
Különfélék.

A rovarok és a feríözö betegségek. ^) A legújabb kísérleti

vizsgálatokból kiderült, hogy a váltóláz terjesztésében némely szú-

nyogfajoknak lényeges szerepük van. Már régen gyanúba vették

az orvosok és nélriol a köznép is a szúnyogokat, de csak a leg-

újabb vizsgálatok tették kétségtelenné, hogy a váltólázat okozó
plasmodiumok a szúnyogok testében szaporodni és tovább fej-

ldni képesek, valamint hogy az ilyen fertzött szúnyogok csípé-

sük által embertl-emberre átolthatják a váltólázat. Kivált az Ano-
pheles claviger és úgylátszik a Culex pipiens nev szúnyogok
tekinthetk veszedelmeseknek, A búvárok a plasmodiumokkal fer-

tzött szúnyogok nyálmirigyeiben is nagy számban megtalálták a

váltólázat okozó kis élsködket ; a mikor a szúnyog csíp és vért

szív, nyálával beoltja a fertz plasmodíumokat a megcsípett

egyén vérébe Közegészségi szempontból nagyon fontos ez a do-

log, mert nyilvánvaló, hogy ha váltólázas beteg vérét szívják a

szúnj^ogok és a vérrel a plasmodíumokat is magukba veszik,

akkor más emberekre is átvihetik a fertz anyagot, mikor azokat

csípik. Grassi a maláriás betegek lakásaiban összefogdosott Ano-
phelesek 75o/o-ában megtalálta a malária parasitát. Hidegebb id-
járás esetén azért nem fordulnak el friss váltóláz esetek, merc a

malária plasmodiumok a szúnyogokban csak 20— 30*^ C körüli h-
mérsék mellett fejldnek; 13— 15*^ C.nál fejldésük a szúnyogban
megsznik A váltólázon kívül a sárgaláz terjesztésében is luda-

saknak látszanak a szúnyogok. Fontos több búvárnak (Yersin,

Nuttall. Sangrée, Simond stb.) az a lelete is, hogy a poloska,

bolha, tet és légy testében bizonyos fertz betegségek bacteriu-

mai több napon át is megélnek és fertz képességüket néhány
napon át megtartják, ami járványos idben nem közönbös dolog.

Igaz, hogy nincsen bebizonyítva, hogy az említett fertzött rova-

rok csípése feltétlenül fertzzön, de feltétlenül nem is zárható ki.

Simond pestises patkányok bolháit egészséges patkányokra bocsá-

totta és ezek megkapták a pestist ; kérdés, hogy a pestises pat-

kányok bolhái az embert hasonlóképen nem fertzhetik-e ? De ha
felteszszük is, hogy a fertz bacferiumokat testükben hordó ro

varok csípésükkel nem is oltják át a bajt az emberbe : még min"

dig forrásai lehetnek a fertzésnek az által, ha testünk valamel-

hámhorzsolásába jut vérük, vagy más nedve testüknek, a mely y
fertz bacteriumokat tartalmazza. Erre pedig meg van az alkaa

lom, ha pl. összenyomjuk ket s ezáltal a testükbe zárt bacte-

riumokat szabadokká te=zszük Azt sem kell felednünk, h ogy -

fertzött rovarok néha ételbe italba is belehullanak cs ez úton ia

terjeszthetik a fertz betegségeket. Dr. Aitjeszky Aladárs

1) A Szabad Lyceumban »A rovarok szerepe a fertz betegségek,

terjesztésében* czím alatt 190U. f;br. 5-én tartott felolvasásnak kivonata.


