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P AJZSMIRIGY~Kt,SZITMtNYEK.
:\ pajz.sn1irigy a1. 0l<:tfontoss:igu functiúk egész scrcgCt fejti ~L
:\ p;tjzsn1irigy rniiküdés0nck intt:n:.dtústi\'<il - hogy többet ne 1nond~

junk -

egyenes ar:'tnyhan van :tz u. n. alapanyagforgalo1n.
a szervezetben lej:itszódú ldctfolvarn:1tok intcnzitúsa.
ila~t:1hnas bcfolyúsa van a pa]zsnürigynek a Szövetek viz1ncgkiit(i

('~vszúval

l::.0pcss0g6rc,

:t

·v;Crképrc, a vcgc.tativ

idcgn:ndszer,

-

klilünilscn

a syinpathicus, - ingcrl0kcnységl:rc stb. :\ pajzs1niri).!y :1 Fallt1
últal u. n. scrkt:ntő 111irigycsoport legprcgnúnsabh képvise\üjc l:s niint
ilyen, a test nH.~).!1nint:izúsúh:1n, :l szervezet kifcjl6clt'.~sébcn. :1 niiveke~
désbcn. a csontfcjllid0sbcn clhatúrozó fontossCL:lgal k(i!'.renliiködik.
;\ pajzstnirigyU.i! függ a szcllc1ni functi(Jk kialakulúsa l:s l:psl:ge.
\·-t:gül kiili:ini.iscn szorosak a pajzs1nirigy l:s a sexualis rnirigyek
funetionalis úllapotúnak összt:fi.iggései .
.:\ kóros t"!v:Htoz•isokat, nH.:lyekt"t a p:<jzs1nil'ÍJ!Y 1niiküdé~í zcl\'ar:ii
okoznnk. k:St nagy csoportr:1 oszthatjuk. Ezi:k a hypothyrcoidis111us é:.;
a hyperthyreoidi~n1us . ..:\ hypothyrcoidisn1us, a pnjzsnürigy csükkent
functiója, ne1n egységes kórkép, Yannak egészen sulyos és Y.tnn:tk
könnyii esetek, az egyikben a tünetek t:j.!ész tiinu:gc utal a p•t.izs<
1nirigynüiködés clégtl:lenségerc. a 1n:ísiknúl cs:ik egy;egy ilyen tünet.
igy aztCtn egy egész sereg olyan rney:ht:tegl:d0sscl találkozunk. atnl:~
lyek tulajdonképpen egy kórcsoportl~a tartozc'tk és ugyanazon prin;
cipiu1nok alapj:in kczclcndllk.
Pajzs1nirigykészit!nényckkcl kczdcthcn csak a thyrcoidca durYa
kiesési tüneteit kezelték. oly kóros úllapotokat, ninclyeknél sze1nhi::~
tiinü s~·n1pto1núkhól e rniri_f,!y sulyos :tlterntiójüra lehetett kiivetkez~
tetni. _/\la sokkal fin01nahh a pajzsn1irigy iniikiidé.sénck diagnostikúj:1
C·s egy sereg olyan tiinctrú! tudjuk. hogy csökkent pajz:srnirigy~
1nükiidés küvetkczn1l:11Yci. a1nel\·eknél erröl azeli5tt áln1nclnunk scn1
lehetett . ."\ kü\·ctkezöl~hen a p:ljzsn1irigykt!szitn11'.'.nyck thcrapi:'ts :ll~
k:1ln1azús:inak nl·hány fíibh cst:tl·yc\ kivúnunk csak fo~lalkozni l·.s a

p:tjzsnürigy hio!ogiús functióit enuJk:tt uunyira küzis1ncrtnek ve,':iz"
sziik, hogy a l'.SÜkkent pajzs1nirigyfunctiUn alapuló kürképek rnt!lyebb
analysisébe bele se1n rnegyünk.
! . .·1 pnj:1.srnirigy i·elesziileiett nphishija i·agy hypoplasiáju. Ezek
cly:tn za :aruk, a1ni.:lyek az (;gé.sz tl'.sti és szcllc1ni fejlődés sulyo.:-;
:dtcratiójúbun nyilvúnulnak 111cg, l'.lsűsurban türpcnövésbcn és icliotiú"
h:ui, Ilyen gycruick(;k .:.zellenü fejlödt·se erősen :d~ad:ílyozutt; sulyo.s
és je!le1nz{j c:lvú!tozüsok n1utatkoznak csuntrcndszeriikün is: a csöve.s
i.:sontok hossznövekedése az epiphysis,·un,dban elrn.ar:td, nüg a
\"'.tstags:ígb:111 való appu.sitir')s c.suntsz:1porodús norrn;ilis, igy jönnek
!t.'.tn.: a kn:tinek. athyn.:otil'.usok
riivid és v;tstag
végtagj:1j.
:\z agy:d:ip epiphy.sis\·onalünak hiúnyos csontusodása küvctkezt0~
bcn az orrnyer(;g nern fejlödik a kopunyúval egy arúnyban: n16lyen
bchuzóJú orrnyergén n1csszirül rncgisincrni a paj:r.snlirigy nélkül
szülcietü:t, a krctint. Igen jellc1nző. -búr :izclött kcY0.sbbé tekintetbe
\"ett sajúts:ig:1 a pajzs1nirigy vclcszi.iletctt aplasi:íjában v:1gy hypopla"
siúj:íban szenvedő gyennckek1H.:k, a sen1nü10le n1ódon le ne1n küzd,
hct6. rnak:H.:s ohstipatio l:s igy a fe!puff.:dt has e különben szún;d,
n1:ts kUrk0pnek egyik szornorusúgúhan is groteszk jellernzöje.
Pajzsn1irigyadagulússal lu:tt.:k a!att a kórkép hiké!etcs iut.:g\·úi:
tozúsa érheti) el. hülö11(ist.:n az obstipatiónnk van rü1·;idesen \·l·i!c.
:l sze!lc1ni functiúk is j:t\·ulnak 0s l-2 0\"l.'S :HLindú p:tjzsrnirigykc7.cl.é.s ut:in a gyen1H.:kck pruportiunültakkú, nonn:'tUs hosszus<'iguakk:\
iejlliduek t.'.s az t.:nibi.:ri rúrs~1da!u1nnak niinden tekinti.:tben h:1szn<'1!,
h:1tú taQi:dvú lehetnek.
!\:is~ (losisokkal kell kezdenünk: cl(iszijr napjúhan l darab 0, Hl
g.us IZichter:fl:le ~l'hyrcoidca tablettút adunk, ha ezt az ndagot kiiny"
nyen (;lYist.:!ik :t gyt.:nne!:ck (gycrrnckkurhan kiilünben is igen nagy
a szL·rycz1..:t p:1jz~rnirigyttderanríúj:i), kl'tszt.:ri.:sbrL', inajd h:írornszoro.s:'tr:t e1nclhctjük . .i\lint rn:1xi1n:ílis do~is C!l\. d:ir:th 0,.5 g:ns i{ichtt.:ro
fl-lt' p:1jz;;rnirigyt:1hlt.:tta últ:dúhan téljc;e"n ell:gst-gL:s "t·s :t kezell·s
\·l.-géig cnnl:I :iz nd:ign:i! 1nar:idunk . ..:\ thyrcoldi.:a L.:-]jcs apl:tsiájúu:i!
terniCszetcscn cnnl!k a ket:el0snck az t.:Qész l:lL:tl.!n át kell t:irtnnia.
Infantilis n1yxucdcn1a. Ez :t kúrkl·f1 n:igyun hasonlit a fent Jc,
irthoz. de keYésbbl: sul\'(15, inert a he!lllí.: 1ncnhi:teQcd(í !_1\"L•nneki.:k
c1:~·s1.ségcs p~1j:r.srniri1~gy~l szlill'tnck és e sZ:rvük l'.sak· kt-söhb,
'í -S. detévükben bctcgszik Tnég.
:\ kezelésnek a fcntiekbt.:-n leirt elvi.:k szerint kt.:-11 tlirtt!nnic.
!lusszabb ideje fnlyó kezcli:sni:l kl:l!i.:n1es nit:glepetésben lehet rt·:
.-.,zünk, an1cnnviben a - tühhn\'irc Ynl:unilven localis ok következ:
tében rneghctCgcd::tt - pajzsn1frigynek egy~t.:s rl:szci rniik(idési kész:
st.'.g:ükct isrnét \"isszanyerik, ugy hogy a p:1jz::-.1nirigyad:1golás (:1!1:1,
(.!vúsa utún s::rn úll be visszaesés.
-· Fcln<'iflek 1ny.\·occlernzíjn. (;sontos t·h·;ilt():.-:ú:->uk. ossificati(ís :r.ava<
101: fc!n6ttt:kn0! tt:nnt.'..szctcscn lt:e.slJkk1..:nt. \ .tQ\ t'é\jescn hiúnyz("1
p:1jzs1nirigyrni.ik(.)d0sn01 si.:u1 kövctkczhetnt.:k rnúr ht:, E,;eknél a
1

hiúnyo;, pajzsniirig~·1niiki_idés eg~·éh ~ii~i:tc,i do1ninitlna~: zi:Y;iros. te<
kintct, testi és szcl!cn1i renyhe.se~. k.1fc1czestclcn arc. faradtsag, rcsz<
\·t:":tlenséi;, rcszeliis han!J, sz:'traz biír. törékeny kiirn1iik, hajhullás, vas:
ta!,! ajk;{J(, :idipositas Stb. :\ n1yxoede1n;í.nak legfontosabb és legjcl"
lcfnziihb syrnptn1núja és egyuttal a pajzs1niri!1ytniiködés esi.1k~cné"
sénck Jcgex:1etahb 1nértéke azonban az D[apanya[J.forgalorn csokke~

nésc.
~\ gcnitalis functiúk is feltünü zav:Hokat n1utatn:1.k; a lihido l:s
;\ potentia csökkcnnel, nöknl:l a1nenorrhoca Yagy ohgomcnorrho<..!a
:'dl be. Erncllett :11.onhan a ncn1i szervek kiils<'íleg is Yisszafcjl()tlc
nck. 'ft.:nn0szetcs ki.ivctkezn1:'.:nyc ez ú~l:ipotnak a· n1yxoeden1a sulyoo
sabh eseteiben a sterilit:is.
_,\ n1vxoedein:t therapi;íja iLlen hatúsos. 'fulajdonképcni f!.Yligyu"
l:ísr{i] teimészctcscn csak a le!.,!.ritkúbh esetekben lehet szö . ..:\.z esc=
tck tulnvo1n6 többsét:ébcn :t sl1bstituti/is therapiáv:1l kell 1nc:Jcl6f!ed~
nünk. Ehbcn a tekintetben nzonh:1n a Riehter"félc Thy·reoidca"készito
n1énYek a le12kitün6bh ercd1nénycket adj:ík.
·EQ\' d:1r:th 0.3 t!r~os t~1h!ett(n·:t! kezdjük a ther:ipi<"tt és napi 0.5-\l/i--J:ö Qr~it! t.:nH:lfi.ik a dosist.
\:"i:t:~· h.t'.:t utú;i 2-3 h6t sziinctct iktatunk kiizhe . .\z ad~1polá.s
:'1!ta]úh:i11 a hete!,! állapotúhoz iQazodiék.
Jóindlllotu "chtonicus !n·p.ofhytcnhlisnuts. Ennek egész sereg
:-;\·1npton1{ija lehet. So\:szor I1iivésiikbt.:n rnarndtak \·bsza az ilye.11
h.ctl'!lck. \'a(!\' tiihhC::-ke\·éshht'.: ~:ycngccln10jüek, vagy :1 n1yxocdcn1a<
ri-.:k · va\:1n1eh-·ik egyéb tiinet:'.·t rnut:!l-,i:íl~. rcnyht'.:k. úll:indóan fúznak.
lian1ar rnl:1ií:'iziiln{'.k, h:tiuk kihull. fiíf:íjú!-han. n1cnstruutir"1s zavarok.,
h:1n. \".t!..!\: chronicus Obstipatitíh:in. i1krocyanosisban stb. szenved,
nck. frigi-dck. rhcun1ús húnt:tln1akr:i Ji.1.il;1:nos:1k s. i. t. ?iatal :'-"-"';'1'
n\·nknúl az c:lsii szi..ilés utún (1\':1kran lep fel a thyrenidea k1::foi:.:u
;1frophi{.ja. 1nclyncl: .tiinL·tci_ a· '.·::11'ickhe_z hnsor;lc"1:ik:
gy:1korihl~
tiinct a pajzsn1iriµ,- insuffic1t'ntra.ia a kl11n:1ktcn11m tdCJl'D. u~!Y hn;!~
~:~inte a klin1;ik!'criurn tiinetc:i l;(iz{~ t:irtozik a füradf-s:í.!.!. szúr:1z, hcr:

f.!9l2

'.":!d!'E~(i~~}~~l~n~~~~;ii~l:;~~\:· s'.;:í;\;:\f

bclgyr'i~

teszik ki ::zol:n:tk. akik :t
ntinri:os ·-..-aQ\· idc!.(Or\·ns rc:ndC'Uij:":t :1 legki.i](i11]1(iztíhb p:n1;1 ·
~Zokk:t! felkeresik 'i:S hih:l ih·enk0r eQ,·szcrli ehangulati za;·nrokrt'1l .
"idt~•res.,;0<Jr{;],, hvsz~·lnL h:en. sok t'.~;cthen lehetne Ci!Y gondos pajzs,
n1iri~\·tÍ1e';~1piúY:d kitiin{í · crcdin0nyeket cll:rni.
°Ji1fanfi/isnu1;; cseb.'.·n Tr·a1.!T~Cro<Jat1rC.[!"f! tap:1szt:d:1b1i szerint p:1jzsll!iri,;v:td:H'.Olú:;s:d L·rtlh:tíik cl a lei~l-:ül(inh en:d111Cnyek.
1
Tfn·;·eo'.!/.!ll ohs!ipatiu. c:s:ik fi~_>yelr:ic kell az Or\·osna'.;: czc~.!"("
;i
ft:nt · leirt s;·n:11to1nt1kr:t t.'.s ak\(or il.!cn :1v::kran b.dülkoz1k vc:uk.
T...;rn0tt'!t C-:: ·kii!iin n1c<;!cn11it0c;t ('rderne! .:1zonhan ~a c1;rnn1cus
oh.s1·inatiúkh;111 sz,:n'.·cdiik egy e•!t'.·:::7 n::igy csnportja. !·,zeknel [.!yak;
ran hPs.-::~u irlf";n kcn_;_-:7i'(j\ n1ind~~nf·~·k· f!V(··~yszereket 0s diavtás cle
j.ir:!~(,J;::t pr<'1h:.dn:!k vé;1i:1 --- n1indcn (~;·edn10ny nelkiil. /\ hl·! renyc

,;\·:·1s;·:.

hl'sét,!l' itt l'Ollstitutiona!is és Yl'!,!l'tatiY idc!..(rendszcri ill. hels\ie
st:l'r~ti!.JS zayarokon (pajzsinirigy i1lsufficicntiúfi) itlapul. A pajzs<
inirigy, 1nint tudjuk. a yegctatiY idegrendszer nündkCt felének
ronicu111a. a bélrenyheség pedig: :t hiúnyos pajzs1nirigyfunctio egyik
tünete. E.!.!ész kis pajzs111irigyadagokkal (napjúban L').!Y 0.10 g.<os
·rahlctht 'fhyrcoideac Richter) pro111pt credrnényckct ll·hct elérni.
1:1iyreogen elhizcis. L\l:ír c1nlitcttük, hogy az elhizlis a pajzs111irigy
hypofunctiújtinak egyik legfontosabb tünete, lehet azonban egyetlen
Yagy legal{ihh is lcgszcrnbcszököbb tünete is. f\z t.:lhizúsnak a pajzs"
n1irigy csükkcnt functiójúYal való üsszcfiiggúsCrc nc1ncsak az ~d:1j1<
:tnyagforgalon1 nngys:ígúból lehet cxakt 111óclon küretkcztctni, ha~
ne1n a p:1jzs1nirigythcrapia kiti.inö ercdinénycihöl is. Egyéb syrnpto:
111:íkbúl nehéz a thyrcogen elh:ijasod:íst diagnostizúlni. Különüsen
az u. n. cxogcn elh:íiasodústól nehéz clkiilönitcni, n1clYnck ok3i htí
hiplúlkozús, \·agy tuikcvCs n1ozf.({1s és atncly, éppugy: nlint az cL
hújasodús thyreogcn forn1tij3, az c.Q't:sz test bőralatti kötöszüvcté"
nek egyenletes clzsirosodúsün alapul. .:-\ thcrapia szcn1pontjúból ez
az c!klilönités ne1n nagyon fontos, n1indkCt csctbcn pajzsmirigy"
kl·szit:n6nyck lcsznck a therapia alapjai. rnclyck ne1ncsak, rnint az
:ilapanyagforgalorn Sl'rkcnt6i, hanctn nlint a s;i;övetl'k vizrricgkötíi
kl·pcss6(.!Cnck szahúlvozúi is. iclcntl·kcnv suh«.:sökkenésckct crcdnH,:.,
nycznck.
·
·
·
·
:\z dliiz:b p.ijzsrnirigytlu:r;ipi;1ja niindcnt..'..Sctrc sok türclinct. ki<
tnrtúst Cs n.:nd.szcres 1nunkút küYch:I. .c\z or\'os a hetet( sziYénck
l·s \·0rcd6nycinek <íllapotúrúl úllandóan tújl·kozott kell ht~lov lciivcn
Cs kiitclcsségc a beteg sulvút, htí1n6rséklcf'ét stb. a kura ~Uész '"tar,
tarna :ilatt a legs:i:i~o.ruhh:ln eJlcn{irizni, hoQY ezúltal kcilt.:1netlen
·n1eglepl·tCst:k clkcrillhet(ik lc:;!~·cnck.
\·annak orvosok, akik :1 pcri(·1dikus kczcll:si nH'idut kclh-clik és
C\·cnkint J--Joszer t:1rtatnak egy ~!-6 hctt.:s pajzsrnirigykurút. (iycr"
1nckcknél n:1pi 0, l. felniittt.:k.111.'.·I 0.2 gr.:rn•tl kezdik és azt.ín c1nclik a
dosist 0.3 il!. 0.5 .!.!r.~i.L!. 1\Lisnk nagy dosisnkkal kezdik, p. o.-! >< napj(1,
h;in 1 ll:1rah 0.2 gr.<(JS t;ihh.::ttút adnak. :t kfi\'ttkez(i napon J
n1ajd
2 >< l:s Yl·giil 1 · · napjúhan egy tablettát l·o- v6glil n1c.L!is1nétlik ;,z
t..gl·szct.

>::.

Paj;.,:;rnirigyki,. ona tokat azonban ih·en úlLthí nu.-, alka !tani llle'-!'
!!n.ndPh~sn1.:un. :dapul!'1 ;dkalrnazúsi 1n<·)dj~1k llH.:l!ett khl'.t 111l·_!.! syrnpt;1,

n1nsan IS adni: hogy a :-ok kiizii! es:1k kett(it (:'!nlitsünk nephrosisri:;
11e.dc1núl~nül a szÜYctek vLcrncgkiiUi ki:pcsségét csfikkcnt{) h:itús:t
11H:Jtt
es :inaerni:íknül. kli!üniist..·n ki'innvil tuherculosls esetek"
hen s. i. „
·

Tahi. ·rh\'reoide;,uJ kichter: 0,1. 0.3 l·s

l!lO tahh:tt:"!t · tartaln1~1zó phiol:íkhan.

"

(_J„í ~r. fris~

1nirigyh<'í!. 511 l·s

l:.:xfr. Thyrcoideai' kichler; l.ll cn1:;,es anipul\ú,k, 111indcn arnpul=
!úhan 1.0 gr. ·friss mirigy hatóan\·:t'1aj· 3 és (Í a111pull:it t:irtalinazú

dohnzokbai1.
·
· ::=. '
Thyreoidea Li(fltoid Rh:hlt!r,' 15 gr,;rJs ÜYegr.:khtn; 111inde11 kiib=
ccnt~1~1Cter~1;:11 0,15 gr. friss inirigy hatóanyagai.
l ab/. l hyreoideue cu111 jodo N.ichler; 1ninden h1b!cttC1han 0..1 gr.
friss 1nirigy l·s 0.02 gr. jod; 50 tablcttút tarta]•na;i;ú phiolúkhan.

HYPOPHYSJS,KÉSZITMÉNYEK.
:\ hypophy.sis, rnint tudjuk, functionalislln két teljesen küli.in"
;i!!ó rC~zrc osztható. ,,EJiil.sö}, lchcnyénck functiójii elsúsorbah a JÚi\·..;;
kcdCs serki.:ntésc, e functiu kies0se az u. n. hypophysacr törpcnüv~:it

er.:d1~:Cnyczi. 1\Lisik hasonlóan fontos tevékenysége ~1 hypophy_sb
t.:lu!so !ebt.:nyének :t genitalis nürigyek n1ükötlés61u:k korn1únvzása,
rnint l'Zt kiilöniisen B. Zondek. és 111unkat:írsai az utóbbi éYCkben
ki1nu ta ttúk.
~·\ hypophysacr türpenüvl:s kezclésebcn a hypophysis eliilsü lehc"
nyl:bi_íl készült kivonatok j(ltssz:ik a legfontosabb szerepet. Jlyen
készit1ni:nycink Tnb! . .·lnlcphysan (_I·Iypophysis p. ant.) és az fnj.
.-lnfcphys<in. E készitrnényekkel tcnnészctcsen csak ott érhetünk l:!
:-:ikerckct, ahol ~1z cpiphysis„vonaluk 1nl·~ rnegYannak. chlv.:n ;tz cs:.:b

hcn azr1nh1111 a;i; életkortól fii!.!L1ctlcnül.
.\z adagolús leghelyescl)h~ 1núdj:i. hogy 2·~3 heten kcresztlil
naponkint egy suhcutc1n injeetiót adunk 0s egy hét szünet kilzhc~
iktat:ísúv~d tiihhsziir is nH:gis1nl·tcliiik_ az c~észct. :\ t:1h!ettákh/>l nap:
.i•íhan Jt.:>Zor 1--2 darabot adunk. E kCszitinények adagolandúk a
hypophysis elli!st'i k:henyl·nt.:k ne1nt>::1k gyennckkori insuffieicntiújú•
n;íJ. ahol a tiirpeség fentcrnlitett kt'irkl:pét eredrnl·nyezi. hancin fel"
nüttkori insuffidcntiúj:iná!, az u. n. Sirn1nondsoféle kúrnúl is, an11.:h·
:: c,sontrcndszert természetesen Yá!tozatlanul ha!.!Yia 6s csak .sulYo.s
kiit<';sz/-i\·eti :1trophiúh:1n. h:1jhullúsh:1n. gcnitalis· · 1:cgrcssicih:in n~·j],
YÚnul ireQ.
.
ígcn. ~rdekcs1.:k 1.:s 111-;tktikus,di;ti~nostikus sze1npn11th<il i;.!en
lo;.1fr'.?:tk l\esfner és Plaut Yizsgálatai. 1nelyek szerint a hypophysi.s
c!ulso !chenye az anyagforgalon1han. pnntos:ihban az u. n. S{H.:dfikus
dynan11eus h:it:is kífejh:)dCsl:ben ís szert:pet joítszik. rncrt ezek :dap:Lín azt.ín egész .sereg 1nindcn 1nc·1don gy<i;.!yithatatlan htir~ és szaru:
h:.c;·tv:unet:hctet(cdésnó! sikt..Tli!t :iz azok:it: okozó heh;(; che1ni:ü
/il\·:lr ok:it felfedni és caus:ilis therapi:h·a] kiti.inti sikPrekct elérni.
:\zokn:il a kúrfonnákn:í!. :unelycknél a hypuphysis 1nindk<-t
khcnyér.ck zayar:li úllanak fenn. igy a dy_o;trnphi;i ;\dipnsogenitalisnú!.
;thol a törpeniiy(·s. gcnit:tlis hypoplasia Cs az ezr.cl egyctcrnhcn jelent~
kezö anyagcscreznYarok (clhújnsod:ís. diabetes insipidus) 1nindkét
lebeny 1ncghctcgcdl•;;C>rc utalnak, Yalanlint az u. n. hypophysaer clh:í<

jasodúsnúl és vl:gii! a kachcxL1 hypuphyseopriv{tnál a hypophysis
inindkét lchcnY0h6! való készittnénYcink: Tabl. és Exlr. liypophys.
c:erebl'f„Richfe1: :tjúnlatosak.
·
I'lypophysncr clhújasodásnúl és ,1 d)-strophia adiposogenit.dis
azoknál a forn1úinúl, ahol az clhújasod{ts pn1ev,dcúl, Ct.?ycs szcrzök
ink;ihh csak az infunclihularis lebeny kivonatát (Glanduitrin„Richfer)

adagolják. Leghat:ísosabhnak azonban (mint orgunothcr11piús clj:lrú"
soknúl {dtalúban) a komhin(dt cljúriis mondható; heti 2-4 intratnus~
cularis Gk1nduitrin injcctio. I-Iypophysis cerchri tablctttdnk egy~
idejii adagolúsa mellett.
I-Iypophysis"kicsési tünctck gyúgYkczclésérc kiilönhözil ké,'izit"
1nénycket hoz gyúrunk forgalo1nha. Ezek egyike, a Glanduitrin, :i
hypophysis infundihularis lchcny0nck kiYonata azonban czcnkh·lil
111•'><! olYnn sok cg\·éhirányu na.!'..!yfontosságu symptornás hat:íssal rcno
delkezik. ho~y arröl kiilön fejezcthcn kell hcsz:í.molnunk.
~·
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Tilbf. Anfephysan Richter: 1ninclc:n tabletta 1 j1r. száritott n1i~

ri!.!vh{íl késziil. 50 daruhot tartaln1azú phiolt1khan keriil foq~:tlon1ha.

:\(lar.!ja napjáhan 1-2 darab.
lnj. Anfepliysan Richter: a hypophysis eliils{) lebenyének kivn=
11;\ta: 1nindcn ampulla l .!'..!r. friss 1nirif.!~· hatöanya_i:ulit tartahnazz:1.
:\dat:ia últalúhan heti 2--f intr:u11uscularis injectió 2-3 hetes kur:'ik
:d:1k·i;ih:tn, CQ\·hctcs szünet után mc.Qismételve.
1"nbl. l-l_vporiln-.~is cerebri Richter: 1ninden tabletta 0.3 gr. fri.'>s
111iri(.!\'hii] k0sziil. 25 L·s 50 d:trahot tartaln1azü phiol(Lkhan keriil fc.r,
!:_!alo;nb:t. 7\"api :ula;J.ia 3~szor 1-2 tabletta.
Exll'. llypophysis cerebri Richter: az egész hypophysishéíl készül
l·.-; 111inden :tr11null:1 0.:1 !!r. friss rrdríf.!\· hatfianva!1ait tart11lmt1.zza. 3
:ucpul!:\s d<1hnZf1kh:1n kcriil for.'1:ilor11h;1: .\clngja heti 1--! intra1n11scu<

bris injccl'io.

GLANDU!TRTN.
.\z infundihul:1ris h\'popln·sislchcny or!.!an1itherapiús fui~to.:.s:íg;·it
Franl::f„f1oc!nvnrl C·-; Bell kiqé,·lctci ::l1:1nozhík 1nc![. akik n1cgallap1tob
tük. hnt!,. :1nn:1k kiYon:itai a terhes utl:rus izon1z-at:ínak tünus{tt eme:
li!.; (·-; :lz.nn ."7'''1:.dYns cnntr:ictiökat hnzn:·tk létre. Ezzcl :l rnegisin~n:~;
scl U!!Yanis sikcriilt c(.!v oJ;,.·.111 fü iústfokoz{i szert taJ{ilníok. a1nílycn•
ríil a· fi:L(í or\·o.'>nk F:if:i.dsádos és :o;okkt1l ink:Ihh Ycszéh·cs. 1nint sikc"
;·r.:k kor;111;'tzt:1 ki:;{'.rletezéseik kfizhen tné!! csak :ilmnclni sem n1ertek.
lJyep réni f:íi{tstnknzó szerek vci1t:ik :1 chinin és :! sccalr corn11°
tu1n. :\z .cJ:-[;~1cl: hat<isa lassu és kiszdrnitfznfallnn. n1i~ az utfihhi erti~
teíaniá inéhcontr:ic.tiúkat okoz. ;11ni csak a teliesen kiiiriilt n1éh
\.(':1·„,:·o..::.' n..-:k ltkiif'.dt'"C céli:íhöl 1-:h·:ín:1tns. kiiliinhcn
a f!YPnnek
.::-:ph;•x :í.L!t Y:!f.!Y :1 pl:tccntU incarccrati6j:ít oknzhnt.ia ..~\ hypophysi~

infundihul:tris r0sz0nck kiYunata ezzel szc1nbcn ritrnikus, periódikus,
teljesen physiolooLís contr:1ctiükat crcdrnénycz és enn6lfogvri min>
dcnfélc pri!nacr
secundacr Lijüsgyengcsl·g leküzdésére alkalmas,
a tnéh atóniájút sziilésck és :ibortusok. utún clháritja t:s opcr:ltiv
bcavatkozúsokat eov eoész sereg esetben tesz fclcslcgcssC.
A hypophysis llútsÓ le_benyének kivonata - mint a továO~i klio
nikai vizsi-(úlóclús :::orún kittiat - nctncsak az utcrusr:1, hancn1 1111ndcn
sima izonlra contraháló hatást fejt ki, tch:lt ugy a bélfalra, mint az
epcvczctékekre. Ennélfog\·a a posto~erativ bél~ara!ysis é.s anuri.a
lekiizd0séi·e és a peritonitis prophylact1cu1na j:iyanant 1s alk:tlrnazhato.
1-fasrnütétck clött sok intézet n1indcn esetben egyenesen prophy"
laeticusan alkaln1azza.
Ít!en
érdekes hatúsa van
az infundibularis
hypophysis•
kivorlatnak n YCSC hún1sejtjeire, n1elyn01 fogva :1zok vizeletc!vúluszt{J
1nüködését gátolni képes. Norm{dis embernél ez a gátlás három ór:t
hosszat tart és mindenféle káros utóhat{1s nélkül chnulik .•A. diabetes
insipidus kezelésében alkalmazzuk é\·ek óta kitiinö, ha csak nn1l(J
sikerrel is. ezt a diurcsist gútlö hnt:íst.
G\·{1runknak ez az imn1ár Yil~h!hiressé vúlt készitrnényc frissen
leölt :illatok agyfi.iggelékéböl készif!. i\ Glanduitrín stancfarclizúlú:;a
l >ale és T.anclla11· 111fidszere szerint tiírténik. tuléUi tengcri1n:dacuti.';
rusrn '·alö hatúsa ahipján, cgysz{ival hiolögiai rnódszcr segitségével.
:\ (;\:~nduitrin a hvpophysis infundiholaris lebenyének oly Yizcs ki·
\"PnaLt. nH:lvnck 1 cn1:1<t' 10 intcrn:1cionúli.s e!..!y.séQct tartttln1az.
.\ Gb1-lduitrin 1 c;n::~cs stc1·il<:1mpull:Ikban ki.:ri.i! forg:ilornha.
:-iuhcutan, intr~unuscul:trisan Yagy intr:tYl.!n(tsan ada~o\hntó. :\dngolú<
<>:Í.t illctfíleí.! az új st.1ndardizúlás t'.ita tcrrnészetesen cg~szcn rnüs eh·ck
in\nYaclök · C:s a ·kiil(inbilz{í kiizlc111ényckhen n1cgjelenti.:knél sokkal
kischh incnnvisé!:_!t..:k ada11oland(Jl~.
;\z cln1uit k.~t évti7c-c!ben sz{unos ki1z!e1nény ji.:lent 1ncg. amc:lyci~
(·;1anduitrin<kl:szitn1C:11Yi.inkkel foQlalkoznak L·,s n1ct!bizhatósúga, ha,
bísn i:s állandlisüQa tCkintctéhen 'kivétel nC:lkiil a lc.gjnhhakat (illa<
pitják n1eg.
·
. . .. _
..
.
, . . „
:\ Glanduitrín lc!!isinertchb 1nd1k:te1os terulete a kitola:il 1dn,
:--z::khan fcll0p6 f:'tj:iSúycngcsC:g és az atóni:í~ YGrz0:::. Gland;iítr.in·
injectio után _!:.!yakrnn feleslegessé v:'dik a fngri. atn~lynck cgychJ~cnt
rnúr 1nco volna 1ninden javallata. Ilycnk(:;- tcrn1eszctcscn cn:lyc:;
: 1 d:vrnl:is~a Y:tn sziiks0!1. !.!YOrs hatások elérés~ c~:~.ih!'il. Ezért rnindjúrt
J C;~l:; (;!anc\uitrint al!utiJ~. JehetőJcg infntY0n:}~-;\í1 (igen Jassan, llf.!y,
hoö,- az 1 c111 3 injiciúlús:i lct!:dúhh 1 percig L:;-tson!) és 10-20 mttsod··
pe~Cen heliit jclc.ntkezik :t h:itús_. Si.'ctio cncs:ircn clö.t.t ~zi~tén 1 cn1:i
Glanduitrint adiunl: intr~n·l:nú~:in. Pl:1cent:t pr:tt..:Y1anal i;:; soks.zor
1;1ct:lepü h::itúst ·lúttak Gl:1ncluitrin i1ljcctio utún . ..\zonhan ilyenkor
ti\·:ikran nern cl0.~ n1C:Q" az intra,venús injcctio sem. ugy. hogy a Gl:in°
<li.iitrint cQvencsl:n az~utcrus falúha kel! hcfecskcndc~:nL Fz az cljúrú:1nég profl.1~<> Yérz0sckn01 is sikerrel jtir .
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Fontos lépést jelentenek a c;Janduitrin<Illedikáció terén Péllnak
a Kuhinyi::cldinikún lefolytatott ujabb kisérletci (Orvosképzés
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éYi rnltjus 3ldki kiilönszátn). Eszerint téves az a hicdelc1n, hogy
(;\anduitrin a rnegnyit(tsi idrJszakhan nc1n adagolbatü. Csak a szo,
kásvs intraven:ls és nagy closisokban való adagolás rejti magüban
cj.!y L'setleges tctaniús contraetio és C\'Ye\ a tnagzati asphyxia. vagy :1
1ni·hrcpL·dl·s \·eszélyét. azonban 0.2-0..! cn1:i suhcutan a 1negnyi<
t.isi idi5szakban is 1nindi..:n veszélv nélkül adható.
Sok klinikún 1núr prophyhicticusan adnak c;Janduitrint olyan
intdtiparúknld. kiknél az anan1ncsisben atonia, vagy szülés utítni vér~
zésck 1nutathatók ki. Ezeknél azonn:il a szülés utún 1 arnpull:it
intra\·en:ísan, a gyennt.:kügy késCíbhi napjaiban 1--1 a1n1n1J!:it intra,
n1usculariS<ln :1dunk naponta,
-. 1-Tangsuiyoznunk kell n1ég, hogy kcllt.:n1etlcn 111cl1Cktiint.:tck
(_,Janduitrin~:idagolás után alig észlelhetők. Nagyon ritkán fordub
nak cl6 szivdobogús, szédiilés, vagy kisebb vérkeringési zavarok.
:tn1e!yck azonban inkúbh nz injcctio psyehikai hat:is(t!1:1k t<:rhérc
irand~'1k. Dc ezek n. Z•l\·arok is percek alatt 1ntdnn.k cl.
Kompenzált szh·hibúk, könnycbh tcnnészetii vcst.:h:tjok. v:1<iv
tli(!r'íhúnt:drnak a c;!anduitrin n1cdikúciút ne1n cllcnj,1valljük.
,...._
:\ (;Janduitrin 3 l·s 6 darab ~~ l·s 1 e111::„cs arnpldlút tartahn;1z('1
(l11h(lZ(ikban kerül forg:1!01nha.

cr-IINUITRIN.
.\ füj:\sgycngcségck 1ninclcn szakúh:tn ada!.!olt1atú L!v:irunk ui
liypophysis<készit1n~nye. a Chinuitrin . .:\ Chinuiti-in a hudaj1csti L sz·.
:""(ii l(!inik.t cll'.iir:ísai szerint készült és :nnpull:inként 0.50 !.!r. chiniu.
:•innir. carha1nid. l:s Hl llL'rnzctközi t:!.!\'sf·t_! G!anduitrii1t tart·ih
n1:1z. Elkészitéséhcz az a rnc!.h!Ot1Clolús vCZctt!Í:t, hot_!v a Glanduitrino
ht'il a ir1cgnyitüsi itlc'iszakban -;l szok:isos na~v adadö'k 0s az intravc'
n:is adagolás esctll'g Y<:szélycsck, tchút csal~ -kist.:bb clrJsisai adhatúk.
Szüksé[!cs volt cnnélfo!.!va e kisebb aclaook hatüsCit coy m(csik n1c<h
hizhat6 ts a n1egnyitúSi idöszakban is n'\·urzodtan acll~lt(·l szerrel t~L
1nogatni. _L\ chinint, mint tudjuk, fúj:ískelfö Szer !;!vanánt a 1nc(invitási
id()szakhan is igen jö cn.:d1nényckkcl ada!:!oltúk ;.1-i:'tr hosszu icfc·;1~ üta.
;1
két szernt.:k küzös inj<:ctirík alakj:íbal1 ..-:dó acht!.!ol:ís:ihoz tchút
inJ..i!!:d flizt:l·k :1 lt:.!.!l1:J!l\'ohh reini·nv(;kct. :\ C:hinuitrin-h:lt:isa lényc<1é,
hcrl :tl?búl úll: hogy a chinin, n1C!y kis n1cnnyis6génél fogv:t nla.&':í~
h::n vc:\'l' h:1t:1st:d:1n Yn!na, szenz-ibi!izü!,ia :1 n1éh siina izorni..:IL•.111eit ct
( ;l:tnduitrin szú1nár:1. _\ ki::.:i'l..-:tek. rnelvd~ct uj szcrlinkkc! P:il!. az
l. ~z. >·:úi Klini!.;.:\n lc:foh·tatntt. l~itiin'ci t'!'cdinl·n\'Ckih~t: vt.:zcttck.
:tnlCll!l\'ibcn a (:hinuitrin ~1 szü!L:s ruind~·n :-;z:1k;íh:ni kitÜq{ie11 h<..';/ú!t
é:: :! rl1~.~nyitü:ii idri~z·tidian is lt.:gnaj.!yubb nyugaln1111n:li volt alk.do
i ll:!Zh:l\( '.
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(,'hinuifrin: .-\1npu!l:ínkCnt U.30 g. d1inin. hih\'d!'ochl., 0.10 (.!.
urcüt Cs 10 e~\'SC!.! t_;!anduitrint tartahnaz és 3 L:s (~ an1pull:ít tarLtL
111:1zú d~1hozo)d1:11l kt.:rii! fnrga\01nb:L

SECUITRIN.
Röviden cnllitjük incg ehclyütt e készitJn6nyünkct, n1t.:lynek
c!..!yik kn111p~1ncnsc, a Gl:Lntluitrin, 111:ir is1ncrctcs clilttünk. a 1násik pc•
dig a scealc cornutun1nak, :1z .anvarozsn:1k kivonata . .:.\ sccalc, ez az
l;yczrcdck úta isincrt stypticum~ hosszantartú, tctaniás 111Chösszc=
huzúd:ísokat hoz létre 6s így a szülés, vagy C!.bortus végeztével ato<
ni.is \'érzl:sckné! himogatni képes a Crlanduitrin hat:isát.
.:.\ Sceuitrin szülés Cs ahortus ut{1ni vérz6scknél, mChatoniCtnúl,
rn~·o1nús és fihroinú:, y(·rzésckné!. n1cnfJ< és n1<:trorrhagiúkn:il alkai"
1nazhatö.
.
..\ Sccuitrin 3 és (J drb. 1 cn1:i,<:,-; anipull:it tartahnaz(i dobozok~
l::1n kc~ii~ for~ali:nnha és :nnpul!únkt:nt 5 intcrnationalis egység
C<!andu1tnnt e.s 1 f_!. sccalc:.: cornutum hatónnvaQait tartahnazza.
Intrarnuscularisan alkalmazzuk és i..:sak igen suh:os~ esetekben intra"
,·enús:tn.
-

MELLtKVESE,KÉSZITM!~NYEK.
.\ lnt:!ll·kYt.:se két cgyrnústöl élesen t.:!hatúrolható részhill tcvtí~
(_li~. oss~c:. kéreg" 6s \:eltiCdlo1nünyból. .:.\ Yclöúllun1úny jcllL'lnzií
q11iletkovc1 a chron1aff1n<scjtck, czcknt.:k bclsöseerctiós produetunHt
az adrenalin. a kfrci;.uíllo111;°Lny scjtjcint.:k lcQfontosahb alkotör6sz..:i
pt.:dig lipoidany<u:uik. rnclycknck constitutiüJa <:gyelörc is1ncrct1Ln
ugyan, az élt.:t fcnn1naradús:íra néz\'e l!!cngedhctetlen fontossú!.!td~
(1nércgtclt.:nitfi hat:ísuk?) azonb;tn, 13iedl ki.St:rletei óta, kétséntclt:n.
Bizonyos, hoµy a tnc!ll·kycsc kér<.'g:i!ln1n•'<ny:1 c1nellctt ht.:!s/isl!~i'ctit'1s
te\·C:kenységet is fejt ki és lclH·t. ho[,!v a kt:reg.illn1n:in\·b:1n n<t!.!Y
lnl'nnyiséght.•n el(ifordul6 cholin e tc\:l:kc1iysl:g hordozüj:1.
··
:\ cholin. inint tudjuk. a pan1sv1npathicus idt:[!t.:k tunusúnak
fokuz(ija. cllcnlúbasa az :1drena!innak, · n1cl:· :1 syr11p:1thicus lde:1re11d"
szer !t.:gföhh tonicu1n:1; 1nondhatni, hogy a ;nellékl\'csc a \'cÚ1:t:1ti\·
idcgrt.:ndszcr tnnus:ln:1k és cz:í!t:t! az ii~:szes Vt.:[(ctatiY functif'1k' :nt<:n<
zit.ís:ínak, Yalatnint :lz izo1ntonusnak konnÍ!rt~·zója.
.\ 1nelll~kYcsc functinnalis insufficicntiúia. ennek ~1z insufficicn<
ti<in:1k foka szerint, kiiliiinbiiz(.i k6rkl·pekct hoz l6trc. Sulvos zaYarai
- horrnontcrn1P\(i parend1yn1:ijl1n:1k tuhcreu]nticus n1c!.,!hc-tcQedés kii,
:·etkcztéhcn Yaló clpusztul:ísa, \·agy prin1acr atrophiüja :_ az,:\ddison=
!élc kúrt hozz:ik l0tre. 1nelvnck f6tiinctei: sulvos izornovcnrics·éd és
abnorrnidis piµmcntntio. _:\ - harúntcsikolt izo1n-zat gycn'gCsl~g"'c, .f.!Ynr~
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! ;: r•~.dd(<Jll_\:sághan. a \ cr Lll<.:n~ f aLd,,_ izun11 ,ünn,tl~ tonu:-.\ csztcsl:l_!c
pt.:dtg a \"crnyo1nús na!l\ fvku sulvcdésébcn nyilv.inul. ~~nacrni, 1 •
;:chyli:J !t•;str~ca, 11n1cnol~rhoea az :-\dclison"kór rendszeres kisérúi.
..:\. veg~tatrY 1úcgren.dszc.r ingerlékenysége csökkent; gyakran su!J,
1101:1n:;Ji~ t:..:1:1pcraturak lepnek fel, :t cuknrtolcrantia fokozott, adn..'<
naln1•:nJeCtior:1 g!ykacrni:1, glykosuria nern lép fel.
.. \,annak az .~\ddison•körnak frustran forn1úi is: izomgycngcséo,
csokkcnt tonusu izo1nzat, fúradts<ig, szivgycngeség, cscppsziv, 'hide""C!
l.;.czck és 1úbnk, csupa oly:tn tünet, :Hni a YérkcringGs gyengeségérC
~ital. Ezeknek a constitutionalis nstheniúban szenvedő bete):!eknek
igen nagy rCsze él és szenved ((ncurasthcniaii kórjelzésscl felülete•
scn elintézve e.szt.c!:.dökíg, pcdig rendszeres causalis thct':tpi:'t\·:.i]
gyógyulúst vagy jaYtilúst lehetne elérni n{duk. 1"abl. Yngy Extr.
(Jlcndulae s11prarenalis készit1nénvünk ilvcn esetekben kitünö ered~
1nCnyckkcl adagolható. E készitm~nyck ülta!t1b~1n niinden olvan eset"
hcn adhatók, ahol kis adrenalindosisoknak hosszabb időn keresztül
való adagol:lsa kivánatos, \l chronicus adrcnalinadagolás hátrányait
clkcriilcndü. Ezért tch:ít vérzö gyomor~ és hélfckélycknél, valarnint
constitutionalis asthcni:ín:il. yérkcrin!.!ési [!'Ycnf,!csé!.!nél e készitrné~
nyckct gyakrnn ajúnlatos ha;,;;.núl:nuik az· ilycl1kor kiili)nb:cn hc!~(;,
!eµ adago!:1ndú "l'onogcn pót!ús:íra.
:\z :\clrlison<kúr gyúgyit:ísát /!. /:.ondeh :-;zcrint ugy.1nc:1ak az
t.:!Jt.'.·-sz n1cl!ékYcsébli! k-észült ft~nti k(·szit1nL:n\·ckkel kell rnct!kisércJ,
1Úink. inert csak i!.!v rcn11:lhctG ennek a 111cilékvcse mindki:t r6szé:
nck HH:ghctegedl'.sf P. alupuló k6rnak keclvezií befolyúsolúsa.
..:\ rncllék;·ese kén.:g:!llon1:iny:innk tt petefészek rniikiid~sévcl
igen szoros f.(encticus és functionalis kapcsolatai v:1nnak. Tu111orjai
~ulyos gcnitalis atrophi:it l:s <!Z ellenkcz(} ne1ni jellegek kiiitköz0s0t
(férfias sziírcloszt:ís stb.) crcd1nl:nyc1.ik. ()varialis hypcrfunctiúk, tiib,
hek kiizött kiilt:1n{i.scn az ustcon;a!acia J.:czdl·sérc tchút n1c1l,~kvesc 0
klTcg :ijúnlatos. l)c nH;g: fontosubb :t kt.'.·regnck :1ntitoxi!;us, 1nérc_:.!:
tTlcnitli h::t:is:i. t()bhek ki)zl'itt a tLrhcss~qi intoxicatir'Js hiítT,-ásn:i!.
v~darnint cxogcn 1nérgc;:C:sckn0] (strychnirl. S<d\'arst1n, kigyórÍ10reg).
c;y.irunk e cl:!r;1 szolgúl<'1 készitn1Cnyci: Tuh!. és f:'.\'!r. C'orlici::; gli:ui,·
d11/ac ,\'ll}lr<.irenalis és !ni .• ·!drcnn/ipoid.

Tubl. CJ!arululiH? Sltprurcn<J!i . .· Richter.: :lZ cul:sz 1nell~kvesc h;H{F
tnrtahnazza: rnindcn tabletta 1.0 !,!r. ffiss rnirit:i,·hül kl:szü!.
'.:?.;- t:lhlctt;ít tart:ihn:iz/J phiol:íkhan kerti! 'forµalo1nh:1. ':\':1pi ad::.~:;\
_;„:;z()r l -2 darab.
Exlr. Glandulac suprnrcn1:.1!is l?ichfer: :!Z c~(:sz n1ellékYL'.si:hli!
készül és rninden :11npul!a 1.0 pr. friss rnirir.zy h:itó:1ny:1gait tartal"
1nazzn. :; 0s 6 arnpullús dobozokh:1n kerül forgalo1nh:1 . ..:\d:i.uja h 1..'~
h·nként 3-li~szor 1 :nnpulla suhcutan Y<l,!:.!Y intnn·cnüsan. .
Tabi. c:orficis ghuululac suprnrennlis N.ichfer: tncl!ékYcsek<'.:n:'..!

:111\':!!J;tit
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hlil ké::;zü! és 1ninden tabletta 1.0 gr. frbs n1irigy h.ttóan:ag,1it t.H"
tnln1azzn. 25 tablettút tartulrnazó phiolákban kerül forgalo1nb.1.
..:\dagja 3"szor napj:.í.b:in 1-2 darab.
t:xtr. Corticis glandui<.ie suprarenalis Richter: minden atnpull:!
1.(J gr. friss rnc!lékYcsekércgből készül. 3 és 6 .1n1pullút t.1rtalinazú
dobozokban kerül forgalomba ....-\dagja heti 3-ú injcctio suhcutan
ra!!v intrnvcnúsan .
·- · lnj. ~„ldrenolipoid: a tnell{'.kvcsc k6reg:íl101nányúnak antito:xicus.
1n6rgeket neutralizüló lipoicljait t.1rtahnazza oleum olivarun1b;1n;
3 és 6 ampullút tartalmazó dobozokban kerül forgalomba. ~.\dagj:i
heti 2--! injcctio intrarnuseularisan.

TONOGEN SUPRARENALE.
(Adrenalin,Richter)
~\ 1nt:llékvesc vclöállornúnvának honnonja, ~1z udrcn,t\in, volt
:tz cbii, 1nc[\'ct vcl.!vilect tiszta iiJnkban izolálni sikerült.
l\lúr .Addison tl1clb~ hogy a rüla elnevezett kórnúl u 1ncllékscs0k
az esetek tulnyornó részChcn sulyos anatorniai, lcg.<_:!yakrahhan
ruhcrculoticus clvúltoz{isokat n1utatnak és ho[!Y ez az egész testre
kitcrjcdll tipikus rncgbcteged0s a mel!é.kvcs::k eh-Ctltoz:isaiv~il vnlarni~
!ycn összcfUggéshcn v~tn, - :tnt.'.·lkiil. ho~y akkor a <1belsó s.:cretío:
fngalrlla még isn1crctcs lett volna. CJiii·er l:s Schiifer azt:ín fclfcdt'l.1

r0k, hogy a n1e\lékvesc vc!<'Júllon1úny:inak kivonata a vérnyon1úst
crncli. rnig Bz-011·11 kin1utatta, hogy a rnc!lékvcsCk cxstirpatiój:it a ki~
sérleti .:illatok csak néh:iny nappal élik tul. Ezek az crcd1n6nyek netn,
csak a tncllékYcse physioletgiúja és p:1th0Iogiúja szcn1pontjúból -vol"
tak fontosnk hane1n a1n:t ténvck köze t:1rtoznak, an1clyek a modern
(11:vostudc;1n~I~,·han a hclsöscc.retiúröl szüló taniti'tst di;u.lalra sc~itcb
ték l·s igy az -cgész n1odcrn biologiúröl, patho1ogiún'.il és thcrapi:iró!
\·alú fc!fn!_!:isunk kialakulúsúhnn dönt{) szerephez jutottak . .:\ ki"
si:rlch:k éS ki.izlcrné:nvck na!.!\' sercc:c fnt,,;l:1lknzott c;r,után azzal, hogy
:! ;ni.d!ékvcsc lionnorljúnak ·l)t:foly:'tS:'tt a- szc1\-czet phy~;ioJogiüs törté"
n0scire kikut:1ssa, hch·ét és fontossÚ!J•Ít a szervezet u. n. chcrni;d
eorrelatiójáb.in. ann;i,J~ kialakul{1sftbaTI és fcntartúsúhnn kijclC>ljt:.
külünösen amióta Taknn1i1H.!;!1Ck sikerült ezt :t honnont izol:Hnia l"S
krístú!Yos forrnúb:1n clóú!litani:i . .t\la m:ir che1niai képlete is isnu:'
rl:tcs l:s svnthcticusan is ellíitllitható.
~\ thC"or~ticus kutnt:isokkrrl p:irhuz:unosan az adrl:n:dint üri:'tsi
.!!Yakorlati haszn:ílhatósC1ga is nlindjobban a modern oryostudornúny
letfnélkiilüzhctctlenehh szerei köz0 emelte.
- .-\;r, 1\drennlin hatúsa sclu::1n1ltikusan u_r!y jclle1ne,zhetlí, ho~y
az a szer1·ck ve.Qct.1tiv tonusát. Knius ('.,:-, Zondek szerint CafF•. egyen:
,.,u]yát, a syrnpaÍ:hicus (C:i) ir:iny:ihnn tolja t:l. 11or!71ali_s kör~Jrn::.~1yc~
kiizött tehút a v.af!us tonusút csökLcnti, tl symp:itlncuset pcchg nnveli.

Ezen :t tényen alapul az adren;t\in Oriúsi praktikus fontossÜ;Ja,
1:isüsorhan rnert tisztún vasocon,~lriclor hatíisú, inely a belgyógyúszab
h;111, :1 nagy Cs kis sebészet n1indcn Úf..!úba.n nélkülözhetetlenné teszi.
Ezt a \·asoconstrictor hatúst fclhasz1lálhatjuk a) vérzéscsillapitúsra,
h) a Yérnyo1nús en1el6sl:rc l·s ezzel a Yérkcringés jaYitúsúra, egyrészt
\·asoconstrictio. 1núsrészt a sziYrc Yalú direkt stiinul:ílú hat.Is réYi:n,
l' l hclyheli anac1nizúlúsra.
\:an aznnban az .1dn.:!1.d1nn:.k i.:zcnki\ ul n1éQ naf!\"Oll sok o!Y:111
hatúsa, n1cly azt az orYosi n1unk:i egylk lc2,!töllhct 'Ilaszn:ilt segéd•
vszki)zéYé te:;;zi.
l L1 helenézlink az a<lren,dinrc'JI szüló s;rinte helúthat:ttl:1n irudn,
lo1nha. kiilüni''1sen :iz ragadja 1ncg figyehnünket, hogy 111ig a;, cls{i
l·Yckhi;J :-zCtrtnazö kiizlernénYek, az .adr·enalinnak inkúhh loc;tJis, tlZ
()peratiY technikában fi.:lh:lszn:ilhat(i clön\"civel foglalkoznak. az
utúhbi l:Yekhtíl Y:tlük mindinkúhh llZ adrenalfnnak, rnin.t hcJs{jsecrctic·is
prcJlluctu1nn:tk últ::ilános biológiai (Dz idegrendszerre, :t Yér it ntart.1!<
rnúra, a ti.ibhi hclsösccrcliús nlirit:Yrc, a \"Csére stb. t(Yakorolt) hat:í~
s~iit Lírgyaljú.k. Ennek okai ar, {JJ.·yostudon1úny t{)rt6ncti fcjliid~sét
isll\L'r6 orYos cliitt a lcr.!tclicschh rnértC:khcn Yillittos:ik. :\z adrenalin
rnegjclcnl:se forradahnai jc.!cntctt annak idcjl:n aZ operatív tcchnik;i<
han L·s az oper:tti\· lchctéísi:g·ckben. oly forradalinat. 1nclynek crcdtné,
nyci 1n;1 nuír a;, orYostudo1n:iny 111:!§,(Úti'd értetüd{) kincsét képezik.
anl·lklil. hogy sikerült Yci\n;t ez:'tltal az adrcnnlinoprohlérnút n1é~ csak
részhl:n is t'linh'.:zni. ;\ sebész szú111:lra :1z :Hlrcnalin h:isztiúlat:t n1:1
rna!.!útú! értetiidti kiiYcteln1énY. :1 hioloQus sz;in1:ira azu!il,nn az :itlre'
n.dln hat.is1ncch:tnisrnusa e~\: 1nind h0nYo1ulLihhú YCd<•. n1élYr(~h:ttú
vs c<>od;'t\atos prohlél!1:1teriifc"t.
·
Ez a tfirténelini fol\'~trnat a ·rono!',!en irodalinúhan is 1ne[.!\:itszik .
. \ phannaci:ís piacon \:<dó n1cgjelcnéSekor a?. képezte kisCflct túr
"J\"Út. \·ajjnn 1nc[.!fclcbe a '!'ono!.!en 1nindazoknak a kiiYetelrnénYek~
n~'k. :11né!Yekct (:!.!'" adrenalin k~·szit1né1111Ycl s?.c1nhen tCt1nasztani le:
hc:t · e tl:1lulinúny.r)k sz1.:rzlií :~ 'l'onngent :,kiprúh:iltúk)' és i.)k úl!api,
i()rtúk 111e!.!. hot(\. ez a kt.'.szitrr•énY a lct!ebük köziitt is elól :Ul. 1\\:1
:! '['uno(.!etl az ~iis1nert. kiizis1ncrt" és :iltalúnosan hasznúlt Q\"Ótf\'SZl.!:o
rek cg~:ike. 1\drcnalinna\ lefolytatr1nclú thcrapi:is clj:irúsokr\:íf ·\"agy
hiolo!.!iai kisl·rleteknl:l 1n:l!'.!<itú\ (·rtcUíd()en nYtd :\Z or\'os. :t kut:tt<'1.
:1 RiChtcr"ft'.·le ~ronogcn uÚ1n.
:\ 'l'ono~cn gy<.1korlnli :dkahnazús:'tnak legföbh területeit a kii1
\·etkt:z!ikhen Yúzolhatjuk:
1. .·I sebdszetben clsDsurhan rnint \·(:rzést csillapitó szer jiin te~
kintcthe Yagy Yértclen núitéti teri.ilet 111egterc1ntésére szolgúl. Igen
funt(1s :11.onhan érzéstc!l'.niUi hahi.sa is. 1nel\' kiihinöscn ug\' nYilab
kuzik nitt(. ha l:rzéstclcnihi szerekkel e!.(\~iitt alkalrnazzlik. JlY<.:11<
kor :t 1ntilék\·csckiY011at últal elöidézctt Y.é.rtelenség n1iatt az éÍzés'
tt.:!l·nit\i har:·1s :11111yir;t fnkrizntt. hogy :! ktiliinhen :ilk;drnazott érzl·s'
0
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tclenitö dusis ti11:dré:-zc is 1.:lcJendf-i. ,.-\z c.::rüs YéredénYocontr:tctio
kiJYctkcztébcn azonban czcnkiYiÜ 1nég az anaestht.:ticun1 (Hffusiója i:~
akadú\yuzott és ~tz anacsthcsis t:1rtaln1;1 lé11Yc!.(cscn -rnc!:!hnsszabhíthatú.
JgCn jól hcsúlt a 'fonogen czcnkivü( h~1cn~orr1H)idalis YérzGscko
nél. ern..: a célra küliin 'f'nnngen suppositoriuinok is forgalon1han
\':lllll:tk.

1, .~\ n6gyógyúsz;:ilban l·s sziildszelben <\ 'Tonogen parcnehy1nato,
:,us inéhYérzéscknél. cndo1netritis hac;norrhauicúnúl, Yalan1int n1ind~
;tzon 1nüt6tckné!, 1nclyckct az uterus iiréhcll, :t va.!.!inúban vagy a
gúttújon kell Yégezniink, így scctio cacs,1rca cs<.:téhen is n1cghcesiil<
hl'tetlen.
3. .-\z o!o:rhino~IaryngoloJ.!iában a '[nnogen ncincsak Yab11ncnnyi
sebl:szcti bea\·atkoz:isn;'tJ (de\"iatio:iniitét, pnlypus, kagylórcscctio,
;tdenoid \·cgetatioon1ütét stb.), hanetn diagnnsticus célokhúl (hurutos
t!uzzatl~ts esetén), valan1int acut nüthClnúl, chnH1icus otitis n1edi:1
.-,th . ..:setén is alkalina:~ható.
-L .:\ fogúsznllu.111 1'onogcnnal 1nind<.:nfl:!c 1niitétnl:l teljes -vérzés:
c:.illanitús, érzéstclenitéíkke\ ·\··aki ko1nhinúch'iiYal pedig teljes ano
;~cstht:sis érhctii cl.
1 ·\z 11 ro/ocii;:iban a ·ronof.!cn ncut és ehronk:us f.!unurrhocún.íl
a \'(~l;tlÍl·.k ..::.(iklZ,,ntésl:n: és 1nint :t külünhiizö adstri1igenti:ik adju,
\·a1isa. hi'ily,q!Yérzéscknél, prosL1tnhypcrtrophiúnú[ :l :-.~inda ht:'-·czct·ésénck n1cukönnYitl'sért.: szolg:íL Prostatuhypcrtrophiún;ii, cgyi:b
111-;:\,kh(')l szú~·rnuzú. vizcll·si in~crnl·l húroin·i"itsziiriis hi,Qitúsokb;1n a
\·izelési inf!ert ll:nYe\!t:St:n cslikkcnti. P<ll!uti(1knúl. sperinaturrhue•ínúl.
pnist~~turrhut.:únúl: t.:·j,~culati(1 p:·;tt.:cux. i111potentia csctl·n !i1~:t!is:ll1
\';!!_!\. bclsi!leg (tabh.:ttúk nhikj:'tban) kitlinií crcdinénnyc! h:tszn;·dh;tt<°i.
· · <í. :\ belgyógyúsxufban. ideggyógyószafban, gyerrnekgyógyds,:;1/;
han a 'ronnt!en :1lk:1lin:1zúsa nly sokold:ilu. hngy ;1rröl i.:z isn1crtctl:s
kt:n:t0ben b·~szún1olni szinte lehetetlen.
.\ bc\f.!\'ÚQY:íszathan ~1 ·runogcn elstís1Jrban, 111int analcpticun1
iiin szún1it.tiSb:1: Ez a hat;ísa l:!s()sorban U'!\":!ncsak Ya:.oconstricton1s
l«" czzcl ef,!Ycternhcn vérnYO!IHísfuknzú b'lltúsaiY:t! Yan összefii!.!!.!0s~
i1e11. dc szl:1~epet játszik hcl1ne az adrenalinnak n1agára :1 szi\'rc ··gya<
k!1rolt h;1t:isa is. :\:irkosis küzht.:n hl':·d1(·1 coll:tpsus:1úl. roxkus -,·;;;,
nyun1úscsökkenések11él (diphthcri:1, scarl;;tina sth. esetén) igy :1z
ndrcn;t!in élc:tnicntii.
:\z adrt:n:ilin :1 vl:redén\·rcndszer küli.inhiiz{i ta!_!iaira ;H.:111 hat
.._;.!yfur!n;t intt.:n:-:i\'l'!I. Legl:rz0kenyt.:hh adr·cn:~linnal szc:1i1hl:n a spLtnch,
nicus ahi tartozó te:rület, t<.:hút •t helck Yéredényei. .:\ bör és az
izinok artcriúira csak naf.!Yobh concentr:1ti<'~kban hat az :1dren:1lin.
lc;!kcvéshhl: 'érzékenyek a· iiidü ütiicrt.:i. :\ sziv kuszoru:sen:i[ - 1nint
r..:::t ot··i::>z :.zerzúk uj:1hb kut:1t<ís;ii Yé;llL"g b:::bizonyitott.ík - az ad;·i:,
n:tlin (ya\:in1int u sy111p:1tliicus i::)t;lgitj:t.
:\ sziYre is ugy hat ~tz adri.!n:ilin. ndnt :i fokozott :sy111pathicus
izgalon1: csükkenti :1z ingerklisziihi.tt. kijnn~·iti az ingeryczett'.·st, t'tneli
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ERZÉSTELENITöK.
A „Tonogen suprarenale Richter" érzéstelenitőszerekkel
való kombinációi.
(fonoci.lin. )leolonocain)
Koller bécsi sZen1észnck 1884~bcn cocainnal Yégzett kisérlcte1
:1z érzéstclenitök használatának történetében uj fejezetet

jelentet~

tek. Cocainnak a conjuncth·alis zsákba való cscppcntésével helybeli
6rzéstelenitö hatúst ért cl é.s ezzel mcgv·etcttc a. helybeli érzésteleni~
tús alapjút. Operatiök fújdalon1nt!lküli kcresztiilYitcléhcz azóta álta~
Ltnos bóditúsr.a az esetek legnagyobb rC-szébcn nincs s<i:iikség.
/\. cocain az érzö idcgvégzödésckrc hat, bénitja az érző és 1na~
g:tsabh koncentrációban a mozgató idegrostokat. í~rzéstelcnitíi hatú~
sát n1L·.~ fokozza a pcriphcri:ís vércdt:nyck szükitésc últal előidézett
Yértclenitö hatás.
Kitünö hatásai rnellctt hátrányos tulajdons(~gai - különösen
hutnléknnysága, melynek következtében p. o. nc1n lehet sterilizálni
l·s legfőképpen a központi idegrendszerre yalö vcszcdeltncs távolha~
túsai - múr korún arr:1 inditottúk a kutatókat. hof.!\. a cocainnak
egy olyan pótszerl:t keressék, :unely jó hatúsaiYal rcnCfcikezik ugyan,
Yeszedelnies, k{tros ;vat.!Y kcllc111etlcn h:itúsai azunh~in nínesenek ll1l'!!
h•.:nnc.

·· ·

.

E célból clüször a cocain hatékony principiu1nút kcl11.:tt n1cgtu~
\úlni es sikerült is kikutatni, hogy az érzl:stclcnitö hatás hordozója
~t hcnzoylogyök, amely N4artaln1u basisokkal oly ·vegyületeket alkot,
:imclyek az érző idegeket bóditjúk. 1\ következő feladn.t tehát annak
:t h:1sis1Htk a megkeresése volt, :unclyik bcnzoylcster formájáha.n
a cocainhoz hasonló hatást fejt ki, dc mint n1ondottuk, annak h:ít~
r~'<n\'~li nincsi.::nck tnet,t benne.
· .'\ pharmakologiili kritika szú1nos ilyen basisról is1ncrtcttc véle~
1nl'nyét az idők folya1nán, küzülök n1égis kettő volt csak olyan, hogy
h1.:löliik sikeresen lehetett a cocain pútszcrcit fclépitcni. I~y jöttek
10tre a p•n.n1inobcnzoyldiacthyla1ninoacthanohchlorhydrat \Novocain)
és az oxypipcridin trin1ethylbcnzoylestere (a B~Eucain). Különösen·
az elöbbi az, amelyik mltr ugyszúlván egyáltaláh~1n ncn1 n1érgezö és
-- a.mi a legfontosabb - az applicatio helyCn scn11nifélc helybeli
izcr~üú hatúss:il ncn1 bir. .:\ p••Hninobenzoyldiacthyla1ninouethanol<
clilorhydrat n1érg:czö hat{1sa, a cocainét l~nck véYe. Koclinuinn szerint
0.05, a B~Eucainé 0.08.
IZülönöscn ideÍilis anaesthcticu1n ennek ;t két szernek u 1ncllt!k•
\'ese yasoconistrictoros hatúsu kiYon:\tÚY[tl. :1z adrenalinnal, vuhí
ko1nhináciúja. E kon1hinúciók előnye az. hogy nz adrenalin hatl1súr:1
tt:ljesi.:n yértelcnitett l:s n1C1r ezúltal is nagy niértékbcn anacsthctizl1lt
tcriili.:t 0rzéstc1cnitésl·hez u különben szokúsos dosisok cgytizedrt!szc
17

1
is l'll't:t·nd\i. a1ni :llt:d ar. intoxic.tt!n \'l'~zl:lvt:

ld1t:t<'i ke!~1:J:.!Y11bh
nH:rtókhen t·siikkl'n. .-\ ,·L·rtt:lL:nsl:!.! kiiYcikl:ztébcn l:ZL'11ki-,:ÜI az
:~rzl:stelcnit{i szL:rnl'k a n1iiti:ti tcrilktriíl Y:1lt'1 diff!11Hl:'1V!d:ís:1 is.
akad:\lyozva van és Í!.!Y :iz anaesthcsis tartahn:t IL:nve!.!csen 1ne<1~
;!

hossz:ihhithntú.
··
· ·
,...
:\ 'I'onogc:n suprarenail' Rit:hter ! 0 /1111•es oldatúnak Eucainnal
'"dú ko1nhinúch'ija a Richter,fi:lc Tonocain: a p<:11ninobenzovJ„
<li:tcthylarninonethanullal Ya!() ko1nhin:icit"1j:< pl:dig. 1ncly k~iliinhii-z(i
kuncentrüciókhan kliliinhöz{i e{·!okra kcriil forgalo1nha. ,1 Richter<
Fl:lc ,J\reofonocain. 1\\indkctt(i :illandú készittnl:nv, 11c1n hon1\ik, sti:ri~
lczhctü ús igy a helyi érzl:stclcnitl:s 1ninden ·rorrnújúhoz, \'CZL'tésL
infiltr:Ltiús. eireularis, lun1h:tlis an:tesl'he~ishez t.:gyarúnt :1lkalrn:1zh:tt(},
5z1'ival ugy a nagy, 1nint a kb schészcthcn és fogászatban . .\ kii~
iünh(izü n1ütéti Ctgak szi.ikséj.!lctcit figycle1nhc Yl:Ye. az e!!~·cs n1litéti.
illctYc :1nacsthctizúló c!j:lnísok e0ljair:1 ;t ).!yaknrlath:in \c).!;dk:1hnao
s:1hbnak talúlt konel:ntrúdc'>kat küliin•kiiliin IH1zzuk forg;1\111nh;1 l·s
pedig ugy tablcttúk. rnint teljesen kész. steril a1npull:"tk alakj:lhan.
'fonocain supr<irenale Richter: kiihccntiinétercnként O.J.'l !!r. 'l'oo
nogcnt (1 :1000) i:s 0.02 gr. Eucaint h1rtalrnaz. 3 gr.<ns ii\·l'gl'khcn L·s
steril ntnpullúkh:in kcriil fnq.!:do1nha.

NEOTONOCAIN RICHTER.
a) Neotonocain tabletták.
h:in

'1'<1hl. .\.eolonucuin !. lnfiltr;1h1·1s ért:éstelenitésht·z. 1 tahlt·tt:.tc
!l. \2_:; .!..!r. J1':ilnin<~bu1znyldiacthylaniino:1ethano!od1lorhydrat

0.0(J0l2.í f,!r. 'J"ono!!en. 10 tahlcttút tartahnaz(J phiolúkhan kcriil for·<
t,!alornha . .\z inicctil'il1uz ('!,,'.\' tahletLít kh. 25 crn:: steril ,·izl•l'!l

oldunk.

.

..

T.ihl ..Ye(lfunocain II. Kiizp(Jnti \·cr.ctl·:-es érz{:stl'lcnitéshcz. 1 tah,
ktLíhan n.1 () .!.!!'. P":l!ll i!H dli.:flZ(l\'ldi:tL'thylainino:\ethanoJ„chlurh Ydi';l t
0.00013 gr. ·rono!!l'll. 10 tablctLít tartahnazó phio];í.kban k1.:riil
fcr~:llornh:1. :\z iniccti!'ihoz 1 tabletr:it _; etn 3 steril yjzhen oldunk.
· '{"ah! . .\.('o/011(1c<lin Ill. hüliiniiseu foQúsz:tti ci:!okr;t. 1 tah"
lctt:ib:tn 0.02 11r. po:trnin<ihcnz(Jyldiacth ,·Jalnino:tl'thann!<ch lorhYdr:t t
0.{J001 or 'l'onugcn. 10 t:ihlt.:ttüf· tartnlrn:1z/) phioJ;íkhan kt·rli! for'
.~:don1h;t. ~\;, injccti(Jh(Jz 1- 2 tahlcttút 1-2 ein:i steril ,·izhcn oldunk.

b) N eotonocain injectiók.
!ni. \e1J/onoc.d111 l lnhlt1,\l10" l1zl~tt.lt1utési1tz 1 .1n1pul! d1.1,,
(1. 125 ~r. p-.11n11~(/hl'!1ZO\ ld1.H t!l\ l.11n1no.1l'th.1no!-chlo1 li \ dr.it
(J OOl 11 <J
~:r. 'l'ono!,!t.:ll 2'1 cin:: physio!ogiús knnyhasóold:ttb:u1.
lnf . .\"t'(!funocnin /J. Kö1.p!lll~i Yl:Zt·tl·:.<:s {·!'%(st<:lcnitt"shez. J .n1·1,
,,
1,,

pyllúban _0.10 . ~r. p'a111i1H ~bci1zoy ldiacthy la1nino::tt.:thano\,chl(irhYdr::t
:- 0.000..J.:l gr. 1 onogcn 3 cn1:; phvsiologi:ís konvhasöoldathan. ·
lnj. ;\'cotonocain Ill. PhysiÖ!ogi:i.S kon,·hi1sönld,1tban 0.02 gr.
p:a1nínohenzoyldi,1cthyl.1n1i1HJ<1cthan0Leh lnrhytI rat
L·s 0.000015 gr.
[ onogen l ern:i.
lnj. ;\teofonocain ll ". Fo.!.!úszati l'l·!okra. 1 a1npulláhan O.U2 gr.
p;=arninohenzoyldiacthyhuninoaethannloehlorh\'dra t -!- o.ooon J.í gr.
1onogen 1 cm:1 physiolngi:ís konyh:1söoldathan.
lnj. .\~eolonocuin I··. l'hysio]o!.(iús ko11Yhast1old:1tb:1n l)„:;~,;
p::a rn i nohcnzoy 1diacth y la rni n (1:1e t h :Hd JJ.C hlorh Yd r:i to t l~s 0.0012.í ?.;
n~
no!.(ent t:1rt:1ltnaz.
·
. lnj. :\reolonocuin r·t. Phvsiolo':.!íús kunvhasúolti.ith:1n
J ~,;
J1':llllinobcnzoyldi;1ethyln1ninn:1ctll:1noloc'l1 !0rhvdrn t<1t 0s o.on::t=;:!,; 'l'tl<
nnt!ent tartalmaz.
·
1
· lnj. "\ colonoc;;iin 1·11. PhYsio!of!i:is k1n1vhasúold:1th;111 l '.!i;
p;:uninohenzoyldiaethyla111i110;1eth;lnol~clllorhvdrat<·1t és O 00201ii 'J\1~
no!.(cnt tart:1\rn:1z.
. ln,i. ~\'eoionocain r ·n1. Phvsiolo!.!ÜÍs kOll\'h:ts(.)CJldatb.1n 11,;
p 0 :11ninohenznyldi;H.:thy Li rnin< )'.lt.:th:1i1o!oehlorh~·d ra Úit é~; 0.005~1 ,; T1J:
IHJ;!ent tart.1hn:1z.
· ln;. .\"eolo11oc<1in !.\. Phv.~iolo!.!i:is knnvhast'in!d.tthan J.0'..•,'1
p:;1.1ninohcnzoyldi;1ethyl:i1nin11;1ctlianC!l::Ch lnrh ,·dr:lt<lt L·s 0.00_:;'!1; '!'ci'

·r

;1110ent t•ll'htlrnaz.

·

, lnj. l\'eolonocr.ún
.\.
PhYsioloci•L<> konYh:1s1-1old.1th:in -!'.~,;
P"•HHinohcnzcJY\dincth \'!a111i111);\cth.anol"t:hlorh Yd rafut l·s (JJJ025'.'i; 'j\ 1:
nc1!..!:.:nt tartailnaz.
·
.
, Forg:dornha kerülnek: 1. 2, 5. 10, 25, 50 l·s lOU c1n:1,e.s an1pu!lúkhan.

PEPSIN LIQUOID RICHTER.
.
:·\ gyo1nur tud,·ak·viíen kctrc·is Sl:..::r;.:tiú.-; inlikiidl:.-;t fejt ki, pt.:psinl
cs sosavat tenne!. az et!Yik a fehérjeen1{:s-..:tl:s 1ner~inditúin i:s a fcht:r,
j(~~i:.t prin1ac:r és secu.ildaer a!bu1i1nsl·kra Cs pe'ptonol(ra hontj;1, a
1nas1k 1ncgtcrcrnti azt :1 szükséges l-f~ionkoncL'11trúcit"it. an1l'lyik :t pcpo
sin opti1nalis hatúsúhoz szliksl:[.!cs .
.\ pepsin secn.:tiúj:: igen Sok esetht.:n hiúnyos. Ezl'khcn a sub.:
stitutiús<therapia ef!t':szen kitlin1:; f.!red1nényekbez Yezct. rnint azt a
pc:1sin„készitrnl:nyekkcl kezelt szú1ntal:1n ~sc:t i!.,!:1zolja.
c:yúrunk Pepsin::f.iquoid néven eµy glyeerincs pepsin~kiYonatot
hoz forg:1!01nha 2?1; sús:tYYal i111pregnúlY:1. Fz a kl:szit1nén\· 1 :10ll
vriisségii Cs ug\· v.an heúllib·a, ho!,!\. 0.1 c1n::,e 100 ~r. Yizhci1 o\ch·:1
~y· C h<"íinérsékleten c.!.!Y 6r:ín hC!ül 10 gr. frisst.·n · coa.!.!td:ílt tu,i:ís"
h:lLL-r,i0r e1nészt 1ncg ;\ Pepsind.iqu(·id indik:lciúi: l·t\':Í.!!~·t·d:insú.!J.
:1chyli:1 !_iastrie:1. dyspepsi;ík.

Jll'psin LiquoiJ j(.h:hie1·: glyccrint:s pepsin;:-kj\·on.it: .td,1g1,t n.1"
punta húrornszor 15-25 csepp; 50 gr;:-os üv~gckhcn kerül forgalomba.
.-\ ko1nbinúlt stJs;tY::-pcpsinthcrapia céljait szolg:í.!júk:
Betacid n1i!e: 0.20 ).!r. pcpsint 0s (l.05 gr. ht'tainurn hydroch!ori;:("t:n1ut tart:dn1;1z. Ctkt.:zés utCin 1· 2 t:ihktta kis horospoh:irnyi viz,
ht'n oh.h·a.
BelDcid forle: 0.10 f!i'. p1;psint l·s 0-HJ ~~r. bctuinu:n hy<lroi.;hlori::o
cuinot tartahnaz. ttkezés utún 1-2 L1blctta kis borospuhúrnyi v?;..:
h("ll (J}c\y:i.

P ANKREAS,KíoSZITMl~NYEK.
:\ J),1nkre:1s nii.ik(itlés0nck kit::;l::-;e clstísorb:In a zsirc1nésztés za;
Y:tr:dt l:kozza. ;\ túp\:"!lék zsirjúnnk .10-80?1;::-.i tCtvozik cinészti~tJcnii!
a széklettel.
..:-\ fehérjcbontús is tökl:lctlcn. t\ nitrogénnak 25-SO?'G;•I ernész=
tetli:niil túvozik n széklctti:I. i\lúr szah:td sze1n1nc! is YÖrÖsl'.sharn:1.
puha darabok láthatók a szl:klcthcn, czvk a 1níkroskop alatt teljcsc:n
rncgtartott strukturú ju izon1rostoknak 1nu tatkoznak.
.:\ pankreaticus Cn.:di:tii crn0sztési zav:t:«1k oka vagy a pankrcas
kivezet{) esüvénck rncl!hanikus t..:lzúrlitLisa: can:inorna, pankreas:
t.:iivck. hcgsz(ivct. Yagy a pankre:ts ~zi)vctl:n:.:!;: 1ncQ'.i.::te;.icdl:sei:
chrunicus pankri:atitis, p!!!Ü:rc:tscirrhnsis, '"'igy functionnlis okok.
1fosszu ideig tartó, rnakacs, scinnli rnódon nc1n bcfolyúsolhat!"1
h0lhurutokn:'tl a Schrnidf=fé!e prúha t:1Yégzl:s6vcl igen sokszor ú.lla~
pithat{J 1ncg ;t zsir; v:tgy fch(Tjecrn0sztés elégtelenségében 1negnyil~
Yúnulú p:tnkrcas~insufíicii:.:ntia. Ezek :iz esetek nl:ha achylia gastri:
cúv:tl júrnak cl!vi.itt, dc ünúllúan is c!(ifordulnak. Tlvcnkor ncin e!c:
~:endti a diaet:1: ·h:n1e1n n hiüny:r.ú fenncntuinoknt is pt'itolni i~cll.
l-l<!sonló eset •íll elő akkor is. :1nükor az cn10sztöfcrmcntu1nok
SL'erctiója nonnülis u~yan, dc az cinésztőszcrvek cgyoldalu táplüb
kuzúsa folytún tul v:innak terheh·e. Igy diabc:tesnél a szervezet a
sz6nhyc.lratok mcgvonüs:1 kö\·ctkczt:ébcn. 7.siralakban kapja az l:lethcz
~züksl·gcs k:ilori:uncnnyiségct, ezt a zsinnennyiséQct nzonhan a
pankrc:ts n1egen11:sztcni ncn1 kl:pes. _\ hizókuník folynrnün jelent;
kcz{j hasrncnéseket. 1nclyck: sokszor az egész kura erc<ltnényességét
\·i:;;zélYeztetik, szintén !.i\":tkran az l:telek tulsúgos zsirtnrtalma
ukozz:t. .-\ diabetes 6s lliZ<'ikurük folv:unún fellépő hasn1cnések tehát
1ncgk\J\·etelik a p:1nkreasfcrrnentun-Íok ada~ulüsüt. Bascdo\\";:-kórn:íl
oly g)'akrnn ekifordu\i'.1 h:tsrnL'tiések oka is pankrc'1s:insufficientia.
n1clvet a pankrc:is fcrn1:.:nbkivon:1t:iiYa! cn.·dn1l:nvcscn lehet leküzdeni.
·Gyúrunk p{1nkreas~luJszi!11uJ11)'ci a p:tnkrcas "n1iiködésc kiesésével
vagy csökkenésével júr6 cr110sztési zav;1r0k gyögyitását célozzák.
Pi.!nkrealilis chronica esetén :1 tüp,,n;;nµnk zsir< 0:-; fch~rjcl~ih~isznltld'ia
fcltünőcn ja\·til, :1 bélsár tönllittchh lesz, :1 zsirri.igök. zsircseppck
l'lt"iinnck hel('íll". ,·!chylia gast1·i1.:<.; és enferiiisek szintl:n júrhatnak a
0
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pankrcas ncdYkivú!asztásánuk clégtclcns~gével. Itt és n1indcn oly:1n
L':;cthcn, hol :L túphH6k kihaszn:i\:isa tökéletlen (ner\·osus dyspcpsta.
L!Vo1nor~carcii1(11n:i. colitis 1ncrnhr:1nacca csctl:n). sikerrel alk.iln1az"
h:1t6k e készit1nénvck.
Pankreas~k~szi"tnu'.nveinkrlíl az irocla\01n is i!.lcn dicséré.ícn cn1lt~
kezik meg. Különösen ~t küzc!inulthan foq1.:lo1nha hozott glycerines
Pankreas~ldvonafunk kc7.dtc tncg pályaFut:ísút Szerb Zsign1ond dr.
f(íorvos belosztú!vúnak le(1nn[:!,·obb clistncrése kíséretében.
Klein 1\liklós~ dr. (GJ::;.Íf.c!:~-~iisz:lt, 1227. Cvi 5. szúm) Szerb Zsig~
1nond dr„ föorvos Kunoutcai osztúlyún végigvizsgálta a ki.ilönböz(í
pankrcas~k6szitményeket a diast:1sc::- _és tryps_in_ohatí1s szcrnpontjá~ól
in vitro és in vh·o. f\z in vitro Vl·gzctt k1scrlctck azt mut1ttnk,
hogy a kcn1Cnyitöt a Richtcr;gyár uj glyccrii:i:cs Pai;kr~.:ls liq:ioidja
35, a többi -:!5-120 percig c:nt:sztcttc, ,\\L!tt:cso\:ccskckbol ;~ Rieht_~ro
f6le pepsin, val:unint glycLTlnes l~ankn:.a~. IHJ.U?.1d ~-:3 c~1 ~t. a ~.ol~~
bick 0.1 cn1:1,t cn16szt0ttek. ln 1·11·0 ki!lonbozo keszlf1nenyek ko,:ul
lcgjobbnnk. a Richfer::-féle glycerines Pl!!1/::n.:ast .J~hilia. ~.\.lkaln~.azú.sa
után a rivon1orp:1nas7.ok, tl rcndctkn szckclcs rov1c\cscn n1cpszuntck,
cltiint :l Széklet zsirf0nvc, 1ncQsziint .i h:1sn1cnés, az l:t·>:'tgy j:tvult. .\
of\'cerines Pankreos liáuoidb~ln tchút szcrz6 szerint oly készitmény
~lÍ rcndclkczl·.slinkn.:, 1i1t:h·nck <(szercncs0s cxtrahúlú:;a és j(i dnsi;~1<
1.ús:1 i!.!t:n alkalrnassú teszi :tY.t· a il:l.:n:pi:'th:in valú :dkalinazúsr:t„.
·r~1b!. Panhrin:kich!er: 10'.!r; tannint 0s a p:1n\.:rc:is fennentjcit tar
ialinazt.ük. 2.'l, .50 l:s 100 darabot t:irtalrn:izl·i dohozokhan kerülnek
fopi:dornh:i. .-\dnQjuk h.lrn111szor n:1pjúh:1n 2--·3 szetn a fö6tkczé.sck
h:ii1~hen.
,
Pankreas Liquoid:Hichter: ;_!lycerines kivonat; 50 gr."ns üvegek"
hcn kerül fon1:1l!11nba. ;\daQjn a fiit:tki:zl-sek ah!tt 15-20 csepp.
Extr. Pcuif.::renfís;:-Riclzte"r": injcctiús p:inkrc:1s:l.::ivnnnt, 6 tlarah
l t.:111::,1.:s ~llnpu\LH tart:thna;.:ú doh~1Y.ukh:u1.
.
.
.
J>anf.:ren.'-·:pepsin li<Jizohf::-Richfur: p:1nkrcas es pep~in gl{:~ennL:s
Li,·onata: 50 !.ir."os ii\·eQd.::hi:n kerül fiiq.::ilon1ha. ;\dagJa n f 1Jetkezl'~
sek :tl:itt. \.'.i-JO cst.:pp. ·

!I'-JSUJ"'Jl\f

~:RICl:-ITER".

:"\:r: insu!in felfedezl\-;c egyike: ;tzo1:nak az csc1n0nyeknck, an1c'

h·i.:k f!lrradahni 111ódPn h:1tntt.1k :1z orvostu(!oni:íny, és p~dig u~y
.;z e!tnt:leti 1nint a nvak(lrl:tti nrYo.studo1núny fcjlódt:sérc és ha
i(~zdcthcn ~sak a di:ll)'ctcs 1nc!!itus ther:1pi:íj{1ban haszn:~ltúk, nia
1uínd szélesebb li:sz alka!rn:1z{t:>{tnak kiír·..:. annyira, hogy n1indezekct
:t tt:ri.iktckct :ittekinti::ni tn:1 1né~! ;;zir~tt: képtc~{'nsé;~. L~gyen .szab~td
ti:h:it e .sorokh:in -·- a legrnndc:rncbl1. ~r('d1n~1:;·ekct 1s .!ck:ntethc
,.é\·e - az in:-;ulin fi:lh:1sznúlúsú;1:1k ir.1nyeh·c1rol a lcgszukscgcsch=
hel:ct cln~oncbnunk ..\z insulin h:1szn:'tlható~ 1. :t diuhctcs l'S 1. egy
~ere}.! nc1n di:ibctescs rnq1hr:tcgcdés thcr:1piújúh:1n.
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i
l. A diabetes insu!in,kezelésének főbb szempontjai.
!-~iabt:tt:s

d:'1jút id<"i\·l'I fokozza. u;_!yhngy az insulin-adag i~l·s(íhh csiikkcuthetii,
sr"it cgy idlí rnuh·a cl is h:lf!yh:itú.

..:sct~n

insulin :thso!ut és relatiY indiküciúk
al.apJall adhato. :\hsolut indik:'iciú a conu1 diabeficurn. e1 gverrn-::kknri
_rncllitus

d'..a!1etc;s. \";dan1_int :\ R. ,)'c~uniclt nyo1nün <a1sfhc:niús:hyp(1fonidsn jel;

!\\indezckhcn az esetekben húron1 k0rd0:-:s(;\ kell :tz oryo:;nak
tiszt:'than lennie és pt:dig: 1.. 111c!H.1yi insulint adjon. 2... inikor adj<~

diahct"·~,
nek cf!yéb klizépsu!yos L·s kiinnvü esctd. toYúbhlt a di::hetcst:s !~~,

Zo\

el illetett diahch's nit:!htusocsc.:1ek. RclatiY indik:ícir'Jk

a

érü lc~~klitiinhii:1.lihh kon1p-!ik:ícic'ik.
.
·:\ coin:t diahcticu1nh.1n 1nutatkc1zik 1ncg lc!,!jobban ~1z insulin
esod:t!atos h:1túsa . .:-\zellitt a co1nús hctc1r rncnthCtctlcn yo]t ma h:u.:s:tk irrcpar:ihilis szh·gyt>ngcsl'µgc! ncr;; kerül a bl'.tcu a~ orvos,
hoz - a legnagyobb hií':tonsi\g~ar Yissz:1nycrhetö az é!Ctnck. Jh·cn<
:l,:or hcr~Jikus .adagolásr!l van sziikség: 50 egység ínsulint adunk
1ntravcnasan cs ug~·an:innyit suheutan, C~\·uttal széiliicukoroldatot
(l:.l·~zen kapl_latü: GIHkfJsp (<Richter)> ::!Ö • 1·agy --/(FJ{i::os oldatb~1n,
stcr:I a111pullakb:1n) adunk na.r.:y 1nennyisC:gl~cn. u~v;1nc:.;Jk int~·ao
\'cnas;1n. ~-\z clsií injcctic"ik ut:ln 3----! úninkl·nt ujahh. insulindosisnk
.szükségesek .. ugyhopy CP:Y nap lcfotf!úsa alatt 2-:·HIO cgys(.!gct is hc~
a.dhatunk. 1n1nd~1dd1g, n11;I :t \'izc!cthti! a cukor teljesen cl nc111 tiinL
l"-úrhúzhan tcr1nL-szctc:-cn Yércukoroyizs!_!;qatot is. Y<!!!ziink. Szivct
cr(ísit{j szcrekr<il sen1 sz;d1at! nH:.f,!fclcdl~:.:zniink L·s itt~ eg\'éh '>Ze;·ck
(:\dígan, coffein, k:ln1for) 1nclktt n1:1!.!a ~t sz(j],'ícuknrold~tt is llil<l\'
-;zcrepct _i<ltszik. EzcnkiYii[ e!.!\' hciintl:s is c!t:nQc1!hetctlen. Jia"'·a
con~:í~ hc~.cg in:q..:_'.ihoz tért, L'IÓJ)b fl'kl'tl'k:\\·0t ..koi1yaknL tejet adank
1u.:k1. :t kcn·l'tkezo napnn szénh\'dr:itdus lis%tlc\Tsekct stb. és lass:in
crne]jiik 0tn:ndjénl'k t:íp0rtékl:t zsir. fíizl'll:k, tnj:is sth. hozz:í•

l:s 3. inil\'c.n diaetúv;IÍ ko1nb1núlja:1 ~"\z e!n1ult esztcnd1>k tap.1sztal:1taihúl l~sziirlidi>tt vl--len1ényck alapj:ín cYkérdésl:krc clég últalltno_s

tL'_!.!<:t

ad:ís:í,·a].

~z~ktak l c11vséQ insulint :tdni. Ez persze i.:sak az e!si..i prlihúlkoz:'t,
szol!i~Üha~t kiindulllstil, n1ert kö1:nyii di<tl_'ctes:esc~eknél 1

suknúl

ed\"Sé!I insulin !.!\':1kn1n 2, s6t 3 !.!. ct:krot IS el tud c:getn1. In1g sulyns

c~tek~l1en a!i11 "if.5 ~ran11n~n1a! eSiikkcnti a Yi1.clct cukorrnl'nnyisl:gl:t.
:\ -,·izl'kt n:i~onkJliti ,-izsgúlat.iYa\ nl:húny nap alatt meg tudjuk

insulin~1ncnnyis0gct nmcllyi:! a be,
1coet :.:ukor: és acetonn1entc~sé tehetjük. ;\\ég könnyebb es pon,
to~:ih~' a bcúllitús, ha ;t ,·ércukor szintjének nit.:gvizsg:íl:ís:ira. is :il
kaltnunk \":Ill . .-\r:·a von:1tko;;:úlag, hogy húnyszor és 1n~nn~~1,·cl :1z
L'!.!YCs 0tki:z0sck l"l(itt :1d_iuk az in~ulint, nc1n alakult k1. tn~)..! e~y,
ii·n-tciü felfot!:'is. 'J'l·ny :1z. huµy 111:t ni:ír a szerziik tulnyi_nno tohhsi..!.f.!l:
k0tszcrn:, s'u]\'os l'Sl.'ti:khL·n esetleg húr{.in.szorr.1 oszt.1a cl :t nap1
:1d:1!.!ot. ,\ nai)i:ihnn ej..!yszcr Yalú ;1dagohis ne1n. Yúlt l?r.:· I log): ref_!..!el
("-; ~-stc. \":1gy · dt'.·lhvn l·" c<.,1(• :1djuk:-e az i_nsulint .. \"l-',l.!~~rc,\nlt·1~ychen
111inde{!\'. Ez fiig~r az étrcndtiiL .·\kkur :tdJuk :lZ 111su!1nt. :1;n1kor ..a
si:0nll\:tirat!!t. a1nt:l\'llL'k tenn0szetcscn su!inscin szaban az ~tr.:ndh1)\
in~ulinokczc\Cs alatt - teljesen hiúnyoznia. Kési) l'stc lchet6!c~
nc :tdiunk insulint. nehogy az insulinohatús ~1r;a:ii_1_nllna (1ni:ly 2-;~·~
<'ir:~ 1nu!t:ín kii\'ctki:zik bt.:) l:.s egy netalán rc.ll~pu hypo_gly:kacn11as
r(lhain :t hl'te!.!et :Urnúhan lepje nit:!_!. Sok \·ita fc~lyt arrol is. h1~~y
1111„·n1~\-ÍYcl az "e!..!yes étkcz0sek l'l<itt adjuk az_ insu„!11it. -·~z. hog;-· kuz<
\·etleri. \";ii}\" ;:;. illetivc.~ !-~· (J\'Ú\':d az L·tkeZL"S e\ott :td,Ftk. Yt:~ercd'
111 L:nYbt•n liiindc!.!\". n1iuLín :iz insu!inh:tt:ís. 1nint rnu:Hlottuk, _kh.
2----3· i'1r:í\·:d :1Z 111.lcctin ut{111 !0p fL'I. ~s e·-:, ak:'t~· i,!Jy, akai: u.r1~· '.1d.!u~.
kiiriilhl'hil t:!_!\·hccsik a tüpl:í!l·l:l„.an !Lh·ctt .'-Zcnhydrat fclsz1\"0l.l.tsa:

hatúrozni azt a sziikséges napi

0

„

0

.'-\z insulin

~rtékli Ii:leletck adhatók. l\.iindulasul :l vizelet n:tpi eukonncnny1~0(iét kell tekintetbe \'ennünk. ,\\talúhan rnindcn l..=i .Q. cukorra

111: 1.'.->ik

;1hsolut i1H!ikúcii')s tl'riilcte a fi:1ta!kori és :tz

:1:-ithc11i~ís hctc_gl'k diahetest:. J],·en t'S•.:tckhe:n tcnnl·szetesen úll:ind(i,
Y:igy lc;_.!;il:ihh is kisebb 111ef!sí:;ikit:'tsokkal if!t:n ho..;szu idr"in :'tt folvo
tatandü in::;ulinoad:11.U1hisrúl \";111 sz{i. n1eJ,·11-ck print:iniun1ai egés:;,~n
ni:isok. 1nint a e111n:1 insulinokczcll:sl:nck l;s ali~t:h· es:lk szi!.[oni cli:H::
0

t:ís rendszahúlynkkn! k:irii!t·-.·c ,·al("1sith;1tú :neg. ·

'

_l -~y:tnilyen Sl.l'!npontok sz<:rint Yl:g'l'lziik ;t kiizl:psulyos (i;·cg:
k!1rt uiahctes:esetek kezelés0t is. !w insulin,adagol:'isra sz:ínjuk ('!
tnagunk:it. :\lert itt is i!!en !lyakr:1n fpro!_! fenn az i!1stilin~:ida11ol:l~
.sziiJ.::sé_~'.t:.sségc. :"<cin tekint\"~ azokat az, t:Sl'tekct. ahol ko111Plik:ío
eiök_: fur.nnculosis, 1r;(,5 bctegs0.t! fcl\ép0sc, nüitéti hcaYatkoz(ts stb.
teszik sztikségessé az insulino~1da11olúst. t!Y:tkran fordul cl{i. hoL!"< a
beteg diaet:í,·:11 ncin eukortalaniihatrí, :!Ceton n1utatkozik yjz~l~tc:,
h1.:n. Yat!y pedi:.r :innyira 111('11 kel! étrcudjl:t szoi-it:1ni. ho[!\" ;ill:in<
lh'1an 0ht:': 0s a koplal:í-"'t n'en1 hir,·ún, a l!i,ictút nern t~1ftja h1.:.
\";1nn:1k azonh:111 i!.!cn kiY:'d/1 '>Zcrz(ik, :tkik iné!..! 1.:i}Csz kijnnYii esi.:~
ti.:kbcn is adn:tk i1ls1i!int. n1crt az a tap:t:-zt:1kti1k. iuiµ:~· a pit;'!kr.:::is
piht"ntl:t0se ann:ik functit"ik(·pt:~s0gl·t s igy :1 I~cte~ cu!~ortnlcr:1n~

-

1J.d.;:

idejl·\·cl'..

l!_!cll fonti1s
1nint 1núr L'llllitcttiik
.. hoµy :t •.1i1lbl'tcsi.:s h;:t..:~
diact;Iiúrtd is f201Hloskudjunk. J...:.i.iliiniísen Tunto;; ez '1iy.u1kor. anll"
kor irÍ.-.;u]int adunk. hiszl'.n az insulin:1dú:-11ak sinc qua nun<ja. liog_y
:t SZL'l'\"l'ZL't rendelkezzék hiznnyos 1nennyisl:gi.i szénhydrat~al. :1;i11t
·t...-: insulin sl'nitsé,;éYc! :i;.:t:·in fel is h:iszn•H. lJc ez esak egyik ll\dala
dL;et:i~k0nÍ0sntl; . .\'aunyn . .\·uo:·dcn_ l·s
clia_l_icb::s _tiibhi H;1.q~
:.;.,;k(rt\ii 111:·1r :·égen, _j('")v:tl az 1nstd1n~:_;cr:1 clo!t kHno;1dol.:t•~·
h<1t~\- a diaheü·scs szcr\·ezct ;l!l_\"H!.!Cscréji: t()kozott 1zµalc!n1 al_l:ip_o~a<
h· 1i1• y·1n l·s küliinii-;l.·1; :tnn:1k a thT.:nniktb hat:ísn:tk, .unit a feher_1c:.
t;~pL'ti~k id(z ..:Hí. k<:YL·c.hbé tud. <:lll'nt:íll:inl. l·:;~ért rl:;_!i .-.z~th<ilya :t
di:ihctl's:di:u:Lt tanún:1\.: a ft..·hér,ic1nL·nn;·i:-0!.! c:;üLl;,entést!. ,\ !~ettg"

;!

:1
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nck legalább JO k-:dóriára van szüksége tcstsulykg::ként; ennek le~
hctö legnagyobb részét zsir alakjában kell bevinnünk.
Régebben próbúltük a heti egynapos insulin;szünetekct, éhezési
napokat, zabnapokat. mindezekre azonban se1nnli szükség. Sulyos,
különösen fiatalkori esetekben ugyis állandóan szükséges az insulin,
könnyebb esetekben pedig sokkal jobb, ha egy ideig teljes nyugaJ;
mat biztositunk a pankrcas szigeteinek és aztün, ha a beteg á!la;
pota ja:\-ult, elhagyjuk az insulint teljesen. Több ilyen, 3-4 hónapos
szünetekkel mcgszakitolt, cgynéhúny hetes kurával é..-cken kcresz;
tül inegtartható a könnyebb diabetcs;csctek toicraneiája, tcstsulya,
munkaképessége, sót gyakran toler:inciájuk javulása, tcluít a pihen;
tctctt szigct;apparátus gyógyulása is észlelhető.
~-\z insulin;ch·onás legjobb, ha hirtelen történik, ugyhogy a be~
teg első nap csak zsirt (vajat, olajat, szalonnfít) kap, hozzá konyn>
kot, músodik nap m:í.r főzeléket és kevés szénhydrntot (kenyér vagy
lisztlcves alakjában), mit a következő napokon lassan cmcliink,
később tojást és végiil egyCb fehérjét is adunk.
*\ diabetes kon1plikációinak insulin;kcz.clésénél tcrtnészctescn
ncrn lehet e l:1ssu próbálkozó eljürúshoz folyamodnunk. Ha diabe,
tcst.:s beteg valarnilyen liízas vagy fertőző betegségCt akvirül, toJc,
ranciúja csökken. acidosist kap - beáll az insulin~adagolús, ill. az
cddig adott insulindosi.s ~n1c!L·sénck szükségessége I-[a a beteg
lúz:t rniatt enni ne1n tud, a beadott insulinnak megfelelő tncnnyiségü
szénhydrútot hüsitö limonúclL·k, cukros viz. legrosszabb esetben
glukosc•infusio vagy injcctio alakjúhan kell szeryczeté.be juttatnunk.
1\liitétck előtt teljesen eukortalanitani kell a diabctcscs bcteuct.
J-h~ siirg6s 1nütét szüksége forog fenn. :t cukortalanitás tcrÍné,
szctesen ne1n vihet{} keresztül. Ilyenkor nlinden előzetes rvizsgillat
nélkül i~ na[.!vobh dosis insulint adPnk ::s k6söbb a vérbc'.íl és vizeletb(il üllapiij'uk 111cg a beteg diahctcsénck rnilyenségL-t. }-Itt a beteg
Y:da1nilycn h.c1s1niit6.t következtében egy v:1gy több napig koplalni
volna kl'n\·telcn. szölócukvr infusiókkal kl•ll az insulinnak meg<
fele\() cukririnennyiségct :t szervezc:.:thc juttatnunk.

11. Egyéb megbetegedések insulin,Jrnzelése.
Kc:.:zdt:then csak a diabett:s gyógykezelésére h:1sznült,tk insulint.

,\la egy sereg t.:gyéb 1ncgbeteged6snél is alkaln1azzúk, anün nctn is
szabad esodúlkoznunk. hiszen a szigct<apparátus, 1nint helsösecrctiús
1nirigy, egyéb 1nirigyckkcl is szlikségszcriien corrclatiúban kell, hogy
úlljon. C,s igy a hclsi.isecretiös rcnd~zer h:innöniújúnak n1egzavanlsúbúl kilvetkcz(j 111e[.!hete(!cdésekn0\ az insulinnak is a serkent() vat_!Y
r,(<itlú szen:ppcl kC!I bi1:nia.
,:\z insulin az cg0sz :1nya;_!forgalo111 egyik Icgfontosahb sz:1bá,
lyt_izúja. rnely ne1ncsak a szénhydratanyagforgalon1han jütszik szc,

J
.,

il

rcp~r. han1.:1n tiibbek ki.izütt a \'izbú:-:tartúsban, a z~iranyagforga!on1•
han, a testnedvek reakciújúnak 1ncgállapitCtsúban is sth.
Rég: fcltünt, hng:y insulinnal kezelt di:tbctcscs betegek sulyban
gyarapodtak. Ennek cgyrtszt a fnkozott yjz1ncgkötés az oka, "Zt:<
repet játszik azonban Lublin klasszikus \"izsgú!atai szerint az is.
hol!v az insulin hatúsúra :1 szénhydratok zsirokká alakulnak :lt. J\
tcS~tSuly tchút értékes anyagnkkal gyarapodik: zsirokkal és a sejtek<
hen n1egkötötf, cliurcticun1okkal ki nem hajtható, a sejt tényh.::ge8
<'1llc\n1ánvához t:1rtozó kolloic!á!is vizzcl.
Ebb-ö! a ténvböl következik az insulin<atl:1Qolúsnak Cl!\" e(!ész
.„
scre!J indikációja.·.-\z clsi5 a hizlal<is. Eppinger l:s f<J!l<J nyo111;.\.11 rnúr szúnita\.tn
szerző foglalkozott e kérdéssel és rncg(lllapitúst nyert, hogy endogcn
so\·{1nysúgnál, constitutionalis :1sthcniúntil, Ört!gkori sovúnysúgnál,
könnyii tubcrculosis esetekben, nephro;, cnteroptosisnál, rcconvao
lcscenseknél insulinnal gyors és credrnénves fclhizlalás Yihetii
keresztü \.
~
E kezelés tcchnikúia sok hozzúértl:st és kitartást igényel. •.\.z
individualizid{1s fülüttc · szükséges. .:-\ltalúhan napi 2><. 10 egységnél
kezdjük és la_ssan emelkedjünk n:1pi 10-f-15, n1ajd 2X15 egységnyi
dosisokon keresztül az illető betegre optirnúlis adagig, 1nindi;.!
\·igyúzya a hypuglyk;1cn1ia kúros és veszélyes jelein:. l\1aga a ki:~·
foku. 111u!ú hypuglykncn1ia nen1 Yeszélyes, sőt az az l!gyik célja e
kezelésnek. hogy hypoglyk:1c1nia elü1tk:zésé\·cl az étYúgyat nfrvcl.i,t.:
..\ hetet! az injectio utún egyék irt.:g l·gy l~i)séges ehL·det. vac..·sorat,
dc esni~ 6.trcndje Yéjl~n kapjon szl·nhydrútot, inert különben -- ;1
hvpo!!lvkne1ni:1 chnultáYal -- étvú!,!yút veszti. :\rra is tekintettel
kCll lci1ni, hot_!v tésztúkbt'1\ sokk;tl nagyobb inennyiségckct képes a
betl'.Q clfo[.!vaSZtani. 111int ké~z cukrot tarüiln1azó ételckhöl flirno:
n<'tdC:- stb.).~ -:\ rákos kachcxi<'ikn:'d :t r0gcbbi szerz{_ik az insuiin~
hizókunit contr:dndikültnak tnrtottúk. I(itiint azonban, hogy ez az
:it,!Qod:t\0111 feleslcqcs és ,)'fiihlern. Fürst és f"ogl kitiinti eredmények,
rlil szúrnolt:1k be~ ilven esctcikn&l is .
.-\z insulinnal k~zelhctö endokrin z:1yarok lc~:isrul'.rtl!bhjc :t l3ase,
dow~féle kór. Különiiscn könnyii esetek alkaln1asctk az insulínkeze,
lésre, ahol a pankreasn:tk a thyrcoidcára és a thyreoi<lca últal foko,
zott anvaacser~re [!vakorolt gútló hat{L<;a a lt.:gna~yobb 1nértékbeu
l:r\·énYe~'liii. .~\ kczC!!:s 111enete olyan, rnint a hizlalús cé!jftb(Jl alkal~
rnazott insulinkur:iknúl.
l :.i és n:1gy rc1110nyLkrL' jogositó b:rü!ctci :1z insulirnnedikúci("i,
n;1k :t terhessét!i toxicosisok Cs ezek kiizött különösen a hypeten1es1s
L:s az ekh1111ps{a. Seiclel és I'ogl dolgoztúk ki a bypere1nesi~ insul\11,
thcrapiúj[tt. ElsCi nap a dé:li és ,esti étkc.zés eliitt félúr(tval 5--5. egy,
sél!ct adtak. aztún J,1ssan erncltek a dostst, sulyos esetekben Cj,!(;szen
nUPi 50 cgysé).!if.!. !\lég sokk_al l~itiinübl:ek ;·olta~ azo.nba~ ~zok„ :~;.
credn~ények. arnelyeket P. /'. R1chler ert l'1, ak.1 az 1nsulinl szoloo

L'ukorra! t:gyctl'1nbl'n ;1dta és igy a lt:grilvidehh idön hL·lii! !e tudta a
hl'tt:gek acidosis:ít (·s cz21.:I a kr'1ros búny:íst gytízni. Sokk'.d ki:-:t.:hh
insulindosisok (napjúh:tn 1:<5-10 l'!!Ysé!..( -i-10 L'Jn: 1 10--!0'!,;oos sz(íl(·j,
cukoroldat intra\·cnús:in) volt:1k if.!\: -ck.:f!cndük.
l.'.gyani!ycn :IZ ckb1npsia ke;t:-lésc ·is. :\ ko1nhinúlt szülúeukor=
insu!in kezelés credn10nyei az frsszi:s szcrzlík yL-Jen10nye szerint i.J~z=
szchasonlithatatlnnul jobbak, inint a tiszta insu!in=adagnJ{1si!i. .:\z
ezelc"itt sokat hasznúlt. narkosis=thcrapi:iY:d szernhen ez :iz cls(í ti!ny.
lt.:g nctiologi:is, az any:tgcscrét érti kr'iros ing<.:rcket leto1npitü, a .sz6111
hydratanyagforgalo1n zavanit L·s az acidosist lekiizdt) thcraphís
eljdrils.
Csak 1nt:gc1nliteni ki,·únjuk. hngy ujahhan - az ovariu111 6s
pankrcas antagonistikus hatúsúra tü1naszkodYa tulcriís és tuJ;
gyakori havi, dc kiilünüsen prackli1naktcriali.s és puhcrtas~korabeli
Y6rzéseknél is alk:iltnazzúk. Ilyen esetekben :1z e!júrús tcrinészetc,
.sen egl·szcn rn:is, 1nint az eddig ernlitctt egyéb 1ncghctcgcdéscknél.
Itt gyors hatús el6r(·se a eélunk, ugyhogy köros -.;érzések esetén
111indjürt napi -:10--50 egys0gct adunk két;.;zcrre elosztva. _\z ilyen
insulinkura azonban tcrtnészetcscn legfeljebb 3--4 napig tarthat.

l:'legendö szJ11hydrnflúplúlékrdl gondoskodnunk és hypoglykaerniás

jelenségekre 1·igyúz11unk kell. ()rganikus crcdetü (1nyon1ús, cndo,

!llL'tritiscs ;.;tb.) YérzéscknL·l ~t therapia 1H:n1 kecsegtl't crcdinénnycL
l\lcg kdl JIJ0.~ c1nlitt:ni. hogy r·ogt 1ni!.!rainl'<llél lútott jó credo
inl·nycket az c,1.!yidejükg hizhd:ís eélj;'thi'd ,\dott insulintúl.
Psoriasisnúl is 1negprób;i!k1)zt;1 k az insulinkt:zeléssel, tud 1·:t azt.
h11gy e kór oka bels()secreh(is, pluri.ulandularis za\·nr. (:ólt elérni
esak olyan esetekht.:n sikt:riilt. ahol a beteg 1n;íjfunctiúinak zaYar:1
:íllott fenn. ()lyan esetekben, ahol a thyn:oidea. thyinus vagy a !L·p
d~·sfunetiúj:t Ynlt klinutathatú. az insulin hatústa!annak bizonyult.
•-\ 1nájinsufficicntiúva[ kap<.:solathan crnlitjUk rncg, ht1).!y 1n;ij,
lHl'~hctcgedéseknél. ikterusn:íl. hepatitisné\ /'. F. Richter n:1pi l0-:20
L').!ység insulin -; 50-·-!00 g. sz<'i[{ieukur ad:q,.:ol:ísa ut:ín kitlini'i ered:
n1ényekct !útott. Egyl·b s;.:erzr'ík n1<.!g sokkal nagyohh dnsisnkat :id.
tak. „:\z insulin fokozz;t u ni:íj glykogcn"n1e!.!kötCi k('pcsségét. :1n1i a
in:íjscjtL·k te]jcsitüki·pes.'>égét c111c!i <.!s czültu! a nitrogen=anyagfnrgalo
inat. az intcnnediaer allY;lf!L'serL·t l:s :1 :,ay,ha.<:is~c!!Ycnsu\yt norn1ülis
kcn:tek kiiz(· tereli.
· ·
··
.\z ill:'>Ulin vizn11:.t!kiit~·;, zsir~ l:s sulygy:irapit(i kl:pcssé.!..!c a gycr'
n1ckgyügyúsz:tth:111 is túg tLTre talú!t. .-\z ezirúnyu rnunkúk kliliiniio
sen !:'. r ·ogt ne,·L·hez fiiz<idnt:k. f..::or:tszli\iittckn01 i..'\s() n:1pon adott
i-;, n1:1jd 1-3 cgysé.L! insulinna[ a sulygtirhe h<inni!atos n1ódu11 hl':
fo!yúsolható. :\z initi:di:- sulyls::'.·st <:z in~ggúto]ja t·s az uj'>zll!iittkori
ikterus lcfolY:isú t 1nt.:L!L!Yorsitja. L' L!YaniL!Y hat nunn:í!is ujsziiliittck ·
1101 is. ~agySzerü a ll1it~·1sa d~·stnq)Jiiún:l1: ilyen J.,!ycrrnckekn0\ szin.:
rl·n t:.t!L·sz kis cgységt.:kkel ( 1/ : : - 1,; egysl:g) kell kezdeni 0s legfcljchh

3 cgys0gig elllL'[jlik a dosist. I-Iydrolabilis c~ccst:111ii~nél a sokszor
o],· kcllc1netlcn su!Ycs(·s insuli1n1al 1ncgakad:.dyozhato.
· Különösen fontOs azonban az insulinkczclés a nyúr 1Tttegctt
c·sccsc1niíkori n1ef!bctc!.!cdésciné!. az atrophiúnál és az intoxicati(inül.
:\z utóhhir6l inúl· Fin'kelslein öta tudjuk, hogy n1indig hypcrglyk<H.:=
1niúval és glvkosuriúYal júr és a yjzycsztcség és cxsiceatio is 1nindkét
hcte<ísé(!ne_k_ szinti.! ohli!.!út tünete. Insulinadagolússal (-1--15 cgysCg~
L!cl, ~ c"sccscn1ií kora sz~crint) és cgyiclcjii széil{)t.!ukurinfusic'1Ya] nagy.:
Szcrii sikereket 0rhctiink cl.
\.éftül méQ csak 1ncuc1nlitjük, hogy ~·ldlersberg és Perutz ulcus
crurisn:ft insulin=cscppek ~helyi adagolús{n··:d :~ gyógyul:ist l~nyc,t!c~.cn
1ncg tudtlik gyorsitnni. Egyszer napjúba!1 2~J~.1.0 csepp 1.nsul!,U a szuk~
séf!cs dosis. ;\lcp:kisCrclhct6 ez a kczcles t.!ges1 scbcknel, sot tubcr"
eu.loticus fckéh·~ekné! is. diahcteses és ne1ntliahctcscs egyéneknél
c<1\·:1rúnt. ,-\ sChckct insulinba :iztutott gazc"zcl fedjük <.!s ugy kiit:
,iilk he.
Ho<ry diabctcses bete;..(cknck, ha furunculosist kapnak. vagy
l'!.!Y6h [e'bészi ko1np\ik:íciók cset(·n, insulint kel! adni, 1n:ir cn1litettük.
.. l ·iahban az insulin \·auotoniús, l:rt:lgitt'i, parasyn1p:ithicusoi;:~atú
h;ttús:í.t cssentialis hyperto!liúnúl. idiJsz.ikos s{tntitt\snld ... I~ayn:1ud:
fék· gangr:1cnún;'d is n1c.t!lcpö. cred1!1L·nnycl :ilkalr!.1azzak, ~ot alt:dano...,
;11n·:10est:reto1npitú hatúsa 1n1att lazcllcnes szeru\ is, 1n1ndezen csc"
1ckh~11 suhcutan injeki.:i1.1k :ilakjúhan.
fns11/in ·~Richfcn>: 100 ct.(ységet tartalrn:1zó 5 en1;:=l:S eredeti in·t:,
gekhen l:s 100 t:)..!ységL·t ta:·t:~hn:tl'.l1 :'i cin::,es l'redeti ii,·e!,!ekhl'n.

MÁ.T:Kl~SZITM!~NYEK .
:.\z oruanotherapia szc111pontjúhúl itt ki!lii1~öse.11 a . tnújn.'.1k <lZ
functi<.ija~ <.!rdekcl bennünket, 1nclynek is1neretct .J:c!~ lures. '.i.stula~
kisérlctcinck kiiszünhctjük, t. i. a rnúj 1nér.cgtclcn.1to. functloJlL .:~
1n{d az a szerv. a1ncl-.; a fehérjL·k hasad;ís1 tcr1nekc.1t, n1~Iy_ek1~ek
fe!;iyiik·-n1\ésc sulyos t(ixacinia tüneteit okozn:í. c_gyrcs;:t _uJhol lel<
L·piÍ-.i. 1núsrészt hugyannyú alakitja. !~. hasadús1 , .te;mc~ck1.1t.!k • :.1
thYra.ininnak. hista1ninnak stb. út:tlak1ta~a„ a :n~;Jhol . izoltt_ll~a,o
:n1Yafiok révén törti!nik . .:\ n1új 1néregtclc1~1~0 h'.t!asanak i1:suff1c1e11°
titi]:ii~úL 1nclv cgvn1agúban Yagy egyéb ffi<ÍJiunctlok z:ivaran:aI. cg;·.<.;
tcinben
jc\CntkCzhctik, <.:zen anyagoknak per os vagy 1n.1cctiok
:ilakjühan · valc'i :1dngohis<1 ajúnlatos.
.\ hcnato{rcn toxac1niúnak, 1nint n1a tUdJuk.' !cgfohb s~n1pto
,n{1ja a vC·i·nv~nús cmclkedé.se a visszatartott toxrcus .1ny:tt!?k hat.í
:-;:'<riak kü,Ttkcztl:hen. stit nünd elrcrjcdtehh lesz az a fclfogas, hogy
<t

r-1

k
;tz u. n. «func~ionalis .hypcrtonia„, an1clynck az arteriosklcroticus Y::g,:.
ncphrogcn Yc111yomascmclkcdl'.sckhcz sc1nn1í köze Cs a vcfJctatiY
i<~~grendsz~rre h:~tü káros ingerek jele, tulajdonké:pen autointo'X.icatio
kovctkczn1cnyc cs :ietiologiúsan rnújkiYonatokk:il kezelendő.
.-\z utóbbi évek szcnzüciós 0"Yónycrcdn1énYei szerint az eddio
.L!YóJJyithatat!a~,nak hitt anacrnia "Pcr7úciosa is vgyógyitható rnájad..a~
.f.!o]assal. i\ fut~ n1ájnak nagy adagokban naponként való <tdüsa
azonban '.-1nd?rt tcl0z e/(~ a betegnél, ugyhogy nehézségekbe ütközik
a thcrap1a folytatúsa. EletbeYácfó:tn fontos tehát c[!y olvan kiYO<
nati;ak az clö:Hlit:'tsa. arnely a" 1nájnak antianaemiJs prfncipiutnút
hatckony alakbnn tartahnazza, 1nl:g pedig 1ninél koneentr:lltabban,
hogy a ki\·onathöl se kelljen tul nacrv dosisokat adni. (;várunk•
n:ik t•zt az clkl·szit0si rnódot is siT~·eriilt 111cr1talúlnia, u"uvho•rv
n1a Perhepar nl'.\'l'n egy o\y;tn n1újk1i·onatot h~zunk: furgitll>ml~l,
;tn1elynck 10 gr.~ja 1000 gr. nl:í.j antianaenliás faktorait tartalmazza.
( :itro112lóvcl, . nar:1ncsl6\'~l. lc\'c.sb<.:n, cset!<.:g e~yszerücn osty:í.ban
\'Ccndo be. I:hhcz tcnncszetcscn észszcrli diact{1nak is kell júrulnia.
;t n1ajdncrn n1inden esetben felll-pö achylia rniatt k<.:Yés zsirra] t-s
:>:-::l·nhy.drattal. inkiibh friss gyiiinölcsöt és fózt!ékct höYcn.

flerhepar~Rich!cr (pnr (:s tabletta): 10 !..'!'. ppr 1nc,(.!fch:l l kµ.
~:·Jss 1nújnak, egy fG!gran11no.s tahlctta 1ncgfc.lel 50 gr. friss rn:íjnak.
!·org:iloinha kerül J() )!r. port tarL:dn1az(J csorna!:!ol:isb:1n és ·!O drh.
!l.5 wr.:os t:iblettút tart:drnazr'J :ilu1niniun1dohnz(}kh:1n. :\dat1j:1: n»ni
«·.:„-!íl tabi„ ill. ·1-5 gr. por. Ezt kl-siihb a \"érkén ja\·uf:í-sa uti'n
l'Siíkkentcni !ehet ·! tahlett:'ti!l, ill. 2 !Jr»Í!.!.
· ·
Tab!. llepalis::Richfer: 1~1inden t.:ibl~tt:lhan 2.5 nr. 1n:íj hati":
;!11yag:1i; JO d:ir:ihot t:1rt:1hn:1zi'J phin!ükban. ,·\dacj~ napi .1:szor
! „--.2 dar:ih.
·
_Exfr. lfe11!1/is:J~.i~·hh'.r: rninden ! i..:111::„t:s ainpu!láb:ln J gr. rnúj
hatoan:-·:igai. t kcsz1hni.:n:-· ad:igolüsán;íl eh:íYit!YÜzatosn:1k kell len•
niink, hogy a tuls:ígns Y0rnyo1nússlih·L'.dl:seket · c:ikcrli!jiik. .·\ haté,
kony dosisokat teh:ít rnindcn csethCJI kli!iin kc:l! J:issu· próh:\Juat:ís:
.":d nH~gúllapit:inunk.
.. .

f„I::P::f(l~SZJTiv1J~NYEK.
. ,-\. \'l:.rk0pz0s z:1\·arainak ok:tí kiiz(itt a lép function:di~ insuffi.c1cnt1aJa igen fontos szerc:pet jüt.szik. E z:n·arok köz(jtt elsö helvt.~n
:iz nn:iernia :íll, kiili.in(isen annak ehlornticus forn1:íj:1, an1e!v n\·il"
\';Ül
hclslJ.secrctitis corrcLitiozaYar ki:1·.-ctki;zrnénve. hisz "1nin.diu
nr'íknC·l a puhc:rtá.s kor:íhan. n1cnstruutiús za\·:irukk:il egyi;tcmhefi
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1.011 fel. fdt.: t:1rtoznak te;mészetc~cn a \'érkl:pzés többi z::t\'ar.:u is:
:lcukac1niúk, p.scudo~Icukacnli:ík rnindkét furn1úja, tehát ugy ~t
1nycloid, ;nint a lymphoiJ leukac.n1iúk és végül a n1:1!:1ria is. ]\-lind~
ezekben az esetekben lépkészitn:ények ad:1go!ús{n·al sikerek érhc~
tiík cl.
Igt:n nagy jii\·üjüt:k a konccntrúlt iépkivonatok. /\ léptherapia
núlunk l'.Sodál:ttosképen n1ég csak a gycnnckcipöit tapossa, pedig a
külföld múr többször beszán1olt :t h.'.p litünö hnt:'tsairól, különbözü,
últal:inos lcron1lússal, IesoYúnyodással, Yérszegénységgel járó meg~
ht.:tegcdéscknél s a tubcrculo:;isnál. Itt is a koncentrált készitn1é~
nyeké a ji.iYő. [Jr. Olto, a Yarsói Spital Sv. Ducha~kórhúz fliorvo.s:t
su]Yos tiidö~ és csonttuhcrculosisnúl ért cl frappáns ercdn1énycket
Exfr. Lienis fol'le kl:szitn1ényiink injectiós ad:igo}á5:ival. E szcrzlí
tücVítubercu!osisná! sulygyarapodást, lclúztalanochíst, a ki.ipct ne~
gatiYYÚ v{dásút, n1ig csonttubcrculosisnúl egy chroni>:.::us fistula be:
hcf.(edését, a [!enYcd0:; n1cf.(szlintét tudta elérni. Pel'!icn néven
pol· (:s tahlctt&k lÍlakjában, ilnl'alien készi~n1éf1:yiink a ll:p e thcra1_li:L-..
h:it{1sút parathyrcoidea~kornponensé-_·eJ is lokozza, :-nely utohh1
a •\1ér c:tlciu1ntiikrét cincli ús i;.:y :t tul~erculoticus 1.!Ücnk chneszese:
dl-sC:t e\öse(,!iti'. E késidt1n1'.:ny tl!indcn g:·a111111ja 100 f!l'•Unn1 lép
hatc'1anva!..raii: tart:1h11azz:1. E kC:szitrnényünkné\ f-lerrnann &rt cl
kitiint'i. C'rcd1nC:nvcki.:t, aki régen fo)'.!lalkozik theorcticus n1e11,
~1onclol:L~ok :!Lq)jún ll·p:1d:1µolüss:tl, _ ktiUjni~sl:n ~_eukacrni:~nül. Zjc
l'Lf\'(:h lennnlússal júrú
n1e,:Jhetegedescknc:I 1s. futt Yagy egych
n'1?Jdon elk:.'!szitctt lép n:!gyohb dosisninnk (100-200 gr.) naponkénti
:td:.t!.!olúsa azonban :-zerintt· 1nég nagyobb nehézségekbe ütközött,
1nin't a rnújadagol:iS. Ezl:rt :iztún ()is teljesen úttl:rt Pc-dicnokészihn(:;
nvi.ink adagolúsúr:i, 1nellyel elCTt sikerei scmnlihcn sern rnaradnak
:1. friss lépPel elértek n1ügtitt.

:t

f:o.:lr. Lienis iorle Richter: l :unpullt!. 12 .!.!r. friss lé:p l:xtracb
.i.11\·:1uait Ltrlu.linazz:t; ú drb. 1.0 crn:1.-cs a1npullút tart:.1bnaz(J dohn~
Z(1,kb'an . .:\dagj:t napi 1 a1npul\;1 intran1usculnrisan.
Perlien;J?.ichter: 10 gr.::ja n1cgfelel 1 kg. friss lépnek; 20 gr .
purt tart:thnazr') csoinagnlüshan; ·10 tablettát tartaln1azú ~tlurniniun1,
d!1hozokb:tn . .:\d:t:.!j:1 3;szor napj:!h:1n 1 k:'tYéskanúlhtl.
~f'ahl. Lienis Richlel': 1nindcn tablctt{1b:1n 1 ~r. friss anyag; SO
(L1rabnt tartalrnaz<i phiolúkban. i\dagja napi 3~szor l-2 darab.
Exfr. Lienis N.icliter: n1indcn 1 cn1:ioes :1n1pulla 1 gr. friss anya!!~
nak fl!l...:1 rn~!.!: () :unpul!út tart:lln1•!ZÚ dobozokban. .~\dagja heti
.~"--6 injcctio :subcutan.
/ni. Parolien Richfel': O.O·l gr. friss parathyrcoidca h:itöanynj'.!ait
!l./JO.l l,:r. k:pbr'il- L".nLilt rn1cleir!s:i.Y:ts n:ttriu1not t::rt:i!;naz.

OVARIU.M.
Berihold uüttin!.!l:ni tudüs 1849~bcn kakasukon vl'.gzt:tt trans:
P!:tntatiós kis{r!ctci ~ szolgúltatt:ik azokat a:r. alapvctö jclcntüségü
tl'nyckct. anH.:lyekhCi! 1nür akkor vi!{tgosan incg volt úllapith:1tú,
hogy - Berfhold szavai szerint
(<az jv,armirigyck hatúrozzúk n1eg
:i ni:rni ér1.:ttségct rnutatú testi jcllen1vonúsokat a vérre valc'J hat:í,:

suk révén, 1ncly hatús azt:in a véren keresztül az cgt:sz szcr,·czctr(!
kitcrjedu. Berlholdnllk ezek az al:tpvct() fontoss:igu tncgúllapitúsai
,'-,()kkal kcvéshh6 lettek kiiiis1ncrtck, 1nint je!cntúséf,?iikhtíl kih·ctkczctt

volna, a tudom:inyos vihíg továbbra is. csak aZ ivar1nirigycknck
i\·:1ri .;;cjtt:kct. gan1ct:ikat produkúlö h•ncti(n·:tl foglalkozott. Bro11•11~
Seq{lard~nak herekivonatokkal örunag::in végzett kísérletei volt:1k

;tzt:ín nzok, a1nclyck e kérdésko1nplcxu1not aktuálissá tették, az (.i
r:tgyogö szcllen1cssé.gii n1eg:íllapit{1snitól d:1t:ílódik az egész hclstí-=
sL·erctiús tudon1ánv kora.
.'\z ovariun1n:ik hels6secretiús tevékenységére n1int a hc!s6~
'it:ereti{is n1irigyek functiúira :ilt::lúban -- exstirpatiós kisérli;tck crcd:
1nényeihöl lehetett lcgclöször cxnkt következtetéseket levonni, igy
/legar l:s Kehrer kutat:ísaitól sz:ín1ithatjuk az ovariurnok hclsDsccrc~
ti(.)S 1niikiidés&rc vonatkozú c!sü is1ntretckct. E két ~'izcrztí azt tal:ilta.
lio!.!v az 0Yariu1nok kiirtúsa utún érett áll:1tok ~enitaliúi elsorvadnak.
fia1:,"tt :illatoknúl pcdi_!.! ki sern fcjlödnck. !1oÍb;Jn azt.ín kitnutntta.
ho!_!\' ha ;1 kiirtutt ovariurn11knl az úllat hCírc :dú visszai.iltctii.ik. a1.
iisSz.es kit:sési tii1ú:tek clkeriilhctök. Ilalln1n crcdmén\·ci kctÚis fon•
li1ss:'tgu:1k: cgyr0szt lehetetlenné tették :l hor1non:1lis korrc!úci!'1k
t:1g:uJ6in11k azt :1z ellcn\·etés0t. hogy a1. 1'JY:triu1nok idcgösszckötteté<
.'>L'ik utjún fejtik ki távh:1túsaikat. hiszen a transplantúlt ovariu<
n1oknak 1nindcn idc_!.!i.isszekiittct0.:;c incgszak:1dt. n1:isrészt n1cg1nutab
l'<lk ai't az utat. :11nelven az iYanniri!.!vek kic.sésérc köYetkezií, oh·kor
~ulyr1s za\·:1rok n1cgsZiintcthctük.
··
Ezt.:k :t zavarok tul:ijdonk0ppcn küzisn1ert1.:k. A nc'í physiulogiús
klirn:1kteriu1n:t nern 1n:ís. n1int az 1ivariutnok functiúj:tnak rncgsziin::
1 én: az cu0sz szervezetben heklivetkezett renctiök összcric. I·fasoil!r·i
kiesési tiinett:ket az npcrath· gynaeknlogia is régóta i.:>i~H:rt, h:ír a
.~enitali:íknak ezt· az u. n. castr:1tiús atrophiújút trophicu.s ide!_!Za\·a,
rokka! rnagy:trúzta. llallu.in fcntL"tnlitctt ki.sérlctei. tovt'ibb:'L Knauer
ezir;ínyu rnunkúlatai :1zonhan Yéglcg t:ldiintötték. hogy ebben n
"tniphicus1> Za\';trhan az idegrendszernek st:n1111i része nincs 0s hogy
:iz esak az ov:1riun1ok s a ne1ni szt:rvek küziJ.tti hrunnralis kapcso'
latok 1nc[!szakadá.s:inak kiiYetkezrnénvt: lehet. lenlzer l·s Beufner
:iztún rnc-!_!n1utatt.Ik. ho!_!v :1z oYariunikicsl·si tiicctck clirnin:ihísúhoz
nt.:111 szlifrs0f.!es cf.!l:sz · 1. varitnnok
transplant::tiója, hanc1n, ho~\
ovariu1nokivonatok. n1é)..! pcdii,.! fajazonos és Fajidc.!.!cn o\·aritnnok
ki\·(1natai ei.ivarúnt alkahnasak - parcnteralisan :1 szerYczethe ·vive -·
:1 c:1str:1ti1i kii\·etkt:ztnénycinek inc~!.!útl:Is:ira.

:\z ovariu1nok helsliseereti('is 1niiki.idé:.;énck kics~sc egy egész
scrc!l tÜnt:tct hoz ll·tn:. 'J'eljcs hiúnyún:H a pubertas előtti korban a
nL·-rni szcr\·ek l:s a többi rnúsodl:1gos ne1ni jcllc1n\·on:'tsok kifcjlödCse
:ikad 111ct!, dc sz:i1nt;1\an cgyéh jelenségen is 1neg1nutatkozik az o_Y:t:
riu1n{Jkn:1k a szer\·ezct egdsz húztartúsúr:t Y:dó hatahnas hcfo!yasa .
. \z iY.u·n1iri!.!vck functiúj;inak hiúny:t kiivctkcztt:bcn tcnnl:~zctcscn
hi:in\·zik a 1liii JH.:1ni é\1:trc oly jcl1L·1nzc'i llH'nstru:ttiós ciklus is. y;1Ja,
!nint- 1nindazok ;t szc!le1nL jc\lcrnbl!li (:;; son1aticus tiin(•tek, 1nclyck a
nc1ni\ed l:rett nCí k:traktcn:t kiteszik.
.-\;,, uY:triurnok n1iiküdésc azonl~an csak igen ritk:in hhínyzik t7r:
111l:szettc"it hn!\·a teljcsL·n. ilyen tclje.s hiúny lc~ink:ihb cs.1k 1nin:1
c:tstratiónú! fl·p íel ;.osszindubtu d;1ganatok sth. 1ni:1tt és igy tcrnH.::
...,;;l·te:.en cs:tk idlis~hh korban, dc szútr1t:1l:tn azoknak nz eseteknek :1
...,zú1na, :unikor az 0Y:iriu!l1ok 1nükiidésc lecsökken/. Ilyenkor ;\ cas.t;:a,
tic'is tiiPeteknt:k csak L"!!\·ikc>IPÚ!',ika san jch.:n: :unenorrhoca, o!tgo,
'·:1gy h;·poinenorrhoi::t. ~l\:ur:i~thl·ni:'ts tünetek, in§.!crlék<'nység. fúra,
dékonvs<'t!.! stb.
. .
.\- 1n()dern orti:1nothcrapi:t :illati 1)\':1ri:_1;nki„·<n1:1tok adagolasal?_an
1ncgr11utatta azt a~ ut:1t, an1ely a küli~nbiizé! k<~n!~; tünetek m~,11szun~
tctl:sl·hez ,·czt.:t. :\z 0Yariu1nok opcrat1v elt:L\·ohtasa vagy a Ront11cn~
l':1str:;tio utún je!entkczí) korai kli1nakteriu;n ki.1~zú t~nctcinc:k fc~;
i:··pt(·t t:zutoi1 n1;.;!.,!:.1kad:ily1izh:1tjuk, a phyt-1nh:g1:l'i k\in1.1ktc:·111n1nal
:!/ ~'ttincnet 1.:1\':lr:lit csiikkenthetjiik l·s :1z uj :t!lapothoz \".dn :1lk.i1~
111azkudú~t 1nt:!.!kii11nYítht.:tjiík.
.. „ ,
.
~\z o\':triti1nok · eonstitution:tlisan esiikkent inukodesc eseten
:.lintl:11 (J\':triu1nckészitn~l:nyek :tdagolandúk. Itt ezek ncn:csak a ~uh 0
stitucns szerepért: hiYatottak .. h:1ne!n ep:ybcn or~an~itrun 1ngerha_b:L'itlk
r0v0n az o\·:triun1okat ujult funcriora 1s ~t.:rkt.:nt1k t:S a szcr·<_czer 1~0:·=
;1i:ílis chcnti;1i korrcl:iciój:ín:tk hclyrcállit:'tsú\·al, annak haztartasa~
h.1n beúllott za\·arokat is n1cJ.!sziintetik.
(iY:irunk o\·;1riun1okészit1n0nyei frisscn leíilt tt:henek oyariurn:1i
h/J] n{indazon kauté\:ik fi!.!yclernhc,·l·tc10vcl készülnek. 1nc!ytket :1
!IH)dern kut:1t:'!::. n1:1:~:1s h;i.tl·knny::;í).!u (n·:iriun1,kés1.it1nényck cléi.illi<
t.isúr:t felúllitut"L
I(1i:n sok ad~1t hizonvitj,t kl·szit1nénycink kiYúlú h:itl:-konysúg:ít
.1 n()~vÚf.!\';iszati. cndokriiHdcJgüti, héir.!.!yr"lf„~S(tszati és szc1n~szcti gya"
kor!:li:hal1: J..:e\len1et!cn 1ncl!éktiinctek készit:1nl:nyeink :Hlago!{1sa ut:ín
~(1hasen1 ll·pnek fel. n1l:j..! az in.traYcnús :1dagol_ús.nú! fclléI?(i c~ck0\;·
--:'i"doho!.,!(1s is inkúhb az inject1úk psyches hatasanak tulaJdon1th:lln.
()\·a1:iu1nkészit1nénYeink h:iLisa igen soknldalu.
E!siísorhan tcrnH'.;szeü„·."-cn atnenorrhoc:ik, oliJ.!oo L·s hypouh::
11() 1-rhoe:ik esetén haszn:ílatos:ik. Yal:1~ni11t :t kli1naktcriun1 z:n·arainak
1l'kiizdl:st'.-re. l-j,1hh:1n :1zunh:1n 111ef_!\l'.heti)..;t·n bi!.!tilt alk:1linazt:tt:ís11k
kiirc. :uncnn\'il~en eQy cgl·sz Sl'reg tiin~trfil kitiint. hogy s~dntén .~~.z
\ "·:1riuinnk cSiikk l'!l t · ,.a).!y hiúnyz(i nüik{idés,':nck kii\:crkez111enyr. _J...„u"
J,„,niisL·n :1 Yt:_\.!vt:!li\' id<:grcndszernck. :tz :d:1pany:ij..[lorgalo1nnnk es a
0

J!

\·ércd6nyck functiouaüs úl1:1potúnak 'tZ ü\''l\', 10k
·
.
\·aló összcfiig(tésérc
ir{1n,·ult
r:•1 .iz
. . u t:b·I.
' iun .• h:vckcnyseoé,·1:1
""
•
o 11 csztcndokl
,
· d' ~b
:t tudományos világ figychnc és nlincl nviJ„:t~ '. l0'bl . len nnn JO bnn
nck, tovübbá :1 v6rkCp nlilvcnséO"(:ncJ· • ... ''/·'/
Ja esz, hogy ezek~
:t s?.em hc!ső nyomása vr1Ítoz·ls';i .
~: 1 J.
kutatásai szerint
1

:nre

k

functionalis úllapot:ival való tiir,'.é 0\: . !~-- n~~~: ~~!1a~ · a.z ovariun1ok
• szc1u <Jsszcfuriocsc1.
.
Isznerctcs p '' " ki'
1·tcnum
·
· · ·elhiz··
••
ln1·1'\-~
· JCJC!l
••
zalékiihan
fclléjJÜ
•
ic
az esetek"'"'egv jelentős s.z·i10 -·
•
r
'"·'·
ZSJranvarifora·tJo
, k d. .
• . • „.
:1n~ag-rorr1alon1naJ,·
·s
c<<s"J·
.
b'I
:-.
,,..
mn,1 , ·e az cncsz
'Liap·•
1·
•
•
'"'
l " SZ'l ·> VO' • •
;;.
, •
R1chfer rér1cn jn,1zoit'tk"· h 1 . ·• •• •. ZOJa az ovanurn. Loeivv ,;s
"'
s• .
' •
Ü( \'
0\"lf!UtllC · t'
•'
· .....
.
xs irpatiora az alapanvag:~
1oqralurn csükkl'n 0-; O\"Lrit1 ·"'k; . '
értékre hozható ..~\ ·~nocl~rn ~~~'. c:na~~k adagol:ísúv:il isn1ét norn1áiis
egy külön ovarialis -•l·1l·1"'trc·i1 ,· sltitu~tlo~ pathologh1 n1a az elhizúsnak
'!
j
• •· ' "·'
S )CSZC C" •n· t
t• j · ·
'
1 ycn \:Or oYariumnak tahlett,~k vCJ.r·,,~ . .:. . _1_11 ac 10 og:1as g:vógyszcrt
Lísút aj{1nlja.
"·
'"'· IllJCCtiok alakjúban való :tdag:o~
J.„:.z.onhan a _h(ir hiologiújának is ni '{i .•,
. k ,
c~n„J.l•li az o\·anuinok function«l"·
:
ei:--':·nn.t. ,1 !naga szoros kap,
lept) b6rcJ,·últoz·'tsok
l
' 15 :d!apotaYal. .~\ terhcsséi1 ·d·1tt fel·
..
a pu1crtns 1lJ ,1 1-1·
k .
,. , ' '
•
k u onbUzlí hőrha iok (''cnc Yt l ;:· :. . · '. " ima ·tenu111 idején fellép(i
sck. !\ n1cnstruati6n·1l~· is n1c\~'111s, ros:tcea, ckzcm;ik stb.) is1nerete,
urticaria, derrno1.!rapi1i~111·u,_
::111·1]~k a. inaga börti!netei: erythcmák,
azt Inutatj:ík, ho.~1\· "n1ens"t'r .-..l!1nc "c~ocdcrna, pruntus stb., a111eh·ck
.

,„ .

"· ·,

b'

l~:J.::e1:;,·s0g'c és az""·c;ck
.'i.;:ego fnJ!lalknztak az

t

fH:.!'ll1~"~i~;1-~:.i::,tt
1
1:·cgetath~.~.d:g::endszcr in_6er~

1
0
O\" .· ·• · • .~ ~:; • "o-;i;ott ..I..... u!onoscn J)óczv l·s
1 11 1 1
i'lineh:k thcrapiüjúYal. ])ó •. . : ·~ .:· 1 :d:o~es. Za\-.;r:in:al Összefüggö ·h\)r,
„.
> czi .t•.•1cnc \ u!rr·1ns kc··el · .
I
,_
-. -·-.l,SZlll' 1OSSZCSCll 'Í) J"J j t"
r·J
,,.„ · t •, 1'·'t l'!-ierc . lCtcn..;:int
. „
.. : .
u
' e 1 l:f~1e e
;J·1nduo
.
s.zun:;t utun UJra cnnYit. E 1, in', .~· „ , \II! .!_~o t, rnaJd kct hl:t
Szeg:1 6-It_.; intra\·c1;ús é;J, - j J_c:do. h_ctc~:1t tunetincntcssé tette.
',,·;.tn:tlis i)sszefiirrafst <11u»t~ 51n(1tUI\ ~Jlll lllJCCtloval n lcQkiilünböz6bh
•
~· •O
e 1a ., ,
•
. ·
d~. sincnurrhocús .-.-.bett:ricknt!
fel!'· ..~ 'in~c;io:rho:as, ohg:ornenorrheás,
na.!. co1nedókn:l! pr~r'it··,-, •.,
.(.;Jlo ~· •or):lJOkna_l: acncn:i.!, rosaccÍ!<
•·•
'[
'-:'.> •1
,
1111pCL1rfO hc p't'~
· 'j
1_n:1tinsne
teli cs ' <Í\"(·)rryuJ·is'·
t 1 t.
~ . r e 11onn1sna,
neurodcr~
11
,«Jl·t·t:.• I1a1.asa.irnl
~· .-,
::--. s. „ , l Ucü
t eern1 Jcnu"llGiranduovin
:;zíunolt hc ll('Y' 1 . -,
'.. :""'„J.l
·ll"! a
kcn~tcbcn. I..... ittinöc1.1 ·iz .
.'"'· • ~czt.:n sze1zo hosszabb tanulnl'inv
" , . t:rec1rnero\"c~· 'l 111 , ·t
t'
.
' .
.• •
_cn.s ru~ ~o .egy .tcllcrnzc") ht'.ir~
11 '.lJ:tna.I. a dcrrnatosis c.h·srncno. :h .' ,;
P'.;·os _fo~tokka! kczdiicl<:{ n1~1id ~·~Jio~j·~. ~; ~i~ct:·:c~;_nal, cnnt!l az élénk
ho~ha.in:d. inclynél or;:iriun1.kb:;·21. t10 ;~ ,1:-:k·~JI· t:S \ e_gul hcgcscn gyógyuh'i
c:yng,·ulús érhrtö cl.
· ·
mcn~ e "el n11ndcn esetben biztos

e·

1

„

1

..~\ szcrn an:-·a!',!fnrcaln1ún:1k is „, ']· ..
„
•
.
tyvckenységl:,·el. ...'\ s'zcn1 hcin :_ ''.:1:.:1.1 .... o~.~zef~1,!:!.!'.!CSct az ovariu1nok
l~1:tchh kitértiink. niost n1 c, 1 c1~){!" 1 s· 1 ~·~k !l~-.?~cn kapcsolataira ni:ir
ntisck. cpisklcritisck lépnek" f
,1:!~,,.;~rnlitJuk, hogy gynkran kcra<
e~o_la.than: an1ikor a kapcs;lla~ 1.~ei1<;d,1 '.a:.s:1.i; a n1c1~stru~1tióval knp"
d1c1ras ndkül is ,, -.lk'.<i
s .._cin lCSZl.lko, dc neha i!Yen per 1·,.,.
.
. . .. 110 . e
'
. 1
.
1100\' h'n·n1·1 .
11:1tok !L·nnt!nck. G!:iukon;ún·íl. , '.- .~)- inas .. nH1C;'izcrrcl hcfolYúso];
( 1\·:1 riun1kt-szitrnl·nyc1.· 'lll·trro]~ .,~c.nj1ocsnk!~cnto hatusokat l:rhetü-nk cl
„
. „"'
.!S.t\ a. a fcnn·bh lt·irt ker:ititi-;l:knél pv:
n

,J "·"

dig Riitfh 1negprr'ih:i!l:nzott :1 Nichfcr;!'élc (;\:111dt10Yin ill. ()yariu1n:

talilctLik :1d:1gu1"t.sÍt\·:d és teljes gyúgyulú.st tudott elérni.
J{égúta feltűnt a különböző clmcbajoknak az iYari Uct v{t\tozú,
s:tiv;1\ \':tlú szoros üsszefiiggi:.sc. i\ schizophrcni{tnak a pubcrtús ko~
r{than v,dú fellépése, a Yclcjúró tncnstruatiús panaszok, a k\itnaktc~
riutn és :t Bascdow,kúr psychL-~s zavarai 1nind a bclsösccrctiús n1iri:
gycknck az cl.incbajok actiologiújúban jútszott nc1n csekély fontos~
s:igu szcrcpl:rc utalnak. Scgitségérc jött e kutatúsoknnk aZ _/! bclcr:
huldcn:{Cle di:1\ys<H<'1 e\j:'tr:ís is, n•clycck ~t:~its(·,gl:vcl n1:1jdnc1n min:
tlen constitutionalis crcdctii ehncb:ijnúl ki il'hct v:tlrunclyik hclsö~
secrctiós 1nirigy z:ivarút rnutatni. 1\z chncbajosok ivari szerveiben
t(\'akran talúlhatú histolo!',!iai c}yi'iltozúsok is erre utalnak. KézenfckYií
\·()!t tch:it n schizophrc1)ia gyógyitúsúban is tncgpróbúlkozni belsti•
secrctiós nlirigyck ac\agolúsával. Pelry a budapesti f\loravcsik~klini<

kún az ~"lbclerhalden:f01c reactio ut1nutat:isa szerint különbüzli hor~
1nonkészit1nényck ac\:1golüs:'Lval (testis, tll:1nduovinoR.ichtcr, thyre<
oidca) vagy ezek ko1nhináciúíval (Richtcr,félc I·lormoglandok) prl><
búlkozott n1cg !!s igen sok esetben .sikcriilt teljes vagy ri:szlci;cs
rc1nissiót elérnie. Ilyenkor igen erélyes, :-iagy dosisokban való ada<
goLisra \":ln szükség. tch:i.t intra\·c.:nús injcctiókat adunk, naponkint
egyszerre két a1npul!út, yagy Roborogl<111dt101·i11, illetőleg G/anduo:
1·in jorle ncvü készit1nénycinkct.
.:.-\ klin1akterium idcji:n fellépő 1nclansholi:'ts úllapotokn<íl szintl·n
n1ci! kell :tz nY:1riun1kl·'.'zit1nl:nyckkl'l prúhúlkoznunk.
()1·nriun1:1<ib/ef/;.ih: -Hl és 100 darab 0.30 gr~os tablcttút t:irt:d:
inazú cso1nago!:'Lsban kerülnek forgalon1ba, nlindl'n t:ihlctta l gr.
friss tchl:nrnirigy (isszcs h:ttú:111y;1g:dt t:1rt:1\inazz:1; nt1pi :id:Lgja
3cszor l-3 tabletta.
()1·i:1riurn gr<.uur!Jc: í~ gr.·ns li\'t.:~'.l·khl'll Ll'riil forg:1\nrnb.1; napi
:1d:iµja J~szor 1-2 k:'n·Cskan:H.
01«Jriun1 liquoicl: 25 gr."os ii\T~L'khen kcriil fon,:.tlun1b:1: n:tpi

adagja 3:szor 10--15 csepp.
Glancluo1·i11: ft:hé.rjc~ és to)(in1ncntcs injcctiús kt:szitlnény; 3. (Í
Cs 10 <l:1rab 1 cn1:1,cs arnpu\lút tartahnaz<'J dohoznkban kcrlil forga~
]01nb::t. Egy an1pu1\a 1 gr. friss n1irigy ható:u1y:1gait tartalinazz:i.
1\d:igja hctcnkint 3iszor 1-2 runpulla intra\'cnúsan, csctle,r.! suhcutan.
(-ilandnovin forlc: !) darab 2 c1n:l;cs an1pullát tarta\n1a1.ó tlohu-'
zokhan, i\n1pullúnként 5 gr. friss ovariurn hatóanyagait t:1rtaltnazzn.
:\da!,!ja heti 2-3 suhcut:in, vagy intraYcnús injectio.
Qpari11n1 prolcoferrirt tnblcllúk.: 20 darab 0.5 gr.<OS tahlettút
t:1rt:ll111:1zú phiolúkh:1n kerülnek l'oq1alo1nha l:s kl'iinakterialis vér~
szcgl:nység esetein kiYi.il kiiliíniisl'n ehlorosbnúl javalt:lk, 1ndy t:bJi,
'.'Orh:.ln az o\·ariu1111)k hypofunctit'1jún:1k és a vnsanyngfoq!a\0111 ZH\'~\'
rain:1k kii\·ctkez1nl·nyc. ~api ~nl:1gja :lcszor 1-2 tahlctta.
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Gland110\'in cutn ::irseno: 1 gr. friss ov;triurn fehCrje:e i:s toxin1nentcs hatúany:1gain kivli! 0.0."i gr. n:ltriurn kakodvlieun1ot t:irt:JI,
!IHIZ • ..-\dagja heti
h:iro1n injectio .subcutan; sulvli.sabb c.settlkhen
naponkint is adható.
~
RoborogfanduoFin: a Gianduovinban foglalt ovariumrncnnyist:g
ki:tszcrcsét i:s 0.05-0.20 gr.oig e1nclkcclö Cs 0.20-0.05 gr.oig csüko
kenő <losisokban natriun1 k:lkt,dvlicurnot tartalmaz. JO arnpull:it tar•
hd111:tzó dobozokban kcriil forg~ilon1ha. ...~\dagja heti 3-6 injtctio
suhl:Ut:1n vagy intravenúsan.

GLANDUBOLIN.
(Régebben Glandofolin néven került forgalomba.)
."\ ·leguj:ibb vizsgúl:ltok az ovariu1n horrnonj:'!nak elhclyczlidl:~
s.érc, keletkezésének Cs rncnnyiségéuek időszakos Yáltozúsaira, h:1t.i~
s:_linl és elü:llli_t:ísúra vonatkozólag uj, korszakalkotó fontosságu
tenyekct erctln1cnycztek . .i:-\z ovariutn kiilönbözö részeit, illetőleg az
uestndis ciklus külünböz(í sza.kasz:tibúl yaJú OYariurnrészcket iinplau:
túltak: cger~kbe Cs igy 1ncgúlh1pitást nyert, hogy a nli érett folli.::
culusanak lala és :t folliculus nedve egészen a ~ncnstruatio idcjt·ig
tarta!rnazzúk az 0Y:1riun1 honnonjút a leg1nagasahb konccntrüciúb:tn.
Tovúhbi vizsgálatok folyarn{1n sikerült ezt a honnont tiszta, vi:;.,
hen oldható, ft:hérjétöl 0s lipoídoktúl mentes l·s dialvsalhatú alak~
h;111 e[{)úllitani.
·
:\z igy clőúllitott honnan therapi:is h:ltúsút klinikaila!.! is kipr(1„
h;"~ltük. \'-a!:uncnnyi szerző nu;gegyczik abban, hogy a ho~rrnon nt:ni
J111nden atncnorrhoeánúl :tlkalnu1zh:ltú, csak ott, ahol :1z osariutnok
funetinnalís gyengesége a Yérzés kin1aradús:ínal: oka. 1\ honnan
adagol:"tsa c.ltitt tehút szi.iksl:g van 1nindcn egyes eset teljes gynac~
kologiai és endokrin kivizsg,'tlúsúra annak 1negúllapit:ísa e:'.:ljúhúl.
hogy ncn1 organikus clv:íltozúsok vagy egyéb bclsűsecrctiús meg~
hctcgedé-sck okozzúk~e az ainenorrhoeút, a1nikor tcrinészetesen ezek~
nck az okoknak a tnegszüntctésérc kell a thcrapi:ínak törekednie.
(;yúrunk az ovariu1n follicularis apparatusúnak menstruatií'.•t
cliíidéz{j horinonját, izol:íh·a Glé.lndubolin nl:Ycn hozza forgalon1b:1.
.:\ készitn1ényt castrált egereken titráljuk és állitjuk be olykl·ppcn,
hogy annak 1 cn1:i~e 40 eg:ér~cgységet {1\l. E. 1\liiusccinheit) tartaln1az.
.-\ Glandubolin ~tlkahnaz:"tsi rnútlja a physiologiús Yiszonyok·1t
keli, hogy ut{tnozza. Éppugy, Inint a hormon mennyisége az ovarialis
ciklus idején állandóan nö egészen a 111enstruatio napjáig. ugy az
ad:igoh'tsnrrk i:-: crnclkccltínck kell lennie. Ezért a rnenstruatiöt küvctti
elsli héten n1ú„'>odnaponkl:nt, a 1núsoclik héten naponként adunk
1 cin:; (;J:tndubulint suheutan (·s a hannadik h0ttöl kezdve 1ninden
nap l cn1::~t intravenúsan.

,.\z :uncnorrhnc:in kivlil :1 stcri!itasn:ik hizonyos f:1jtúi, rnclyt:knck
oka a 1n0h nvú!kah:irt,·újúnak hiúnyos kt'.:p1.ödése, ugyanL'sak alka!.·
111asak a Cila1idubolinn~tl. valú kczcll:~rl'. A .sccundacr nc!11i )~.lleg:.:k
kifcjlúdC:sl:-rc is serkcntti l'.:ttússal van a_ (3\nnduboljn; .t:zcnk1;·td. t:•l:'i~
trúlt nöknt:l az ,1\apanvagfurgaln1:1t 20~íi 0 kal ernelnt kcpes. (,e111b1!1:>
zavarokkal összcfüggü • b°ürbajoknúl S'zegii ós l\.ochnu.inn alkalln;iz~
túk e kl:szitinénylinket.

Cilandubolin Richter: 1 cn1:1<e,s a1npull:":kban -10 e_g0regysl:gny!
follicularis horn1ont tartnhnaz. 6 darab 1 cnr 1:es arnpullat tarbthnazo
(\tJhoz11kban kerül forga\on1ba.

OVAKLIMAN.
l'-üliin fejezetet érde1ncl egy kl:szitínéi;iyünk, '.nely t~ ~1\crapia ~v:
tizedes tapasztalatait egy spccí:llisan a khm:~ktcrium cc.l3a·~t s;-ol~.alo
kon1bin:íciú alakjúban igyekszik felhasználni. Ez a keszttn1enyu1~k
az 01·aklinu.111. „A.z ()vaklirnan u~y a eausalis, nlint a si·n~pt~Hll•IS
therapia összes előny~it ygycsiti maqába_?, ovariurn .tar\a_l:.nana: ~og;·:1
a suhstituens szerepet J:ttssza, egyeb kom~one~sct :.e\ en. p~<hg .1z
idccics tulérzl:kenységct l.':.s annak követkt:ztncnyc~t lcku?dc~1. luvatott.
e..:\ brOrn, mint tudjuk, a psyehés ny1°gtnlans:1g .lekuzdesere :t~ka.1=
rnas n1io a calchu11 szuverén szerünk a vcgctat1v idegrendszer crzc<
ken~·s6{16ne:k !eküzdt:sérc, :1n1ely kedvező. 1nódon ~1at a vl;sornoto.ro:;
za\"l~rok'ra, congcstiúkrn, hypcrhydr~s.is;a: 1~kgi;s ~;.1~~dob;1~;;~ok~a l'.S :t
\'lTedénvck mc11nöYekedctt pcrn1eal11ht:1sabol ercdo tunetc~_rc cg~arant.
.:\ iheobro';'nin egyike legjobb diurct~ct111utinknr;k, felu!mulJa ~~!'
a coffcint, mint a thcophyllint, d_c ellcntl!tbcn .?zeki\:c.l :-- es ez kul~J~
sen a klimrtktcriumb:1n nagyon fontos - a kozpontt 1~lcgrends7:.cnc
iz<iatóan c~váltalúban nt!nl hat. _\ theobrnrnin~adagolasra. _be;k<~vct~
dlureSis a klin1akteriu1nban szint~_r.~°:~~zcrcs hypcrton1an:~l .~~e1~
kiY'tn'ltOs különösen ott, ahol a kezdodo JU!ndulatu. zsugor\·c.se ·• ag).
a v'cs~ari:~riolúk spasn1usai vagy sklerosisa a <~iures1s_ .~a\:t~ra~t oko,z.~
túk. Különösen fcltlinő 11zonb:1n a tl~_eo_~1rO'.flIH h::ttas.'1 :iz?.~ba~ .1.~
esc~ckhen ahol a hvpertonia mar kczdodo sz1vclccompc11~,1~1<!1a i.: c:ze:
t~tt. a szi\·re való (lirckt stin1ulúló, és ~ _kos7:or~erc~et tag1to_ h:i~as,t:1
rniatt, melyekkel a szisnek johb ,·erclhitnsa cs igy JObb 1nunkakepe::;::
sé11e 0rhető cl.
"' L\ papaverin legjobb görcsoldó szcrcir~k cgyi~c. :\. klin1aktcriu1n
idcj0n uralkodó tulérzékcnység, n1Ínt tudJll;k, a suna ·~zo:nzat emel~
kctlctt tonust"tban jelentkezik . ...-\ hypertonia az artcno~:1k sp_;1sn:u~
s•Üra, asthinús roluunok broncl!iali~ sp~ls~:iusokr~ .. ,a. cs~~l~e~(~, .d1.1'.~
resis a ycsearteriolúk spas~1tlSaHa es ,-t:~ul a_ h_cltr.1~tu.s. 7:'n ~H:l!..1.~
azt heideQ"zÖ idegek zavar>ura 1:1.taln11k . .l\li°:dczt.:k a .tunct.ck, l~?J...on~ nvebbcn papaYerinncl kczelhetok, n1ely 1n1n_~len olyan s.1111.1 izon:1:1,
:tÍneh·nck tonus.i fokozott, tonuscsökkentoen hat, n11g nonnahs
t{>nuSu iz1nokr:1 hai·úst;1\an.
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Az ()\·akli1n:11l c!_lvsz('i;·:d o\·:1riu11n1:1k czckkl'l. :1 ];:]i1n:1ktcri111n kl':
zelt~·sL·IH:n rég bc\·:Ut .s.zcrckke! \';dú ko1uhi11údúj;1 Cs :l uindcrn pharc
n1akologi:1 kiiYetl'lrnL·nyr:i1u:k felel 111i.:g, :unely :·zívcsen hasznú\ kn1n~
hinúciúl.:.at, hogy az cgyr.:s kon1poncnsck h:it:ís:it cnu.:ljc, v:q1y leg<
:dúbh is kicgl·szitsc. l 1jak és kliliinüscn hat:'tsllsak :1zonb:1n che1no~
ther:ipi:is anyagoknak organothcrapiús suhstanci:lkkal való kcvcn:kci,
1nclyr.:khe11 nagyszr.:riicn egyesül :iz actio!ngiús L•s a 1non1cntún syn'=
pto1n:is ha t:ís.
t\ szcrcni.:sL·s kornhinúdünak nic~fclelnck az ()\·akliinanna\ cll·rt
kitiinö erednH':nyek is. Kiillini.iscn szc1nhcütlö a hctc).!ck közCrzctérc
valú hat:'tsa, a 1notoros nyugtalan.súg Cs a hcviilési:k cltiinésc. 1\ szív:
dohogús is aJúhbhagy (:s objckth e a Yérnyon1ús :.ülycdl:sc i.s a vcge,
t:tti\· idegrendszer Crzékcnységénck csi.ikkcnl·s(:rc utal, 1nig a bür<
cfflorcsccntiák és visszatérő szc1nhúntaltnak el1nu!ih;a a véredl:nY<
falak kf>ros pcnncabilitús:inak n1cgszüntét ig:1zoljúk.
·
1.\;;; ()vaklirnan tablcttúk alakjúban kcriil forgali)!llh:t.
1\'linden
b1hletta 0.05 gr. hrun1ovariu1not, 0.05 gr. theobn11nint, O.JC) gr.~ealo
t:i111n !:H:ticurnot l:s 0.01 gr. p:tp:i\Tl'int t:1rt:dn1;1z.
()1·;,;klirnan:fablellúk: 30 t:ihlettút t:irt:dn1:1z() eredeti ('snrn:tg,1•
l:'tsh:1n. ;\l,1pi adagjuk húnHnslor l-2 sze1n.

CORPUS LUTEUMdGcSZITMgNYEK.
Seifz, lF.intz és Fingerhuf l~lI-l~höl való hires dnl.~nzntaikh:1n azt
:l tételt :'tllitnt~·.H;: fel, hngy ;1 Cf1rpus luteurn ketUi:; hcls(isecre~i/1s
te\-Ckenységct lejt ki és e cl:lhúl kL·t honnont tartahnaz, :t lipurn111t.
arnclv az utcrus és az ivarszervek niiveked'~sét, vércllútúsút és ri rnen~
srrua-tiút is serkenti és :1 Iuterilipohlot, rncly az cgl·sz iYari életre l·s :1
1nenstruatiúra is !.(:itló:tn hat.
.,:\zúta, kiilön'Oscn R. Schröclel' kuLitúsai nlapjún, rnélycbb hete~
kintl:st sikerült e bonvnlu!t folv:irnatokb:t nvcrniink és czckbül a
vizsgúlatokból tudjuk, hogy a vifügzúsát élű Corpus lutcu1n ininyitj~1
:iz uterus nyúlkahúrtyújún:ik a pete nidatiújúhoz szlikséges cltikl:szi_i.„
lctcit, szóval az is1ncrt prac1nenstrualis el·;:iltoz:isokat, vala1nint a
dcci<lua és a 1néh izo1nzatúnak növekcdés•:t a terhesség cls(j hönap~
jaiban és i~v ugyszúlvún a curpus luteurn gondoskodik az e·1nbryt'1rúl
élete első SZ'akasz:iban. Egyuttal azonban a corpus luteun1 gútolj:i az
uj:1hb ovulatio bckövetki:z0sét.
i\ corpus lutcurn tulajdonképpeni functiúja a n() ivari életében
uralkodó pcriodieitús fenntartúsa . .t-\:r. a honnonja, 111clyct virl1gz:isn
idején, klitönöscn azonban a terhesség első húnapjaihan produkúl, :1
\utColipnid, az ovulatio és a rncnstruatio gútl'.1s{Lt, val:unint ú!talúban
:11. ivari é!i:t intenzitús:'inak csiikkenl·sét szolgúlja.
Ciy:írunk ((C'orpus luluu1111>;készitr11l·nyi.:i a eorpus lute1.11n iissZL'S

hah··an,·a!.!ait tartal111:1zzúk, ti:hút JH:n:csnk :t 1ncnstruatiúk szú1n:inak
\':t!.!y (nt~·nzitús:·tn;ik csiikkentl·sl're ,·alc°Jk, hancin Liidaln1as dvs1ne'
11orrlu11.:úni1!, 1ncn:.tru:1ti<.ls lll(flin1in:íknúl, dYsinenorÍhoea 1ncinhrao
. n:u.:cúnúl sth. a \·0rzésekct rendezni is k0pcSt:k.
(,'o/uloid;k(:szitn1l·nylink tnagút a Yérz&st és az ivari életet !.(:illc°J
!utc(\lipoidot tartaln1:1z:r.a, izolálva.
(,'n/ufnrnin:készitinénytink n vizhcn oldható liparnínnal azonos
l:s igy :1z utcrus és a ncn1i szervek vérclh'ttását, nfivcke-tl0sét és ~1
Jlll'llstru:ttiút serkenteni k0pcs. E kl~s;;;itinényiink tehát a1nenorrhoeú'
nál, hypo1nenorrhneán:ll. oligornenorrhoeán{tl alkal1nazandó. liJ,!yanigy
stcrilitas, dc küliinii~;cn sexualis infr1ntilisn1us, hypopl:isia utcri ct
!~t:nitalis esetén.
Corpus lutcuni;készitrnénycink clsüsorhan poly1ncnorrhoc:.í.knúl
és hypcnncnorrhoc:iknúl adandók, egyszóval olyan csctckhcn, amikor
:t pcteé1<s tulgyorsan tíirténik vagy ~t vl:rzés tulcriis, azut:in fúj1J;tJ,
n1as n1cnstruatiúknl1l, dvs1ncnorrhocáknál, valamint scrdüléskori és
prai:k!in1aktcrialis vérzéScknél. atnclycknél nz ivarn1irigyck tuhnükii<
dése csak lútsz{ilagos és cllcnkczC:ilcg, a pete tulkorai elhalása és a
corpus lutcurn functinnalis gyengesége okozza a tulgyakori n1cnstrua~
tiút az uterus izn1nzat:'tn:1k atoniúja pedig tulcrtis vérzésckhcn nyih
v:ínu\ 'n1eg . .:\zonban, ne1ncsak pri111.1cr, endokrin crcdctli zavarokn:il
ada1.,!IJ\túk e készitn1énvcinkct crcdn10nycscn, hanero ott is, ahol
~ytl!ladúsnk okozta h6\:érliség a tulgyors petcérésnek és a rnenstnt•I<
tin z:tv:ir:iinak nka. v:1\an1int n1vo1n:ík. fihrotnák oko,.;ta vérzl:scknél
is. \-é!!iil a e:istr:1ti(1t kövctö v:i!!v a kli1n:iktcriu1n11Hil júrú vaso1no~
tnros tüneteknél is sikeres volt 'Corpus h1teu1n~kl:szitn1ényeink ada:
!.!()l:!s~I.

1'ii]i)nii:,cn kicrnclt:1HJ(·; aznnhan az a tl·nv, ho!.!v Szúnfd hae1110~
rr!i;tgL°!s di:ithesist:kt't l·s \\.erlhoLfL·le kúrt ke~zelt Ci:cdinénvescn eor~
pus !ub:u1n1nal, ugyho~y egyenesen arr:t a kiiTetkeztetC'.Src jutha;
tunk. hog\· e hnrrnonok az cgés;;; testben .szerepet j:itszanak a ~<C1-z0<
kcnység fokún:1k. a Yl:redényck :íllapot:lnak, a v~r ah·ad:isi kl·pc.s•
sé)..!C·nek sth. 111cgh:1t:írozásühan.
:\ corpus luteu1n egy t{n·hatü.sa kiilünhcn, 1nint is1ni:retcs, az
c1nlíik fcjléid0s0rc v:dú protcktiv in,!.!cr. ugy hogy· a eorpus luteun10
kl:szit1nényck cgyuttal rnint lactagogúk is szerepelhetnek.
Külf<">ldi szerzfik vl:glil 1nég eJ.!Y l:nlekes indikúciúját isa1crtett0k
a corpus iutcuinnak: a terhcss::igi h:'tnyúst. n1cly· tnint tudjuk, cg:-·
tcrhes:.:égi to;.;icosis tiinete. i:z azonh:111 ezek szerint a corpus luteun1
1nükiid{·si elé~1tc!cns0gl·rc ,·nln<1 vissz.1Yczcthl'.Uí.
Ti!hf. e/ h'xír. C:on1oris lulci:l~ich!er: tahlet1:·111kéut. ill. a111puL
1ird:\;!11' 1 :il'. fris:; rniri!.!Y <'isszcs hah·1a11v:1~'.ait L1rt:d111azz:'tk: -!O bih<
k!L'it tart:t11naz(1 phio!{1kh:1!1. illct\·c :3 \·agy f) a111pull:'tt tartalrnaz(J
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dohozokh;tn. ;\dagjuk: napj:ih:1n h;'troniszor 1-2 tabletta vagy k0b

n;1p1n1ként cgy suhcut:in vagy intravcnús injcctio.
'f"al~l. el lnj. Colutoicl::Richler: minden tahlcttúhan, ill. atnpul=
!:iban 1 gr. rriss corpus lutcu1nból nyert tisr.ta lutl'.olipoid; 40 tahlctt:it
t:trtahnazú phiol:1khan és 3 Yagy 6 darab 1 en1 3::cs arnpullát tartahnazó
dobozokban ..~\dagjuk: húromszor naponként 1-2 tabletta vagy nn::
pnnként 1-2 cc1n. n1élycn subcutan vagy intramuscu1arisan.
Tahl. el lnj. Col11tan1i11::Richler: 1ninden tahlcttúhan. ill. :unpul~
lúhan l i.tr. friss corpus Iuteumbúl nyert lipan1in; 20 tahlett:ít tar•
talin::zc'i phiolákb:tn és 3 vag~' 6 darab 1 ern:)::es :.unpull:i.t tartalrnaz(1
dobozokban. .:\dag'juk: húron1szor naponként 1-3 tabletta, Ya.Qy
2-:l~szor hetenként 1-4 e1n 3 mélyen suhcutan. vagy intran1uscula•
risan. i\n1cnorrhoeúk, különösen fejlődési rcndcllcnességcn alapulók,
hosszantartú, többhetes kezelést i[.(énvclnek.
!Ior1noglond Corpus luferun ·ca1i1pos. Richter: injcctiók l~s tah<
lett:'1k. Egy :tn1pulln 0.3 gr friss corpus lutcum és 0.7 gr. friss thvreo~
idea ható;tnyagait tartaln1azza, egy tabletta pediQ 0.06 .Qr szúl-itott
eorpus, lutcurnot l'S 0.006 gr szúritott thyrcoidC;'it. (Indikúcióikat,
;1dag~>ia.sukat 1. a I·Ior1noglandokról szóló fejezetben.)
.. ( :orpus .lutcu1n=készitn1énycink adagol(1s:inak in tennittálö jcl<
legunck kell lc..·nnie és hosszabb idei!.! tartania. Két ht.!ttcl a Yúr~
h_ntú, nH:t~struatio e!iit~, kezdjük az :iaa.Qolúst és adjunk a t:iblct<
takbol harornszor napJahan l-2 darabot, vagy 1ninden 1násod<haro
1nadnap egy suhcutan. intra1nusculal'is va1r\· tnéQ ink:.!hh intravcnás
in.il'.ctiót. ..:\ 1nenstruatic'1t n1e_!..(elé.iz(j négy r~:Ípon 0.s a rnenstruatio ide~
jén kcttéízött adagot adjunk. Ila a vérzést n1ár rendes kcrékv:i.g:.!sha
hoztuk is. tnég: n1indig adjunk a nu:nstruatiöt tnegclözö utolsó níl.pok::
h:tn h:íruniszor napjúhan 1-2 tablettát variy 2-3 injcctiót c~1vn6<
h:lny húnapnn kcrcsztiil.
"'·
,.,,
llt.1en1oslop fe111in. Richter: a genitndeprcssorns inirigyek hat<'J,
:1nyaµait t:irtalinazza n cnrpus luteurn lutcolipoidjúhoz kiitYc. _i\
1·u11l·tionalis ercdetii kúrns tnéln·érzé~<>ek souventin ellenszere. Indi=
Lúciliit, ~1dago\ú:;:!t 1. a I lurrnoglandokrúl szúlt1 fcjezctct.

MAMMA,KÉSZITMÉNYEK.
:\ n1a1n1núk fcjlc'.idl·,sfoka az ivanniri.Qyek funetinnalis ú!lapot:ival
:t legszorosabb kapcsolatban van. :\ 1na1nn1úk fcjliidésc a puhcrta:;
idején kczdtidik 1ncg az ovariu1nok pr11tcktiv hatús:ira, dc ez a fej<
liidt.!s csak bizonyos fokot ér cl. \:ét!leQes kifejlődés a Qrasidibís ide"
jére esik, a corpus lutcun1, tnajd :1 1)1:1Ceata ennek a fc:ilüdési phasis~
ll>tk scrkcntDL _\ n1:nn1na ezzel sze1nben scg:it nekik az ovulatióra
~yak1lrolt !.!útlt'i hatúsuk kifejtés~hen. i·iuQv a 1nan1nH1 helsiisccrctiós
111likiidést ·fejt ki. c!L:gi.:G igaZolja az, hog·~: a szoptat:Is ideje .alatt a
1ncnstruatio últalúhan sziinctel. f.\a1nma~készitrnéJ1yck éppen czérf·
),!<'ttlóan hatnak endu1nctdti<; hacinorrhagica, 1nyo111ús vérzések, szü~
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ll:s \'agy ahortus utúni c\é<1tclcn utcn1.sinvolutio esetén. Ezcnki\·(J!
ho1no.sti111ulans :;zercpct j;itS~anak a tcje!Y(da.sztús zavarain:i! is.
1·~1bl. 1'Ian1111ae R~chter: 111indcn tabletta 1 gr friss tnirigy hat(i"
anyagat tartalnu1zza; .JÜ darahot tartahnazó phiolúkhan. :\dagja: hii~
ro1nszor napjában 1-2 tabletta.
. Hxtr: :\fan1n!ae Richter: 1nindcn 1 c1n: 1 ~e.s :unpulla 1 :.(r. Friss 1ni"
ngy hatuanyagait tartahnazza; 6 atnpullds dobozokban. i\dagju: heti
3-6 injcctio subcutan.
'f'ü/1/. l1orn1ogh1nd Lacf<1gogurn Richter: n1indcn tabletta 0.13 gr
p!accnt:it, 0.09 gr mllrn1nút és 0.02 gr hypophysist tartaln1az; 25 da~
ntbot tartaln1azó phiolákban. }\dagja: napjúban h{1ro:nszor 1-3 tah~
lctta.
lnj. f-lor1nogla11ú Lacfagogiun Richter: 111intlcn 1 c1n:1"c.s ainpul!:i
0.-l gr plae~nt_a, 0.5 gr n1an1n1a és 0.1 gr hypophysis h:tt6anyagait t:n<
tahnazza; .) cs 6 atnpullús dobozokban. r\clagja: heti 3-6 injcetio
subcutan.
'f'abl. llonnoglond 0. "'!. Richter: 1nindcn tabletta 0.10 Qr ova~
riurn 6.s 0.15 gr 1nam.n1a hatónnyaf!ait tartaln1azza; 2.í darabot' tart:d~
n1:1zú phiolákhan . .:\dagja: napjúhan húro111szor 1-2 tabletta.
lnj. !1onnogland 0. .\f. Richter: niindcn 1 c1n: ~es a1npulla
JA )..!r 0Yariu1not l:::. 2.0 gr 1nan11nút tarlahnaz; J !.'.:s (j au1pullús dohu.~ukhan. ~\dagja: heti 2-3 injcctio.
1

.\ pLtc1.:ntúrúl ujahhan ugy;HH..:sak hebizonyusot!ot!", ho.~y hcJ:...ii:-.ccri.:ti!.JS tT\"ékcnységet is fejt kí. ..'\ terhességi corpus lutcuin vir:ig;
zús:'tnak e!tcltóvel, szóval a ·L hönaptúl kezdve a placenta hor:
111onj:1i rnindinkúhh Cttvcszik a eorpus lutcu1n szerepét, g:itoljúk a:t.
o\'ulatiút, c!C)scgitik az uteru.s niivekcd<.!sét, nyálkahúrty:'ijúnak
szük~égcs ch-..iltozú.'iait és résr.h·csznck a terhes nli tipikus testi e],
\';i]tnz<isain:tk kífonnúl:is:iban, dc els6sorhan :t rnanunákra, azok
rnirigyszö\·ett.!nek kifejUitll·sérc gyakorolnak protcktiv hat:íst. 1\
rnajlzat a placenta révén ugyszöh·ún saj:it 1naga tcre1nti tncg t:iph't~
lék:'it a tnéhen kívül töltendő cfs{j élctszakasr.a sz:i1núra . .:\ placcnl:t
phy.siulogiásan a lcghataln1asahhh laetago_Qu1n és e tulajdonsúgoktin
:1bpul nagy org:innthcrapiús fontnss:iga is. .:\z :illatok ezt ösztii~
niisen érzik és l'.Zért snjút placcnt:'tjukat eszik 1ncg: szülés ut:in.
;\ placcntaadagolús egyéb indik:'tciói tnf.!.! a n<'íi _!.!cnit;iliúk infan~
tllistnu~a. dis1nennrrhocúk. an1ccorrh!lea. '/.onclek z;zcrint a pla\:i:nta
hornH111j;1 IL·nycgL-hi:n :1 fol\ieularis honnonnal :1zonos.

[<1bl. !1lur..:cnlat! N.ir..:hlet: 1 Lihktla 1 ~r. 111irigy hatúanyagait
t:1rtahnazza. ;\dagja: hüron1szur 11aponL1 !_:._~ tahh.:tta. 25 darabot

tartahnazó phiol:lkban.
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Exfr. Placcnfne Richter: 1ninden 1 cn1: ~es ainpulla 1 !;!r. friss
1nirigy ható:1nyagait tartahnazza; 6 a1npull:i.t tartahnazó dobozok~
ban. 1\dagja heti 3-6 injectiu suheutan vagy intravcnúsan.

TESTIS,KÉSZITMÉNYEK.
liruu·n~:·;equurdnak "liquit.l.e tcsliculairC>l•jé\-cl ön1nagán folyb.1,
tott kisérlctei jelentik a n1:ti tudotnCLnyos org:111othcrapia tulajdotv
képeni alapját. ~·\zokat a h:1t:isokat, 111c]yckct az ösz tudós e szer
hasznúlatún:H (in1nag,'tn tapasztalt, csak :izoknak a fontos hiolo{iiai
hinctióknak az ís1ncrctc alapján érthctjiik n1cg, 1nclyckct a herék a
.szervezet nonn:ilis életében is kifejtenek. Ezek a funetiók alapj{u
ban -véve tnúr évezredek (ita isincrctcsek. l\'l:ir akkor tisztúbnn
voltak a hcn'.·knek a ho.ssznövekcdésrc, a szörzct eloszl:isúra, a hang
1nagass:ig{tra és charaktcrérc és ült:thiban az cgJsz lelki és festi af.::
kalra v:dó hat:isúval. Ezeket az is1ncrctekct kasztrált ctnhcreken
l·s ú!!atokon szerzett tapasztalatokból gyiijtlitték.
..:\ hcrL·k teh<'tt H1éh-rehati'1 últal;inos hatúsokkal is rendelkezne~.
E hat_[tsuk belsüsceretfós teYl:kcnyst:gükön alaps;i:ik, n1cly 1nint.l.c11
\·a!úsztniiség :;zerint a Lcydig<fl:le u. n. intcrstitialis scjtckJ1cz ki-i"
tütt. :-\ herl·k e h.:vl:kcnységéti..il függ a ncn1i szervek és a 1núsod~
bgos ne1ni jcllenn·unúsok l;:ifL'jléídése, azonkívül a lihido .:;cxualis
0s a potentia.
:\ libido .si.:xualis l·.s putcnti•t zavarai az u. n. sexu:Llis neuro
asthcniúnak kardinúlis tlineti.:i. ..:\ scxL:alis ncur;1sthcnia últalú<
han ugyan psyehikus traun1ük kiiYctkcz1nényc, nH.~lyek beteges kl·p;
zettúrsit:isok L·s elképzcl0sek r0,·Cn okuzz:ik. az irnpotentiút, Y~tgy a
ncini élet egyéb functiunalis zavarait (ejaculatio pr:teco:x, crcctio
képtelensége), dc igen 11:1gy szán1n1al vannak esetek, ahol rnagáhan
:L re.flcx1ncchanis1nusban van a hib:t, ahol :i tulingcrelt vagy tu\;
f:iradt idegrendszer képtelen arra u finotn prcciziós rnunkúra, an1cly~
nek végercdniénye a nonnúlis cjaculatio, vagy :ihol a herék bclséj:::
secretiús 1nükiidésénck pritnacr elégtelensége okozza azokat .a za:::
,·arokat, arnelyek végcrcdin0nybcn scxualis insufficientiában nyilvú~
nulnak. Jlycnkor tcrn1észetescn a causalis thcrapia elve alapjún
suhstitucnsckrlíl kell gondoskodnunk és a rnegfelelö honnonok
:tlL1golúsrival a tcstis és a hütgerlnchcn clhclyczctt ccntru1n geni~
t(lspinak.
a 11c1ni functir'ik
legfiihh n:.:flcxCtllnrnása
kíizötti
norniú!is eorrclatlr.1t hi.:lvrcúllitanunk. I!_!Y az itlef.!rendszc!' i.sn10t
1-:l·pes !tsz !li1nnúlis L'norl!int1!t !Trlextcv0k~nységet 'kifejteni. arni :iz
insufficicntiak0pzctck lcgylízéséYt:! Yisz111ll lelkileg is isrnét 111cg::

·!I)

tL·ri.~111t'i azt a hiztllnSú!.!0rzctet, nu.:h· a nonnülis ne1ni 0lct c[.!vik ch
en~~cdhctL·tlen elüfeltélele.
··
· Sexu:ilis neurasthenia, in1pulcntia cocundi esetében in11núr é\'o
tizedek út:i hasznúlatosak gyúrunk hercké.szitrnényei. ..:-\z irodaloin~
han is sz:'untalan esetben szerepelnek. 1\z utóbbi é\·ck foly:unán
klilüniiscn Feleky l1ugó szentelt egy nagyobb tanuhnányt az irnpo;
tentia gyógyit:isúnak, nn1clyhcn annak kezelésére olyan kivonatokat
aj:inl, arnch·ek a ncnii ösztönre és a tnltsodla~os nc111i je-Ile[.!ekre
protcktiv h:'lt:íst gyakorolnak és a hazai ilycnfrúnyu készitm6'nyek
kiiziil gyCtrunk ·restis,,.készit1nénycit és Profestinjdl (1. késiibb), vala<
1nint florn1ogland,,.készitrnénycinket ajánlj11 .
.-\ hcrékhül készült -kivonatok ina 1nind na!;.(vobb indikációs
terlill'ttel hirnak, niclynek határai tulaj<lonképpeii. • n1ég beláthatat~
lanok. _i\lif_! .kezdetben csRk sexualis ncurastheniúnúl, potcntiazava~
roknúl adagolták 6kct. tchút olyan esetekben, ahol a substitutio
sziiksé,t,!ességc kézenfek\'ií ,,_·-olt, tna nyilvúnvaló lett, hogy általúnos
ki1ncrültségnél,
fúradékonyst'tgnál, ingerlékenységnél. j:!ycngcségi
ú!lapotoknúl is igen sokszor a tcstishorn1onok toniz:íló hatásúnak
cl0gtelenségébcn van a hiba, lévl·n e horrnonok ne1ncsak crotiz•Hú
hatúsuak. hanc1n egyben az críiérzct l's az ültalános cröheli állapot
stitnul:í[úi i.s. ,\\a tl'hát tcstis:::készitinl·nyck ilyenkor is kiterjedten
haszn:ilatosak. Igen érdekesek v6.t~iil Liebnel' és flerzog tapaszta~
l:ll:1i. E i.,zcrzc'ik u. i. kirnutatt.ik. ho;.(y vann:tk olyan n1eghctegcdé~
sr.:k, ahol clsö pillanatra a testi.s helsösceretiós functi6jának zava:::
r;lir:t nctn is gondolnúnk, :t hctc§.!ség al:ipok.1 azonhan 111égis chhcn
rejlik és csak c•1us:dis therapi:'1val, testis<késiztinények adagol:is:'tval
jutunk célhoz. Líebncr :17. :1lopcci:1 areatúról mutatta ki ezt az össze;
·fli_!.!gést, inig //erzof:(n:tk egv isnH:retlen crecletii ideg:hctcgsét,!et, a n2u'
ralis progrcss~,· izon1:1trophiút sikL'riilt testiskivonatokkal hcfoly:ísol
nia; dc ide tartoz.ik Karo vizsg.ílalai szerint a prostatahypcrtrophia is.
111elv a férfiak kli1naktcriu1núnak c~Yik Ic~H;vakorihb tünete és, n1int
a f ~rfi k\in1aktcriun1a és az üret,!cdC:S ezer~ Jele últalúhan, testiskészif:::
1nl·nyekkel kczclcndi5, hiszen iilapj:íhan véve a nagy port felvert
Stl'inach~f6!c rniitét sen1 szo][!á! ct,!Yebet, niint :t here bclslisecrctiús
111iikiidé;.;énck stin1ulúlásCtt, :ltnit .a.zonhan ki1\·onatok
adagolúsítvnl
sokkal ct.(vszcriibhen. f:í,idalon1 és veszélv nélkiil clérhctiink.
/\. tCStiskészitinén\·ck adattol:ís:it illc-t6lcg n1é[! nincsen meí! a
kivún;ltos cgyiintetiiséi!. Igen 'érdekes l"'ercs.~~nck · ej.!y uj aclaglliúsi
cl.i:irús:t, aki :iz ex:tracturnot a here tunica propri:ija és alhuj..!ineáj:1
kiizl~ fecskendezi. Ré[!chhi szcrztík últal:i.han intr:nnuscularis Y:tt.(\'
suheutan injectiúk:tt ;1dtak. 1nif,! ujahhan n1ind C1ltal:inosabh mCi~
!.'.\'(íz(ídl·s~l~ Y:ílik. hot.(\' h:stis"l'Xfraet111nnkat. 1ni11t :iltalúhan minden
;,i·'..!:1nothcr:1pi:'ts k0s·/,ifrnényt. ld1vtc'íleg it<tr:1\'Cl1Ú~1an kdl :idni L·s
JlL:di!.! lL·ht:!c'ik!.! 11;q.!Y ad:q..!ok:1t iJ-4 anipu!lút egyszerre.:, ill. eono
ecnt1·;·11t- !.iYo!l:tl!ik:1t-).
0

... „ -~·_ubl. .·resl~c1_1li . Nichler;
1n~ndcn tabletta 1 gr. fris::; bikahere
<\•ss zc~ ho1n~c_>nJa1t ... tartalrnazza; JO d:1rahot tartal1nazú phio!ükhan
: t a1.ua napJahan .1:szor 1-4 darab.
·
.. f„'xfr. 1'es.ficuli J?.ich~er: 1nindcn 1 c.1n: 1 ~cs tunpul!i'than I l!r. friss
1 ~.1 ~.:lh.c rc lf1atoanyaga1; 6 a1npullüt tartalnH1zú dobozokban.· .:\d:1g0,
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Exlr. ?'cslicu~i forte Richter: 2 c1n~:es a1npullúban 5 l!r. friss hikao
here hatoanyaga1t tartahnazza; 6 a1npu!hls dobozokba;1 kerül foro

~alo1nba.

Sp~r111in Liquoid Richter: c1n:1,kl:nt 2 gr. friss hikahcrc hatúo
anya~:11t tartalma.zz:1; 25 gr„os üvegekben kurlil forgalornba; lHl!li

adag"ja 3:szor 1 ka\·cskanúl.
Sp~rrnin Granulée Richter: 5 gr.oj:1 -! gr. friss hikahcrc hatö~
~n~·aga1t ti~:tnlmazza; ~5 gr.~os Ü\'cgckhcn kerül forgalon1ha; adagja

.l;szor na.pJ<tban 1 kavcskanúl.
, lnj. ~oborol.esl~culi ~ichfer; tnindcn arnpulla J r.:r. fris:-; bika=
here '.~:itoanyaga1t cs 0.0.1-0.20 .[!r.~ig fchncnö és o.20-0.05 [.!r.~i·f
l;rncno adagok.hi~n ~1atriu1n kakodylicun1ot tartalrnaz. }\dagja' ]u.:~
.l-(J suhcutan u11cct10.

·

PROSTATA,Kf:SZITMÉNYEK.
h: . 1'._ogy a pr~!st_ata !~clsösc?retiús tcYékcuységct fejt ki, hizouYos,
,t1 ez a 1nuk<_Hk:sc. rc.szlctc1bcn tiszt:í~Ya tnég ca\'általún nitH.:Scn.
·:\ prostata e taYhatnsokon kiYlil azonban 1nég az ~);1dühoz n1aJ!(thoz
~s anyagot ;'i~:J!gúltat, :1zt a lH:dYct, n1c-lybcn a spcnnatozoonok 'a Jcd~
.1 1:bkha:.1 ,tal~tl1:1k nH:_g .clet~t'.ltétclc.ikct, és a lcghosszahh ideig n1iu·a<l=
n'.1
clctben. ~-\ f~rf1 kl11nakter1u1nannk jellen1zü tünete nz u. n.
JHtlStatahyp?r~n1ph1_a, llH.:ly tulajdonképpen a prostata sajút .szövcté=
~l~'k :'ior~·ac~asahol e'i cn1H:k helyén kclctkez{j kötöszüvetes tulhur;

J;tnz<1shol all.

:\. prostata~kés.zit.1110-nyt'.k indiJ.....idoi: prost.itah \ pertrophia. neu 1;
;tstlu.:rna sex11a\Js, 11npotcntia, .1cut és t:hronit:us J1rostatitisek.

.·rahl. _flrosfafue J.::.ichler; 111indcn L1hlt:tta l [.!r. friss llll\'l!,!\'
hatu;inyagat tartaltnazza . .\dagja napjúhan 3=szor 1--1 darab.
··
.. Hxlt. Pros~.<!fac kíchfer; n1i11dc11 1 c-111:i=cs a111pullúban 1 dr.
!nss .11rustata osszhatúanyagai. :\dagja heti 3-6 injcctiú intran 1 ~s;
culansan.
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PARATHYREOIDEA,KÉSZITMÉNYEK.
.:\ n1c\iékpajzsrnirigyck egyrészt nünt toxicus anyagok tnércgte=
lcnitöi jútszanak fontos szt:repet, rnúsrészt inint a szervezet calciu1n=
anyagforgnhnúnak és ezzel cgyuttal az idegrendszer ingcrlGkcnysé~
gének szabúlyozúi. ;\ calciu1nról u. i. köztudotnúsu, hogy ugy a
ccrtbrospinalis, 1nint a vcgctativ, különösen a sy1npathicus ideg~
rl.'ndszer ingcrlúkcnységét csökkenti, az i<lcgck kolloidalis állapotúra
való hatása révén ....'\. Yér norn1ális cnlciu1ntartalnüinak fcnntartúsú~
Yal a 1ncl!ékpajzs1nirigyck hiztositják az idegeknek külső ingerekkel
szcn1hcn szükséges cllcnállúképességét. I-Ja a n1cl16kp:1jzs1nirigycknck
ez a 111üküdésc húrincly oknúl fogva elégtelen, ugy a legkisebb, kü~
!iinhcn az inr.:erkiiszüböt cl sen1 érö in~erckrc is izomcontractiól:
lépnek fel. 1l1elyek sulyos, nz életet vCszélyeztctö, u. n. tctaniús
r.:iircsi)kir.: fokozódhatnak .
,
..:\
<( tctani:t)1
néven régóta is1ncrt betegségeknek oka a mellék~
pajzstniri_[!yek 1niiküdésének kiesése. K.iili.inüscn gyakran lépett fel
ez a kt'irkl'.p a .Kocher úta bevezetett stru1nacxstirpntiúk utún és
l'Zért ugy hitték. hogy ez- a kúrkép is a pajz.s1nirigy1nüködés kicsésé=
nek egyik tiincte. r-·nssale és Cienernli olasz tudósok itllatkisérlctci
,-égiil a nH.:llékpajzstnirigyekrc ininyitott{1k a figyehnct és Pi11eles
kiterjedt Yizsg;i.\ntban kinn1tatt:1, hogy csak azokban az csctckhcn lC-p
fl'.l h:b1ni:1 struniac:.:stirpatin 11hín. arnclyckhcn az epithcltcstccskl·;
kct c!.(észht:n V<!f.!'.'-- lep:11\<lhb nagy részben eltúvolitották. Erclheir11
pcdi!..! ·azt talúlta. hot!y gycnnckck idiopathi(;s tctaniáj(Lnül a hnncn=
!:isi 'Jc\cthen a parathyreoidcúknak 1nindig félrcistnerhctctlcniil hete::
i!c:> ch·últozúsai 1nutnthatúk ki.
Eg:--- sereg 1nús hinetr<íl is kidcriilt lassanként. hogy a p:1ra::
thyrcoidcúk 1nükiidési zaYnrah·al fi.igp:cnck iisszc és alapjukban vé\'c
tctani;ís iLllel!iiek. Ir.:v n1:ír Tro11sseflu is ldrt et!V «:contracturc des
nnurriccs.1• nCvii. t!:'rhcseknél gyakran jclentkc.z<i tünetcsoportot.
n1:1 id a tctaniúnak
ostco1n~ll:iclával együtt valú gyakori fellépése
tii1lt fel és 1nind nvih·únvalúhhakkú lettek a rachitis és a csccsc1n<'ík
h:tani:íja. a 5pasn10.phili:t. a júindulatu pylorussziikiilet és a 'l'hornsC1v
fl:lc 1nyotonia köziitti összefüggések. \íégiil lcgujabh kutatúsok sze::
rint a p:1rathyreoidcúk sklerosisúra yczctcnd6 \'issza az u. n. para<
!ysis agitans is.
~lindczen 111cr_:hctc1.!edésck a calciu1n=any:1gforp:alo1n zaYarainak,
:t vl·r~ca\ciun1 csi)kkcnÓsének k(h·etkcz.n1ényci. J\ctiologhis thcrapiú=
juk p;trathyreoidca~készitn1ények atlagolúsával törtC-nik.
T!!cn fontosak a parathyrcoidca:kczclés sz.crnpontjáblil S11cll
\'ÍZ!'t!;ilnt:ii. aki kin1utatta. hog\' a parathyrcoidea~készitinényck sok<
kal ·hat:ísosahhak. ha e,!..!yideji.ilcg per os ealciu1not is adagolunk és
l·p]H'n chh<íl a szcn1po11thúl l'ontns. hogy gyúrunk 1t7.abl. Paraff1yreo:
idea C'on1p. Richter" néYen olyan kí.'.szitn1L·nyt is hoz forg:1lo1nhn.
0

·1.1

111cl:· a 1n1n;_!y hatúanya_!,!ain kívül, tahlcttúnként cca. 0.3 !,!r. cah:iutn
!act1cun1ot is tartalinaz.
'
Kraus és ~onc!ek fcktt.:ttCk lt.: annak a thcori:lnak az alapjait.
arn~ly a vcgativ ..u-~~grcndszcr tonusa és a szövetek calciuin~ Cs
kal1~untarta.~n1:1 l~ozott türvényszcri.i összcfii(!gést teremtett. 1.\
t.:;1lcn1111 .cso~kcne:;c e thcoria szerint· kaliun1Íühbicttcl iftr és c:I,'.
a v_cJ.!:ttJ\"> a!cgrcndszer cgycnsulyí1t egyik ir:.ínybúl ~i 1n;isikh;t
tolna e~. L<11·r.Jfh!1ak n budapesti Konínyi~klinikúról való alapvctt;
fon~o~sagu lcgu1ahb kisérlctci szerint azonban a calciun1 egyike :t
lyg~1p1kusahb an1pholrop, vagyis a vcgctativ idc[!rcndszcr 1n'intlkét
fclcrc.. cgy:1r:ínt hat() .anyagoknak és Csak igy é1:thct6k 1ncg ani:tol
szc:zoknck a;.on f<.!l!tínéstkcltfi küzl0sci, hogy para.thyrcoidca~a(l:i~
.(!olassal, .tchat a ver calciutntartahn:ínak növclésúvcl c~\'részt a
.!..!Yotnor~ cs duodcnalis:fckély «Va.(!otoni{ts)), m:ísr0szt a parOXvsnialis
tachycardia \csyn1pathicotonilts,. tüneteit lehetett fcltünöcii kcd~
v:zö.cn hcfolyúsolni. Egyszóval a vcf.!etativ idcf.!rcnclszcr h:írn1cl\'ik
rcszcnck b.ctcg<.!s t~lérzékcnységénél mc):f kcil próhtllkoznunl~ a
parath?'rco1d.ca:kc~c~csscl. ahol ma kül<inhcn a calciun1ot tahlcttúk
Y;t.~y 11;tr.avcnas lnJcctiúk alakjában kitc:rjcdt<.!n haszn:ilják, tch<ít
urttcari.a1~al, ckz<.!n1úkn:il, a psoriasis küliinhiiz(i fonn<iin:íl. Quinckc:
Pcde1nuna!, asthnia hronchialcn(tl (f!ajós) sth. \"t·ulil .:dkahn:is sctriUi::
l'szkiiz a parathyrcoidea tuhcrculosis. nstcornah.1cia, tiihhszliri "'tt::r::
hcsség esetl·n (·s :1 1.act:;ti'.i idején. sz(J\·nl rnindcn olyan állapotban,
arn<.!ly fokozott calc1un11,1.!ennvel és igy f.!vakran calciu1n::szcoénv::
séggel j:ir,
··
,-. .:\ Parathyreoidcaotnhlcttúk ad,1gj,1 últ.1l:'th,1n :tszor 11.ip1úh:1n
~--bszc:r hctcnk0nt 1-1 ,unpull.it
ndunk suhcuL111. Lelu.:ttilef.( iniecti(it l·s tahl<.!tt.ikat egyszerre <.:al~
eiu1111nal cgylitt.
·
·

2-3 tabletta. :1z injccti<'ikhúl

T<.Jb!, Panilhyreriidea Richler: 1 Lthk:tLihan 0.0(i gr. friss any<1;_!;
20 darahut tartalinaz1'i phiol:ikb:in.
·rabi. Parafhyreoidr:a con1p. Nichler: J tahiL~tt:ihan 0.0() r.:r.
rri~s . anyag és 0.30 ,(,!!'. calciun1 lactictnn; '.20 darabot tart:dn1llzó
ph1olakhan,
Exlr. Paralhyreoidea Richter: a \'ér c:dciu1n"tiikr0rc •r\':tkorolt
h.at<isa alapj:i1: hiol()gicc titr:Ht, stn11d:1rd készitn1ény; 3 és '6 arnpuh
lat tarl:dtnazo dohoz(lkhan.
!ni. flo:J!·,1/ien l?ichf('r: :! p:1r:1thy1c:oidcúnak a Yér c;1kiu1ntarLilo
r.n;it :'dlandosih'i h:ibisút ll·ph('í! !1Yl'r!' nuclcinsa\·as 11:1triur11tartalrna

!oko1.z;1. (\liívehhen !.
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"Ll·pkt·s'zi!!n,:·nyt·k,,

i.:.

fcjczethen.)
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EPIPI-IYSIS,KI~SZITMl;:NYEK.
('.s:ik 11.:h~·1nv éve tudjuk, hogy az cpiphysis, :t tobozmirigy h

b<.!lsiisecrctiús nlirigy . .:\ szüvctta1~li vizsgülatokb~:;l arr:t l<.!hct küv<.!.t•
keztetni, bot:\' :1z cpiphysis belsiíst:crctiús n1ükü<lc.!sénck sulypontJa
a puhcrtas eúitti itltírc <.!Sik, inert csak eddig az idüpontíg tu.rtaJmaz
cpitl1cloi<l sejteket, késiihb inkúbb csak nH.':szkonkrcn1cntumok:1t.
1 [osszu i.deio hiúba foh·tattak kii\()nbüző szl:rzük <.!Xstirpatiús
:Hlatkis~-rlt:tckct,"' czckhiH sernn1i cre<ln1ényhc:z jutni nc1n lehetett,
a1ni tern1észL~t<.!s is volt, inert a l<.!gtöbb szcrzii fclnütt úll:1tokon
kis0rl<.!tczett, n1clyckn01 az cpiphysis alig, vagy cg~'idtaláb:_1n _ncn1
hir fontoss:'tgJal, 1nig végre Fo<1 kisérlctci, 1ni:lyckct ~iatal _csirkckc1~
végzett, arra az cr<.!dtn0nyrc vezettek, hogy az cp1phys1s a ncnu
jelleu és c11vúltalúban
a nc1ni functiók kialakulúsát ~útolja. Ezt
0
hizo~yitJúk ;1z u. n. pubCrtas praccox tüneteit mutat11 csc~ck .::z
e1nheni01 is, 1niutú11 cz<.!knél lltúlag 1nindcn esetben az <.!p1phys1s
saj:it szüvt:tl:nck elpusztulása volt rncgúllapithatú.
.
.:\z epiphysis a pubcrtas Jl:trcjütt0t, annak ~1gy so1natic_us, !11111~
psychicus n1cgjclcnési ftlrtn:Ut gútolja, <.!j.!y(1lt:~l:1b_an az <.!gcsz „1va~·1
0lt::tt:t. Epiphysis kivonatuk ezért hypt:rgen1tahs .:dl;1potok lckuztlc~
~érc valók, va!!y :intiaphrotlisiacurnnak nuíniús :'dl:ipotokn(d, hypcr::
.renit.dis idiotiúnúl s. i. t.
"' :\z epiph\'sis kivonatai ig<.!n nagy Sl'.l~rcp<.!t jútsznnak a pl~1ri~
glandularb tl;l:rapiúban, l~\'~u a hypcrgcuita!is1nus {dtalúban töhh
hl·lsiist:cr<:tiús 1niriL!\' corrt:latiús zavarúnak kiivctkczn1éuyc. (L. ~t
inl'gfclclü fejczetclZ<.!-t.)

"fabl. J:piphy.~;:in Rich!e1: 1 t.1hlt·ttúh.111 0.1 gr. friss inirigy hatú 0
:1ny:1gai; 20 t.thlcttút Ltrt.dn1,1;:0 pliiol:íkh:tn. J\dagja napj:íhan
'.l~szor 1-2 tlarah.
!nj. Epiphysan Richter; rnindí.:ll 1.0 cn1:1:1·s ~unpullttl~:1n ILI gr.
fri~~ :111Ya!..(. F1Jrt.:alo111h:1 kcrill 3 és 6 :1111pulh1t tartalmazo dub{)zokc
h:111. :\liaJ_i:i hcÚ 3-tl injectio intra11111scul:1risan vagy suhcutan.

TIIYMUS,KÉSZITJVlÉNYEK.
:\ thYn1us hatúsai csak a Jc;gujabh időben lettek ismcrctc:sc~~,
ina a;:onl;an unv a szt:rvczct húztart:isúh;in, mint a bclsi.isccrctiús
illirio\·t:k l:!1Vn~Jski.izti, corrclatiós cgycnsu\y.ín:1k h.\nntart:ísáhan
igcn"'·íontns "Szerepet tulajdonitan.:1k n;ki. i\ thytnus ezek szcr_i1~t
c:!s6sorhan a phospho1·ou1yagforgaforn e.s czz<.!i . cgyutt:tl íl no.~·1n:d1s
csontusodús sznhú!Yozúsúhan vesz tcvekcny rl!szt, a hossznovekc~
désre van 10nV<.!t;cS h<.![ulyúsa és v0gi.il a puhcrtas hckiivetkc'l.0s~t
és últ:tlúhan :1;, l;f.!t,':sz iYari életet gútolja. Ezckbűl a hatúsaihól kü;
vctkczik thcr:ipiú~ f(lnto~s<ig:i é-; fclhaszn:ílhatúsúga is.

1
R:11:hitis11Cl, az últal:'tnos fl'.jlüdés, dc kü!iiniistn :t csontf'ej\(idt'.-s
thy1nuskivon:1tok:1t kitlinéi sikerrel adn!_!olh:ltunk. (1], dl'
11e1n kcv~·sbbC fontos indikúciús területe a thvrnúskivoru1tokn:lk :1z
arthritis dcfonna!1s· _Fl'o1nn1e lcgujabb vizsgfilatai .szerint ugyanis
ez a nlegbch:gedes korbonctanilad nem cnvéb mint a csontok izü~
Jeti végein, a csontporehatúron í'cj:ítszc'.idÓ kt'.:süi rachitis. Ezek a
rachiticus clvúltozúsok :izt.'tn a n1indcnnapi élet apró traumáit sem
hirjúk ki és igy jön létre lassan a csont izületi v6gének arthritis
dcformans nCven is1ncrt dcstrukciüja. Fron1n1e szerint thvinuskivo~
natok éppen :t phosphoranvaofor11aJ01nra való kitünö hatiisuk folv~
tü_n ~z. :1rthritis defonnans~ s~uv~rén gyógyszerei. Elhuz<idó callu~"'"
kcpzotles, osteon1alncia esetén is ja.-alt a thyn1uskivonatok .:ula"
1.:1\·:1r:ti11:U

~o\úsa.

· . '!'hynu1skh:o!1:~tokkal kell Yégiil az ostcomalaciúnál is n1cgpr<i~
halknznunk. .Sc1p1ades kla.sszikus .-izsgúlataiból tudjuk, hogv :iz
ostcomulacia oka a terhesség alatt tulzott n1értékben visszafc~jl<ídéí
tl.1y1nusb:1n ke.rescndö; a csont egész életen út folyó feb és leépité"
set szubalyozo thyn1ushonnon hiúnya a csont ellúovulCLsát mészben
\'alú elszegényedését és a specificuS csontszövet ciPusztuI:{sút vonja
1naga ut:'ui. Scipi<ides egy szülés közben elhalt 1na:~zat thvn1usút
i1nplantt1.l_t:: osteo_mala~iús asszonyba, ki erre n1cgg~/ógyult. ~ .:-\zóta
ezt a mutctct Inasok 1s megkísérelték - teljes sikerrel. 1\linthotiv
igen r!tkti.n van arr:~. alkalon1, hogy thymusmirigy útültethet<.í k~
gyen, itt is ok\·ctlcnul 1ncg kell n1indcn esetben próbídkozni hatl:,
kony, thy:nushormonokat tartalmazó kiYonatok ndagohísával.
. . Igc:.:'.1 _crdckes a _thy111uskivonat hutüsa az izmokra, melyeknek
kifaradasat n1egakadalyozza (1. erről alúbb) .
. '"fl~yn1uskészitn1ények adagolús{tnak músik területe a hyper:
gen~tal~smu~. P?.ly_mc~orrhocúknál, hypcrmenorrhocáknúl, hypcr"
gc111ta.lis ,torpcnovesncl, osteo1nalaciún:í!, thvrnuskivonatokat ct(\'~
1n:1gukb:tn Yagy ki.iJijnbözö pluriglandularis 'kon1binúciókhan (J:° ·a
II:H.:rno.stop és _-\uxunin fejezeteket} adattolhatunk.
'l'hy1nuski\"onatok a terhes 1néh rítniikus összchuzódúsút hozzúk
l~tre, gútolj:ik a_~nak t,:If:Iradúsút és ezért infundihularis hypophysis~
ktYonatokkal (Gl:1ndu1tnnnal) ko1nbinúlva, a n1egnyitúsi (·s kitol:isi
idliszakbun fellépő fújásgyengeségnél alkaln1azhatók (!. a 1ncgfclel<"í
fcjczetct).
!ziilcti és izon1fújdalmaknúl últ:1lúban sikcrn:l adhatunk th\':
nn1s\dv<n1atokat. Ilyenkor azonban alk:1ln1asabbak th\'Inus és thZ·~
rt~oidc:~ kotnbinúci<ii, miután (mint a p:ijzsmirigyké'Szitményekrlíl
szóló fejezetbt:n lúttuk) izülcti és izomfájdaln1ak gyakran a jóin:
d~il:ttu chroni~us h~:i1uthyreoidis1nus egyik tiinctét alkotják. Ilyen
celokr:l szolgai gyarunk I-/orn10§.!l<Jnd 1'hyrni con1p. ncvii kC.szib
n1énye, mely e két alkotórészen kivül a csont an\'aoforr1a]111ún:1k
l'.s fejliídL-sl:nek harrnadik fontos szabú!ynzójút, hyp()physi~t is tar~
t:1ln1az.

~f':.ihl. ~Thvn1i F?ichler: rnindcn tablctttíhan 1 ~r. friss 1niri"Y
l1:1t1"1a11yagai; ·50 d:trah(•t ta1·t:1l1nazú Ü\·cgekbcn . .:\~l:q..!j:t h:inllnsz7;r
napj:iban 1----2 d:trah.
'
Exfr. 1'hymi Richter; l cn1: 1 ~e.<> :unpull:ikhan 1.0 gr. friss rniri~y
hatúanyagait tartalmílzza; 3 6s 6 a1npulLí.t tartalmazó dobozokban.
:\dagja hctí 3-6 injectio subcutan Yagy intramuscularisan.
1'abl. Calcofhymin Richier; 0.4 gr.~os tabletták, melyek thynn1~
son kiYi.il calcium lacticu1not is tartalmaznak és igy kiválóan alknb
1nas:1k arra, hogy az ideges tulérzékcnységgel együtt jtí.rü Bascdo\Y~
kúrn:íl, valn1nint poly~hypermenorrhoe{1s íillapotokntíl hatvf!nyozott
thy1nushatús elérésére szolgüljanak. í\dagjuk 3~szor napjában 1-2
tabletta.
1'hynn1ifri11 Richter; thyn1uskh·onat és Glnnduitrin (a hypo~
physis hátsó lcbenyé:1ck) kivopat:1. Foq./alo1nb:1 kerül 3 és (i
ampu!l{tt tartalmazó dohoz1>khan. Intr:unuscularisan, esetleg intrn~
Yénúsan :idundó.
Ilorn1ogland Th.vn1i cornp. Richlel' (tabi. és inj.). 1 t.1h\ctt:1
t:1rtahn:t 0.18 gr. thymus sicc., 0.006 gr. thyrcoidca sicc., 0.003 gr.
hypophysis sicc.; l ;nnpulla 1.0 gr. friss thyrnus, 0.5 gr. friss
thyreoidca, 0.05 gr. friss hypophysis hatóanyagait tartalmazza.
,\dagja napjúhan 3::szor 1-2 tabletta, vagy heti 3·-6 injectio. Forga~
101nha kcriil: 25 tablettút t:1rhilmazó phiolúkhan; 3 és 6 arnpull:'tt
tartaln1nzú dobozokban.

I-IORMOGLAND:KÉSZITMÉNYEK.
i\ bclsösecretiós mirigyek - mint ezt m:ir fentiekben is tlihb::
sz{ir L'tttuk - ll('.111 teljesen önúlló, egyrnús incllctt, cgy1nústúl fiig::
getlcniil nliiködti szcrYck s így 1ncgbetegedéscik setn szorithatók
bele cgymústól rnindL•n tekintetben élesen elhatárolt kórfor1núkha.
Igen gyakran fel kell tennünk nzt, hogy egy bizonyos kórkt'.:p tübh
helsösccrctiós rnirigy, sőt az egész hor1nonalis rendszer n1cgbetcge::
d0sén alapul C-s pedig vagy ugy, hogy az cgymússal corrclatiühan
lévő mirigyek ugyanegy noxa \'agy constitutionalis alacsonyabb~
rendi.isCg következtében betegszenek meg, \'agy pedig ugy, hogy
az egyik nlirigy prirnaer megbetegedése ri vele corrclatióban lév(i
n1úsik mirigyben is törvényszcri.i Yúltozúsokat idéz elö és azt a
hypn~ yagy hypcrfunctio irúnyúban bCfolyúsolja.
1\ tnodern organotherapia is sz:ímontnrtja ezeket az ercdn1é~
nycket, lcgujabb viv1núnyai n1úr c mcgismerésekb61 erednek, ugy~
hogy ma már képesek vagyunk nt:mcsak az egyes mirigyek hiányos
rniiküdését pótolni, h~1ncn1 a belsösccrctiós correlatiókban beküvcb
kczctt zavarokat is paralysálni. l\liut:ín pedig a szcr\'ezctnek e cor~
relatiús zavarában egyszerrl! ti.ihb mirigynek szokott része lenni,
ünként következik, hogy ez nz uj szempontokon épülc:í organo=
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thcr:1pi:1 is tiihh rniriJ!Y kivnn:1L'111:1k t'J.\Yii!lt•s :1d:1g(JL\s:·1\·:1! igy.:·!u
ilyen csctt.'kbL·n céljút clén1i.
Altalúban :izonhan a corrcl:ltio~z:ivarnkbnn is
tall1n :iz ig:tzi
pluriglnndularis insufficicntiút ki\'é\'e
dominúl egy bizonyos
hormon kicsésé\'el kapcsolatos syn1pto1nncomplcxun1 és igy ki.iny~
nycbb úttekinthetliség céljúból itt is lehetséges egy, a n1egbctcge<lés
syn1pto1n:H szerinti csoportokba sorozús, húr a hatúrok eléggé cln10~
s<i<lottak és p. o. egy n1úr clc'.irchalndott úllapothan !évi) pluriglandt!~
laris Z:l\'arokkal júró BascÚo\v~mcgbctegc<lésnél már szinte csnk
szernpont dolga, hogy a pajzsn1irigyhyperfunctiúból kö,·ctkczií
sympto1núkbúl indulunk~c ki, .-agy pedig a pankrc·as~ vagy O\'ariurn~
kiesés sulyos tüneteiből. rrhcrapia szcmpontjúból a helyzet cgyszc~
riibh, mert p. o. fenti esetben a pajzsmirigyhypcrfunetiót épugy
csökkenti az antagonistikus pankrc:ishormon adagoU1sa, mint ahogy
befolyásolja a hiúnyos pnnkrcasrniikiidésből eredő glykosuri:'tt, has1
n1cnést s. i. t. j\ küvetkczCíkhcn 1négis szükségesnek tartjuk egy
hiz'?nyos beosztús 1ncgtart:'ts:ít, éppen :1 kiilönbözü n1cgbctege<lésck
lt:gflihh, v:1gy (111:ís tsctckhtn) prin1acr jelcntiiségii tlinetci szerint.

n\·L111.:k :t terlu:sSéL1. c:1sír~1tio, az infn11tilis1nussal kapcsnlath.1n ft:I~
Ll:pi) tü1,\·l:uyszerü ''clYúltvzúsai. ..:\ p;Ljzsnürigyru ts a hypoph~·sis
elülső lcbenyi:-re ezek szerint azt kell 1nond:1nunk, hogy azok gen1to
exeitatoros, a nc1ni életet serkentő nürigyck.
Igen érdekesek péld:iul a n1elll:kvcsekércgnck a gcnitalis tniri~
t!Yek · nliiködésl:vcl, killüniisen a n1úsodh1gos nt:nli jcllcm\'onúsok
l'ejlcttsl:oi úllapottLvcil valü iisszefüggései. f\ klimakteriun1ban "
tnellékv~sckéreg fokozott n1iiködést: az ellenkező ne1ni jellegek ki~
<lomborodúsút "segiti eliJ, igy nőknél a szakáll~ és bajusz~sz(irzct
1negsz:tporodúsát, a hang n1élyt:bbé válúsát. f\ thy1nust ezzel szen1~
hcn szintéa általános gcnitodeprc:::.suros habisunak kell tartanunk ~t
st:1tus thv111icusnúl jel~ntkczö gcnitalis hypoplasiúnt való tekintettel,
húr e kéÍdés inéQ t.eljescn tisztázottnak nc1n nevczhctö.
:\ helsfisccr~ti(Js tnirigyc-knek az iv:tnnirigyekkcl valr'l ezen
i'1sszcfiiggéseit a n1odcrn organothcrapia egy egész sereg oly11n
1ienituliS dvsfunctio kezelésére hasznúlja fel, niclyeknck sy1npto1na~
fqlooiúja tlltalúnos bclsösecretiús zavarokra, a che1niai correlatio
n:tHkllcncsséctcire n1utat, ahol tchút ennek a bels{i harmoniúnak a
,·isszaúllitúsa ~'iziikséges l'.S tulajdonképen csak ctUíl Yúrható :1 szer~
vezet norrnúlis 1niiködé~é1H.'k lielyrc:illitúsa.

I. GENITALIS DYSFUNCTióK PLURIGLAN,

Menstruatiós zavarok. 1\:ezelése.
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DULARIS THERAPTAJA.
:\z iv:1rmirigyeknck 1~gyéb helsüsecrctiús mirigyekkel \'aló k:ip 1
csolatai az inkn:tologia legérdekesebb fejezetei közé tartoznak.
Egyik ar:lnylag régi isn1crcttink, hogy az cpiphysis n1üködésc gútolj:1
a neini niirir1vck nliiködésénck és ezzel coyütt a ncnitalis szervek
kifejlödésénCk azt a fellendülését, amit p~ihcrtasn~k szoktunk ne~
vezni. 1\z cpiphysis szö.-eténck a gycnnckkorban való clpusztulús:t
pubcrtas praecox kifcjlödését vonja maga utün. t\z epiphysisröl
tt:hút biztos, hogy gcnitodcpressoros, a gcnitalis életet glttlú
nlirigy.
i\ pajzsrnidgy és a hypophysis eliilsö lebenye ezzel L·ppen ellen~
k(.;ZÍÍ hatúsokat fcjh:;nck ki. i\ pajzsrnirigyrlíl 1núr ri:gcn tudjuk, hoµy
a pubcrtas idcji:n, erős scxualis izgalo1n közben. által:íban n1indí1,.!
olyankor, a.n1ikor a nenli mirigyek fokozott tniikiidi:sc vehető fel,
n1egn:igyobbodik és hypcrfunctio tüneteit 1nut:ltj:1. .:.\ hypophysis
elülső lebenyében pedig H. Zondek kl:1sszikus vízsgülatai szerint
egyenesen azt a szervet kell lútnunk, a1nelyik az iYarrnirigyck puher~
taskorabcli rniiködésfokozód:isút 1neginditja. :\ hypophysis eliils{i
lchenYc és az o\·ariu1n ill. tcstis ki1lönhen is a lct!szorosabb kapcso~
!atb;ul \'annnk egyrnással. Isn1crctesck p. o. :\ hypc)physis ellilsti lche~
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:\n11.:norrhuc~!. oli[.!1)1nc1H1rrh(1ca. hyporntnorrhota últ:dübnn az
ovariun1 csökkent n1üköd6si k0pessl:gének, v;1gy :1 genitocxcit:tturos
a genitodeprcssoros
1nid0vck csökkent functiújúnak. v:lgy végiil
rniri~~;ck hvpcrfuni.:tiújúnak köYctkezinényei. 1\linden csctbt!n fenn;
:dt ~- gcni(aliúknak bizonyos hypo!?lnsi{:ja, :lltahI1:os h~·~Joplastieus
constitutio jeleivel találkozunk, sot knnondott 1nfantthsnn1s est:·
tei\·el is. Csökkent libido L:s sterilitas vulcj<irúi e tüneteknek. 1\\e....:·
próhá lkozha tun k ov :.1riu1nkiv or;:i t~1 kn ak 1no~1ugl:1 n<lula ris :1 l\(a! n1 .! ~:·l
s:°Lval L~s az esetek i!.!en n:1gy rcszi:bcn, - nundenhol, ahol :11. ovan~u
1nok csiikkent rnüki_\dést: a pri1n:u.:r~ok, - etlt is fogunk trni e.zekkL·l.
i-\ tübbi esetekben ovariun1nak és a µcnitoexcitutoros tnirigyek~
nek kombinált adariolúsúval ériink célt. Ezeket egycsiti tnagában :1
Richter~ftle ffol'inO{Jiand
(J. f-{ .• n1cly o\·ariurnon _kivtil. thy.reo·.
idcút és hypophysist tartahn:iz .. Oly~1n esetekben. n1;kor :dt.~1htnu:"
asthenia. fúradl'.konvsú!.!, lt:scrtscg parosul a hypovansn111s tuncteJ:
vcl, n1 ég a 1n1.:llék•=csél1l'k a vegct_ati\' id:g:e!1dszerr~. :1;- i:zn1.o~r'.1:
a szi\'rc 0s a vércdényekre c).!yarant totnsaloan hato kivon;\t:u. J:•
kh·ún:illi:;ak. tt..,h:'tt :l }{ii.:htcr.,r0le Ilorrnop}ancl T. 0 ..\'. J-l.ot fog.111'.~
ada!_!olni. 1\lindkl:t készitrni:ny an1pullúkb:111 és tablctt:'tkban kcr~~l
t'or~nlon1ha. ,c\chq.;ul:isuknnk természetesen
hónapok(Jl1 kcr~'sztul
kcli tart:1nia Cs Pedig napjúban 3oszor 1--3 tablcttút, vagy hett:n'
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k~nt j-6~szor 1 nn1puilí1t adunk; :1 mcliék\'('sl:t nc1n tartalm:1z;'1
ké:s-zitinén\·höl '[c'irzs rnindig intraYt:n.isan és nagyobb dosisokal
adott :im~clyck t:tp(tsztalatai szerint különösen h:ttúsosak . .:\ n1c!;
Ji!kve~t!t:1rtaln1u készitnH:nycknél clövigyúzatosnak kell lennünk.
[ntntvcn{1san csak kellő prúbúlkozús utún :tdjuk ökct. Itrcn fontos.
hogy n1ii;dczt:n kész!tm.ényck adagol:ísúval, 1nclyek az :~nyagforga=
lo1nnak cs a vegetatlv tdcgrendszernek is stin1ulúlúi, a menstruatio
it!cjén, I~ikc?r u dissim!~atio é~ a vegetativ idegrendszer érzékeny~
scµe ugy1s fokoz.~tt, szun:.tc_~nunk kell és n1ég utúna is 2-3 napig,
1111!,! 11 rncnstruatlot mcgelozo 10 napban lchctüleg teljes, vaav eseb
lcg kétszeres adagokat adjunk.
~
-~
:.\ geni~:tlis, dysfunc~io nzonhan az esetek egy nagy részéhei:
e~:tk az alt:tlanos, pnrnncr pluriglandularis insufficienti:1 egyik
~.unete. Ilyenkor az egész chcn1iai eorrcl:t·tio zavart l·s ig\; - az
os~7;.t!s. h_ormo1H!kat kell adagolnunk, amelyek a szervezet nurÍn:llis
fc11t.i.des(.'rc !1•1.tassal vannak, tehát a llormogland 'Tonicum Ferninin.
nevu, komh1nalt organothcrapiús készitményünkct, amely 111.:n1csak
ovanumot, hypophysist, thyrcoidc:ít és mellékvesét tartalmaz, ha~
ncn1 czenkivill n1ég 1nammút, thyn1ust és cercbrun1ot is, va!..?\' ,1
ll.nrn1ogla11d Ciynol:t, :tJIH:ly r.z últalúnos, constitutionali.5 astht!ili~:.ik~
na\. oly gyakran hi(u1yos pankreas~functiót is pótolni képes és i!..?';
a~ ilyen es_ctckh:n bel>iivctkt:zü leromlús egyik legfiihh okiit, az (·{~
\::1g~·tal:1nsagot e;c, ~tnesztési z:;varc:kat szünteti meg, egyben pedig
:ohnnh1ntartnlrnana! fog\'a, rn1nt alta]{1nos ide!,!tonicutn, kUliJniisr..:n
:1zonhan, 1~1int. ". s~xuali~ rc:f~cx~1nechanisn1usok. serkt.:ntéijt.:, az ivari
.c,zcr\Tk \'crL·lhitas:1n:1k t.:s t:1pl:1lts(1g:ínak javitllja szerepel.

Kóros méhvérzések kezelése.
:\ J(úros tnéhvl'.rzést.:k (polymt•norrhot.:ük, hypcnncnorrhoeúk,
JHil.~·~hypcrmcnorrhot.:úk) legnagyobb részének okai nern helvi jt;J~
lc~ul:k, hanem constitutionalisak 0s clsíisnrban az ivarn1fri,rvck
r;'.1r~1s tulrn~~kiidésének vr1g:y a corpus Iutcurn functionalis !.(vC~i~c~
sc~7nt.:k kovctkczn1ényei. .:\z ovariu1n és a többi bclsösCércÜús
1ningy kapesolatairúl valc'i isrncretcink al:ipjún azonh:in a genito:.
~lcprcssc!ros,. az ivari életet gútlú mirigyek function:ilis J,?yengcsé!..?i
all:q~otall':t IS gondolhatunk
ivarmirigyek kóros
tultniikö<léSc
esetten.
. .~\ rath!.n•;.Jis. therapia tt:lui.t n1tgkövct(.'li, hogy az ovarilunok
'.-:~n·11s tulrnuk(1tlese esetén a corpus lutcurnnak vérzésQútlú. honnon~
J:tv:1l, :1 l_utcolipoi<ldal cgyctt.:n1hcn gcnitodcprt.:ssoros- 1niriQvck ki~
:·tn1:1ta1t is alka!rnazzuk; igy sokkal hathatúsahb:tn ·foQunk -;1 kúros
al!apotokkal n1egkiizdhctni. mint az ezelött kiz:ír{;lnf.! hasznúlt
n1onoglaJ11lularis corpus lute111n:kCszit1nényckkcl.
'

(;\'•Ít'UJ1k a t:Orpus

Jutt.:Ufll !uteoJipoidj(tt :! ).!cnitodl'prt•ssoros
l"Jycte1nhl'll flue111oo;/ojl ferninin. ,1(·.\·e11
liuz::~ forgalon1b.a, '"'kizúróh~g injcctiús készit1n0ny alakj:íban.
:\ fLt"cmustop olyan plurigla~1ú~ilar!s ~zcr~·~ivonat, tnt.:l?·n_L'k
adagolúsúval n1indnzokat az ov:inahs t:.s .vern11r1~ykompo;1ensckL't
\'ihctji.ik a szervezetbe, amelyek -:-- n1a.'. .~sm~rcte1nk .~z~nnt :--- , '~
yérzésel:Hlit(ts functiójút physiolog1ús koruln1t!nyek _kozo~t v~~I;1k
és a menstruntio rendszeres és zavartalan lefolyúsat ~1zt,os1tJt1k.
J\lin<lazokban az esetekben tt.:hút, mikor a beteges verzcseknck
c11y6b okait (ki~mcdenceüri passiv hypcnicmiil;- tüd<i~, s.ziv:, vese~
é~ rnújbajoknál; kismcdenccilri :1ktiv hyp~rae~ut .gyu.ll~1<l.:1so? f~)lya~
111 atok kíséretében; a méh kóros hclyzetvaltozasatt k~s~ro ':crz.csck;
rnegzavnrt tcrht.:sség okozta vérzések stb.) nem talalJu~ cs Jg)_' a
t:orPus lutt.:UillJHtk vagy tl vérmirigyrendszcr.. ":'~1lamely1k gen~to~
dt.:prcssoros hatúsu tagjúnak csökkent functlt?Jat, ;•ag;i' _:1 genlto:
excitatoros 1nirigyek tulmükö<lését kell fclvcnnunk, indtk<llt lesz :i
I-I:1c1nostop fcmin.:.nel valö kezelés.
.
..
:\ I-Iaemostop teh~it. szuverén _ellenszere . az e!1~okr1n~erc<l~-~l~
n1éhvérzéscknck. J-Iatasanak hatvanyozott intenzttasa ai:ra, teszi
alka\rnassá, hogy, n1int nt!Ve is rnondja, nu1g(1t, a!' a~ut verzcst, n
:;zervezct úthanf!o\ásával, rögtön 1ncg lehessen alhtan1.
:\z alkalrnuZús célja: a v.érzést a lehetil lcggyors:1bban n1c~~
úllitani. .:\z alkahnazús 1nódja: intran1use~Ia,ris V<~.J.!Y int~:ivcn:l:'>
injcctiúk. :\z adagol{ts jt:lszava: 2·1 vag{· 48 oran bclul nnny1~ ::dni.
hodv a vérzés rnei!úlljon. :\z :1dagolas lcgalkahnasahh n1odJa. a
kü~Ctkczü: a vérzi'i n6 t!lső jc\cntkc;i;ésekor adjunk 3-4 cn~: :t
intr:unusculnrisan. I-Ia () úrün belül a vérz~s lénye8cscn nc1n c~_ok~
ken ursv n1Ó!..! aznap adhntunk 2 ctnJ:t 1ntrn1\~cn:L<:.<1n. /\ ~.egtobl~
l:scÚ1 t.:n"'·az etivszeri .f cn1:t (intra1nuscu\arisan) erősen lccsokkcnt1
v~lf.!Y mcgúllitJ:i a véi:zést. }-la ~1 beteg másn::I?. ujr.a _vér.zik: ~g~· .. .~:
fenti eljúrús 111cgisn1ctlcndo. N ehczen J:>cfoJ~-asoll.~ato, sul) o:.-. c:.-.e~
tekben a fenti kezelés több napon iit meg1sme.tl.cndo. A fcnh adagok
\útszúlag9s nagysú~a _cgyúlt::lttban .:ic,1n: kár~s~tJ.~l .•a s..z.:r~cz~t.?t. .:~~
intra,\·cn:is :1dar.;01:1snal olykor cls.1p.1d,1s, szcdulcs t.:szlelheto, mc. _
azonban néhúnY perc n1Ul\·a cln~uli.k. 1\ntep~)ntHt hypc_r:11e.n~rr~10;:1,~
esetében I-Jacinostopn:ik n:iponkcnti. \'agy rna~o~lnaponkcntt ~ en1 :e:-.
intntrnuscularis adagja a n1enstruat10 rendezt.~cl;ez :·cz.ct..
f-\ kóros méhvérzések lcküzdésC:re szolga~u kesz1tmeny ez~n~
ki\'iil 1nég; a Ilormogland Lactagogurn:Richter ts, 1n.ely hypophy.~1s~,
111 a1nn 1 a~ -és placcnta=kon1ponenseivel az utcrus fa_lanak to~u~ni:v~~
kcdését és involutiojút idézi cl() és egyben az ovanumok muk<;idcsct
g;útolj:i. F.cudsz.:!rtclcn vérzést.:k esetén ~ llo~mogland 0 ... 111. 3av:~lt,
Tnel\' ovariun1 és nH1n1nu1 kiYonata és mnHlke,t, ~t serkent_n,. valamint
a gfttlú oldalról cµy;1r•í11t n::ndtzóe11 hnt a vcrzcs lefolyasarn.
rniri:iy~k h:ltÚ:tll\';tdai\':tl

1
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Chlorosis.
Fz :1 cs:tk ni';k11l·!,

:1

rnclv a !.!<:rinevcU; crcctiús ccntrurnúra stin1ul0Húan és a corpus ca<

puht:rt:ts i!kjl·n l'liil-!Jrdulc'1 111c.!.!l1L·ti:gt·tks

igL·n kon1plik:ílt honnonalis Z~lY:Lrok ki_)yi:tkczn1L>nyc . .:\ 1111.:nstrua··
ti{ls zavarok, a s1.inte cunta:hoid tipu:-;u hnssznüvekedés L·s udiposi<
tas az o\·ariurn és corpus luteurn dysfunctiúj:íra 1nutatnak, niig
a vasanyagforgalornnak u tipikus eh!oroticus vérkl:pht:n 1nutat"
kozö , zavarai a thyn.:cídca, thynn1.s és lép dysfunetiüj:in:1k kö\·et<
kczrnenyci. „-\z igy n1cgzav:irt honnona!is egyensuly hclyreúlli•
tús:it szolg;Hja a Richtt..'T'-'fé.!e Penla~land, rne-ly ovariu111, corpus
lutcu1n. thyreoidca, thvnn1s és a lil!n hatú:tnvai..:ait t;1rtalinazza l·s a
flenfaglancl crun arserio, 1ncly cgyuttal, a ,:t:rl(épzést clö:;egiti.:ndlí.
arst:nt is tartnln1az. i\1indkcttö tahlctt:lk és injcctio alakjúhan kt'.rlil
foq..;:ilc111ha, adagjuk napjúh:in J,-szor !~2 d:irah, Y:1gy heti 3 in~
jectio suheutan vagy intr:11nuscul:1ris:111. _.\z arscnt nern tartalrnazú
készit1nény intravcnúsan ís adható.

N eurasthenia, N eurnsthenia sexualis, Impotentia.
i\ scxtw.lis ni.:urasthcnia okai az cst:tck it!cn

JHH!V

részében ncmo

Cs:tk psychések, hane1n a gcnita\is sz::rvck, belsliS°"~crctiús runctit'Jí~

nak és idegi n1cchanisn1usainak, rcflexp:'t!yúinak kc'irns tulingcri.ilb
ség:éhcn vagy kifúrad:'ts:íhan (p. o. on:tnh1, coitus interruptus ut:In,
:1 scxualis érdcklüdés szétfon!úcsolódúsa kli\·etkcztéhcn stb.) kcre~
~endtik, vagy sok csetl.H:n eieknck eonstitutionalis µyengcs:égéhen.
:tn1ikor is zavarok lépnek fel a herék, ill. az o\·ariun1ok küls6" és
bt::\s(_ísecretiüs mi.iküdésében t::gyariint, oly zavarok, melyek nemcsak
irnpotcntíához, frigiclitashoz l:s ezzel együtt sulyos lelki dcprcssiúk;
huz, hanen1 általúnos testi lcrornlúshoz, c:lgven[!i.i\éshcz is vezetnek.
rrcstisokivon.ltok a f6rfiak sexua[is ~rivc-nr;csé(•i állapotainak
ré~ü és hev:'dt gyógyszerei. Ezek a ki.Yonaf~;k :~ substitucns szere<
pl:t hetü!tL'ni hh·atottak, a hiányzó v:1gy cslikkcnt n10rtókhen ki<
v:í.lasztott honnonokat 11ütoljúk és igy a gcnit:tlis szervt::krc, azok
functióképess:'.:gére, dc az egé::z szeryezet h:iztartús{1ra is stin1ulA<
lúan hatnak.
l\lé.g jobban lehet :tzonh:tn fokozni e hatúst, ha a testis~kh·ona<
tokat prostatúval ko111bináljuk. 'fudjuk, hogy a prnstatn is bclsíi
st·eretiós tcv~kenységct fejt ki és pedig a gcnitalis szervekre és rniri<
gyekre hat stimulálóan. Ennek egyik le.(!johb bizonyitl:ka az, hogv
a férfiak klimaktcrium:ínak egyik lcgjcllc!!lz6bh tünete a prost:1t.1
parcnchymújánnk zsugorodásn. Ezt nz úllapotot, 1niut:in a zsugo~
rodü n1irigyszövct helyét tultcngli köti"ísziivethurjánzás fng!:tlja el.
prostatahypcrtrophi:1 néven isn1t:rjiik. 'fcstis és prost:ttClnak -vohin1~
hinne! -valú kornbinCtciójút gyúrunk Pro!C:slin n{;Yen ho1,za -forg.1~
lo1nb:t . .'\ yohi1nhin, 1nint a !ti=:ha{ásosahh aphrodisi:tctnnnk egyike,

veriu1su1l1 \·l-rl'reirc !oe;1Jis:1n érbi,!litóan hat. a két qr.t:anothera11iús
kivonat hatúsút eJT.cli és aktuúlis hat.ís:li'Yal :1 beteg lelki0lctérc is a
leglic!v(iscbh berolvúst [,!vnkorolju.
- .:\ l'roleslin t;tblctt:"lk és a1npullúk alakjúhan kerül forgRlo111ha.
:\dagj:i nnpjúbnn 3oszor 1-2 tabletta, ill. heti 3-6 injeetio intra1nus~
eularisan.
E!_!véb pluril!landu\aris sz~rvkivonatokkal ·is fokozni lehet (1
tcstisl~í:.,-onatok h~atúsút . .t\ sexualis functiók épség0nck fcnntartúsúnúl
if.!en na!.!Y szerepet játszik - mint tudjuk - a rtenitoexcitatoros. a
!.,icnitalis- ~életet fokozú rnirigyck nonnúlis functiúja. Éppen czl:rt
lnindi!.1 indikúlt lesz herckivonatokon kiviil ):!enitoexcitatoros n1iri~
).!yek ·honnonjainak adagolása, esetleg olyan kombinációban, an1cly
e!_!vhcn mérr az asthcnia ellen is küzd, tchút a szervezet últalúnos
cl·líhcli :lllaPotút, tonusút is crneli és az egész anyagcserét, a szerYe~
zet összes életfunctióit stinniliilja.
Ezeknek a küvetclménycknck felelnek meg kombinált honnon~
készibn0nvcink. an1clyck a herék hatóanyagain kivül thyreoideút.
hypophysfst, illch·c rnl:g n1ellékvcsét is tartuln1:tznak és igy egyrészt
:1z ivari funetiókat stin1ulúljúk, m:ísrészt a Ycgctativ idegrendszer,
a sziv. :1z érrendszer és az izmok tonusút, er(ibcli iillapotút, a bél~
1niikiidést s :\7. e[!ész kiiz0rzctet a legkech·czöhh n1ódon befolyásol~
j/1k 6~> :1i asthi.:nfúra annyira jcllcmzü fúradókonys!tgot n1cgsziintc~
Í·ik. Ezek :1 készitn1l:11\·ek a Richtcr~félc I1orn1ogland 1·. t. 11 .. Hl.
f. ,)'.
1nelvck ta\:,Jetták és steril a1npullük al:tkj:ihan kcriilnck
for!.1alon1b:L ;_\ t'ablettük napi adagja 3,5zor 1 darab étkezés közhen
le!..!;tlúhh J.:6t hónapon keresztül. .~\z injcetiós készitményh61 :t le;!~
tii-hh szcrzti ht'tcnként 3-6 an1pullával szokott adni intr:unusculnri~
s'.1n. dc fclernlitt'ndi.inck t:1rtjuk Törzs e.l!Y ujabban n1c.l!je!cnt kü·1.~
lernénYl:t. aki kiemeli, hog:-1 legszebb eredményeit azokban n;i; cse<
tt'kherl L"ttta, ahol nagy adagokat (egyszerre kl:t ampullüval) adott
intraYcnúsan.
:\ scxu:ilis funetiók gyengesége. a scxualis ncurasthcnin, az
iinpotentin. 1nint lúttuk, legtöhhsziir a herék ki.ils6 és belső sccretiús
n1iikiid{,scinc.k insufficicntiCtjttn alapszik. nagyon .(!yakran azonb:tn
:"tlt:d:inos. pri1naer p\uriglandulnris insufficicntián. l·s esa.k_ egyik ~i.i~
nete :tz ezzel c!.(vlittjúr{i a:otheniúnak. Ilyenkor tchat az egcsz ehcn11a1
corn:latin hctv~: :1zt kell hclyrcúllitanunk és 11edi_r! a szervezet nor<
niúlis fciHidl·sé.t, eriihtli :'illapotút fcnntartú iisszcs honnonok adaf!O"
]:isúy:11. ·Ezt :t cdt szoll!<'dja a Richtcr~fl,lc Ilorrnogfr1nd fonic. rnd.;c.,
rnL·ly :: here. pajzsn1irfgy. hypophysis és mellékvese ha..,t~'>any:q.(:;in
kiYiil n1 {:<• th'.·rnust {'.s cerchnnnnt is tartaln1az. va~~· a h.1chter=fcle
[forrnn'..!.l~711cl • .·l11clrol. 1ncly pankrin,kornpnncnséYcl az :lltaliu1os
testi ll·;·o111];ísn:'d n1Y :-;nkszor n•sszul rniikiid(i einl·szh.'.·st is cliísc~itcni
lii\":!!ol.t L·s c1.cnki\·iil 1nl·11 \"(d1i1nhint é'.; c:tlt:iurn lactophusphoricu;nut
!~1rhtl111nz.
· ·
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\:ök ncurastheniús, sexu:1lnct:r•1stheniús zavarainak actiol.o.t.:iújii
UdYn.ncsak ki.ilönhözö lehet (scxualis infantilísn1us.'. ~r.yp?vans.m.u~,
~~inill, lelki tr:1un1úk sth.) ós f(jtünctük a s~~rd1tas cs fr1g1<!~'
0bis.
Ezeket is éppen azoknak az elveknek alaf!Jan kell .kc_zeln~.1111\:,
inclve-kct a férfiak scxualis zavarainál a fcnt1e.kbcn k1fcJte_ttunk:
rnnilot!landularis ovarium:<kiYonatokkal, mint amilyenek. a R1c.~1~~r"
félc (;Ianduo1Y.in, 'fabl. Ovarii stb. Yagy pluriglandulnnsan, kul~l!l~
hiizö kombinúciókkal. melyek ugyanolyan mcggon~!olí~so~ a~ap3an
késziilnck, n1int a férfiak szún1ltra szolgúló megfclclo kcszitn1cnyck,
t~hát Jlorn1ogland T. (). /-!., [Jorn1oglnncl 7'. 0. S. f[ .• llorr11ogland
G\'nol és 11orn1ogland lonic. fe1ninin. készitménye1nkkel, n1clyck
tcStis hclvctt ovariumot, ill. oYariumot és marnrnát tartalmaznak .
.i\li1Hfezen készitményck adagolása kiizös principiumok S7;crint
türténik. Tühh (3-6) hónapon keresztül adandok, a szcryezet igy
legtöbbszi)r hosszu csztcndök óta fennálió hibús c]1cm.iai corrclntu~
hatása alatt hcúllott hihús cgyensulyi hclyzet~~)ol ';lJ. cgy:nsulyt
helyzetbe hangolódik út és n1aguk a bcls(j secrcbos mirigyek lS ~ :1
kiYonatok org:anotrop ingcrlú1túsa ki)vetk:ztéb~!l - .~clc!~al?csolod~
nak chbc az uj harn1oniúba, hogy azt azutan saJat ercJukhol is fenn~
t;i.rthassúk. Le(.!ujn.hb szerzők (Törzs. Fogel) eredményeire tútna.'iz~
kodva 1nindazrl,1 esetekben, ahol a s.zervczet clhirja, nagy adagokat
(2 :nnpulll<t) fogunk adni intraven[u;:in. küHi:1hen 1, an1pulbit, hc~
tcnké·nt :l-ó~<>:rnr. :\z intr:1111uscu1:1ris adai:!olas keYcshhc hat.1sos,
csak a 1ncllékYesét tnrtaln1azú készittnényeket adjuk últalúban intra~
1nuscuhirisan. _;\ tablctt:ík ada(.!ja napjában h:íromszor 1-2 darah.
th\·rcnillcút tartaln1azúknúl, n1l1cnnyihcn hyperthyreotic11s tiincte~
lé1;nének fel. cs(ikkcntjiik az adagot. Néha igen jót ~esz a k.01nh1.~
núlt adniro\ás: injectiúk ós a küzhces{; napokon pcrorahsan napi 1-.)
t:1hlctt:1."l"iiknél a rnenstruatio idején és ut.'ina 2-3 napig. n1ikor a
YCt!ct:ith· ingcrlékenyséi.t ugyis fokozott, az adagolásnak szünetelnie

:1

kdl.

\zokhan az e.o.clckhcn, 1n!kor a nel!rasthcniáv:il Y:t;.!Y az e.l.!yC:b
scxu~;lis z;1,v:1rokkal cv:\·itlcjiilct! 1n(tr elt.:vc hypcrthyreoticus tiinc>
l·vi(. sy111pathicotonia '::.th. 'úllal1ak fenn. a H..icl~tcr:fl:le I-fon,nogland
f 1 .inkrea.~:()1'lJriu 1 n, ill. Iionnot!land Pankreas:1 esf1s adagola.;a lesz
cl:lr:n·czctii. an1irii\ a hyperth:-:i·coidisrnus gyógyibisút túrgyalú rl·,sz~
bcn híívchhen is szú van.

A tejelválasztás zavarai.
..\ tciclvúbszt:is z:l\':lrainak oka :i lc.t!tiihh esetben valain~lycn
hclsú~ccréti~·)s dvsfunctio, va(.!\' nz cn1Jii1nirigyck prin1acr funet1ona"
lis ,1,·cil'icsé"1c. ;\\indkét· cscthCn indik:ílt lesz :11n:1 honnonok ~nlagr1,,
lú.s:t~- a11l~·lvl:i·( a tl'jeh·(daszhls ph~·siologi:is konn;'tnyzúi. t<'hút. cls~i~
:--nrhan .t r1~<llllHlaokh·(111;tlC, 111L·lyn'íl ·1n(1r régen tudjuk, ho~y a tc,1L·lva
0

ó-1

'l:1sz::is~ 111int ho_n!i!sti1nulanst :.t:rkcnti, czcnkiYiil pedig 1nl:;.! a hypo;:
phys1.s_ L'S placcntac 1s. L~.ghatnlinasabh !ac~ago:,.! hatúsa a placenta hor~
1110111anak Yan. :\:-: ctnlonek a tcrhcsscg ideje alatt való yóii}ctfcs ki:'
fcj\Gdésc is a placenta horn1onj:lina.k hatúsa.
" "
:\ Richtcr~félc I1or111ogl<1.nd L<1.ctngogu111 frissen leölt tehenek
cn1ltikivonntút, friss marhaplaccntút és hypophysist tartalmaz. Netno
csak a tcjclyúl:1sztús zavarainlll alkaln1azandó, hanein prophvlacti~
cusan is . .c\dagja 3=szor napjúban 1-2 tahlctta vagy heti 4_.::_6 iu=
jcctio suhcubtn. Yagy intran1uscub.risan. I-:éthcti szed(·.s 1n11!va a
tahll'tt<ik ttdagjltt napi 2-3 darabra szúllitjuk le és még két héten
kcrcst-ttil adagoljuk.

Klimakterium.
.-\z 0Yariu1nok functiújúnak incgsziintc a .t.!cnitaliúk irni'olutiújüt.
l'llcntl·tcs sccuntlacr netni jellegek (1nély hang, sziírzct stb.) kilitk(),
/.L·sl:t és az alapanyagfoq.!alo1n csökkcnésl:t vonja ·1naga ubi.n, ct-cn~
!.::iYii! azonban egy egész sereg olyan tünetet, :uni a vcgctali\' idL'.L!"
rendszer n1ci:!nÜ\·c.kcdctt érzékenységére utal.
:\ klin1aktl'riu1n tulajdonképpen bizonyos horn1onok kiesése
kiiYctkcztébcn bc:i.lló e[!venstilYi zavar, ml'lv azonban hizonvos id(í
rnuh·a tnct!szünik. e(.!\" ·1;i horÍnonnlis és hinctionalis c~venSu\v111lk
:tch·:ín hl'l\·l't. Kczcl~Sén(l tehttt 11cn1 leht't cc'>lunk a ~·r~stitut-i~i ad
statu1n qtlo antc, hanen1 csak ennek az :ítn1cnetnck :iz clvise\heo
tiíhhé. ziikk('nés nélkülivé valú tétele és crnelll'tt a szervezet crGhcli
:ílbpotúnnk etnclésc, hogy ct-t az útn1cnctct künnychhcn elviselje.
~\ klím:1kteriu1n horn1onalis zaYarainak kezelésében két 111irigy
fogja a ll'gfontosahb szerepet j(itszani: a thyrcnidea és az ovariu1n.
()v:1riu1nokivonatok tnutUl~landularis adagolása réi:,!úta szokúshan
y;in és kitlinöen hcv:'dt. ;\ Richtcr=félc uvariun1•készit1nények (Glan°
duoYin. 'fahL (),·arii, Ovariu1n liquoid és lcgujahban az üvaklin1an)
hatúsai e téren czcrszen:sen kiprúháltak. Itt czckriil most hi)vebben
szúlni nincs helyünk.
.'\ tll\Tl'oidca kh·onatninak hatásairól scn1 kell kiili.in sz(J[;i...:
nunk. '!'u{ljuk, hof,!y :: hypothyreoít!is1nus tüneteinek, az clh(ijasod.ís~
nak, az endokrin ercdctü rhcun1;ís panaszoknak souYcrain gyógy~
SZl'rc a tliyrcoidea. Ovnriununal valú cgyüttt•s adagoh1sa (Richter;
fC:le fforr11ogh1nd ·r. 0.) t::hút a klirn:ikterialis tünetek legnagyobb
részét n1cgszüntcti vagy cnyhitcni lesz képes. I-:ülönösen alkaln1as
lesz ez a szer nrr:i, hogy a rncllékYcsék con1pcnsatiós hyperfunctiúja
n1i:1tt ft:llép() hypcrt<1niát és hypcrtdebosist crcdn1ényescn leküzdje
:\aj..!yf{)ku hypcrtonia, tchút i.f.!cn criiscn fokozott 1ncllékvesefunctio
{:Sl'tén az()nhan lc!..!iohb lesz a u1cllókvesénck c[.!vcnes :inbt!,!(HJist:í"
_iúL a pankrcast, :.1 · llonnogland Pankrens"Oi·ariiÚn fonnúj:íl;~1n ft:I'
h;iszn;l\ni. ;\z orvos rnindig az egyes eset C(l\lStitt1tiójúnak, endokrin

55

hahitus:ín~ik is1ncn:t1.: alapján döntse cl, hogy a készitrnényl'k köziil

1111:.:]Yik :tJandú.
-Érdekes Cs rnint igen fontos jelenség nH.:gc1nlitend6. hogy n
kli1n:1kteriurn kezdeti szakában nz utcrus tonusúnak vagy a corpus
lutcu1n vitalitüstinak csükkenésc folytán tulsúgos:in hosszu v~1g:y gya~
kori u. n. pracklitnaktcrialis hyper~. ill. polyrncnorrhoeák is léphet;
n('k fel, lútszólag paradox tnódon. Elsö esetben az uterusra _t!yako~
rolt specifikus hat:ísuk n1iatt l\Hllnn1a~kiYonatokat kell ada[!olnunk
( llonno.f!.land 0. J\f.), a töhhibcn pedig corpus Iutcun1ot tbzt~n vagy
rn0g jobb, ha a kli1naktcríalis p:1naszokníd oly jól hevítlt pajzs111irigy
h:1töanya!_!:li\·al együtt. Ez a ko1nbin{1eió /Ionnogland (7orpus !11f<?un1
C(nnp. nl:\·cn külön is forgaloinban Yan.
:\z iis.:;zcs készit1nényck adagolúsa hosszu idfin itt kell. ho_[!y tiir~
tCnjék. ~\ tnhlettá.khól napjú.ban 3~szor 1 darahnt adunk, az eset::
!cg n1ég v{1rható n1cnstruatio clötti 10 napban, ha a beteg jól tiiri,
kettözütt adagokat, a nienstruatio iclcjCn és utúna 3-'1 napig pcdi~
;.;ziinetct tartunk .•-\z injcctiós készitmCnyckhnl, ha tncllékvcsét ncrn
tartal1n:1znak, intr:ivcnúsan heti 3-6::szor 2 ampullút, különben
!ntrnn1uscu\:1risan és pedig szintén a n1enstru::tio eU)tt a nagy dosi~
sokat ltl~sznr Ct!V héten), nz internH:nstruun1han a kisebb adauokat
(heti ] injcctió{f adjuk, a n1enstruatio hetéhen pedi[.! szlinetcljiink.
:\ kt:zl.:'lés lcgalúhh 3 hónapon út kell, hogy tartson. J\hhaha~
:.:y:!sa is csak fpkozatnsiln t<irténhctik.

Fájásgyengeségek: pluriglandularis k:ezelése.
Isrnerct~s.

a hypnph~.sis infundihularis lcbcny0ntk kivo.,
nata, 1nch·nck színnt:dan kitüníi hatúsáról külön<iscn a terhes
1110.h izonlzatüra - C!!'-" ch"íhhi fejezetben sztttnnltunk be, szokúsns
intr:1vc:nús és n:1g\·d0Sfsu :dkalrn:iz:ísainúl, a 111{'.hnck n0ha tct,1n11s~
szcrli contr:ictiújt\f okozza. ntni - tekintettel az ebbiíl az anyúra é.'i
:t rn:tf!z:ür:i i.::g:Y:1r:'111t húran1lc'i k:"tros kiiYctkczn1ényckrc a Hlt.~;..!~
nYit{tsí id<iszakhau Y:dó 11Ikaln1azús{it csnk úllnndö orvosi cllcnfirzés
c~etl·n teszi· 1neo:tc1H!edheté\Yl·, ekJ;or is csak kis adagokban és soha~
sen1 intraYen:ís;in. ·
,
.:\z infundibul.1ris h~·pophysis~kiYonatnak, a (;]anduitrinnak. ezt
az egy hátrúnyút legujahb:tn teljes 1nfrtfkhcn sikcrlilt kikiiszöhiilnL
;\i: ('rrc inínYul{1 1vizsrittlatokat Ternes1·úr~' 1\fiklós~nak kiiszönii.ik.
Tnnesvú1~y •'fif..:fli,~~ dr. Olt Cs 5,'cotf ·(1909) an1crik:li és Köhler
( 192_1) Richter~félc thvrnus.ddYnnatokknl ....-ég1,ctt kisérleteiböI indult
Ki. E szerzök azt tal:Útúk. hol!\" thvrnu~;~l::i\:onatokkal n si1n;t i:t:n1ok
!unusút fuk>JZ11i lehet l·s szüh'i "utík1iél rnéhi_i;;szcl111z(1dásuk idézhett'.ik
vl(·;_ Rcnd:-zcrcs úllatkisérletL·kct ·:izonhan. ;1nd e kérdés Yé!!lc!_!c:s
ti,,;,L"tz:í~;;í11~1k c:g;·cdiili rnr'1dja, senki sc1n YL,g;,ctt. Szcrz(i e hi:'u1)·t {){;:
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tolta c\()hh. (;örbéinck clc.n1zéséhöl arra az cred1nl-nyre jutott, hogv
a thy1nus~kiYonatok en1clik a terhes n1Ch tonusút, lut nc1n is nag\'
1nCrtékhcn, dc hosszu ideig és hogy a tonuscmclés után fellépő c0 1 1~
tr:1ctiúk ritmlkusak. Követkczö kisérlctcibcn azután clőhh thymus~
kiYonattal tonusnövckcclést hozott lCtre, aztán hypophysisddvonatot
(C;Janduitrin) adott, 1nirc azt tapasztalta, hogy az crnclkcdett tonusu
uícrus szép, szab<ilyos, rit1nik11s conirncfiókat vdgzeft. Ugyanez volt
az crcdrnénv akkor is, ha a két kivontltot egyszerre adagolta.
c::;vúrunk 1·e111csvóry ajúnlatúra Thynn1ifrin néven thyn1us és
infundlhularis hypophysis~kivonat ko1nbinftciújút hozza for~alon1ha.
a1nclv a terhes 1néhen nlindit! ritmikus contractiúkat vált ki, tchút
11c1nCsak a kitolúsi és lepényi. időszakban adagolható 1ninden veszély
nélkiil, hancn1 a n1egnyitúsi időszakban is. A Thy1nuitrin végtil thy:
1nus~tartaln1únúl fngyn az izornclfárndást is gátolja és igy a szülés
.ivorsabh lcfolyúsút cred1nényezi.
:-. .;\ kitol:ísi idös;.:akban a 1~hy111uitri11 tcnnészctcscn ugy;.tnugy
alkahnazhat(i, tnint a (;Janduitrin maga, Yiszont a lepény Jcválúsa
után nen1 ajánlható. Itt inkább Yan tetanicus n1éh~contractiúra, tnint
ritniikus összchuzód:ísokr:t szükségünk és ezért 111ús készitménycket
(Gl:induitrin nagy dosish:tn, intravcn:isan, Sccuitrin, Ergam) kel!
a lk:1ln1~1znunk.
:\ 'l'hvnniitrin 3, ill. () ainpu\litt Lll'tnlin:it.(") dobozokban kerül
fon~tdu1nh:;. Le~cólszcríibh a7 inlr:q.!h1lcalis all:::nlrnaz:is: esnk siir:
gíis' L'sctckhcn :\djuk intr:1Ycnúst1n.

!!. A KóROS ELHIZAS PLURIGLANDULARIS

KEZELísSE.
;\z :1nvaufun1a!on1, rnint az utóbbi évtit.cdck kutat{1s;1i kiinutal•
Lí.k, u.!.!Y<lllcs(1k ~1 bc!s(ísccrctiús 1nirigyck, vagy pontosabban. ill\»
dcrn hiologiai nyelven szúh·a, az u. n. ncurohorrnonalis rendszer
korinán\"Zá.sa alatt úll, t<.:hút a vcuctntiv idegrcndszcrUíl és a T•"Ór"
111irigyektii\ egyaránt függ. i\ pajzsfnirigy az a szer\", 111clynck habísa
az anYa~fur[!alornra a lc~szen1bctün6hh.
.::\'z -al~Í1)anyagforgaloln 1núsik, bár kcvéshbé intcnziv _serkcntiii
a;.: ivarn1irif!Yck. Kicsésiik az alap;1nyagforgalon1nak k1schbfoku
csi)kkcnésCh_e.z Yczct. :\ klirnaktcrialis clhizásnttl, a thyrcoidcának
szinte rendszeresen csökkent funetiúja tncllctt. nlinclcncsetrc az
o\·:iriurnok fuuctiójt'1aak kiesése is szerepet j:itszik.
:\ hvnnnhY.sis st:crcpe a zsin1r.vagforgalo1nb:1n hasonló :iz ov;1::
riurnok Sz'erl:p(~hez. ;\ hypophysis Csiikkcnt functiója többek közütt
a dystrophia :1dipusogcnita\i5 ncvli kórkép c.:ltiidéz(Jjc. :11nclyrc a
~enihtlL'ik cs(i]~kcnt func!ió.ia (·s fc.iléídési vissz.unar:tclotlsiif.!a nH:J,
lett. zsirtü111cg0knck a;; u. n. pr:1cdile1.:tiús helyeken Ytdú h:rakodüsa
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jcllc1nziJ. I-Iof.(y a hypophysis :\ szc~vczct ~inyt1Qforgal!ná~1a.n szerepet
jútszik, 1nut11tjúk J\esfncr és Plaut leguJ~ibb kut:;tas:n 1s, tnclyc~
szerint a fehérjék u. n. specifikus dynanucus hatasa a hypophys1s
1nükötlésévcl is szorosan összcfiigg.
.-\z endokrin crcllctü clhizús thcrapiújúban kezdetben csak a
p·1jzs1nirigv kivonatai játszottak szerepet.
' ·~\z csCtek egy nagy részében azonban több .1nirigy f.~n~ti·.:n:;iiis
uvcngeségc lesz az clhizl1s oka. l\ dystrophia ad1poso~~n1tahs tunc:=
i:'Cit '1nutató, vag.Y klimaktcrialis z:1\·arokhan szcnvcdo be_tcgckncl
ez a lei:ttöhb esetben kétségtelen. Ezekben az esetekbe~ t_eh:1t •: th\!~
rapiún:tk is pluriglandularis kivonatokkal kell 1negprobá.Ikoz~1a.
Klitnaktcrialis clhizúsníil a Richfer:féle flonnogland T. 0.
(thvreoi<le:t és ovarium ko1nbináci6ja) lesz alkaltnazandó; kimondott
dy5trophia adipc.sog:cnitalis esetén Iior'!.1.ogland
Fl-; hypophysacr
tünetek jclcnléténé! pedig lior111of.(lan_cl 1: f. EJ. _cs T. 0. fl., thyrc?~
idea, tcstis, ill. ovarium és hypophys1s kivonatai, v:tpy ezeknek n1.c.~
1ncllékvcséYcl v;1Jö ko1nbinációja, a lionnogland 1. t. S. 11. ill.
T. (). s. ]1„ :unclv tulajclonk~ppcn a lcgtükélctcschh készitményc~
CL!Yikc a:;; clhizús thcrapi.ájára, n1iutún tnindazon n1!rigyek ~~\:01~~1ta.1t
t;tftnbna:;;za, 1nclvek Riedl szerint, ~iz rinyagcscri.:t a cl1ss1n~1lati_o
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irúnyúhan bcfoly~soljúk, tehát a fcihalmozódott b~f?an;·agok ?l-~gé~ct
cli.iscl.!itik. Scliifl szel'inl igen jók <1 Ilonnof_!lancl 1 0111c. fen11111n . .1.ll.
11 u1scitlin. is. uz clhizús kc\·crt alttkjainúl. kiiliiniiscn protcint.hcrap111g
k(l1nhinúciúha11. Sokan az clhiz:ís thcrapiájúnak hosszadahnassúga
1ni:itt a t:1blcttúk for:nújCll11n ·való ad:tgol:ist v:Hasztjúk é~ hó~1::pu=
kon kcresztiil napi .3-S tahlcttút adnak a .~zcrYc~ctnck. paJzsn11~!gy~
t!\"c\ szc1nben tanusilott érzékenyst'.ge szcr1nt, 1n:1sok Y~<;zont. ~Ion;·~
h~n részesitik az iniectiös thcrapiát, esetleg n11ndcn ,-i--:1 1nJe'.::tu 1
ut:'tn et!v tejinicctiüt.is adnak, lassan c1nclkcd6 dosisokhan. Igy igcn
nagy s"u"lyvcsztcségck érhetők cl.

III. EMÉSZTf~SI ZAVAROK PLURIGLAN'
DULARIS THERAPIÁJA,
.11,cfrnann és )fi11l-::01vski kisérlctei úta tudjuk, hogy pankrcas
pcro.ralis acla!.!ol:i~ával c1nészté.si z:tvarok kcclvcz6cn h~f.0Jy(1solhntúk.
!l:inkre:ts=ki\·Ünatokkal rencls:;;crcs suhstitutiüs thcrap1at folytatha~
tunk l·s 1nindazon fcrn1cntun1ok:1t vihetjük a szcryczethc, tnclyck
:1 túpanva!:;!ok feldolgozú.súhoz szi.ikségcsck.
.
...
:\ Patlkn,;as secfctiújltt. tnint tudjuk. a .tl_undc.nu1.n. nyalkah:1rl1Y.'.'"
j;'tnak helsösccrctiús nroduktun1<1. a (<sccrctin)> u1dttJa tncg, tc_n.Lt
·cnnck uot·n1{t\is 1ncnn\„isl~f!hcn v:dú jclcnlt.'.·te a szervczcthi.;n :;" c~n;s~~
tl·s t•1cniredht•fl'tlen fcJtl::telc. :\z cn1észtési zavarok lcku7.d\:;il'11vl
L'S.1.t·rint ,...fonlos fcladatunk nt:inc:-iak a hiúnyzú pankrcas,hatóanyaf.!o"

kat a szervezetbe vinni. h.1ne111 ann.ik ch··t1 isztils it
l
·
1
hatúanva!Ja set!itsl:!lé\·cl t:lón1ozdit.ini. J'~z t a cc
'·'1't •szolg:dj,1
'' a ta ll(Hlenu
n
Richter~
_
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fi:]c f)ipunkrin, Inely a p~!nk~cas és duocJcnum ható,tnvanait CílyÜb
t~se1; ,tartaln1:1.zz.a . .:\dago~hato c7: :_t ~é<:.zitrnCny a pankr~.is~sc!rCtio
k1~~es1 :;aYar:nnat; aehyh_a ~a~tnct1na], . dyspcpsiáknál, a pankrcas
s:qat szo\·ctc 1ncsbctcg_cdese1r:cI, h.ronzchabctc.snél, a pajzsmirirrv és
pankr_eas antagon1~m:is:.1ra _v:1lo tekintettel ~ascdo\\·~kórb.in szcn;éd6k
cl.1r~n1c1~s l;a_..;:nc?es.cu;cl cs ~cconv:ilescentia esetén. Diabctcsn::l és
luzokuraknal ts 1nd1kalt a D1p:1nknn alkalmazása. Itt ut1vanis
annvi
1
zsirt, illetve szénhydratot viszlink a szcpv.czcthc, hogv "'.1:;; cin~sztfi:
niirigyck ncin hirnak fcldolgoz{1sukhoz elég fcrn1cnfú11 1ot tcrnicÍni
a;.- elhasznúlatlan é;.:; a szl·klcttcl távozö zsir diarrhocút okoz -uncJ\'.
az c_t!l:sz kura crcdrnényessl·gét veszélyezteti . ..:\ Dip•tnkrin' ~clurij; 1
1-3 tabletta r. f(it.'.tkezésck közben.
"'"
Constitutionalis asthenil1n:í.l, fertőz{) betegségek utC1ni rei.:on=
\·alcscenti:iban sth. az <íltalános gyengeség 1ncllctt és ezt csa~ foko~
zóan, éb·úgytalrinsüg undkodik az esetek lcgnagyohh részében. 1\z

:tsth.:niúnnk klasszikus gyógyszerét, 'a inclll-kvcse kivonatút jú ilveno
knr a duo-:lcnurnnak a pankrcas~sccrctiút serkent{) hon.nonfáv:il
c_t!yiittcsen adag;ilni. Ezt :1 célt szolgúlja a Richtcr~f0lc I-Jorn10;1h1nd
J)uoderu1n1 cornp., ;;n\cly e kt'.t szerv kivnnatún kiviil n1é!_! az::- epe~
t'h·;ílasztúsf· ;.;crkcntri natriu1n chnlcinieu1nnt is tarta!111:1z: 1\da:.iin
1-3 l:ihlctta a Uiétkc~:l·sck kiizhcn.
'·
t\ n1:íj1niikiicll·s cl0gte!enségc, cirrhosis hcpatis, cholcliH1iasis
L'setl'.n 1nújkivonat l:s n:üriu1n cholcinicu1n e)1ylittes :1d~t!,!:il:isa
(l(ichfer~ídlc Tlnnnoglnnd Fel h(n'in. con1p.) aj:'tn!atos, a f(iétkl:zésck
kiizhen 1-2 tabletta, vagy napj:íhan 1 suhcutan injectio.

IV. AZ ASTHMA BRONCiiIALE PLURIGLAN,
DULARIS KEZELtSE.
.\z infundihubris hypophy::is kivonatúnak. :i (;Ianduitrinnck
'l'onogcnnal valú knmbináciújr. a Lysaslhmh1. E kombináció léb
.in.!.!nsultsúg:ít az a körülmény hiztositja, hogy .l!Yakr:1bhan és hosszu
ideir1 adairolt adrenalinclosisok - kiilöniiscn idlise:hh e!_!véneknl·I kúr(~„ rncÜókhatúsokat okoznak.
~·
:\ Lysasthmin, két élettani és pharn,ukolo.f.!iai cffcktusaihan igen
k(izelúl!ü anyagot birt:dn1az. 1nig azonhan n Gl:induitrin n1ag:ín1 a
si1n:l izo1nz:üra hat, addig: ll 1\~no.!.!cn~habís suhstratun1a a vcget:üiv
itlcj!\·{·~z(idé-s.

„\ Ly:::<sth1nin hatús;Ít tehút

UJ!~'

képzclhctjiik cl. hn§.!y

(;];11Hluitrinok•.rnponcnse a siina izo1nzaint scnsihiliz:Hja. ugy. ho.l.!y
csckL·lvchh inf!LTC'k, C!.!Ysz/)ya\ kc\Tsehh adren:1lin. 1..:!c!-.it'Ilflii a kiv:ínt
halás ·cll·n.··~éllcz.
··
.:\ Lys:i;;thrnir: pru111pl ('S hiztus iliútlun hal a lc.L!sulyos;thh
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asth1naroh:1111ok csetén is és :t Yeszcdc!int:;; narkuticllllH~kat (1norph_in.
cocain stb.) Yalaniint egyéb niéq,iczö hatúsu szereket (p. o. atropin)
feleslegessé teszi.
.
.
t\.Lvsasthmin nc1ncsak :isthn1n l~ronchialc és cardial.e 1~11n.dcn.~s:"
l:l.':hen ja;·alt, hancn1 cardialis vagy nephrith:us. dyspnoenel cs tud_t~•
,-]1-envönél is. I~en hatásos az cndolaryngiahs vagy spr~y ab.tkJa~
han .\·aJó appJiktfció is. (:ol!apSL1Sfl:Íl, tOXiCUS _Yérny~tT!:ÍSSt1Jyedesck<
né!, acut szivgyengcségnél is L·p ug:y adh>:ttó, 1nJnt a t1s.~ta Tonogen.
:\ LYsnsthn1ind\ichter 1.1 cn1: 1 ~es :llnpullákban kerul forgalon1h3t
és felcr0szben Glanduitrint, felerészben rronogent ~1:10~.0J .tart.11~
1n:1z. Suheutan injeetiók alakjúhan szokták adagolni (szukseg_ SZC•
rint 1.f.1-3 a111pullút napjúban), életveszély esetén esetleg int;:-a~
,·cn<isan is.
. .. .
.
.:\ pajzs;nirigy kivonata, rnint ?Z rnür. I:osszu 1do. ota Js!IH!rctes.
a ycgctativ idcgvégzüdésck ingcrlckeny~egct adrcnahnn:tl ;s~,c1nh~.1~
ugvancsak jelentékenyen fokozza, annyira, h?~Y p . .o. 1g . . n l~1s
tlr\·rcoidea~ada[!ok, melyek önn1agukb:1n sc111nufele I;atast ncn1 ~) :1°
ko'rolnnk, egy ~bizonyos ndr~nalin~dosis Yasoconstr1ctoros hatasat
jl'lentl:kenyen fokozzúk.
. .
.
J[andel vizsgtilntai szerint azonbnn a thyre0Hlcan:1k ez az
:1drcnalinhatá.st fokozó tulajdonsúga nc1ncsak azon alapu_l, hc;gy_ a
szerYekct sensihilizúlj:1 adrenalir!nal szen1tcn, han.?n1 n1~1r csekcly
rncnnvis6E!li thvrcoidenokiYon:tt jelenléte crfíscn csokkL'.nti az a.drc 0
nalin -cloXvdld<;dCLsút. in Yitro {:ppugy, 111int in vivo. :.\ t.hyr:o1dea
tchút ncrné.sak scnsihiliz{tlója, hnncn1 konzerv(dúja is az a~~l-_c~1a_ln.1nfk.
i\ thvreoicleúnak ezt az adrcnr:linnal szemben scns1.nhzalo_ ,1::~
tús~it kézCnfckYéi volt az adrenalinnak egyik Icgnag;yol:h. c:_rcdini.!nyu
indikt1ciós tcriilctén: az asthn1a bronchiaic gyo~y1bt;<;ah:n~ f~!<
használni. E1nlitcttilk tnúr, hoQy a hosszr:.hh nd~?r:~I11: aoagol:1:;, _ku'.
]iini>sen :tbban a korban, :Hnikor az :1sthma ~ozon:<>egescn fcllcpn1
szokott. mindir1 n1eu{iondolandó '\·alan1i és ezert n11ndcn olya:1 ~t
.hir{is öröm1ncf' i.ith·-ö°;Jcndti, :tn1ely lchctöYé teszi: h~.!..!Y ktset)h
; 1 drcnalin~dosisokkal nagyohb ~1atások le~ycn~~ el7rhctok .. ,
„ .·
c;vúrunk ezért a fcntcrnbtctt :-:zerzo aJ~u1)ata.ra.. D1spno(. .~u1
niile Tiéven cgv oh·an koinhinúlt injcetiós kész1tmenyt hoznt~. for~
rialon1ha, ::l.lnCÍ\; Tlr\·reoidca liqunidot és '[onogent tu.rbtlmnz, l~!S'~ll():
'ivsin forte nÓYcn ·pedig a fen'ti iisszcté~clt. cocainn_al k<:1nh1n:i_h·.a.
· Kiinnvcbh roha1n esetén 0.'.2-0.3 crn·1 1)1spn.oly~1n ~!1ar hataso_~
·.
lc(isuh·os·1hb csl'thcn scn1 keU 0.8 cnr1onel tohhct adni.
l(cll~inetfcn ·11 ,~Úéthat{ist e dosisokra sohHsern ]ütni. Tnlu~latio alak~
iáhan elé!1 a készitn1ény '.2-3 cscppjének clpurlasztasa sprny•
késziilékbCn.
„
· · Solulio Dispnol_\'sin rnilc _és _So!11tio f)isp1_1nlysir'.. Jn:·tc .. ni.:;.vt:n
u[.!vanczck az oldatok cnnjuncttv:dis hccscppct~h:~; :li:i1,J_ah.1n is h.1.'ir:.
n;'dhatúk és l1at:í~ukhan az injceti1·is ad.ignlass:il trl_1c:.l·11 t:,:!y1..'!J;
ranguak.
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\/. léRTELMI FOGYAT!~KOSSÁGOK lcS ELME,
BAJOK PLURIGLANDULARIS THERAPIÁJA.
.\!iktC/kephalia. (Judden kut:1t:ís:ii szerint a koponya térfogclt{t;
h('il joggal köYetkcztcthetiink a;' agyyc!{j tt:rfogat:ira, ennek nagy;
súga Yiszunt az értch:1n fcjl{/dt,':si fok:'tval Yan :szoros kapcsolatban.
i'fa tr.:hút 1ncg tudnók növeszteni az agy\"cl<it, ugy ezzel ar:ínyos:1n
az értcle1n fcjléidésénl'k cl6rc111cnctclc is vúrhatü. J\likrokephal
idir'1túknül teh:H a then!piún:ik :iz ,1gy\·el6, illctYc :i koponya növcsz:
h:·sérc kell türekednit:.
S?.onlli kutat:ísai szerint uz agyve:lü n{i\"ckedl:sc ugy.inuzon
ht.:]s(isl'erctiús 1nirigyek n1iíkiidl:sétiH fligg, rnint a test tiihbi részl·,
11ck ni.ivck~dése, tt.!h:it az u. n. aux::!.noid 1nirigycktöl, a pajzs~
r:iirigytól, adrl'nalrcn<lszertíjJ, thyn1ustól és az agyfllggel::k clülsií
rl:sz:l:tí)J. E rneggondolús alapján adta a Richtcrofélc _'\ux:ulin A~t,
rncly a pajzsinirigy, thyrnu:s és cliilsü agyfiiggclfk hormonjait tar•
t:t!inazz;t (napi 1--.f szemet, feltncnö adagol:'tsban) kébhúrotu hó~
n:1pon keresztül, nihd:itt a 1nil;:rnkcphal gyern1ekck koponyatérfogat:1
:tnnyit n(.itt, 1nint nünnúlisaké kb. egy éY alatt, egyben a Binet-·Sirnon,féle intclligenciavizsg<ilat az i:rtelrni továbbfcjlc'.idést objcc~
ti'.·e is i_[!:1zolta. i\ lcgjohh hatúsokat ott érte cl, :ihol D<vittunint
L~rLtlrnazú citrornlcvet, friss gyiitniilcsnedvct is adott, arncnnyit a
!.!y1.:r11H.:k csak eltör.
ldiotia es imbccillifns endokrin <Jlapon. :\z értelrni fcjlctlcn:-.ég
L"b!Y 1n;ísik csoportjának okai endokrin zavarokban keresendők.
,\'zoncli kl:t csoportra osztja ezeket. .t\z egyik csoportnúl ;1z endokrin~
rendszl'r últal:ínos asthcniúja :Hl fenn és pcdi.!J különösen az
L·rtelcrnscrkcntéi n1irigyck (pajzsrnirigy, r:clrcnal~rcndszcr, interrcnalo
rtndszer, küzti agyfliggclék, ncnli ruirigyek) több yagy :ninden tag~
j:"tnak gycngcségt~. i\ n1üsik csoportnál v:ilninclyik n1irigy kóros tu!~
n1liki)désc okozza az értcln1i vissznn1aradottsú~ot, különösen az
értc:lerngütló n1irigycké (thymus, cpiphysis, cliilsö agyfi.íggclék), cgyo
ideji.ileg pedig a tC.ibhi nürigyek 1niíködésc gyakran lecsökkent.
E tények al:ipjún cndokrinnsthcnhis gycngcchnéjiieknL·l I\ichtcr~f0le
:\uxanin i\.ot (húrotnszor naponta 1--6 szc.1nct), f\"'agy Richtcr~féle
1for1nogland tonic. n1asc., illetve fcrn.~t (h:iro1nszor naponta 1-J
szc1net) aj.inl; kóros tuln1tikiídt:::scl kapcsolatos értelmi fejliidési
Za\·:troknúl J\_ichte1~fL·lc .t\uxanin B.~t, n1cly az cpiphysis, thyn1us és
a hypophysis elülső lebcnyé-11ck kiYonata (húromszor napjúban 2-J
szen1et); tulsügosan gyakori va~y fokozott hwvi vérzést mutató ér~
telini l"o!.(yatékoss:i.!.! esetén Richtcr~féle I-Iac1nostop fenL~t (naponta
1-3 etn::•t) a vérzés n1egsziintéig.
!\ sehizoid hi.ilyL·k or.Q"anothcr:1pi:íj(than uj.!yancsak a. Riehtcr~ftolc
.-\uxanin B.~nck és a I·faen1ostopnak jut fontos szerep. GnlyY:'ts
kr.:tinf..'knL·! :\uxc!nin .\. :-ec. Richter. nlongnlddiotia esetén Ri<..:htcr~
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fl·le :\u)l'.:tuin :\. és l fnrn1ogl:111d 'f'. L S. II. j:n·;i\tak; :1ztl·k hiilyt'.-k·
nl:I pt:dig u;_!~«irii:s:ik a f:„::1ti dosisokh:tn ;\11x:111in .\.<t v:1gy B.„t
adunk.
J\'/. J\hd(:rhaldcnd'é]c di:dysúlú cljúrús nyoinCtn kliléinhiiz() !H:b\í"
sccretiós niirigyek (ovarium, tcstis, hypophysis, p:tjzsn1irigy, p~tra::
thvrcoide3, tlly1nus stb.) és az esetek lt:gnagyobb részében !LZ agy::
k::'rcg 1ncgbctl:~cdésc nn1tathat6 ki a schizophrcniúnúl l:s igen sok""
szor histologhü clvúltozú:;ok is az ovariu1nokban, heré'..;:hen stb.
E tények ttlapj{1n indokolt organothcr:tpiús készit1nényck :i.lk~tlru_a::
zúsa schizophreniúsoknúl. I\.üliiniiscn a Richtcr:félc Ovariu1n, 1'cshs,
!·Ior111ogl::i.nd ]'. (). S. I·I., 'f. t. S„ II., 'fonic. Fc111„ illetve 'fonie.
i\lasc. készitnH:nyek adagolhittók. Egy kura 30, 1n:ísodnaponk0nt
adott subcut:1n injcctióból úll. Nagy dosisok különösen jól hatn:.1k.
l\. teljes vagy a részleges ren1issiúk szún1a az igy kczcltckn~l _a
spontún rcrnissiók sz{unút lényegesen 1neghal:1clja. K.li111;.tktcnali<;
idliszakokban fclll·pett 1nclancholiús za-rarokn:íl és hysteriúsoJ.::
scxualis zaY:1rainúl, Yl:gi.il tnongol idiotiúnúl is indokolt az organo~
therapi:í.s kezelés.

VI. NöVEKEDESI ZAVAROK PLURIGLAN,
DULARIS TI-IERAPIAJA.
;\ n{jyck~dés, 1nint tudjuk. c0v egl:sz scre!.!" be\s()sccrctiús rnirigy
functiúiúval yan a let,!szurÜs:thb -kap-csol~:than-: a hypophy.sis elii!s(i
lebcny6Yel, uz adn„•na!i·endszcrrc\, a thy1nussal, cpiphysissel és p•tjzs~
ntiri!,!gycl. Ezek az u. n. auxanoid mirigyek serkentik továbhú a
nüvekY(í csontok clineszcscdl-sét l·s ké~.Ghb is szahúlyozói a csont""
sziiYt!t 1nész:: és phosphor..1nyagforg:ilrnúnak.
rrörpcnövésnél teh(tt e nürigyck kivonatainak adag\llúsa in_~íi~
kúlt. H.Cgebbc~1 paj7,s1nirigykh·onatok adagolása volt igen koz~
ked\"clt n1elYckkel kt!zdctbcn t(·nvJ<;c_1 frappúns crcdményckt!t lehet
feln1uta'tni. .:\zonbnl! a p:ijzsrniri!.!Y t~lajdonk.éppcn nem nÖYek2dés::,
h:111l'.nl fcjlödt:sserkenlö mirigy: ugyhogy bár clöszi)r igen erC!s
hosszn(-)\"c.kcdés áll be, :i korai 6rettség, kor:in jclcntkezéi pubt:rtas es
az cpyphysis~porc ezzel júró tulkorai (:lcsontosodúsa 1niatt, :t beteg
vbtcrcdn1Cnvbcn nH:nis kicsinv marad Cs az cpiphysisoporeok cl~
cs~ntosodúsZt miatt t'öbbl: scnlmi c!.!véb n1údszcrrcl 111cg ncn1 n(ic0
\'t!SZthet{).
-•
1\ törpenövés rationalis thcrapiújúhoz tchút a p:1jzs1niriMykivo11a~
ton kiviil tné11 euvéb rnirit:vck kivonataira is szükség Yan. a1nilyeonck a hypopl~·siS" eliilsíi JCt)enye, :tn1cly l!gycncscn a csontok hossz:.
niiv<;kcdl:sl:nek serkentője és a thyn1us, a1ncly a phosphoranyag 0
for!.!~1lo1nnak és i!.!v a csontsz()vet fel:. é~ lcépitl:sl:nck :.zabúlyozója.
:\ ~Richtcr"f0lt: ,:(ux<inin"".-1 e rncggondo\;ísok :ilapjún készi.ilt és

"
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nii\·ekctil·si z:1v;1nlk kczelese11l·l sz:írntal:iu c:;cthen ki·
tiiniit:n ht: is ·1·úJt. ·
. , :\ törp~nl)Téstiek :gy n1Ci.sik csoportja korai puherb.L'> feltünlí
p:lcit 1n1.1ta_tJ:t. I_tt. teh;tt ner~~ ::z. auxannid tnirigyek hypofunctiúj:t,
ht1ne1n az 1v.1rn11ngyt!k tu\n1ukodL~:e az el!:lid.lei.:cs . ...'.\z ivanniririyek
puhcrtas~korabcli elv:Htozúsa u. i. a nüvl·st h!z;irja, ::iz ivarrnid~:,t!k
növl:stgútló tniri.~yt!k . ..,,..\ J'::tion~1!is thcrapi<inak tch:'Lt nen1csak· ;;z
a11xanoid rnirigyek tulsuly:lt kell hiztositania, hanen1 cgvuttal ;1z
h·arnürigyck tu\n1ük<idl'sét is lchetiíleg g:'ttolnia. _-\ pubci=tas (f:.ítlúi.
1nint tudjuk, cls6sorb:1n az epiphysis és a thyrnus, E szervCk ki~
Yonatait a niivéstfoknzó hypophysis <;\ülsü lebenyének kivonatúxa\
c~yütt t:irtaltnazz:t a f{ichtcr~féle .·illxnnfn:B, n1cly a hypcrgeni•
Ldisrnus jek:it 1nutatú törpenövi:s therapi:íjúhan ulkahnaz:tntlt'i.!\.z .\nx.1nin~kl'!'zitinényck hónapokon keresztül adngol:tndók
intr:1n1uscul;1ris Yagy 1nég inkúhh intravcn:ís injcctiúk alakj:ih:tn.
Eg,y hétl'n 1-'.I injcctiút :tdhatunk lassan c1nclkcdvt!. ~.\ t:1blctt:ík
adagja napi 2-9 darab a gycnnck korüt is tekintetbe véve, 11gy:1nc0
csak c1nclk\!dö dosi!'okhan.

VII. HYPERTHYREOTICUS TÜNETEK PLURJ,
GLANDULARIS THERAPIAJA.
:\ hypcrthyreosis okair:1 e helyen ki ne.ni térhetünk. C:;~kély
function;i!is ti)bblct jt!lt:itéil egészen a ,._u!yos Basedo\\'::kórig szún1ta~
1:111 út1nenetet kiilünböztcthcti.ink incg Gs Lhcrapiúnk is eszerint le.sz
Y:Htozc'J; physika.\is, diaetús. open1th· stb. Fontos scgiHicszközlink le.sz
e téren azonh„1n az organother:1pia is . .f\ hypcrthyreoidis1nus (Jt"[_(.1110~
thcrapi{LjCtna.k. alapja az az ant.:1gonis1nus, ainely a pajzsnürigy és
t!gyi:b hcls6sccrctiús mirigyek, clsösorhan a p::inkreas és nz iv:tr'
1nirigvck köz(itt úll fenn.
'J\1djuk, hogy a hyperlhyrcoidis111usnak hyperglykacniia, esiik~
kent cukortolcrantia, glykosuria gyakori kisér(j tünete, rnig a 1ny:-:oc""
de1n:'tri1 a fokozott cukortolcr:intia jclle1nzö. .:\ thyrcoidt!a tul•
rniiküdl:sc teh:'tt qútolja :1 pankrc:ts bclslís<;crcti('1s (insulinclvúlasztti)
tcsékenysl:gét (!..- Insu\innúl). l)e ncrncsak ezt, h:1nc1n _ki.ilsüsccrct.h'is
fer1nentkép:~() tcsékenységét is, rnirc a chronicus JiJrrhocúk és :i
pankrensinsufficicntiúra n1utató egyi:b t:tnésztési zavarr_.k utaln:i.k.
:-\z iv.1rnürigyck és a pajzs1nirit,!y n1iiködésc közötti iis:>Zt!~
függésre ti)bbck között Brugsch és Rothnu.11111 utaltak, akik ujabb
therapiús kis0rlctckht:n 0Y:1riun1kivonatokkal BasccknY~k('irnül ki~
Hinti ercdrni:n\"ekct értek el.
.-\ Basedo.\\"<kr'i: therapiújúnak tch:':t nyug:1.101n. diact3, Tnsulin,
csetlcg operatív beavatkozús n1t!llctt fontos alkotórésze lesz :1
Riehtcr~félc llol'fnogland l'ankreas:Ol'ílri111n. illct\·e flonno,!Jland
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Jlankreus:Teslis. 111cly kL:szil111L·nnyd gy:ikr:1n sikcrlil :1 .vi.·get:Jt-i\· idt~~
ri·nd:.zer kúros:u1 fokozutt iugerlL·kxny:.•.:gct c:.ökkcnteni L:s a hypt:r

thvrcoidisuius tüneteit jütékonyan bcfolyúsolni. .'\„ .szivrnüködés
laSsuhbú és Cl'Ötcljcsebbl': Yúlik, az egyéb vegctativ z:tv:irok (izzadús
stb.) jelentékenyen javulnak s az ovarialis dysfunctiók tiinetci és :1z
c.1111'.:szté.si zavaruk is harnaro:-an 111cgszünnck.
E készitményck :tdagja n:ipi húro1nszor 1---2 tablctt:i, vagy heti
3-6 injectio sl!bcut:in vagy intr:unu:-l'tilt1ris:in, tiibh (2-J) h~'inapun
kercs:ztiil.

VIII. IZÜLETI ÉS IZOMFAJDALMAK PLURf,
GLANDULARIS THERAPIAJA.
:\z clrnult e~zh:nJök egyik felti.inést kcltü n1cgúlL1pit.is:1 volt,

hogy az u. n. izomfújdahnuk (izonírhcuniatisrnus) legnagyobb része
tulajdonképpen a jóindulatu chronieus hypothyreoic1is1nus egyik
ti.incte. i\ ther:tpiús crcdn1L·nyek is rncglcpöck voltak, kis thyrcoide:t<
adagoknak (napi O.l·-0.3 gr.) hosszabb ideig tartó adagolúsával
kitiinü crcd1nényckct sikerült elérni. Ugyanezen rnegfontolúsok al:.tp.
jún aztán chronicus i;dilcti 1ncdbctc:ncdéscknél kezdtek thvrcoidc:lt
adagolni jó cr;;d1n<.'.nnycl.
"'
,,„
•
~·\z arthritis dt:forn1:1ns, nilnt Frornrne kla:.szikus viz:-;',!ltlat,Lihú!
tudjuk, tu\ajdonktppcn ncn1 1nús, rnint :t fclnöttek rachÚist.:, okai
petlig ugyancsak az anorganikus súk anyagforga!n1:inak zav:1rai, tne<
lyct, 1nint tudjuk, a thyn1us L·s h~·pophysisscl kapcsol:ltos vcgcbitiv
agyi ccntrutnok szab:'1lyoznak. Fron1nH! kutatúsai ób.1 thy1nus<készib
1nényck az ~1rthritis clcfonnans szuvcrl·n gyógyszerei. Bizonyos csc<
tckbcn azonban hat:isos:!bh lesz a plurigland~1laris tlicrapi:i egy
1ilyan thyrnus~kt:szit1n0nnycl, tncly thyreoidcaoko1nponcnsévc\ a
gyakran jclcntkcz(j hypothyre(lidistnust is lc!.!y(ízi és czcnki\'Ül hypo:
physist is tarta\!n:iz. Ily készit1nény a Richtcr~fé!c llorn1ogl::incl
Thynu1s co111p., nH.Jy injcctiúk és tabletták a!:1kjáhan kerlil forga•
\ornha. 1\ tablcttik adaµj:1 húro111szor n:ipjúhan 1-3 szcn1, az injcc~
tiús készit1nc.':nyl: heti 3-6 subcutan injcctio.
\lc.':gi.il 1ncgc1nlitjiík, hogy sklcrotlcnniúnú! Ke1·e dr. a kiiliinh~·n
alkaln1:1zott pajzsnürigykészitn1Linyck hclyc.:tt Richtcr~f(·\<.: í lorH10<
~l:lnd 'T. (). S. T-I.~t adagolt igen jú crcchnénnyel.
1

