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A bántalom ismeretlen okból indul ki, befolyással bír a kor, a 
nem, és az öröklékenység, mennyiben a család több tagjainál és leg
inkább fiúgyermekeknél fordul eló', lassan terjedve súlyosbodik, mig 
a légzési izmok elfajulása fulladási halálhoz, vagy a tüdő részéről 
complicatiókhoz vezet. Kezelésénél a nervinák szerepelnek, ezeknél 
nagyobb sikerrel az izmok korai villamozása és massirozása. 

3. Blattá germanica és annak petezacskója emberi fülben. *) 

Bemutatja Dr. Genersieh Gusztáv, belgyógyászati tanársegéd. 

Tisztelt szakülés ! 
A napokban M. V. 20 éves reform, cselédleány azon panasz-

szal jelent meg ambulantiánkon, hogy éjjel bal fülében jelentkező 
fájdalom által felébresztve, úgy érezte, mintha fülében bogár mozogna, 
és hallása is tompult. Megkisérlette ugyan az állítólagos bogarat el
távolítani, de csak a mozgást sikerült megszüntetnie. Fülfájdalma, 
fülzúgása és főfájása miatt orvosi segélyt kér1. 

Fülét tükörrel megvizsgálva, a csontos, és hártyás halljárat 
határán függélyesen álló, rózsaszínű és harántcsikolattal biró testet 
vettem észre, melyet barna fülsárhoz hasonló tömeg vett körül. Fül-
fecskendés alkalmazása mellett előbb a fülben megpillantott test jött 
ki, majd egy barna tömeg, mely a vízben bogárrá terült szét, mind
kettő meg volt dögölve. 

A bogárban a nép nyelvén „muszka" név alatt említett állatot 
ismertük fel, a mellette levő harántcsikolatos testben álczáját vél
tük látni. 

Nagyon érdekelt azon kérdés, vájjon az álczaszerű test a mel
lette levő bogártól származik-e, mert ha igen, úgy eldöntöttnek vél
tem azon feltevést, hogy a bogár a fülbe mászott, s ott az eltávo-
lítási kísérletek által megölve, kínjában lepetélt. 

Ezen kérdésre Dr. Bálint Sándor, állattani segéd őr úr, kinek 
e helyen is köszönetemet fejezem ki, szives volt szakszerű feleletet 

') Benmtattatott az Erdélyi Múzeum egylet orvostermészettudományi 
szakosztályának 1890. szept. 19-én tartott ülésén. 
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adni, midőn azt írja: „Az átküldött rovar Blattá germanica, mely az 
orthopterumok rendjében a futók csoportjába tartozik. Mielőtt a 
periplaneta orientális bejött volna Európába, ez volt a „svábbogár." 
Ma már a házakban csak szórványosan fordul elő. A mellette levő 
tokocska nem álcza, hanem a blattá petezacskója." 

A leány tovább még azt is beszélte, hogy a konyhában igen 
sok a muszkabogár és hogy ezen éjjel kendő nélkül hált. Tehát annál 
valószínűbb, hogy a bogár tényleg az alvó leány fülébe mászott. 




