a bete
gekre nézve az evést, hogy egyáltalában nem akar
nak táplálékot felvenni. Az emésztőnedvek, mint 
a különböző fermentumok, gyomorsav, stb. a leg
többször teljesen hiányoznak s így a nagy meg
erőltetés árán „legyűrt“ ételek jórészt emésztet
lenül távoznak. A viharos, kólikaszerű görcsöktől 
kísért hasmesnések gyakran váltakoznak a szokásos 
gyógyszerekkel alig befolyásolható makacs szék
rekedésekkel.

A közérzetet, a panaszokat az emésztést illető 
működési zavar mértéke mellett elsősorban az 
idegrendszer károsodásának foka befolyásolja. Az 
előhírnökök gyanánt említett főfájás, fáradtság, 
gondolkodási restség, ingerlékenység idővel mindig 
jobban fokozódik. A fájdalmak erősbödnek, a test 
más részeire is ráterjednek, a túlzott ingerlékeny
ség izomgörcsöket, őrjöngési roham okat válthat ki.
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A beszéd fáradtságot okoz, a gondolkodó-, felfogó
képesség nagy mértékben alászáll.

A testhőmérséklet az esetek túlnyomó több
ségében a rendes alatt van. Az anyagforgalmi vizs
gálatok nem derítettek ki nevezetesebb, jellemző 
elváltozást, még leginkább a vesék részéről szokta 
működészavar kísérni csökkent vizeletelválasztás 
alakjában.

A betegség minden szervre kiható voltát 
mutatja a fentieken kívül a gyors, időelőtti örege
dés is, amely nemcsak a külsőre vonatkozik, de a 
szervek és szervmüködések tényleg az öreg
kornak megfelelő elváltozásokon mennek át (nemi 
képesség, izomsorvadás, stb.).

Ez a betegség idősebb korban, a negyvenedik 
év körül szokott jelentkezni, ifjúkori, vagy aggkori 
Addison-kórral csak nagy ritkán találkozunk. Leg
többször olyan egyének kapják meg, kik m ár 
azelőtt is gyenge testalkatnak voltak, tüdőbajjal 
fertőzött családból származnak, vagy maguk is 
átestek gümős fertőzésen. Lefolyásában épen olyan 
szeszélyes mint tüneteiben. A kórleírásokban a 
leghevesebb idegrendszeri és szívtünetek kíséreté
ben csak pár napig tartó esetektől az időszakon
ként jelentős javulásokkal megszakított évtizedekig 
elhúzódó minden változat megtalálható. Valódi gyó
gyulásra azonban alig lehet számítani, a szív, vagy 
a tüdő előbb-utóbb felmondja a szolgálatot.

Kóroktanát tekintve semmi kétség sem lehet 
aziránt, hogy a mellékvesék működésének zavara 
játsza abban a főszerepet és a tiszta adrenalinhiány 
még nem jelent bronzbetegséget. Ennél többet 
azonban alig is tudunk. Sem azt nem sikerült 
eddig kideríteni, hogy mely tüneteket okozza az 
adrenalin megfogyatkozása, melyeket a kéreg csök
kent működése s melyeket a zsigeri idegrendszer

11*
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túlzott érzékenysége. A mellékvesékben leggyak
rabban gümőkór, vérbaj, vérzés, néha mészlera- 
kodás található.

A gyógykezelést megkísérelték mirigyátülte
téssel és adrenalinadagolással; valóban megbíz
hatónak azonban egyik módszer sem bizonyult.

A b e l s ő  e l v á l a s z t á s  ú m i r i g y e k  
ö s s z e s é g é n e k  c s ö k k e n t  e l v á l a s z t á s a  
— ha a teljes fejletlenséget (infantilismus) nem 
tekintjük elsődleges hormónelválasztási zavarnak — 
a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, úgyhogy 
feleslegesnek Ítélhetjük ezzel külön foglalkozni.

Gyakoribb azonban s így közelebbi érdeklő
désre tarthat számot a m i r i g y e k  n a g y o b b  
c s o p o r t j á r a  k i t e r j e d ő  c s ö k k e n t  m ű k ö 
d é s :  a polyglandularis insufficientia. Legtöbbször 
az agyfúggelék, a pajzsmirigy, a mellékvesék és a 
nemi mirigyek egyidejű megbetegedéséről van szó : 
m ár jóval ritkábbak azok az esetek, midőn ezek
hez még valamely másik mirigy is (rendszerint a 
mellékpajzsmirigyek) társul.

A többmirigyes hormónelégtelenség, sok kór
okozójának megfelelően, a legváltozatosabb formá
kat mutató betegség. Magában véve az a körülmény, 
hogy a mirigyek nem szoktak egyenlő mértékben 
károsodni és így egyszer az egyik, máskor 
a másik kiesése nyomja az erősebb bélyeget a 
betegségre, m ár nagv eltéréseket idéz elő. Két tünet 
azonban, ú. m. a késői eunuchoidizmus (nőknél 
korai klimax) s a folyton súlyosbodó, előrehaladó 
aszály, a progrediáló kachexia, kivétel nélkül meg
található. Előbbi a nemi mirigyekre, utóbbi az 
agyfüggelékre vezethető vissza. A pajzsmirigy a 
nyálkás bőrvizenvőnek (myxoedema), a m ellék
vesék az Addison-kórnak megfelelő tüneteket 
okoznak. Mindezeket egybevetve e négy mirigy
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működésének zavara esetén a betegség lényegileg a 
következő képet mutatja :

A bőr egyes helyeken elvékonyodott, sorvadt, 
máshelyeken, leginkább az arcon duzzadt, püffedt, 
általában ráncos, száraz. Színe az Addison-kór ese
tében megszokott helyeken megsötétedik. A körmök 
töredeznek, repedeznek, a haj, szakáll, bajusz, a 
szemöldök-, szemérem-,stb. szőrözet kisebb-nagyobb 
foltokban, néha teljesen is, kihull. Az izomzat 
sorvadásnak indul, minek folytán nagyfokú gyenge
ség fejlődik ki, ami megint a mozgásképességet 
korlátozza. Az idegrendszer csökkent ingerlékeny
séget, az intellektus enyhébb-súlyosabb mértékű 
hanyatlást mutat. A vérnyomás alacsonyabb, a 
szívműködés gyengült, a m ár többször hallott 
szívzavarok nagyon gyakoriak. A nemi szervek, a 
nemi képesség s a nemi ösztön visszafejlődnek, 
utóbbi teljesen hiányozhat is. Az alapanyagforga- 
lom, a testhőmérséklet valamivel kisebb a fizioló
giásnál. Gyakrabban észlelték, hogy az aszályt 
(kachexia)  eunuchoid-jellegű elhízás előzi meg.

Amenyiben a hámtestek is elégtelen m ennyi
ségű hormont termelnek, úgy természetesen az 
előbbiekhez annak kiesési tünetei is hozzájárulnak.

A kórok rendszerint valamely fertőző beteg
ség, mely a belső elválasztási! szervekre vetette 
magát s azokban gyulladást, gümőkórt, vagy 
elmeszesedést indított meg.

A gyógykezelést — leszámítva a syphillises 
eredetet — ma még eredménytelennek kell m on
danunk. A különböző hormonkészítmények keve
rékeivel még az ú. n. szerencsés esetekben is csak
a tünetek ideig-óráig tartó enyhítését érhetjük el.

*
*  *

Az orvos-természettudományok legmagaszto- 
sabb törekvése az emberiség testi jólétének, egész-
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ségének a lehető megóvása, illetőleg helyreállítása. 
Minden, még a legelvontabbnak látszó kutatásával 
is ezt a célt szolgálja s a laboratórium i búvár 
fáradozásának legszebb jutalma, legnagyobb büszke
sége, ha munkájából a betegekre gyógyulás, a szen
vedőkre enyhülés fakad. Nem volna tehát teljes a 
belső elválasztásról nyújtott kép, ha nem emlé
keznénk meg annak gyakorlati o ldalá ró l: a hor
monoknak mint gyógyszereknek alkalmazásáról, a 
m odern organotherápiának a helyzetéről.

Három különböző okból alkalmazzák a hor
monokat a betegeken, amennyiben igénybe veszik 
heveny hatások elérésére, nem belső elválasztás 
okozta betegségek kezelésére és végül belső elvá
lasztásit mirigyek csökkent működésének meg
javítására.

Gyors gyógyszertani hatást fejtenek ki az 
adrenalin és az agyfüggelék kivonatok. Előbbi 
érszűkítő tulajdonságát főleg hirtelen vérnyomás- 
siilyedések megszüntetésére és helyi érzéstelenítés
kor végzett műtétek alkalmával a műtéti terület vér- 
telenítésére használják fel. Utóbbi a méh sima izmait 
összehúzó hatása miatt a szülészek kezében áldásos 
gyógyszer a fájásgyengeség miatt elhúzódó szülések 
kezelésekor.

A hormonoknak gyógyszerként való felhasz
nálásának második módja az insulinnal való keze
lés. Étvágygerjesztő, sőt határozott éhségérzést elő
idéző tulajdonsága miatt elsőrendű hizlalószernek 
bizonyult. Jó eredménnyel használták az insulint 
makacs hányinger és hányás (kivéve az agynyo
másos hányást) esetén mint csillapítószert, úgyhogy 
ilyen célból is gyakran folyamodnak hozzá.

A harm adik alkalmazási kör, a hormonpótlás, 
tehát a valódi horm óntherápia — mint azt az előző 
fejezetben láttuk — még nagyon tökéletlen. A pajzs-



mirigy és hasnyálmirigy csökkent működésének 
leszámításával, melyeket gyógyíthatóknak m ond
hatunk, a többi mirigyekkel elért eredmény alig 
több a semminél. Ez az elszomorító tény minden 
valószínűség szerint azzal magyarázható, hogy a fizio
lógiás viszonyokat nem lehet hormónadagolással 
megközelíteni. Egészséges mirigyek a hatóanyagból 
csak a pillanatnyi szükségletnek megfelelő mennyisé
get termelnek, illetőleg adnak ki magukból, míg az 
organotherápiában szakaszosan és egyszerre arány
talanul nagy felesleggel árasztjuk el a beteg testet 
s minthogy a hormonok múló hatást fejtenek ki 
és gyorsan bomlanak, a gyógykezelés voltaképen 
hatalmas mérvű, rövid ideig tartó fokozott m űkö
dést létesít, ahelyett, hogy az állandó csökkent 
mirigy működésen javítana.-Az adrenalinnak, ennek a 
vegytisztán előállított hormonnak az organotherá- 
piás értéke csaknem nulla és ebből valamint az 
előbbiekből arra következtethetünk, hogy a helyzeten 
a hormonok tiszta előállításának felfedezése nem 
sokat segíthet. Tökéletes horm óntherápiát csak a 
mirigyátültetések technikájának megfelelő kidol
gozásától várhatunk.

A keskeny tárnából, melyet Berthold és 
Brown-Séquard varázsvesszejükkel megnyitottak 
számunkra, ime hatalmas hánya épült ki, honnét 
sok és komoly érték került napvilágra. Igaz, a 
munka lassan halad előre, nem minden kincs 
jutott még kezünkbe és sok salak is vetődött 
felszínre, de — ismerve az akadályokat — az ered
ményeket lekicsinyelni nincs okunk. A jövő egészen 
biztosan meg fogja világítani mindazt, amit ma 
még a kutatók „titkon érző lelke óhajtva sejt“ 
csupán, mert céltudatos törekvéseknél a siker: idő 
kérdése.
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chromaffin-sejtek 24 
clonikus görcsök 56, 64 
COLLIP 31, 33
cukorbaj (vizes) 49—50,117

— (valódi) 136
cukorbajos bódulata 
C urling 123 [140—141
Csecsemőmirigy bonctan

[23
— c s ö k k e n t  m ű k ö d é s e
— é s  a n g o l k ó r  45 [116
— fokozott működése
— élettana 44—48 [113
— halál 115
— hormonja 31
— kivonat hatása 48
— - n y i r o k m i r i g y e s  á l l a 

pot 115-116
csiraság 78, 146, 150—151 
csontlágyulás 88

D ale 35 
D escartes 22
dystrophia adiposogenita-

lis 155

E ß E R S -p a p y ru s  9 
e l h a l á s  ( c u k o r b a j n á l )  141 
E llingson 31
e u n u c h o i d i z m u s  148, 164 
e u n o c h o i d  t e s t a l k a t  85

Fajfentartási ösztön 75, 76 
felfekvés 159 
fermentumok 17 
F raenkel 89 
F röhlich 154

—  - f é l e  b e t e g s é g
[156—157

Gigantizmus 111, 154 
glomerulus 49 
glykogén elcukrosítása 62 
golyva 121

GRAAF-féle tüsző 25, 38 
Gudernatsch 45

H ajlam  102 
H ardy 13 
harm oson ok  14 
H arvey 10
hasnyálm irigy  bonctana 23

— csökk en t m űködése
[136-143

— fokozott m űködése
— horm onja 32—35 [64
— kiirtá stü n e tek  63 

HAssAL-testek 23 
herm afrod itizm us 150 
H ippokrates 9 
hom osexualizm us 151 
horm onok 13

— előállítá sa  27
— hatásm ódja 16—18
— hatásuk  m egállap í

tása 40—41
hypergen ita lizm us 147 
hyperg lykaem ia 63 
hypersexualizm us 146 
hyperthym izáció  45 
hyperthy reo id izá lás 55 
hy p erto n ia  144 
h y ste ria  88

In fantilizm us 112, 163 
inger küszöbértéke 134 
ingerü let lappangása 134 
in su lin  33—35

— hatása  a v é rcu k o rra65 
Ishiwara 37

Jodothyrin  29 
jó d th y reog lob u lin  30

K achexia 158, 164
— h y p o p h yseop riva  158 

kappanhang 88 
kasztratoid izm us 149
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kasztrálás pubertás előtt 
(férfi) 83—86

— pub. e lő tt (nő) 87
— pub. után (férfi) 86
— pub. után (nő) 87—89 

K endal 30 
/L ketovajsav 63 
K leopatra 147
k lim ax 75, 87

— korai 164 
K ocher 118, 123 
K opp 115 
kretén izm us 127 
KussMAUL-f. lé lek zés 141

L aewen 71
lesbosi szerelem 151 
L espinasse 91 
lipoidok 69 '
L ipschütz 98 
lutein 25 
Lux 11

Martin 10.5
megtermékenyítés helye 90 
mellékpajzsmirigyek bonc

tana 22
— csökkent működése

[132—136
— élettana 56—61
— fokozott működése
— hormonja 31 [129
— kiirtástünetei 56—57 

mellékvesék bonctana 24
— hormonja 35—38
— kéreg kiirtás 67
— kéreg csökkent mű

ködése 144
— kéreg fokozott mű

ködése 143—143
— velő csökkent műkö

dése 145
— velő fokozott műkö

dése 144—145

Mering 32
m erseburg i triász  117 
De Meyer 33
m észsók anyagforgalm a 11?

— és hypopara th y reo -
zis 58—59 

Minkowsky 32 
Moebius 118 
Müller 11
m yxoedem a 123, 164

— fiatalkori 127—129

Nemi je llegek  78 — 82 
nem ek keletkezése 83 
nem i m irigyek á tü lte tése

[91—98-
— bonctana  24, 25
— csökkent m űködése

[148—150
— fokozott m űködése

[146—147
— horm onja i 38—39 

nym phom ania 147

Oliver 31 
om ophagia 9 
ondócsatornácskák  26 
Ord 123
o rgano therap ia  166—167 
Origenes 86 
OSTWALD 30 
ovotestis 150

O spetesejt 25

Pajzsm irigy  bonctana 22
— csökkent m űködése

[123-129
— fokozott m űködése

[117—122
— ho rm o n ja  29—31
— horm on  fizológiás h a 

tása  50—55
— és té li álom  55 

P aracelsus 9
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parahormónok 14 
parasympathicus idegrend

szer 70.
parathyrin 31, 136 
polyglanduláris insufficien- 

cia 164—165 
polypeptidek 34 
PRENANT 89 
pubertás 75

— korai 147

Refracter állapot 
R oberts 87 
R obertson 28, 43 
Roos 29

S and 92 
satyrizmus 147 
sárga test 
S chäfer 31 
senilizmus 148, 149 
S immonds 154

— f. betegség 157—160 
S tarling 13
Steinach 92, 95 
Stolz 36 
Swendenborg 10 
D e  L a  B .  Sylviu 1 0  
sympathicus idegrendszer 

[70
Szekrétum 16 
szénhydrátanyagforgalom 

[61—62

szénhydráttolerancia 116
— Basedownál 121
— myxoedemánál 126 

szülésztartás 133

T akamine 35
táplálék befolyása a hő

termelésre 51 
tetániás görcsök 56 
tetania parathyreopriva 57, 
tethelin 29, 43 [142
theophagia 9 
thyreoglobulin 30 
thyroxin 30
tobozmirigy bonctana 22

— csökkent működése
[145—146

— hormonja 29
— kieséstünetek 77 

törpenövés 112—113 
T rendelenburg 71 
tribadia 151 
trophikus hatás 134 
tüszősejtek 25 
1-tyrosin 38

Ultraszűrő 59 
urningizmus 151

Vércukor 61

Zawadowsky 95
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