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Körülbelül egy éve, hogy a »Ter
mészettudományi Közlöny «* két divatos 
méregről: a morfiumról és az étherről 
hozott hosszabb közleményt, és már is 
egy újabb, az említetteknél még hatható-' 
sabb méregről beszélnek — egyelőre 
csak a szaklapok.

Ki ne emlékeznék vissza ama 
rendkivüli mozgalomra, mely mintegy 
két év előtt az orvosi világban meg
indult, midőn Dr. F r e u d, bécsi orvos 
felhivására a közfigyelem a koka-növény 
feléfordúlt; az indiánusok amaz »isteni 
növénye« felé, melytől az éhes jóllakik, a 
gyenge megerősbül, az el csüggedtnek új 
reménye leél és a kétségbeesett minden 
bajáról megfeledkezik!« Azóta az e 
növényből előállított alkaloid, a kokain, 
közszájon forog és úgyszólván diadal- 
útját már egész Európán át megtette; 
nevezetesen »mint fájdalom-csillapító és 
érzéstelenítő szet« száz meg száz esetben 
kipróbálva, csakhamar útat talált magá
nak a szemészeti és gégészeti műtételek
nél, mint olyan szer, melynek alkalmazá
sával még a legérzékenyebb szerveken 
is (minő a szem, á gége stb.) legnagyobb 
nyugalommal végezhet az ember minden
nemű műtétet. Joggal sorozhatták^ tehát 
a kokaint ama kitűnő orvosszérek közzé, 
melyek értéke, tekintettel hatásukra, el 
nem vitatható. És értéke még fokozó
dott, midőn kiderült, hogy hathatós 
ellenszer a morfinízmus és alkoholizmus 
ellen. Csodás ha'tásai, mint fájdalom- 
csillapító és érzéktelenítő szert, abba a 
hírbe is hozták, hogy ép oly kitűnő zson- 
gító és étvágygerjesztő mint izgató; és 
csakhamar találkoztak is vállalkozó lel
kek, kik ez utóbbi hírét felhasználva, 
árúba bocsátották a — lucus a non lu- 
cendo — kokain-liqueurt és a kokain- 
bort.

De csakhamar rossz hatásai is felme
rültek. Kezdetben csak egyes kellemet
len tüneteiről emlékeztek meg a szak

lapok, később már nem közönyös követ
kezményekről, míg utóbb komoly mérge
zésekről volt szó, melyek kivánatossá tet
ték, hogy az oly annyira megkedvelt és 
elterjedt orvcsszer alkalmazása szűkebb 
korlátok közzé vonassék és közhaszná
lata egészen eltiltassék. Mert ma már 
kisérletekkel bebizonyított tény, hogy a 
kokain nem kevésbbé kártékony hatású, 
mint a morfium és az éther. A » kokainiz
mus — mondja Dr. E r l e n m e y e r , *  
kinek észleléseit s tapasztalatait kivánjuk 
a következőkben ismertetni — méltán 
sorakozik az iszákossághoz és a morfi
nizmushoz, mint az emberiség har- 
mádik ostora; és miként az utóbbiak 
jelentékeny kárt okoz mindazok testében, 
lelkében és erkölcsében, kik áldozatáúl 
estek. Ezen kóros vágy fejlődésének még 
csak elején állunk ; de ha meggondoljuk, 
hogya morfium-kór kifejlődéséhez majd
nem egy évtized volt szükséges, míg a 
kókain-kór (cocainismus) már egy rövid 
év után megkezdte vészthozó hadjáratát 
az emberiség ellen; és ha saját, vala
mint idegen tapasztalatból a kokainnal 
való visszaélés rohamos növekvését lá
tom : nem kételkedem, hogy hatalmas 
ellenséggel állunk szemben, a mely 
ellen a tudomány, a körültekintés és 
az erős akarat fegyvereivel kell küzde- 
nünk. Ezért sietek azon 13 esetből 
merített tapasztalataimat közzétenni, 
melyeket rövid harmadfél hónap alatt 
szereztem.

 ̂ Az egyének között, kiket hosszabb 
ideig orvosoltam, vagy orvosi tanácsért 

-fordúltak hozzám, 11 férfi és két nő 
volt; nevezetesen 5 orvos, 2 orvos 
neje, 3 tiszt, 1 író, 1 földbirtokos és 
1 hivatalnok volt.

A kokain kórnak ezeken két alakját 
tapasztaltam: az egyikben csakis a 
kokain, a másikban a kokain és a 
morfium együttesen szerepelt. Vala
mennyi esetben megállapíthattam, hogy

* V .  ö . T erm . tud. K ö z i .  X V I I .  k ö t .  * D e u ts c h e  M ed iz in a lze itu n g  1886 ,
4 0 7 .  lap . 48 . szám .
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a kokain használatára vagy a Walle-féle 
ajánlat vezette az embereket, mely sze
rint a kokain az emberi szervezetre 
úgy hat mint az élvezeti szerek, s még 
sem idézhet elő kokain-kórt, vagy pedig, 
hogy a napi lapokban közzétett orvosi 
czikkek adtak rá alkalmat.

A kokainizmus fejlődésea következő 
módon történik : a morfinis t̂a vagy egye
dül vagy orvosi vezetés alatt kezd a 
morfiumról kokain segélyével leszokni; 
mi különböző irók közleményei szerint 
könnyű szerrel jár. Azonban ezeií kísér
let a legtöbb esetben meghiusúl! A mor
finista hozzászokik a kokain befecsken
dezéséhez is anélkül, hogy megszokott 
morfiumadagát csökkentette volna. Azon 
esetben pedig* ha sikerült a mor
fiumot kokainnal helyettesítenie, csak 
csöbörből vödörbe ju to tt: megszabadúlt 
ugyan a morfiumtól, de a kokain ugyan
csak bilincsekbe verte.

A kokain hatása elevenítő, ingerlő, 
erősítő, de csak rövid időre; e hatást 
ismételt befecskendezésekkel kell mindig 
megújítani, valamint az egyes befecsken
dezések adagát is nqvelni.Ily módon min
dig nagyobb és nagyobb adagokhoz jut 
az ember. Már szívesen válnék meg tőle, 
de nem képes! A kokain hiánya a 
szervezetben különböző kellemetlen/ 
kínos érzetekben nyilvánúl, melyek az 
embert munkára képtelenné teszik; ko
kainra van tehát szüksége, hogy dolgoz
hassák, kokain után vágyódik, a kokain
nak betegévé válik. Hogy itt valóságos 
kokain-kórról van szó, a visszaesésekből 
is bebizonyúl, melyek, mint itt megelőző
leg megjegyzem., a morfium-kokain- 
kórnál sokkal hamarább lépnek fel, mint 
a tiszta morfiumkórnál és melyeknél az 
illető beteg nem morfiumhoz, hanem 
kokainhoz nyúl.

A kokainizmus további fejlődéséhez 
még egy másik mozzanat járúl, t. i. a 
rendkívül gyorsan bekövetkező romboló 
hatás, melyet a kokain »testre és lélekre 
egyaránt gyakorol«. Hogy attól meg- 
menekedjék, a tisztán kokaint befecs 
kendező a morfiumhoz nyúl, és ezt ezen
túl kokainnal együtt használja; a morfio-

kokain fecskendező a morfium adagokat 
a kelletén túl nagyobbítja és azonkívül 
még az opiumhoz és a chlorálhoz is 
hozzá folyamodik. Egy, két, sőt több 
grammos morfium-adagokat és azon
kívül 1— 3 gramm chinint fecskendez 
be naponként; esténként pedig lehető
leg még néhány gramrü chlorált, miként 
ezen betegeknél ismételve tapasztaltam.

A kokaimzmus tüneteinek elbeszélé
sénél lehetőleg külön választom a mér
gezésieket a szer megvonásából kelet
kezett tünetektől s először is az előb- 
biekről szólok.

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy 
a befecskendezés helyein, a bőr alatti 
sejtszövetben; kemény csomók képződ
nek, melyek a mogyoró nagyságát is el
érik és hónapokig megmaradnak. Ki
mutattam továbbá, hogy a kokainnak ér
bénító hatása van; növeli az érlüktetést 
és elernyeszti a verő érrendszert; végre 
lélekzésbeli zavarokat és izzadságot idéz 
elő. Kiváló mérgezési tüneteihez tartoz
nak a legkülönbözőbb edénymozgatásbeli 
s lélekzésbeli zavarok, de a magán- 
kívüliét, 'az ájulás sem hiányzik. Hogy 
pedig a tartós edényszélütés nagy veszé
lyeket rejt magában, ismeretes. Nem 
is tanácslom, hogy a kokainistát chloro- 
formmal altassák e l !

A test nagyobb kokain-adagokra 
rohamosan első vány odik. Betegek, kik 
évek hosszú során át morfiumhoz voltak 
szokva és táplálkozásuk aránylag mindig 
jó volt, attól a percztől kezdve, hogy 
nagyobb kokain-adagokat vezetnek be 
a. szervezetbe, feltűnően veszítettek testi 
súlyukból (2 o— 3o(százalékot néhány hét 
alatt). E mellett a rendes táplálékok 
mennyisége nem csökkent, gyomor- 
hurutjok nem volt. A betegek még jóval 
rosszabb színben vannak mint a tiszta 
morfinisták. Arczuk színe sápadt, majd
nem halottszerű, szemeik beesvék, izom
zatúk petyhüdt. »

Mint a lelki mérgezés tüneteihez 
való átmenetet, felemlítem az álmatlan
ságot, mely a kokain hatásakép csak
hamar jelentkezik. Ez az álmatlanság 
okozza leggyakrabban, hogy a morfium
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használatához fordúlnak, vagy a mor
fium-adagot fokozzák, vagy végre még a 
chlorálhidrátot is hozzácsatolják.

Nagyon vészes a kokain hatása ma
gára az elmére. Mint a kokainizmus leg
súlyosabb tünetét megemlítem azt az 
elmeháborodást, mely a heveny zava
rodottság alakjában (üldözéstől való 
félelem) lép fel. Morfio-kokainistáim 
közül hárman a tébolyodtak házában 
voltak ; az elmezavarodás mind a három
nál a kokain hatása alatt tört ki, s mind
hárman ugyanazon egy alakban bete
gedtek meg! Nem mindegyiknél fejlődik 
ki az elmeháborodás a közveszélyességig, 
vagyis az intézetben való gyógyítás 
szükségességeig, de a legtöbb kokainistán 
föllépnek látásbeli csalódások, fejlődnek 
múló elmebeli zavarodások, továbbá 
általános elmebeli gyengeség mellett, 
az emlékező tehetség fogyatkozása és 
végül az elnyomottság téveszméje.

Az elme megháborodásának egy 
niásik tünete, melyre igen nagy súlyt 
szeretnék helyezni, mivel igen gyakran 
fordúl e lő : a társalgásban és levelezés
ben nyilvánuló rendkívüli hosszadal
masság. A kokainisták úgyszólván, 
jegyzetekkel« szoktak beszélni és írni; 
sohasem készek; mindig van valami 
közbeszúrni való mondatuk, ismétlésekbe 
esnek, sőt egyeseknek valódi szenve
délyük ívekre menő leveleket írni. Ennek 
gyakorlati következménye az, hogy hiva
talos ügyeikkel sohasem készek; egész 
napon át késő éjszakáig szüntelenül dol
goznak és sokkal kevesebbet képesek 
végezni, mint a mennyit a kokain hasz
nálata előtt rövidebb idő alatt végeztek.

Ha ez a tünet a morfinisták emlékező 
tehetségének fogyatkozásához csatlako
zik, akkor a kokainistákkal való társalgás 
valóban borzasztó! Volt alkalmam egy 
morfio-kokainkóros orvost megfigyelni, 
ki, mint speczialista, házában fogadott 
betegeket s a két említett tünet egye
sülése miatt, zavar és konfúzió tekin
tetében, a lehető legképtelenebb dolgo
kat vitte véghez. Egy-egy ívre terjedő 
levelekben okadatolta betegeihez inté
zett honorárium-követeléseit ; a beteg

megvizsgálása alkalmával egyik tárgyról 
a másikra ugrott, é§ untig ismételte a 
kérdéseket; egyik napról a másikra el-

* felejtetté rendeléseit és nem tudta, me
lyik órára rendelte magához az egyiket 
s a másikat; veszekedett velők, ha 
hozzá fordúltak, meghazudtolta állításai
kat rendeleteit illetőleg, annyira hogy 
mindenki bolondnak tartotta. Ez az 
ember azóta sülyedt szellemileg ennyire, 
mióta kokaint fecskendezett be magának.

A szernek megvonásából eredő tüne
tek nem igen változatosak és nem is 
igen hevesen lépnek fel. Egyszerű azaz 
nem komplikált kokainkórt még nem 
volt alkalmam megfigyelni és gyógyítani, 
és e szerint tapasztalataimat kizárólag 
csak a morfió-kokainistákról közölhetem.

Én eddig három módozatban kisér
tettem meg az elvonást: i. a kokaint 
egyszerre vontam meg, de megmaradtam 
a morfium-adagánál; 2. a kokainnak meg
vonásán kívül lassan csökkentettem a 
morfium-adagot is ; 3. egyidejűleg lassan 
csökkentettem a kokain és a morfium 
adagait.A megvonás következményeiként 
első helyen jelentkeznek az edénymoz
gató idegek körébe tartozó tünetek; 
úgymint szívdobogás, szívgyengeség, 
lélekzésbeli zavarok (nehéz lélekzés) 
és magán kívüliét, vagyis ájulás. He
vességük látszólag egyenes arányban 
áll a megtagadott adag nagyságával 
és a gyógyítás gyorsaságával. Hogy ez 
az ájulás tisztán a kokainnak tulaj 
donítható, abból is következik, hogy 
akkor lép fel, midőn a kokaint rög
tön beszünteti, s a morfiumot a szokott 
adagban adja az ember tovább is. É11 
ezt a kokainszülte ájulást ismételten 
tapasztaltam, még akkor is, midőn a be
teg naponként öt decigramm morfiumot 
kapott. A kokain-megvonás egy további 
igen fontos tünete a lelki hangulat je 
lentékeny nyomóttsága és az akarat
erőnek rendkívüli fogyatkozása. Oly jaj
gatást, sírást, panaszkodást és nyögést, 
oly lelki erőtelenséget és demoralizácziót, 
oly fokozott hajhászását az izgató szerek
nek, a milyent morfio-kokainistáknál 
tapasztaltam: nem láttam még a lég-
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kórosabb morfinistáknál sem. E demo- 
ralizáczió igen tartós; ebben különbözik 
a morfinista a, kokainistától. A morfinis
tának a megvonással járó gyógyítás be
fejezése, és annak a kijelentése, hogy 
ez az utolsó befecskendezés majdnem ki
vétel nélkül örvendetes s gyakran elér- 
zékenyülő erkölcsi felindulásában az 
orvos és az ápoló személyzet iránt forró 
köszönet- és hálanyilvánításban talál 
kifejezést, még abban az esetben is, 
midőn a legkevésbbé sincs rajta segítve: 
ellenben a kokainista előtt ez az érzés 
ismeretlen; ő nem ismeri a sikerrel koro
názott megvonás örömét, ő eltompultan

és búsan tovább is ordít kokain u tán ! 
Ebben a hosszan tartó demoralizáczió- 
ban rejlik egyszersmind a visszaesés
nek jóval fokozódottabb veszélye is.

Szomorú kép az, melyet imént 
vázoltam, de tartok tőle, hogy még 
nem -eléggé sötét színeket használtam. 
A ki a kokain áldozatának gyors, 
hirtelen való testi, lelki és erkölcsi 
megsemmisülését látta, az felhagy min
den optimizmussal, mellyel addig a 
kokain iránt viseltetett. A kokainon kívül 
csak egy anyag van még, mely hasonló 
pusztítást visz véghez: a pájinkac !

D r . W e i s z b é r g  Z s i g m o n d .

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.
P a s t e u r  v e s z e t t s é g -g y ó g y í t ó  e l 

j á r á s á r ó l . P a s t e u r  a franczia 
tudományos akadémia múlt évi no
vember 2-diki ülésén ismertette veszett- 
ség-gyógyító oltásainak e? edményét.

E jelentés szerint 1886. október
31 -dikéig a P a s t e u r  intézetébenösz- 
szesen 2490 ember részesült gyógyító 
oltásban. A beoltottak a földnek majd
nem minden polgárosúlt népéből kerül
tek ki. Ausztria-Magyarországból is
5 2-en kerestek oltalmat a szörnyű beteg
ség ellen. A legnagyobb számot azon
ban természetesen francziák teszik: 
Francziaországból és Algirból összesen 
1726. Az idegeneket leszámítva is elég 
tekintélyes szám ez arra, hogy az eljárás 
értékét az eredményből meg lehessen 
Ítélni. Meghalt közűlök 10, tehát, 
ha a halottak számát az 1700-hoz 
viszonyítjuk, minden 170-re esik egy- 
egy halálozás. Ezek az adatok már egy- 
magukban is a módszer helyességét 
bizonyítják. Megerősíti ezt még az a 
körülmény, hogy a gyógyító oltásban 
nem részesültek közül aránylag nagyon 
sokan haltak meg, pedig bizonyosan 
feltehető, hogy olyan franczia nagyon 
kevés volt, ki a veszett kutya marását 
követő félelmes baj ellen nem keresett 
segítséget s még e kevesekből is 17-en 
haltak meg veszettségben.

További nyomós bizonyítékot szol
gáltatnak az eljárás helyes volta mellett 
a párisi kórházak kimutatásai, melyek
ből — különösen 1880— 1885-ig — 
biztosan meg lehet tudni, hogy éven
ként hány ember halt meg veszettség
ben. Az alatt az 5 év alatt összesen 
60 halálozás fordúlt elő, tehát éven
ként átlagosan 12, de egyik-másik 
esztendőben még több is, pl. az utolsó 
évben 21. Ellenben 1885. november 
i-seje óta, mikor P a s t e u r  a gyógyító 
oltást megkezdette, mindössze hárman 
haltak meg veszettségben, s ezek közül 
is kettő nem részesült gyógyító oltás
ban. A harmadikat ugyan a P a s t e u r  
intézetében ápolták, de nem azt az 
erélyesebb éljárást alkalmazták, melyet 
folyó év szeptember i-seje óta hasz
nálnak.

Kezdetben a gyógyítás minden eset
ben egyforma volt s abban állott, hogy 
10 napon keresztül a megmart egyén 
minden nap egy*egy befecskendezést 
kapott a bőre alá húslevesben eldör
zsölt veszett nyúl-gerinczvelőbol, még 

, pedig kezdve a 14, végezve az 5 napig 
szárított velőn. Nem vették számba, 
hogy a megmartak kora és neme, a 
sebek száma, nagysága és helye, vala
mint a megmaratástól a gyógyítás meg
kezdéséig lefolyt idő módosíthatja az
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