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Gyúgys1.crCszct 47. 630-632. 2003. 

Nagy emberek és a medicina 

D1: Stájer Géza 

A tudomány fejlődésének útját halotti fejfák szegé
lyezik. Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a 
múltban a tudományágak között a bizarr orvosi hibák 
kevéssé tették sikeressé a medicinát, és ez azért volt 
így, n1ert az orvostudo1nány egykori áldozatai kiszol
gáltatottak és védtelenek voltak [I]. 

Amikor az Egyház úgy határozott, halálos bün azt 
hinni, hogy a Föld forog a Nap körül, ennek csak 
egyetlen áldozata volt Galilei, ugyanis Kopernikus::::. 
111ár korábban tncghalt. Á1n a tudatlanság az orvostu
do111ányban generációk egész populációját érintette, 
évezredeken át. l(étezer évvel ezelőtt az érvúgás volt a 
fö orvosi kezelési inódszer, egy olyan procedúra, arne
lyet ráeröszakoltak rninden betegre, így szá111talan ár
tatlan szenvedő halálát okozták. Aztán az egyiptomi ci
vilizációk óta a purgálást is, amely az akkori orvostu
dornány fő oszlopa és erőssége volt. gyakran alkaln1az
ták egészen a 19. századig. Ez nen1 olyan veszélyes, 
rnint a vérlebocsátás, de a kettő együtt gyakran letális 
ko111binációnak bizonyult. És érdekes, hogy a medici
na talán az egyetlen terület, ahol a régi rossz időkben a 
gazdagok és hataln1asak jártak a legrosszabbul. A 
17-l 9. században élte az érvágás és purgálás virágko
rát. főleg a legn1agasabb szociális szférákhoz tartozó 
betegek gyógyításánál. A fiatal )(/1'~ Lqjos éppencsak 
túlélte ezt az orvosi segédletet, de az idősebb és kevés
bé ellenálló 1Vashi11gton orvosai kezében fejezte be éle
tét. ~Yil'~ Lajos, aki korának legvirágzóbb 1nonarchiáját 
tererntette tneg, csak egy volt az en1beri testek között, 
akit purgálni és érvágásokkal gyógyítani kellett. f\ 
Napkirály tnindössze huszadik évében júrt. tunikor 
gyógyításához az udvari orvosok a 111edicina akkor ren
delkezésükre úlló teljes eszköztárút bevetették. 

A történet l 658. június 29-én, szornbaton kezdő
dött, a111ikor Lqjos a ílandriai győztes hadjárat után ki
merült. lázas állapotba került és fej ff~ús tette búgyadt
tá. A király Vallat nevü orvosa ne111 tartózkodott köze
lében, mert éppen valamelyik tábornokot istúpolta. Va
sán1ap éjjelre aztán lqjos rosszabbul lett és 1\1a:::arin 
bíboroshoz fordult, aki azonnal intézkedett, hogy a be
teget Calais-ba szállítsák, ahol „megfolclö" orvosi kö
rülinények álltak rendelkezésre. 1\4cr=arin hírnököt rne
nesztett 1'étllot után, aki a következő éjjel 111eg is érke
zett. Tífuszos lázat diagnosztizált és rnivel az agresszív 
iskola híve volt. purgáló beöntést és drasztikus érvá
gást alkahnazott. Talán ncn1 111cglcpö, hogy Lqios álla
pota ro111Jott a következő napokban láza felszökött, 
görcsök. halálos kín gyötörte, 1najd jótékony delíriutn
ba esett. Egy korabeli feljegyzés szerint torka beda
gadt. nyelve fekete lett és 1ncgduzzadt, teste förteln1c-

sen felpuffadt. 1Vlazarin közben orvosi teamet verbu
vált össze, amely a helyi orvosból, Lajos anyjának, 
Ausztriai Annának személyi orvosából és annak kollé
gájából állt; utóbbiakat Anna Párizsból küldte. Ezek 
mindhárman úgy vélekedtek, hogy a fenyegető beteg
séget csak drasztikus módszerekkel lehet legyőzni, 

ezért erélyesen folytatták a beöntéseket és érvágásokat. 
Eltelt néhány nap, de a király állapota nem javult, így 
a doktorok végső döntésre jutottak: inár csakis az anti
n1on segíthet. 

/i11ti111011 - égbifl szár111azó csoda.\·zer 

Az antiinon ,hryógyszcrként való használatát állítólag 
a 15. században ebry benedekrendi szerzetes, 1'-'a/entine 
vezette be. A különös természetü e111ber arra volt kíván
csi, n1i történik, ha a kolostor disznóinak táplálékába an
ti1nont kever. !vleglcpctéssel tapasztalta, hogy a sertések 
gyorsabban nőnek. Ebből arra következtetelt, hogy az 
anti111onnak serkentő, egészségadó tulajdonsága van. Az 
antin1on u,gyanis több káros intestinális parazitát elpusz
tít, így talán a sertéseket is 1negszabadította bélférgeik
töl. f'{iientine azt gondolta, hogy ez az „égből küldött 
ajándék" nen1csak az állatokra hat kedvezően, hnnen1 az 
c1nben·e is, ezért barát-társainak is adott belőle. amitől 
persze néhányan titokzatosan n1eghaltak. (lnnen szár-
1nazik az a hicdclein, hobry az anyagot franciául azért ne
vezték cl anti1noinc-nak. inert ,,anti-rnonk". azaz barát
ellenes hatású; ebből lelt aztán az antimon név.) 

Noha terápiás hatása kétséges, az antin1ont 1négis 
használták gyógyúszatí célra főleg Franciaországban, 
annak ellenére, hogy fli11pokratés::: és Ga/enus 1nár azt 
tartotta, belsőleges használatra túlságosan 1nérgczö. I-[a 
az antin1on elég sokáig inarad a gyornorban ahhoz, 
hogy felszívódjék - n1ínt isn1eretes, en1etikus tulajdon
ságú és gyakran hányást okoz (lásd hánytató borkő ré
gen) - hevesen égető érzést okoz a bélcsatorna egész 
hosszán a szájüregtől az anusig, nu~d has1nenést idéz 
elö. E111ellett inájkárosító hatású, néha görcsök jelent
keznek, nu~jd szívelégtelenség és igaz ritkán. a beteg 
n1eghal. A gyötrcltncs tünetek ellenére, re1nénytelcn 
esetekben az akkori orvosok tnégis az antin1onhoz 
nyúltak. Fontos volt tncg111utatniok ugyanis, hogy va
la1ni nagy, kockázatos dologgal gyógyítanak. És rncrt 
az antiinonnal történt kezelés látványos tüneteket pro
dukál. látszik, valan1it tettek a beteg érdekében. tnel
lcslcg persze ezzel a beteg életét kockáztatták .. A. halál 
esetleges bekövetkeztét azt{1n a betegség, sc1111nint a 
kezelés rovására írták. 



2003. október GYÓGYSZERÉSZET 631 

De folytassuk a történetet! fvlind a négy orvos, aki 
Calais-ban )(/V Lqjost gyógyította, az antiinontcrápia 
híve volt, de hát hogyan n1erészeljenek az uralkodónak 
egy ilyen ellentinondásos re111édiu1not adni'? Miután 
azonban a király állapota egyre rosszabbodott, Vállat 
döntött, az antimonterápiát meg kell kísérelnL A többi
ek, isn1ervén a kockázatot, nern voltak a döntés helyes
ségéről 1neggyöződve, ezért a „rangidős" Vallat 
Mazarin befolyását is felhasználta, hogy ellenállásukat 
megtötje. Így hát az antimon-bor mellett döntöttek. Ez 
úgy készül, hogy a bort anti1non-edényben állni hagy
ják, an1ikor abból valan1ennyi oldatba kerül: a tön1ény
ség attól függ. 1nilyen típusú n bor és 111cnnyire tiszta a 
stíbiuin. ll~josnak szerencséje volt. inert az alapdózist 
kapta: 1 unci<il (2R.4 cn13). arni talán ne1n tartaln1azott 
sok stíbiun1ot. /\ gyógyszeres bor bevétele után két íz
ben húnyt és hússzor volt széklete. tehát a purgálás is 
credtnényrc vezetett. I-Iogy az antin1on hatott-e vagy a 
vélclien játszott közre. ne1n tudni. n1indenesetre a láz 
inérséklödötl és a király néhány nap alatt tneggyógyult. 

/\ n1edicina egész történetén végigvonul. hogy az új 
gyógyszereket túldozírozzák. vagyis túl sokat rendel
nek belölc vagy túl gyakran Ílják elő szedésüket, 111int 
a 17. században az antimon esetében. Ezt láttuk később 
a pcnicillinnél is az 1950-es években vagy éppen jelen
leg a Prozac és a Viagra szedésénél. r\ 1\Tapkirá~\'nak az 
antirnonnal szerencséje volt. dc ezt az esetet bőven kö
\"ctték szerencsétlen kin1enetelück. /-\111i L(u·ossal tör
tént. az az orvosok között széles körben isn1ertté vált. 
következésképp n1ás szerencsétlen szenvedők torkún 
anti1nonos borok folyónyi n1ennyiségét öntötték le. 
inert azt hitték. hogy ez bárkit és bánnit 1neggyógyít 
1nindaddig. 111íg az érdcklödés fókuszába a követkczö 
új csodaszer került. 

!Jeethol'C11 és a: ó/0111cu/ior /2/ 

l~rdckes. hogy régen 1nennyire clte1jedt volt a 
gyógyszeres borok használat·a és élvezete. Luchrig von 
!3eetho\·en ( 1770~1827) 111int isrneretes, hosszú idön út 
beteg volt és orvosa tnaj<l életének későbbi krónikásai 
sokáig keresték halálos betegségének okát. rvtégis csak 
két éve. a1ncrikai ké111ikusok vizsgálatai nyon1án, akik 
toxikus 111ennyiségü óln1ot találtak hajában, derült ki, 
hogy a nagy zeneszerző hanninc éven át krónikus 
ólon11nérgezésbcn szenvedett. f\ korábbi források al
koholistának. szifilitikusnak és pszichopatának tartot
ták. és nc111 vették ligyelernbe. hogy Beethoven, talán 
gyon1orpanaszai enyhítésére gyakran fogyasztott 
ólomcukorral (ólom-acetát) édesített bort és ettől kap
ta a tnérgczést. Érdekes. hogy e tényre n1úr négy évvel 
az an1erikaiak clött a nérnet LHde1rig professzor 
toxikológus or\'os Lipcsében f'clhivta a iigycirnct. Az 
is c1nlítésrc inéltó. hogy !1ahncn1a11 ( 1755-1843) ab
ban az évben. a1nikor Beet/uJFen szenvedélye elkezdő-

dött és arnikor a ho1neopáthiás tant rnegalapozta 
( 1776 ), 1nár óvott az ólo1ncukortartaln1ú bor fogyasztá
sától, inert annak egészségkárosító hatását tételezte ICI. 

Érvágás 111i11de11ek előtt 

Visszatérve az eredeti té111ára, a vérlebocsátás szé
les elte1jedésének hátterét könnyü rnegérteni. A sérülés 
közbeni vérveszteség csökkenti a vérnyo1nást és eny
hítheti a fájdalmat, melyet a gyulladt és duzzadt szöve
tek okoznak. talán ez vezette az orvosokat, akik érvá
gással kísérelték 111eg a betegek szenvedését csillapíta
ni. Hippokrátész és iskolája (i.c. 400) volt az első. 

an1ely ezt a n1ódszert bevezette és Galenus (i.u. 200) 
111ár jóval agresszívebb érvágásos gyógy111ódot alkal-
111azott. Utóbbi elvei ezerötszáz évig do111ináltak a 111e
dicinában. dc 1nég a tuclornányok kezdetén, a 17. szá
zadban is fokozatosan ráeröltették az orvosokra az ér
vágús gyakorlatát. //. Fiilöpö11, a lehető legrosszabb 
spanyol királyok egyikén például 1598-ban két hóna
pon át alkaln1aztak purgálúsos-érvágásos gyógy111óclot, 
rúadásul úgy, hogy a végén saját ürülékében hagyták 
feküdni. inert nagyon nagy fájdahnai rniatt testét netn 
lehetetl 111cg111ozdítani, egészen 1negváltó haláláig. fVi:1-
shingto1111ak sen1 volt nagyobb szerencséje, inert öreg
korüra akkor betegedett n1eg, 111ikor ez a kezelési hul
lá111 drasztikusan tetőzött. 

rrashington „végzete'· tulajdonképpen Be1?jan1i11 
Rush volt. egy kariztnatikus orvos egyéniség, aki Phila
delphiában 1745-ben született cs több területen tevé
kenykedett. Buzgón ka111pányolt a Függetlenségi Nyi
latkozat 1nellctt. elkötelezett híve volt a nök iskolázásá
nak és a rabszolgák felszabadításának. /'.\.jó oldalon úllt. 
kivéve a111ikor választott életpályájához, a 111edicinához 
érkezett. Orvosi tanuhnányait Edinburgh-ben végezte 
és 111érsékc!t elveket vallott rninclaclclig, n1íg elhatároz
ta. hogy nonszensz n1ódon. különíClc kategóriákba so
rolja a betegségeket. /-\ teljes n1ateria tneclicú-t 20-30 
szerre szükítette és az esetek többségében elegendőnek 
tartotta a betegek érvágásos kezelését és purgálását ka
lomcllel [higany(l)kloridclal]. Rush nem fogadta cl. 
hogy a vérlebocsátús veszélyes. r\1nikor húszas élctévei 
végén a 111edicina prof'esszora lett Philadelphia cgyctc-
1nén. azt 111onclta hallgatóinak. hogy a beteget nagyon 
nehéz halálra vércztetni. Norn1ál esetben persze az 
ilyen tanács nen1 nyerte volna 111eg a n1edikusok nagy 
részét. dc Rush befolyása a rnedicinára igen nagy volt. 
Abban az időben Pennsylvániában 111üködött An1crika 
négy orvoscgyctcrnének egyike. és Rush 44 éves okta
tói tevékenysége alatt a végző 111cdikusok hárornnegyed 
részét tanította. 111indegyiket abban a szelle1nben, hogy 
a purgálás és érvágás a legjobb orvosi kezelés. 

Rush a vér!ebocsátást lctúlis 1néretüvé tette. tüdö
gyulladásban például négy liter vér leengedését irta elö 
a kezelési periódus alatt és ez a tetcn1cs térlügat 1nár 
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nen1 volt n1essze az átlagosan n1integy öt literes totális 
vérn1ennyiségtöl. Ezen kívül hatahnas dózis kalon1elt 
ajánlt és ha a bőséges nyálfolyás és a higanyrnérgczés 
rnás tünetei jelentkeztek, azt 1nondta, hogy ez higany
láz és azt hitte, hogy ez a láz a betegség javulásának 
előjele. I-Ia viszont a beteg tneghalt és ez gyakran clö
fordult, akkor azt az alapbetegség következrnényénck 
tudta be. En·c a korszakra és ilyen elözn1ényekrc esik, 
hogy 1Vashi11gto11, szerencsétlenségére, 1799. dccern
ber 13-án (pénteken) hajnalban rosszul érezte n1agát, 
talún annak következtében, hogy az előző esös napon 
1negúzott. Lázas lett és a1nikor nehézlégzés alakult ki 
nála. borbélyért küldött, aki eret vágott rajta és kb. egy 
pint (0.586 liter) vért könyökvénájúból lebocsátott. 
fVashington jól aludt. de reggelre nern lett jobban. ezért 
hívatta szcn1élyi or\·osát. aki 11 órára 111egérkezett. Ez. 
látva a beteg rossz állapotút. két ko\légáért küldött. dc 
addig 111íg orvostársai 1negérkcztck, elvégezte az akkor 
szokásos kezelést: két bőséges vérlebocsútúsL ezen kí
vül a betegnek két dózis kalon1ell is adolt és egy pur
gáló beöntést. 

.L\ szen1élyi orvos a 1negérkczö kollégáknak újabb 
érvúgúst javasolt. akik közül az egyik egyetértett vele. 
dc a n1úsik úgy látszik hun1ánusabb alkat volt, n1ert el
lenezte a felvetést. rnondván, hogy az eddigi háro111 pint 
vér lebocsútása elegendő egy súlyos esetnél. f\ beteg
nek szüksége van rninden életerejére. vélte. és a vérle
bocsútás csökkenti az eröt. Jvlivel azonban ezt a vé!e
n1ényt a legfiatalabb doktor képviselte. a niásik kettö 
n1ellett nen1 sok szava lehetett. tvlegint érvágást alkal
n1aztak tehát, ezúttal rnúsfél pint vér \ebocsátásávaL no
ha a két idösebb orvos később őszintén clisn1erte. hogy 
a beteg állapota ezzel a legkisebb 111értékbcn scn1javult. 

1Vas/Ji11g1011nak 111ost 1nár ko111oly vérvesztesége 
\·olt. ernellctt fennállt fcrtözéscs alapbetegsége. dc álla-

pata bizonyára javult volna. ha cgyszerüen pihenni 
hagyjúk és könnyü táplúlékot kap. Dehát az akkori n1e
dicina további tetteket követelt. így a tortúrák folytatód
tak. A beteg 0,6 g kalon1elt kapott. an1i egy egészséges 
szervezetnek is elég lett volna és több dózis hánytató 
borkövet annak ellenére, hogy n1ár sen11ni sen1 n1aradt 
a gyon1rában, an1it kihányhatott volna. A torokra hó
lyaghúzó tapaszt tettek; ez a n1edicina hőskorában szin
tén gyakran alkalrnazott eljárás volt és azon az elképze
lésen alapult, hogy a hólyaghúzó anyag a káros elen1e
ket n1agúhoz szívja. Ezután az orvosok ecetes boroga
tást helyeztek a tapasz tetejére, 1najd hólyaghúzó 
cn1p\aslrurn került a beteg talpára is. fl"'ashington né
hányszor próbált beszélni a torkát elborító kötések alól 
és <unit ebböl 1negértcttek. az vilúgos volt r\zt 111ondta. 
hagyják öt békében 1ncghalni. Ez n1eg is történt rövid 
2-l órún belül attól szún1ítva. hogy beteg lett. 

;\z orvostudoinúny ezt a hőskorszakot n1úr régen 
útlépte. ennek csak örülhetünk. Sajnos. az en1beri elvú
rús sokkal nagyobb niint a húlaérzct. t'vla. ha valakinek 
a térde fáj. sokkal inkább azt szeretné. hogy az operá
ciós vúrólista élére kerüljön. sen11nint azon csodálkoz
nék. hogy ez egyáltalún lehetséges. hiszen talán egy 
generációval korábban n1ég nen1 is isn1crték a helyre
ú\lító 111ütétet. 1-Ia a rnedicina hőskora tanít bennünket 
vnlan1ire. akkor az az. hogy nern u vúrólisták vezetnek 
cl bennünket. hogy hinni tudjunk valan1iben. 
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