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e n e r s í c h A n t a l kór
bonctani készítményeket mu
tat be egyes v e s é k r e é s a 
v e s é k v e l e s z ü l e t e t t 
h e l y z e t v á l t o z á s á r a 
v o n a t k o z ó l a g . 

A veséknek a szervezet 
háztartásában oly fontos sze
rep jutott, hogy tökéletes hiá
nyuk életképtelenséget ered
ményez és általában csak igen 
hiányos törzsű magzatokban, 
az úgynevezett idomtalan, fej-

ételen, törzstelen s összenőtt 
lábú torzokban észleltetik. A 
Moulon által közölt eset (Ka-
yer Krankheiten der Nieren 
619. 1.), hol 14 éves leány

nál a húgyvezetékek és a vesék hiányoztak és 
szerző véleménye szerint a hugy alkatrészei 
a máj által kiválasztva, a köldök visszéren át 
kitakarodtak volna, oly egyedül álló, magya
rázata annyira ellenkezik mostani élettani 
fogalmainkkal, hogy tétovázás nélkül hiányos 
vizsgálatból merített tévedésnek mond
hatjuk. 

Ellenben elég gyakran találunk jól fej
lődött magzatok és különböző korú embe
rek hullájában két vese helyett egyet, mely-: 
nek külső alakja, majd rendes veséhez hason
lít, majd attól eltér. Ezen esetek lényegük 
szerint három csoportba oszthatók: 

I.) Az egyes vese alakjából, nagyságá
ból ós egyéb tulajdonságaiból kitűnik, hogy 
két vese összenövése által jött létre. 

2.) Egy jól fejlődött — s bab alakú nagy 
vese találtatik, a másik mint felismerhetlen-
ségig eltöpörödött durvány csak pontos vizs
gálatnál felfedezhető. 

3.) Az egyes vese összenövés jelet nem 

mutatja és a legpontosabb vizsgálatnál sem 
találjuk a másik vese nyomát sem. 

A három eshetőségek közül kétségkívül 
leggyakoribb a- vesék összenövéséből létre 
jött egyes vese, mely. az összenövés foka és 
módja szerint három alakban fordul elő : mint 
patkó-vese, mint lepény-vese ós mint hen
ger-vese. 

Patkó-vese akkor jön létre, ha a két 
vese telep alsó végével a gerinczoszlop és 
nagy edények előtt oly közel jut egymáshoz, 
hogy rostos kötszövet közvetítésével szorosan 
összenő, vagy állományában ' összeolvad. Az 
utóbbi sokkal gyakoribb esetben az összenö
vés! hely többnyire egy barázda által van 
megjelölve, vagy vékony vese köteg által ké
peztetik ugy, hogy a két vese közti határ köny-
nyen felismerhető ; de nem ritkán az össze
növés tömeges, vastag vese állományból áll, vagy 
a két oldalt fekvő s alá felé keskenyülő vese 
lebeny közzé jött harmadik lebeny által esz
közöltetik. Ilyenkor az összeolvadás helye nin
csen kijelölve, mégis az összenövesztő vese rész 
többnyire határozottan az egyik veséhez számit
ható, a mennyiben vese kelyhei vagy külön húgy
vezetéke á jobb vagy a bal lebeny medenczé-
jébe vagy uréterébe nyilik. A patkó veoévé 
összefon vesék egyébb helyzeti eltéréseket 
is mutatnak. A vese kapu a mellsőajk meg
rövidülése miatt rendszerint erősen mell felé 
tekint, miért is a húgyvezetékek kivétel nél
kül az alsó vese részlet mellső felületén ha
ladnak le. Továbbá a patkó vese ritkán fek
szik a rendes magosságban, hanem valamivel 
alantabb foglal helyet, néha oly mélyen, hogy 
az összekötőrész az előfokig ér, s ennek 
megfelelői eg üterei is alantabb erednek a 
függérből vagy ágaiból s ha az összekötő 
rész vastag, akkor rendszerint egy vagy két 
külön ütérrel bír, mely a függér legalsó ré-
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széből vagy főágaiból ered. így a bemutatott 
patkó-vesén is, mely középkorú férfiben ta
láltatott. Ezen vese két kisebbszerü vesének 
felel meg, melyeknek keskenyülő alsó végei 
vaskos 3-ik lebeny által vannak összeforrva. 
A közép lebeny kelyhei a jobb vese meden-
czébe fakadnak. Hat ütere volt, melyek kö
zül a felső kettő (egy hollotoll vastagságú és 
egy vékonyabb) jobbra-balra a felső elkülö
nített végekbe halad és helyzetre nézve a ren
des vese ütemek megfelelt; 2 cmrel alább, 
ered a függérből a két'legerősebb ütér, mely 
jobbra bárra a vese kapu felső részébe nyo
mul ; az alsó két kis ütér pedig a függér osz-
lási helyétől az Összekötő vese lebeny mellső 
és hátsó felületébe fut. A vese térfogata 280 
köb. ctm.-nyi. 

Lepény vese akkor képződik, ha a két 
vese telep nem csak alsó végében, hanem 
egész belső hátsó szélében egymással össze
olvadt, ugy hogy csak a felső végek marad
nak szabadon ; néha ezek is összeforrnak. 
Rendetlen kerekded vagy tompa négyszegű 
lepényt találunk a gerinc? oszlop alsó részén, 
vagy a keresztcsonton,melynek mellfelé tekintő 
rendetlen kapujában két vese-medencze van; 
a belőlük eredő két rövid húgyvezeték ren
des módon a hólyagba fakad. A kórbon ez tani 
gyüjteménytárban levő lepény vese 21 éves. 
férfitól származik, a végbél alatt a kereszt
csonton feküdt @ly módon, hogy felső végei 
az előfokig értek, alsó széle a 3-ik kereszt
csigolyán, oldal szélei a kereszt csípizülefc, 
felé feküdtek. Felső (5.5 cm hosszú) széle 
mély (1.5 cm) behasadás által két szarvra 
van osztva; a barázdába majdnem lúdtoll vas
tag, a függér oszlásában eredő ütér halad be, 
melynek ágai jobra-baira behatolnak, Alsó (9.5 
cm) széle sima, balfelől azonban mégis gyenge 
besüppedést mutat, melyben a bal húgyveze
ték fut le és két kis ütér nyomul be. A bal 
(9 cm) szél függőleg halad le, felső harma
dában egy cm. mély, ferdén alá felé és előre 
futó hasadással bir, melybe a bal csip-
ütórből eredő, vastag ütér jut be. Jobb 
(10 cm. hossza) széle felülről és belülről alá
felé és kifelé fut s. közepe táján mély ba
rázdát mutat, mely mellfeló a jobb vese
kapuba folytatódik és a jobb urétert befogadja, 
hátrafelé pedig felső és alsó szárra oszlik, 
melyekbe egy-egy holló-toll vastag ütér (a 
jobb közös és belső csipüterből) bemélyed. 
Mellső felületének jobb felső harmadában ered 
a jobb uréter 4 vastag ággal ;„ a középtől 
kissé balra 5 ággal a bal uréter, s mindezen 
ágaknak megfelelőleg csekély vagy mélyebb 
barázdák vannak, melyek miatt a melso felü
let rendetlen lebenyekre oszlik; a legnagyobb 
köztük a jobb alsó negyedet foglalja el s 
igen vastag, ugy, hogy a vesének mintegy 
harmadát teszi, A hátsó felület lapos sima 
a szélektől áthaladó barázdák keskenyek és 
csakhamar elenyésznek, csupán az alsó szél

től jövő ér a vese hátfelület közepe felé. A 
vese legnagyobb vastagsága (jobboldalt alól) 
3 cmnyi és térfogata 198 köb cm — holott 
egy rendes nagyságú vesé-é 150—170 köb cm. 
Rövid húgyvezetékei rendes módon fakadnak 
a hólyagba. 

Egyes henger vese körülbelül oly mó
don fejlődik, mint a patkó vese, csak hogy 
az .egyik vagy mindkét vese tetemesb hely
zet változása folytán az alsó végében össze
nőtt két vese nem patkó alakot mutat, ha 
nem laposra nyomott hengert képez, mely a 
gerincz oszlopon harántul fekszik, vagy a ge -
rincz oszlop egyik oldalán nyúlik el. Utóbbi 
esetben a vese felső része az azonos oldali, 
—- alsó része pedig az ellenoldali vese által 
képeztetik, melynek húgyvezetéke a végbél 
mögött az ellen oldalra tér és ott fakad a 
hólyagba. Ilyen vesét előadó jól kifejlett írj • 
donszült fiúban talált. A vese a gerinezosz-
lop baloldalán fekszik 6'8 cm hosszú 2'5 cm 
szóles 1'8 vastag; felső vége a rekesz váju-
latban a 11-ik borda hátsó végének megfe
lelőleg fekszik, alsó vége a csipő árokban a 
keresztcsip izület magosságáig terjed. Térfoga
ta 16'2 köb cm, holott hasonnagyságu figyer-
mek egyes veséje 9'5—10 köb cm. Alakja 
lapos henger, melynek végei kissé befordul
tak ugy, hogy hosszacska babhoz lesz hason
lóvá. Felülete a szokásos magzatkori lebe-
nyességet mutatja és két vese .kapuval bir. 
A felső befelé tekint és alól mély bevágány-
nyal van elhatárolva, mely előre és hátra 
folytatódva a felső vesét az alsótól elválaszt
ja, oly módon, hogy a két vese közti határ 
csak a külső felületen nincs megjelölve. A 
belőle eredő bal húgyvezeték az alsó vese 
mellfelületén halad le s aztán a rendes mó
don a hólyagba ér Ezen felső kapuba két, 
egymás alatt a függérből eredő ütér halad 
be, melyek közül a felső a mellék veséhez ad 
egy ágat. 

Az alsó vesekapü egészen mell felé van 
irányozva s egy barázdát bocsát felfelé, mely 
a felső kapuig terjed és a lefutó bal 
urétert befogadja. Ezen barázdába, kis ütér is 
hatol be; egy másik barázda az alsó kapu 
alsó szegletéből befelé tart s itt egyvalami
vel nagyobb ütér találtatott mind kettő a 
hasi függérből ered a kissé jobbra és lefelé 
húzódott alsó fodor ütér felett. Az alsó ka
puból kijövő hugy vezeték ama utóbb emii
tett barázdába egyenesen befelé, ezentúl alá 
felé és jobbra fut, a végbél mögött.az előfok 
magasságán a gerinczoszloppal kereszteződik, 
majd a jobb közös csíp ütér és köldök ütér 
beloldalán le és előre halad a hólyag ütér 
eredéséig, hol a amazt elhagyja és rendes mó
don a hólyagba nyílik. 

Hogy a bemutatott esetekben két ösz-
szeoívadt vesével van dolgunk, rendszerint azon
nal constatálható azon körülményből, hogy leg
alább két húgyvezeték találtatik, melyek le-
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folyás és beszájadzás szériát, mint jobb és | 
baloldali könynyen felismerhető. De ismére- | 
tes, hagy rendes alakú vesék mellett is nem j 
ritkán eltérések fordulnak elő a hugyveze- í 
téknek lefutásában és megtörténik, hogy | 
vese összenövéseknél is a két uréter közel [ 
egymáshoz, vagy egymás felett a holyágban i 
szájadzik, hogy a két uréter összenő vagy 
egyik közülök elcsukódik és összetöpörödik, 
s ha egyszersmind a két vesetelep összenö
vése semmi határ által nincs megjelölve és a 
lepény- vagy henger vese igen kicsiny, akkor az 
összenőtt vese hibásan egyesnek vétethetik és 
csak különösen kedvező körülmények fogják 
a vizsgálót a helyes kórismére vezetni. Érre 
nézve felhozza Foerster esetét (VirchowAr-
chíw 13-ik köt. 275 lap, — és Foerster 
Missbildungen 12 tábla 28 ábra), mikor hal
va szült fiúban a bal vese hiányzott, a va
lamivel nagyobb jobb vese alakja rendes 
vesének megfelelt, összeolvadásnak semmi 
nyomát sem mutatta. A belőle eredő kitá
gult húgyvezeték azonban a végbél mögött 
balra futott és ott fakadt a holyagba, hol a 
bal uréter nyilni szokott, •— jobboldali húgy
vezetéknek nyoma sem volt. Foerster az ese
tet ugy magyarázta, hogy a bal vese eredeti 
hiányánál az egymás mellett fekvő két hugy 
vezeték összenőtt és csak a jobb.uréter fel
ső és a bal alsó része maradt meg. Klebs e 
magyarázatot visszautasítva, azt veszi fel, hogy 
a jobb vese eredeti hiánya és a bal ve
se vele született helyzet változása van jelen. 
Előadó az utóbbi magyarázatot is tévesnek 
tartja, miután a leirás és rajz szerint az 
egyes jobb vese a rendes helyen fekszik, 
holott az áthelyezett vesék kivétel nélkül 
sülyedést mutatnak s azon véleményben van, 
hogy ez összenőtt henger-vese volt, mely ere
detileg két uréterrel bírt; utóbbiak közül a 
jobb az első magzatkorban eltöpörödött és 
elenyészett. 

Az összenőtt vesék súlya s térfogata a 
leirt három eset [egyikében sem éri el két 
külön fejlődött vesének nagyságát, hanem sok
kal kis sebb, és pedig annyival inkább, mi
nél szorosabb az összenövés, — teljes analógiá
ban azon törvénynyel, melyet Kauber (Theorie 
der excessiven Monstra-Virchow Archiv 74. 
k, 96—100 1.) a kettős torzokra nézve cons-
tatált. így tehát a v e s e ö s s z e n ő t t s é g 
n e m c s a k l á t s z ó l a g , h a n e m l é n y e-
g i l e g i s k é p z é s i h i á n y o k s ó r á b a 
t a r t o z i k . 

Az egyes vese második alakját illető
leg, előadó 28 éves asszony veséjét mutatja 
be. A balvese a rendes helyen fekszik, bab 
alakú, nagy (13'3 cm. h..5-3 cm. sz., 3.5 cm. 
v., térfogata: 185 köb. cm.), rendes hugy-ve
zetékkel és véredényekkel bir. A jobbvese 
látszólag teljesen hiányzik, de pontos vizsgá
latnál az utolsó ágyék-csigolya és az előfok 
jobboldalán, hájba burkolt, petyhüdt, mirigy-

I szerű képlet találtatott, mely 4 cm. hosszú, 
1—2 cm. szóles és 0-2-—0-3 cm. vastag, szi-

| vos bőrtapintatu, halvány vereses szürke, 
í egyenetlen sima felületű; —r- metszlapján ros-
i tos szövetben fehéres sárga csíkokat és pon-
i tokát s vöröses szemcséket látni. Vastagabb 
i és egyenes külső széléhez egy milimeter vas

tag, 4 cm. hosszú ütérke fut, mely a jobb 
közös csipütér belfelületén ered; — domború 
keskeny belső szélén ós melső felületén ösz-
szesen 5 egészen apró viszér ered, melyek a 
medencze űrbe haladva a belső csipvisszérbe 
és ágaiba fakadnak. Vese-medencze,— húgyve
zeték egészen, hiányzik s a holyágban jobb 
uréter nyilasának nyoma sem látható; Gór
csői vizsgálatnál a rostos szövetben egyes, 
szemcsés sejtekkel telt, kanyatulatos mirigy 
csatornákat, feltűnő vastag falzatá véredé
nyekét ós gyéren elszórt edény csomókat, (ve-
segomolyt) találni tömeges kötszövettel körül
nőve. -E képlet kétség kivül jobboldali vesé
nek felel meg, mely magzat korban ismeret
len okból elsorvad, még mielőtt a rendes hely
re felszállott volna* 

Az egyes vese tiszta esetére nézve elő-.: 
adó középkorú férfitől származó balvesét 
mutat be. A vese igen nagy (13-4 cm. hosszú 
6.3 cm. szóles, 5 cm. vastag, 250 cm. térfo
gattal), durva szövegű, tiszta és sima bab alak
ja az összeolvadás nyomát sem mutatja és 
kissé vastag húgyvezetéke szabályszerű, bal 
uréternek megfelel. A másik húgyvezetéknek, 
a jobb vesének durványat sem lehetett lát
ni. Előadó az ilyen eseteket a ritkaságokhoz 
számítja, de még ezeknél is a felemiitett es
hetőségek tekintetbe vételével annak lehe
tőségét nem zárja ki, hogy egyik húgyveze
ték összetöpörödéssel és elenyésztésével járó 
hengerveséknek vehetők, vagy oly egyes ve
séknek, hol a másik vesetelep és hugyveze» 
ték igen korai magzat életben tönkre ment 
és idők folyián nyom nélkül eltűnt. így pl. 
Meschede esetében(Virchow Arch. 33 k. 54 1.) 
melyben balvese teljesen hiányzott, a hólyag 
baloldalán redős nyákhártya mélyedés volt, 
melynek megfelelőleg a hátsó hólyagfal kül-
felü'etén sok apró gurdélylyal ellátott, egyéb
ként teljesen zárt, tojás nagyságú tömlő volc, 
melynek felső végétől üres köteg indult fel
felé ; utóbbi majdnem a balvese tájáig fel
haladva a hashártya alatti kötszöveiben va
kon végződött. 

A vesék veleszületett helyzetváltozásá
ra vonatkozólag előadó felemlíti, hogy nem
csak összenőtt ós egyes vesék, hanem jól 
fejlődött kettős vesék is rendellenes hely
zetben találtatnak. Eltekintve azon felet
te gyakori esetről midőn a ve3e kapu elő
re néz, nemritkán előfordul, hogy egyik vagy 
a másik vese, vagy mindkettő mélyebben a 
gerinczoszlop mellett fészkel, vagy akár a kis 
medenczében, mikor is a húgyvezeték ennek 
megfelelőleg rövidebb és a véredények rend-
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ellenes módon a legközelebbi nagy edényből 
erednek. Erre nézve 28 éves nő hullájában 
talált veséket mutat be. 

A jobb vese a rendes helyen fekszik 
szabályos alakú, véredényei, húgyvezetéke 
rendesek; a bal vese az előfokon harántul fek
szik, rendetlen lebenyes, köldöke s kissé tágult 
medencéje mellfelé van irányozva, 9-5 cm.hosz-
szü, 7-5 cm. széles, 4'5 vastag, 122 cm. térfo
gatú (a jobb 173 cm.), — húgyvezetéke 15 cm. 
hosszú, míg a jobb 22 cm. — Kétütere van, a na-
gyobbafüggér mellső felületén ered 2'5 cmrelaz 
alsó fodor ütér alatt, balra és lefele futván 
a vese bal szélének felső részén levő mély 
árokba jut, melynek mentén a mellfelületen 
levő kapuba ér ; a kisebb ütér a jobb kö
zös csipütérből ered, közvetlen a függér osz
lása alatt és jobbra és alá fele futván a vese 
jobb szólének felső részében kezdődő, mély 
barázdában halad a vese kapu jobb részéhez. 
A két barázda által a vese mellfelületén dió
nyi lebeny különittetik el, minek folytán a 
visszamaradt veserész melülrül tekintve ugy 
néz ki, mint kisebbszerü patkó vese, melynek 
összekötő alsó részén a húgyvezeték halad 
le. Visszerei az litereket kisérik, a jobbol

dali, az ürös vizór kezdetébe ömlik, a balol
dali pedig a felette tág félpáratlan vízőrbe, 
mely rendellenes ág által a bal csipvizérrel 
áll összeköttetésben ós a belső szemérem 
viszeret, valamint a rendes helyen fekvő bal 
mellek vese visszerét is elfogadja. 

A vesék veleszületett rendellenes fekvé
seinél a mellékvesék mindig helyt marainak 
s előadó ismételten meggyőződött arról, hogy 
egyoldali vese hiánynál, illetőleg egyik vese 
alant fekvésénél a hasonoldali mellékvese 
párjánál nagyobb volt, a mint azt már Cru-
veilhier találta. Előadó a fokozott növést az 
ellennyomás csekélyebb voltának tulajdonítja. 

Végre felemlíti, hogy a vese veleszüle
tett helyzet változásai a legtöbb ,-esetben 
esetleges boncztani leletek s orvosgyakorla
ti jelentőbéggel csak annyiban birnak, a meny
nyiben a rendellenes helyen fekvő vese daggal 
felcserélhető, fagy a medence szűkülései 
miatt a szülést nehezíti, vagy a szülés ala,tt 
reá gyakorolt tartós nyomás miatt meglobo-
sodik, a mint ezt Cruveilhier egy esetben 
észlelte(Traitéd'anatomie path.gener. t.I. 722.) 
A bemutatott példányok mind csak esetleges 
leletekkint találtattak. 
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A társulat szaküléseit és természettudományi estélyeit a f. 1878-dik évben május, június, július, augusztus, 
szeptember hónapok kivételével minden hónapban a következő rendben tartja: a természettudományi estéiyeket le
hetőleg a hónap első szombatján; az orvosi szaküléseket a hó 2-ik péntekjén; a természettudományi szaküléseket a 
hó 3-ik péntekjén. Netalán bekövetkező eltérések közzé tétetnek-
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