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GYÓGYSZERÉSZET

BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A BIBLIABAN
J/ff. ré.\·z: Szív- és érreutls-:.eri beteg.,·égek
D1: Józsa Lás:ló

A sziv szó az ószövetségi könyvekben több 111int
nyolcvan, az újszövetségiekben pedig száz fölötti alkalonunal fordul elő. általában nen1 orvosi vonatkozúsban.
l\Z Anató1niai is111eretck cín1ü fejezetben 111ár szóltan1 arról. hogy az ókori zsidósúg a szívet tekintette a gondolkodós. az érzch11ek és a lélek színhelyének. Ennek köszönhető.

hogy többsl!gébcn ,.szíve búsulásúról. lúgyszívliség-

röL szíve gondolatáról. értt:ln1cs szívrőL'' stb. olvashatunk (5Mózcs 19.6. - 20.8, - 29.19. - 1Kirúlyok3.9 stb.).
de jó néh<lnyszor valóban szívbetegséggel kapcsolatban

c1nlíti az Írás. Olykor ncn1 nevezi nevén a szívet, dc a
1ncgjelölt tünetekből elég nagy biztonsággal lehet következtetni arra. hogy valatnilyen cardiális kórképről, vagy
panaszról szól. J-\z ókori zsidóság ncn1 is111ertc a szív és
érrendszer anatórniújút, keveset tudtak a kóroki tényezők
ről, az alapos 1negfígyelés és a pontos tünettani feljegyzés
alapjún 1négis szá1nos. 111a is isrnert cardiovascularis kórkép hüvelyezhctö ki a BibliúbóL nc1n egynek <.1 leírúsa pedig abban szerepel c\sö ízben. /\ szív és érrendszeri n1egbetcgedésck (an1elyck napjainkban a leggyakoribb kórképek és egyúttal a leggyakoribb halálokok is). tcnnészetesen sokkal ritkábban fordultak elő az ókorban.
tv1ásí'é\szúz éve. hogy a pesti egyete111 egykori tanúra
C':ennák 1Vepo1n11k Já11os a világon elsöként szú11101t be
arról, hogy negyvenöt év körüli egyipto1ni asszony 1nú1niújában súlyos ért.:lincszt.:scdést észlelt. s annak 111ikroszkópos képérö\ készült rajzot is 1nellékelte írúsúhoz. Öt
évtizednyi szünet után angol és an1erikai szerzők csaknen1 szúz 1nún1iát vizsgáltak n1cg. s szinte valatncnnyi
negyven év 1\:lcttiben arteriosclerosist találtak. ;\z Egyipton1i Birodalon1 közel húro1nczcr éves története során
n1indig gyakran fordult clö érelkc1nényedés és annak
111akroszkópos és n1ikroszkópos képe az el111últ évezredek
során senunit scrn változott (.lá:sa, 1966). rvlczopotún1iúban ncin 1naradtak ugyan n1tunií'ikált tctcn1ek, dc 111eglc~
hctőscn sok és kcllöcn precíz orvosi leírásból következtetni lehet, hogy ott scn1 1ncnt ritkaságszán1ba az érchncszcsedés. :'\z ókori zsidóság körében - ellentétben a környező nagyhatahnakkal - nctn lehetett n1indcnnapos a
kórkép. Ez elsősorban túplúlkozúsi szabúlyaiknak és szokásaiknak köszönhető (lásd r6sz!ctcscbben A tápanyagokra és táp!ú\kozásra vonatkozó elöírások e. fejezetben).

Sütéshez, főzéshez olíva olajat használtak (napjainkban
ezt tartják a legegészségesebb zsiradéknak), sertéshúst és
disznózsírt egyúltalán ncn1 fogyasztottak, valószínűleg
igen kevés vajat hasznúltak. s az egyik leggazdagabb kolcsztcrinforrúsról. a tyúktojúsról szó scn1 esik a Bibliában.
Étlapjukon a növényi credctü túplálékok voltak túlsúlyban (!Sá1nucl 25,18, 2Kirúlyok 4,38-41), sőt arra is van
példa, hogy nén1e\yck - lcgalúbb útn1cnctilcg, - kizárólag

vegetáriánus kosztot fogyasztottak (Dániel 1.5-l 6). Ritkán olvashatjuk, hogy „ Ettek. i!fak és vigadtak" ( l Kirúlyok 4,20), s 1nég kevesebbszer esik szó nagy \akon1úkróL
dorbézolásokról. Az egyik bibliai könyv viszont arra figyehncztct. hogy „1Ve légy azok kö:ii/ raló akik horral d<'i:sö/nek, azok kö:iil akik hússal doh:(jdnak" (Példabeszédek 23.20). 1\ túplálkozástu<lon1úny n1ai úllúsa szerint azt
n1ondhatjuk, hogy ételeik és étkezési szokásaik 111egfeleltck a \cgn1o<lernebb követelrnényeknck és ilsszességükben gátolták (vagy legalábbis ncn1 indukálták) az arte~
riosclcrosis kialakulúsút. ;\z éreltncszescdés rizikó ténycM
zöi közül a koleszterin-dús. athcrogén diétút kizúrhatjuk.
a dohányzás akkoriban isn1crt:tlcn. :\ cukorbajra és a n1agas vérnyon1úsra vonatkozóan ncn1 !ehet nyi!atkuzni. de
talún ncn1 túl alaptalan, ha fcltétclcze1n. hogy ritkún fordulhattak elő . .l\z elhízást alig ctnlítik. s akkor is né1ni
111egrovússaL tnint példúul Eglo1n, 111oablta kirúly esetében. „ i\leghi:rúl, elkih·éredté/, c/hcUasodtál ", s rögtön
hozzú is teszik. vcszedc!Jnckct halrnoz az (lr a túlsúlyos
uralkodóra (Bírúk 3. 17). ;-\ Szentírásban szt:rcplli szen1é~
lyck tekintélyes része 1nagas kort ért 111eg. Izrael és Juda
kir{i\yainak többsége (tennészetcs halúluk i:sctén). ha\\·an
éves kora fölött hunyt el (Lö1v). ,:\z idlisek nagy része nen1
vúlt n1agatehetct\enné és nincs szó az Ír{1sban sen1 szc!h:ini leépülésröL sctn egyéb szenilis c!vúltozúsról (Leiho11:it:), kivéve a lútús gyengülését. l\·iózesnt.:k 1nagas ktira ellcnl:re „ ... l/c1n honuí/yosudo!I \'ala 1nc~ a: á s:e111c,
se111 cl 11cn1 j(1gy(lfko:ott \·ala a: ú cr.:je" (51\·lcizes 34. 7).
;\nnak ellenére. hogy a rizikó tény'czllk nein \chetti:k gya~
koriak. az arteriosclcrusis sen1 népbetegség. inégis o!ykt1r
ércln1cszcscdésrc. vagy annak valan1iiyen kövctkcz1nényére lehet következtetni a Biblia künyvcibö!. Egyéb
szív- érrendszeri kórkép csak egy-egy esetben isrncrhctó
J~L

:\ hányatott élctü Jcrc1niús próféta több helyen 1negjegyzi. hogy gondjai közepette, lelki incgrázkódtatúsaiban háborog, eleped, n1cgkesercdctt a szivc (Jcrcn1iús
4,19, - 8,18, -23,9). „A s::i\·e111 dobog\··a \'er" n. n1egpró~
búltatúsok n1iatt énekelte !)úvid király (Zsoltí.irok 38, 11 ).
l\.'1Úshol pedig szívff1jdalon1ról olvashatunk (Példabeszédek 14, 13). Ezek a kifejezések értehnczhctők képletesen
is, dc az sen1 zárható ki, hogy valódi szívpanaszukról adnak hírt. ;\kad orvostörténész. aki ezekben a ki tételekben.
-- nc1n teljesen alaptalanul -- angina pcctoris lcírúsát véli
f'clfcdezni (Esso). i\ koszorúér-görcs sold~le szívpanaszt
crcd1nényezhet, elképzelhctllnck 1arto1n. hogy Jcrcn1iúsnak vagy Dúvid kirúlynak valóban lehettek anginás roha1nai. ;\z idö;; .Jákob szívrohan1a - an1clyet pszichés 111cgrúzkódtatás váltott ki - 111úr teljesen cgyértchnü: „ /~'s nzikor tudtára adták, hogy .lózsc:(111ég él [ ... }a: /i s:i\·c 1:1-
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a/Jlt. l:J/ies:i.!h;k e:t"rr neki Já:se_(11zindcn hcs:écli:r [. ..j

(:5

lútú a s::ekerekct is. a 111elyeket .!ó::se_(kii/d/ilf ra!a. hogy
/it ch·igyl;k, akkorj(ih;l ede a: ú at)jok11ak, Jákohnak lelke" ( l ivlózcs -45.26-27). ;\z idös Jákobnak koszorúér görcse (angina pcctoris). szívritn1uszavara. esetleg pillanatn:yi szivn1cgállúsa keletkezett az örörnhír ha\latt<Íra. ;\rni-

kor !~!fogta. hogy kedvenc fia életben van. 1ncgszCint a
koszorúér görcs. a szívrit111uszavar. szíve isn1ét rendesen

1nüködött. „j'eli,ledt ". Napjaink orvosi gyakorlatúból tudjuk. hogy a legtöbb hirtelen halálesetet a szív (eladdig tünct1ncntcs) n1cgbetcgcdésc. vagy akár csak pillanatnyi
1nüklidésza,·ara okozza. Így lehetett ez EzCkícl ft.:leségt!M
1101 ls: .. /,-.\. s:::úh"k rt'gge/ a 11éphc::: L;S estére 111eghalajélcsc:{.e1n " (Ezékiel 2-L 18 )..'\ próféta asszonya regg~l n1ég
jó! érczlc 1nagú1. panaszn1cntcs. púr órával késöbb pedig
rnúr élettelen. hirtt:lcn l:s vúratlan halála SZÍ\Toha1n kövi:1kcz111l:nyt: lehetett. SzÍ\TOhatn okozhatta a ha!ú!út annak a
húzaspúrnak is. cikik.ró! az :\postolok cs..-lckcde1ci között
ol\·asha1unk. :\ történet szerint Péter 1negdorgúlta
:\núniúst. inert ;iz eladta vagy·onút és a pénz egy részét
sz~·1<1s11nna a szeg~·nyck között. dc a vétclúr rnús!k részét
eldugta. e!titko!ta <lL~ <~pustol és a gyülekezet c!ííl. „l!allnin fl~·dig ,·/l/ÚilfÚs t:' s:::c11·akut. f('rO,!f.J'O{/ (~S 11/Cg/iafa.
(:\pos!tilok 5.5-·!0}. :\ !t.'.!eség i..'.Zt követően húro1n óra
1núh·a érkczc!t a hclyslinrc. Pl:tcr Ól is n1cgleddtt:. s az
~1sszuny ugy<-1nal\k(.1r 1udta 1nt:g t! !l:1je hirtelen halúlút. 1nirt: „.u:::o111111! /iss:::crogyorr lúhuinúl J.1. i. Péter t:lliuJ t;s
l/ll'":.Z.h11!11" .·\ húzastúrs,tk idóscbb. jó!túp!,ílt sze111élyl'k.
,\z 1..'l'l'is lelki il1t:grútJ:(.ldtatÚS. a szég~,:en a ft'.:rjnél. a férje
clv.:szt0sén.:k hírc az ~l:'szonynú! és Péter rcnyt:gt:lti sza~
\a i 111 ind kett(l,i ükn0 t .-.:;;Í \Tohainot. hirti.:lt:n szi \'ha!ú lt
\1kn;;tak. :\ szivinfarLtL:s !Jasszikus !cir[1s~1 is c!öllirdul a
Híbli:'iban. :\úhúl hirtl'll'll haragú. c\lcntrnondúst n-:111 tlir(i. 11;1gy.:\·{'1~11agyi\ (\. 111ulat(1s t.:nnészctü l'tnbcr. aki dü~
l1i:111g\·.: utasít<ilta 1..•l ct !)c.!\'id vezeltl..' szabadcs~1patok sarL·olúsi ki.-.:érlt:!ét. Fl'll'::;égc (aki késlibb !)ú\·id asszonya
lelt)_ lÍtukbdn 0klinet junatott cl :1 gcrillúknak. ,.;\/ikor
/1l·d(ti. .·/i>igt1il .\'1íi1ti!hu::. 1·i.1·s:::u<.··rkc:::l;k. inn; 0~1·a11 iaku11u1
1·11/r u::: 1'i h1í::.1i/1a11. 11/Íni u kirá~r /ako111(Ua. ós ,\'1ih1il s:::i1·e
t'igod11:::~:J111:::011, n1crt igi.'11 111cgrt~s:cgedcu, u:::("rr

i! sc111niií
neki. /.„/ Reggel ;icdig n1ikor .Vú/1á/
/;(já:a11od1.;k. 111r,\!./ll01ulro J~'/C5(;gc neki c:ckcI a dolg11ka1.
l;.1. l·lhola u: ú :cii·c ú benne. '-"s (!/ya1111ú /ún 111i111 u kr'i. {s
1ni11ti'g.1· rí::: 11up 111úh·u 111cgrer1." a::: ('r :Váhálr l;s 111eghu/a"
( l Sú1nui.:! 25 .3(í„-30 ). N<lpj aink kardi<il\:igusai is jól is1nl..'rik ezt a történés sorozatot: (:jen út 1artl1 inttlatDZÚs. i1a!nzús. 1najd crüs pszichés 1nt!grúzkódta1ús utún knszorút!r
thro1nbosis. szi\·izo1nclh:l!ús alakul ki. a tizedik napon
incghal ;:1 beteg. \:c1ncst1k az or\·osok körCb1..·n ki.iztudlit!.
llugy a szívinfarktus sokszor okoz azonnalí, vagy púr órún
belüli halúl!. !-la ezt a periódust iú!Cli a bt:tcg. akkor viszonylag jtibb úl!apotba kt:rül. 1najd a 1n;:·1sodik héten isrnét gyakllribhú \'Úlik az !11E1rktus okozta halúh1zús, nc1n
ritkún szívruptura 1niat1. igy történt ez Nábúl l.'Sl..'tébe11 i~.
ciki az infarktus kia!akulúsa utún a tizedik napon hunyt e!.
\úbú! C!etkurút ncin ktiz!i a próll:ta. dt: a tünl:nctb(i] arr:i
Jehl't ki.iYctkcztl..'tni. hogy hannlnc-ncgyv-:n év közi.itt !l..'llctctt. :\Biblia különbtiz(í kifcjczésr.:kct hasznú! a szÍ\·panaszokra. 1nindösszc cgyszcr c1n!ítí a szív f'újda!i11út (Pt'.:1sc111 111011dou

111t'5!.
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d~ibeszédck l ~L3 )..~\z „ clui(:/1" szóval valószínülcg a ko~
szorúér görcsét. a „ luíhorug a s:r1 ·e·· 111egjclöléssc! ta!ún
a ri:ndcllcncs ritn1ust. az cxtrasystoliút fejezi ki az Írós.
l\..étségtt:!cn. hogy a betegek tna is azt n1ondjók. hogy „zak.:Hol" ... htíborog„ a szívcn1. és cz azt jclcntí. hogy aszi\·~
verés ki-kihagy. aztún közbejön egy rendellenes nagy
szivdobbanús. a púc!cnsbcn gyakran fC!ehnct kivúltó
cxtras.ystolc. i\ „k/ii·t; l'Ú/l s:::h· „ 1ninden bizonnyal a szivinfarktus 111cgjclöl0sérc szolgúl a Szentírásban.
l\„érdési:s. hogy a biblíai patogrúliúk szún1óból szabadc kö\·ctkeztetnünk a különböző kórk~pck korab~li gyakorisúgúra? ls1ncrt:lcs. hogy a különbüzö énl..'rülc1ckc11 cltérö !i·ck\·cnciú\·a] és kö\·ctk.:zinCny'ckkcl jck·ntkezik ;_1z
ancriosc!crosis. EgyiplD!11ban röként az aorta és a!sl1 \'ég~
iagi nagycrck. a dl:l-aincrikai ind!ún 1nún1iúkon az als(i és
i'clsö \·égtag{lk ariérí:ii11ak ch·ú]tozús:1t L:szlclték leggyakrabban (./1i::.sa !91í(íJ. !!a 111L·gis kísl:r!t:tct tcszünk a !.:gi(ibbször 111cgbetcg.:dctt éncrülctck bccs!ésCrc. akkor az!
úllapithatjuk 1ncg. hogy az agyi érc!incszescdés 0s küvctkezrnl:nyt:i t(ibbszlir fordulha!!ak clö. 111int a szÍ\toszorú cr. \·agy \·égtag-.:r.:k h<Üita!ina. :\1 agy\·érzést. az agyi
thnnnhusist. ezl'k k(i\·l'tkez1110nycii és szliv(id111ényci1
nych·ünk a széhités. gutaütés kiíi:j.:zésekkc! .icltilí. (')Jykor nc1n is az ·,1gy1 H1ha1n. h;_1nt:1n a; ~!nnak 11yo111ún kialakult'i bénulúsn~1k. t:sz1nélct\'csztésnck a leirúsa szcrcp1..·L
néhúny alkall11111nal pedig a szélü1és kl\rÍsinéjc u1ú11 annnk
tlincicÍt és kü\·ctkl'zn1L·nyei1 1s fi.:lsorulja az Írús.
.\ILi1nusz \ e:.-:0r {l\.r.c. 1n;..1st1dik szúz;_id) l'lri.:ndcltc a jcni/.sÚlt:nli \t'.lllp!(1rn hds(í ud\"df;_l r<d<tÍnak !t:bO!l!Ús;.'!t. <l
ic111plo1ni Cnéki.:k e!rablús~·il. dc ter\·ét 111..·111 ,·ihetll' kcrcs11l'1I. 111i:rt. „.s:::L~lli1úh;.1. l;l'fl' / „/. S:1ifa ei1H;111u/1. lllt'g/it;_
nulr. ncn1 n1duít r/i/1i 1(·. hc·s::.t)ni . .\'l'ill i111t"::.kcd11i .. Rl\\·iddt:l a su·like utún . Alkin1us:: 11ug1· kinok k1J:/iu hal! nie_t: ·
( 1 \lak<'1hcus \J.5-l-·5(1J. :\ púr S/.;1\·~is csl'tis1ni.:nt.:t0s ~u1nyi
r<l poJH(lS. lH1gy 111ég a/ is 11agy \-ctk1s/.Í!lÜséggl'I kirnpndh:11(1. hogy bal \ilda!i l(dya1nata \'(l!t !e/ nkn; ugyanís hcs::0dkép1c!enségc1). :\z ;tgyi kúrostidús u1111i lchcti.:tl agy\-l'r/es. \"<!!;)' az érl'lrneSZl'Sl'tkst:s <!gyi artéria lani.:ria
cl'ri.:bri 111cdi:1J ;:Jzún.icL!sÚnak kli\·l'tkci.111ény--::J. pedig ;_\
tcinpPrn~parÍl't;!lis régi(1ba11 kc!ctkczhetctL :\z a kitétt:l.
h(1g~, :\lki111usz nc111 iudnn riibbé iiJt~·zkcdni. taLú1 arra
uial. hogy .:sz1112!ct!cn. \·agy !cgal~ihh is klilk1s úl!apu1h;1
„

kerü!t. ;\ k:1pern:n11ni sz<':::.ado:·: i.:ln1ondia Jézusnak. lH1g>

st:Plgc'1ja

„.utí/zo11 ,<J.llftdii/jíh'l l .í~·ks:::ik <''s no::.:,y ki11(!k11r

s:c111·t'd" (\!úté .'\Ji és 13J. Ugy~111csak l\..ap:.:rnau1nba11
tiirt0nt 111:.:g. lFi,g:y kibontottúk a t..:t{it 0s ~1 1nagatchc1:.:t li..:n.

úgyb;.in fckYii .":r0!üti'irtct bctcgÚ!:;YÚ\·c:! t:gyütt hocsútutt~1k
k' Jézus c!é ('.\lúrk 2.3---5). Cia!ill..':'iban több gutaütliu b-:1cgl'l gy(1gyi1ott 111cg l\..risztus (l\·lúté 4.2-f 1. :v!úté l..'\'angé!isl<! 1núsh{l] is bcsz<'11nol úgyhuz kótön 1naga1chctctle11 bt:tcgckrlil. akik ta!ún szintén szélür(itlek YO!tak (i\Júté tJ.2 és
ó·-7L Fili.:p S1.arn:íri<'1ha11 gyógyítoll gutaütött. béna betcgl'kl't (.-\pnstolok csclekcdt:tei ~. 7L Pú! apost(i! pl'dig Lidd~iban tal:.ilt l..'gy . t11c·1is 11c1·(i c111/icrr. ki nyolc: es:::rend1'i
riía úg1·/iu11 .!"cks:::ik 1·a/u, ki g11Ea1'it/irr 1·u/u · (.;\posto!Pk
csc!t:kcdt:tl'i (J.3J L ~cn1 111inden stroke uiún kii':ctk:.:;ctl
be tl'.!jc:; tcstl'élrc kiterjcd6 bénulús. Ehifordult. hn!.!\' c.sak
egyik \·Cgtag !ctt hüdéscs. a1nint arról cgy fér!! e~~téhcn
\l{11é és ~lúrk t:gybchangzóan bcszú111o!t (f\'Júté 1::.1(1-!3.
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ivlárk 3,5). 'röbb a\kalo1n1na! találkozhatunk olyan n1cgjclöléssel. hogy a keze. vagy katja els::.áradt (n1egs:áradf)
valakinek. Ez így öninagúban ncn1 sok tá1npontot nyújt,
az értchnczéshez a kulcsot az izraeli király kórn:tjza adja
1ncg: "És 111cgs:árada a: ö ke::.e [. ..}és ne111 tudta a:t nzagáho::. \'iss:avo1111i" (!Kirúlyok 13,4). Jeroboán1 keze-karja ncn1csak elsorvadt (111cgszáradt), hane1n 11102gatni scn1 tudta. arni azt jelenti, hogy enyhébb fokú stroke
~ne az uralkodót, a1ni ut<in egyetlen végtagra kite1jcdő
bénulús 111aradt vissza. Ivláté ad hírt (iVláté 12, -13) arról
az „ cls::.áradt ke:z"i e111hcrr6'/" akit Krisztus szotnbati napon gyógyított 1ncg: „Akkor n1011da a1111ak a:: enIIJernck:
i\1y1Ursd ki a ke::edet. És kinyújtá és olyan éppé /ön nlint a
nuisik". Biztosra vehetjük. hogy ez esetben is egyik felsö

Yégtag bénulúsúró! tudósít az evangéliun1. Dávid egyik
;'ttok 1nondásúban azt kívúnja. hogy Joúb és egész húza népe legyen „ ... 111a11k<.i11júrá.„ "(2Sún1uel 3,29). Ez jelenthet bénulást, dc egyéb olyan n1ozgásszcrvi kórképet is,
a111i rniatt a beteg ne1n képes terhelni egyik végtagját. ;\
Yiharos tünetek nélküli. lassan kifejlödö agyi ércl1ncszcsedés és aneriosclt.'roticus ch:1nentia. vagy a senilis
de1nentia sen1111i!yen fonnúban nen1 szerepel a bibliai
patogrú!iúk között. Leht.'tséges. hog:y ezek a kórképek
rendkivül r!tkúk \'Oltak. de az is elképzelhető, hogy az
öregkori elbutulúst ne1n is1nerték f'el. tnintegy tennészetcs
úllapntnak vették . .'\z ószüve1ségi künyvekben n1cge1nlílt.'lt szún1os idös c111ber egyikénCI scn1 szercpi.::1 ol)ran
n1egjegyzés. a1niblil ezekre a kórkCpckrc következtetbetnl:nk.
Nc1ncsak a cardi(lsclcrosis és a ccrcbra!sc!erosis tünetei l:s klivetkezrnényci fClrdulnak elő a Bíblia részeiben.
hanc111 a perifér!ús l:rterületck 1negbetcgcdés~t is reprezentúlja egy~t.'g)' esetleírús . ..tsa kirúlynak ]9 l:vi uralkodúsa utún {közel het\'en éves ekkor). alsó végtagja (vagy
\·l:g1agjai) betegedett ineg. !(ét Cvi júrúskCptelcnség utún
!úba elüszkösödött és an1iatt rnegha!t az uralkodó ( l Kir{1!yok 15.23 és 2J(róníkúk 16, 12). Búr egyik leírás sctn túl
részletes. 1nl:gis arra enged következtetni. hogy az idős
kirú!ynak alsti \·l:gtagi érszükülete tnajd érelzúródúsa
U.1rteriosclerosis oblitcrans) keletkezett, a1ni hatásos kezek:s hiúnyúban a l~ib gangraenajút és végül a beteg halúlút
okozta.
Ezek - és 1nús. itl fel nern sorolt - kórrajzok azt bizonyítjúk. hogy· ha nen1 is lehetett gyakori, de elöfordult ércl!ncszescdés az ókori zsidóság körében is. Talán arra is
kö,·ctkeztcthcti.ink. hogy a korai idükbcn kevesebb volt a
beteg. l<:.risztus korúra azonban gyakoribbú vúlt az éreln1eszesedl:s K.únaún lakói között és az érclvúltozús súlyosabb kövctkczn1ényeit is többször észlelhették.
Sokf~le ercdctü szívbetegség okozhat krónikus szívelégtelenséget. azonban a bibliai esetisn1ertctésckböl nc111
úllapítható 1neg. hogy 1nilyen eredetű lehetett a carclialis
deco1npensatio. iv1ózcsné! is, Nehé111iúsnál is történik uta!ús idült szivt.'légtclcnségrc és keringési insufTícicntiúra.
a1ne!yeknek ~ cgycbck 1ncllctt -- az a tünete. hogy a beteg
!úbai 1ncgdagadnak, tcstürcgeibcn. 11asúban, n1ellkasúban
folyadékgyüle1n keletkezik. iv1indkét idézetben (5Mózcs
8,4, és Nehéiniús 9,21) az olvasható. hogy „ .. . a le lábad
111cg nc111 dagculott, i11unár neg_iTcll e.<.:ztendiit6/ _Fogva".
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;\1nennyiben a szívelégtclenségct idült szívbe!húnyagyu!ladús. vagy bi!lentyü zúródúsí za\·ar idézi elő. akkor
a decon1pensa1in rendszerint 25-35 é,·es kor közlitl lép
fel. Egyéb credctü sZÍ\'c\égtelenségben többnyire n1aga~
sabb korban jelentkeznek a tünetek. Luk(1cs cvangé!is1a.
„ \'i:;k()ros'' betcgröl szólott (Lukács ]4,2). dc sc1n életkorát. scn1 tüneteit nc1n részletezi.
Egészen n1ús tern1észctü és etiológiújú szív l:s 0rhúntalon1 leirúsa is szerepe! a Bibliában. Igen érdekes és tanulsúgos /~'/i röpapnak és csa!údjának bctegségtürténete.
.1\z irús szerint Éli fiai (1naguk is papok). nen1 tartottók be
az áldozati hús elosztúsúnak rendjét, s erniatt az Isten büntetCst 1nCrt Elire és leszúnnazottaira: .. .„11e111 jágok 111i11denkir kiír1a11i oluíro111 111e/l/il. / ..._J de cg'-;_,·:; hó:;ad llL;pc
J'é1.fikorhan hal 111cg. /:.:_,.e:; /cg1·c11 ujcl, a111i k1'ircfkl':;i/.: kúr
!fodra. i"Í<'.f/iiru és F'incásro. hogy cg1· napon lza/11ak. 111cg
1ni11d a kcucn „ ( IS{unuel 2.12-36). :\ büntctés bctc!jcse~
dett. ne1ncsak l~li iíai. hancn1 lcszúnnazottainak nagy része Cvszúzadok tnúltón is. hirtelen haltak 1ncg fiatal korukban ..\ babiloni Tahnudhan is szert.'pt.!l ugyanez~! rnegbetcgedés. s(i1 az1 is 1ncgjegyzik. hogy tii lúp:1p utt'1dairt'li
\''111 szó . .'\ Bib!ia és a Ta!1nud szövcgCnck és csctis1nerlL'iéseinek egybe,·c1ése alapjún 1nindössze egy kúrkl'p .illhc1
szóba: a 1noclern idókben a bt.'tegséget Jl:lisinerö és leir<'l
or\·osok llt:\'ét visclö Rornano~\Vard-szi11dró1na. Ez a nc1gyon ritka. do1ninúns öröklödésli kór a SZÍ\' ril!nusképzl:si és ingcrü!ct\·czetési zavarút okozza {a1ni csak E!(( i
vízsg{dattal úllapítható ineg). ennek kövctkeztébcn a sz.h
idónkl:n! ki-kihagy U\ch1111-Stt'kes rohani. Yagy a hoszszahb idejü asysroli~!. i.:sctleg a karnrai iz1.)Jlll\:tneg(·s (fih~
rillatiol {lkut.za 14-24 é\·es korban a bctt:g halúlút. .:\ Biblia puntosun inegjt:lö!i a géninutáciú idl,ptl!Hjút is. aza/
azt a szcrnélyt. akinél az bekövetkezett. l:!i 111aga 11en1
Yol! beteg. dc a benne kclcikczctt k{iros gl:nt örlikít...:ltl·
gyennekeire. unok~'iira. i.ikunokáira. évsz~1zado!:on :·\! ..-\
do1ninúns öröklödés szab•ilyainak inegfl:le](len. 11e111 111!11dcnki {irükölte a kúrt. a csalúd nein ininden tagja halt 111eg
!iatalon. de 111indcn gcncr{icióban akadt. aki inagú,·a! ho/.~
i<i a hal{t!os bt:ti.:gsl:gel.
.'\ kli\·etkezökhen túrgy·•dand(l k(irkl:p 1negl:rtéséhez
az anató1niai is111crctck rÖ\'Íd rekapi1u!;'1c!újúra \·an szükseg . .'\ k(,1pony;'1ban helyet 1(1glalt'1 nagyagy«1t, kisagya1.
nyúltvch'.it és hidat összesen négy nagy ;1rtl:ria !útja cl vl:rre!. Ezek közül kettö a n.y~1L felö! (aner!a carotis interna).
kettö pedig a gerinc ll:!tíl {arteria \'ertebralis) lép be a koponyúba (:s az agyalapon t:gy halszüglctü gyürül (circu!us
arteriosus \Villisii) képezve nagyjúból egyenletesen osz1júk cl a vért a központi idegrendszer két oldala között. illetve a szükségletnek 1negl'e!e!öen az egyes részek közi.itt.
Ezeken az agyalapi ereken neinrltkún kell:tkezik kiscbbnagyobb zsúkszerü túgulat (aneurysn1a), a1nely az esetek
egy részében \'eleszületctt elvü!tozús . .1\z aneurys111a a111íg 1neg nen1 reped, vagy ne1n rligösödik - tünetn1entcsen rejtözködik a koponyúban. ,c\111ikor az énúgulat 111egrcpecl. elöbb igcn erős fl:j fr1jús jelentkezik. 1najd a vérzés
inértl:k0töl függöt:n t.'SZ1néletvesztés. bl:nulós. vagy hinc!en hal<í! kö\·etkezik be . .'\z agyalapi ancurysina rupturúja
- ina. a 1nodern idegsebészet korúban is - gyakran végzö~
dik halúl\al. Ennek a hirtelen kialakuló és gyorsan lezajló
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kórképnek a tünettana is olvasható a Bibli;iban. "„.nlikor
111eg11/íu a gyer111ek. történt, hagy egy 11apu11 ki111ent a: ő
at.ijáho:. a::: aratákho::::. És 111011dá a: ö a(~jának: Jaj jCje111, /l!(f'ejcn1! És n1011dá a: ő at_lja a s:olgának: Vidd el
ár a: a11yiá!zo:! Ki 111ikor_/Clvette őt, vivé a: an)jáho:, és
a: a: óléhen rartá délig, és akkor 111eghalt" (2l(irályok
~L l 8-20 ). :\hirtelen jelentkező, igen erős fejHijás, a gyorsan kialakuló 1nozgásképtelenség (hiszen a saját lábán
rncnt ki a 111ezöre. dc pár óra n1últán a szolgának ölben
kellett hazavinnie). esetleg esztnélet\cnség, n1ajd a ha111arosan beú\ló halál igen valószínüvé teszik, hogy agyalapi
\·cröénágulat repedése és koponyaüri vérzés volt a gyer1nek halúlúnak oka (ljuggren és 111tsazj.
Pál apostol n1akacs és hosszú időn út !Cnnúlló i"ejüljású1 sokan tulajdonítjúk egy ritka. granulo1natosus érbetcgségnck. u Takayashu-kórnak (arteriitis tt:1nporalis).
:1111eiynek pontos 111agyar elnevezése (talún éppen rari[Úsa
111i:itt l nincsen. :\ betegség lényege az érszükü!etet. n1ajcl
h:ljes elzúródúst okozó idült, satjadzúsos artéria-frll gyuliadús . .-\ kl>rkép egyik tünete az éles. szúró .icllegü lút:íjús:
... rú1"is adaton 11("1:c111 a: én 1es1e111hc. a .)'árán angyala,
hog1· g_r1·i1ii1:ián cngc111. ho::;y./"clcttéhh el 11e hi:akoc(ia111 '·
{:2l(llrinthus !:2.7) ..'\betegség 1násik vezetö tünete a lút:isro1nhis. ainirö! l\il apostol így szún10! be: . l's 111egkíSl''rtcn·(;I/ tcstc1nhc11. j ... ./ ha lehetséges le!! 1·0/110, s:e111ei1ekc1 /.:i1·lU1·ú11 11tI:e111 udrúrok 1·ol11a ". i'vlajd kevéssel ké:-;(ibb arra hívja fel a ligyel111et: ,.Lá(játok. 111ckkora het1'íkkc/ írok lll.'krck a sc!iút kc:e1111nel ·· (Galátziabélick 4. 15 t:s
<i. 1 ! ). t\:. arteriiti;-; teinporalis klinikai tünetei g:..··akran
kt.>zdödnek lútú;-;i zavarral. s erniatt a beteg szokatlanul
nagy hl'tiíkkel ír. :\ Takayashu kóros lútási rendellcnes;-;ég
jellegzetessége. hogy a beteg nen1 tudja 111egítélni a túrgyak (jeh::n esetben betüinek) nagysúgút. Pál bajúról tudornúst szerezvén. a hí\'ek készek lettek volna saját szen1üket i;-; ~!!adni az apostolnak. beteg szernc helyett. an1i 1cr.·1 s:cr:o
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1nészctcsen !ehetetlen. ;\kad olyan kutató, aki Pál apostol
föfájúsút és lútúszavarál 1nigréncs eredc:tlínek véli (Rose).
r\ 111igrén (111aga is érgörcs) lehetősége ellen szól, hogy az
ilyen jellegü lútúszavar csak a roha1n ideje alatt áll fCnn és
ne1n annyira az érzékelés ano111áliújút. 1nint a fénykerülést
jelenti. t'vlagan1 részéről a n1igréncs jcllcgü panaszokat clvete1n, inkább arteriitis te1nporalis okozta tüneteket lútok
Pú! púr soros tudósításában.
Sok niás olyan kórlcírás is fe!lclhetö a Szcntírúsban.
an1clyekrc - szcrinte1n erőltetetten - rúfogható lenne.
hogy szív vagy érbetegséget takarnak. Ezeket figyehncn
kívül hagyva, 1negúllapíthatjuk. hogy búnnilyen kevés is
a cardiovascularis betegséget sejtetö .:sct (a Bibli<íban
szercplö szetnClyek kevesebb. n1int 0.01°:'(1-a). jó néhúny.
ina is isinert kórkép clsó lcírúsút a Szentírús adja.
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