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ADATOK
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MÉRGEZÉS KÓRTANÁHOZ.

ÁLLATORVOS-DOKTORI ÉRTEKEZÉS KIVONATA.

Irta:

BALÁZS SÁNDOR,
m. kir. állategészségügyi tanácsos.

A tápcsatornán át történő mérgezések ' a háziállatoknál 
aránylag ritkán fordulnak elő. Az állatok, ha módjukban áll, 
a tápszerek megválogatásában elővigyázók és ha csak éhség 
által nincsenek kényszerítve, a káros hatású anyagokat ösztö
nösen elkerülik. Az éhes állat azonban sokszor elfogyaszt olyan 
tápszereket is, melyek mérgező anyagokat tartalmaznak.

Rétjeink és legelőink takarmánynövényei között mindenütt 
fordulnak elő mérgező hatásúak is.

Hazai viszonyaink között a Kikirics (Colchicum), a Kékló
here (Melilótus), a Tiszafa (Taxus), a Bürök (Conium), a Szélfű 
(Mercurialis), a Csillagfürt (Lupinus), a Sisakvirág (Aconitum), 
a mák- és pipacsfélék (Papaver), stb. azok a leggyakrabban elő
forduló, méregtartalmú növények, melyek a legelő állatokra 
veszélyesek lehetnek.

A növényi mérgezéseknél azt tapasztaljuk, hogy a növényi 
mérgek hatékonyságára több körülmény van lényeges befolyás
sal, ú. m. a légköri és talajviszonyok, a növények fejlődési stá
diuma, életkora stb. Ugyanaz a növény nedves, csapadékban 
dús években mérgezőbb lehet, mint száraz időjárás mellett, más 
növény viszont friss, zöld állapotában erősen mérgező, míg 
száraz, széna korában elveszti mérgező hatását.

Állatfajok szerint is változik a méreghatás. A gyűszűvirág 
mérgével szemben sokkal érzékenyebb a ló, mint a szarvas- 
marha, a nadragulya erősen ható méreg a nagyobb háziálla
tokra, míg a juh, kecske, házinyúl és a madarak kevésbbé érzé
kenyek iránta.

A vizsgálataim tárgyát képező fodorsás iránt nagyobb érzé
kenységet mutat a szarvasmarha, mint a ló.



y  Egyik-másik növényi mérgezés a tünetek hasonlatossága 
miatt könnyen összetéveszthető más betegségekkel. Pl. az anya
rozsmérgezés az okozat azonossága miatt a járványos elvetélés
sel, az előbb említett fodorsás által okozott mérgezés a léptemé
vel téveszthető össze. Minthogy a fodorsásmérgezésnél a klinikai 
tünetek és a kórbonctani elváltozások nagyjában megegyeznek 
egymással, az összetévesztésre főleg olyan helyeken kínálkozik 
bő alkalom, hol a fodorsás előfordul és lépfene esetek is gya
koriak.

Hazánkban a Tisza és mellékfolyóinak árterületein majd 
mindenütt bőven terem a fodorsás, melyet vidékenkint fodros- 
harmat kásának, vizikölesnek, vízi mannakásának, pulykasás
nak, szeplőssásnak, gyilkossásnak neveznek. Ugyancsak a Tisza 
és mellékfolyóinak árterületein a lépfene előfordulása is gya
kori, tehát az egyiknek a másikkal való összecserélésére bőven 
van lehetőség.

Górcső igénybevételével a differenciális diagnózis felállí
tása nem nehéz. Hazai viszonyaink között azonban, sokszor 
górcső hiányában, egyedül a makroszkópos leletre támaszkodva 
könnyen megtörténhetik, hogy lépfene állapíttatik meg ott is, 
hol a fodorsásmérgezés esete forog fenn. Hogy pedig ez, nem
csak a statisztika, de az alkalmazott forgalmi korlátozások 
szempontjából nem közömbös, az könnyen érthető.

A fodorsást (Glycerin aquatica) — Linné szerint — Poa 
aquatica, tulajdonképen helytelenül nevezik különféle jelzővel 
ellátva ,,sás“ -nak, mert nem sás. Népies sás elnevezése onnan van, 
mert hosszúkás levelei hasonlítanak a sáshoz. Virágzata azon
ban inkább a köleséhez hasonlít. Linné determinálása szerint a 
Gramineaceak csoportjába tartozó évelő növény, mely csakis 
állandóan nedves, mocsaras helyeken nő. Szára és levelei a ná
déhoz hasonlók, levélhüvelyei hengeresek. A levelek széle érdes, 
lapjuk a gabona leveleihez hasonlók. Júliusban virágzik, magja 
ezt követőleg augusztusban érik. Klimmer a másodrendű, 
Strecker a negyedrendű takarmánynövények közé sorolja.

Fröhner, Klimmer és a többi megfigyelők szerint is, a sás
mérgezésnél a mérgezést az Ustilago longissima nevű üszög
gomba okozza, melynek telepei a fodorsás levelein barnaszínű, 
hosszúkás foltok alakjában rakódnak fel. Innen van a sásnak 
némely vidéken „szeplőssás“ elnevezése is.

Az Ustilago longissima az ivartalan szaporodáséi basidiu- 
rnos gombák — Basidiomycetes — csoportba tartozik és a 
növények föld fölötti részeit támadja meg. Hypháival (myce- 
liumaival) a gazda növényszövetébe hatol s így szerzi meg a 
táplálkozásához szükséges anyagot.

Az a körülmény, hogy a fodorsásmérgezés kerületemben 
évenkint számos áldozatot követel és ennek ellenére a hazai 
irodalomban még egyáltalában nem nyert említést, arra indított,
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hogy a róla rendelkezésre álló, de szétszórt és nem közölt ada
tokat összegyűjtsem. Ez által olyan adatok birtokába véltem 
jutni, melyek a fodorsásmérgezés lényegét megvilágítják, 
továbbá melyekből megismerve a mérgezés kórképét, ennek a 
lépfenétől való elkülönítése is lehetővé válik, minek érdekében 
etetési kísérleteket is szándékoztam végezni.

Ez oknál fogva igénybe vettem azokat a kartársaimat, kik
nek működési területe a sásmérgezés otthonos vidékekre esik és 
felkértem őket, hogy velem az e téren szerzett tapasztalataikat 
közöljék.

Az alábbiakban kivonatosan először felsorolom a kartár
saim által közölt adatokat, azután saját megfigyeléseim ismer
tetésére térek át. A kartársaim által tudomásomra hozott ada
tokból kitűnik, hogy a sásmérgezés következtében beálló vesz
teségek az általam megjelölt területeken, ha nem is olyan nagy
mérvűek, hogy ezek elhárítása céljából hatósági beavatkozásra 
volna szükség, de mégis elég jelentékenyek ahhoz, hogy ezekre 
a gazdaközönség és a szakemberek figyelme felhívassék.

*

1. Nagy Lajos, törvényhatósági m. kir. állatorvos, Pécs.
Előző székhelyén, Tiszaiökön, sásmérgezés következ

tében hirtelen elhullást észlelt és boncoláskor a savóshár- 
tyákon pontszerű vérömléseket, kisfokú lépduzzanatot ta
pasztalt.

2. Despoth László, járási m. kir. állatorvos Tiszalök.
Jelenlegi székhelyén személyes tapasztalatok gyűjté

sére még nem volt alkalma, értesülése szerint az itt három- 
élűsásnak nevezett sásféleség mérgező, különösen virág
zása idején, mikor a lépíenéhez hasonló tünetek közötti 
hirtelen elhullást okoz. A boncolás rendesen negatív ered
ményű. A sás széna korában már nem mérgező. Valószínű 
nek tartja, hogy a mérgezést a sás levelein élősködő üszög
féleség idézi elő.

3. Fancsalszky Ferenc, községi állatorvos, Polgár.
Működési területén az előző években sásmérgezés kö

vetkeztében több eihullási esetről hallott, ezeket az eseteket 
elődje vizsgálta meg. A gazdaközönség jól ismeri ezt a sást, 
veszélyesnek tartja, az ilyen sásos területeket nem legelteti.

4. Róna Sándor, községi állatorvos, Nagyhalász.
Háromélűsásnak ismeri ezt a sásféleséget. Több mér

gezési esetet volt alkalma megfigyelni. A mérgezést mindig 
zöld sás etetése után észlelte. A sás-szénát nem tartja mér
gezőnek. A betegeknél elesettséget, reszketést, mérsékelt fel-
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fúvódást, aritmikus szívműködést észlelt. Áz elhullás a leg
több esetben hirtelen következik be. Boncolásnál tüdővér
bőséget, a szívburokban savót és apró vérzéseket talált.

5. Kovács György, jm. kir. állatorvos, Kemecse.
Fodrossás néven ismeri ezt a sásféleséget. Három év 

alatt hét esetben volt alkalma megfigyelni az ilyen sás
fogyasztás után beállott mérgezést. Klinikailag ugyan nem 
figyelhette meg a beteg állatokat, mert az elhullás oly gyor
san következik be, hogy az állatorvos nem éri életben a 
beteget, mely igen rövid idő alatt elhull. A boncolás legtöbb
ször negatív. Néha heveny, vérömléses vékonybélgyulladást 
és a parenchymás szervek elfajulását észlelte. A sás-szénát 
nem tartja mérgezőnek.

6. Kolonnay Endre jm. kir. állatorvos, Kisvárda.
Egy esetben észlelt ilyen sásfogyasztás következtében 

beállott elhullást. Néhány betegnek tejben feloldott kese- 
i'űsót adott, ama feltevésben, hogy a tej fehérjéje az orga
nikus mérgeket megköti. Ez eljárás után jó eredményt 
észlelt.

7. Reich Zsigmond, jm. kir. állatorvos, Mándok.
A sásról a gazdaközönség azt tartja, hogy igen mér

gező, különösen eső után, vagy reggel, mikor még a sás 
harmatos. A néphit a sásmérgezés okozójának egy pókot 
tart, mely a sás levelein él, ezért a betegségről is úgy nyi
latkozik, hogy „az állat pókot kapott“ . Gyógyszerül tejet 
és mészvizet használt jó eredménnyel.

8. László Árpáid, községi állatorvos, Nyírbátor.
Egy, tiszai, nedves legelőn észlelt évekkel ezelőtt né

hány elhullást. Ezt a legelőterületet azóta kirekesztették a 
forgalomból.

9. Bállá Emil. ny. m. kir. állatorvos, Nyíregyháza.
Több mérgezési esetet volt alkalma megfigyelni. Az 

állatok a sás felvétele után támolyognak, reszketnek és 
pár percnyi görcsös vonaglás után elhullanak. Több hullát 
boncolt, de jellegzetes kórbonctani tüneteket nem talált.

10. Rády Béla jm. kir. állatorvos, Mezőkövesd.
Járásának tiszamenti részében észlelt többször sás

mérgezést. Az állatok lépfenéhez hasonló tünetek között 
hullanak el. A boncolásnál is lépfenéhez hasonló elválto
zások vannak. Szerinte a mérgezést a sás levelein tenyésző 
üszöggomba okozza.
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11. Dr. Kiss Ferenc, törvényh. m. kir. állatorvos, Miskolc.
A tiszamenti községekben hallotta a gazdaközönségtől, 

hogy a sás mérgező és hogy hirtelen elhullást okoz. Ügy 
mondják, hogy „csak belefal a marha“ és már megbeteg
szik. Gyógyszerül dohányt adnak az állatoknak.

12. Jcincsó Sándor, jm. kir. állatorvos, Sárospatak.
Működési területén a nép háromélűsás néven ismeri 

ezt a növényt és azt tartja róla, hogy ennek megevése után 
az állatok nyugtalanok lesznek, támolyognak, remegnek és 
gutaütésszerűleg hullanak el. Gyógyszerül meszesvizet ad
nak. Boncolásnál negatív leletet talált. Csak ritkán vannak 
a béltraktusban vérömlések.

13. Dr. Görcs Sándor, jm. kir állatorvos, Riese.
A Bodrogközben lúdsás néven ismerik ezt a növényt, 

melynek levelein barna foltok alakjában van felrakodva 
az Ustilago longissima nevű üszög. Igen kevés ilyen sás el
fogyasztása után egy órán belül elhull az állat. Gyógyszerül 
tejet, felzavart mocsárvizet szoktak adni jó eredménnyel.

14. Tóth Sándor, jm. kir. állatorvos, Encs.
Előbbi székhelyén, Tiszapolgáron, több mérgezési ese

tet észlelt a pulykasás után. A tünetek lépfenéhez hason
lók. Boncolásnál fulladási tüneteket talált. Gyógyszerül 
dohánylevet, meszesvizet, liqu. ammóniát szoktak alkal
mazni.

15. Czellóth János, törvényh. m. kir. állatorvos, Debrecen.
Csak hallomásból tudja, hogy Szabolcs megye egyes 

vidékein sásmérgezés következtében elhullások szoktak elő
fordulni.

16. Winkler Miksa, jm. kir. állatorvos, Mezőcsát.
Már régebb idő óta figyelemmel kíséri a járása területén 

lévő sásos területek legeltetési viszonyait. Megfigyeléseiről 
a következőket írja: „Nagy szárazságok idején, július és 
augusztus hónapokban, midőn a legelő fogytán van, az e 
vidéki gazda, a mélyebben fekvő, iszapos, pocsolyás helye
ken termett sás legeltetésére is rászorul, ekkor történnek 
azok az állatelhullások, mire azt szokták mondani, hogy 
„megölte a pulykasás“ . Közelebről vizsgálva a sás leveleit, 
látható, hogy annak felszínén hosszanti csíkokban a leg
külső sejtréteg hiányzik és a helyét rozsdás-barna, por
szem üszöggombák spóráiból álló anyag borítja. Ezen 
üszöggomba a Tisza- és a Hejő-folyók kiöntéseinek lapá- 
lyos, mocsaras helyein termett sásféléken tenyészik. Az
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állatok gyomrába jutva, néhány perc alatt kifejti mérgező 
hatását. Legérzékenyebb iránta a szarvasmarha, kevésbbé 
a juh és ló, míg sertéseknél nem észleltem elhullást. 
Szarvasmarháknál feltűnő gyorsan fejti ki mérgező hatá
sát. Néha négy-öt percnyi Iegelés után már felbukik az 
állat és többé fel sem kel, hanem rövid ideig tartó ránga
tózás után elhull. A gyors lefolyásra vonatkozólag felhozok 
egy esetet: Hejőpapi község 1926. év augusztus hónapjában 
jelenti, hogy a csordában két tehén gyanús tünetek között 
hirtelen elhullott. Boncolásnál iiszöggombamérgezést álla
pítottam meg. A baj forrását is csakhamar megtaláltam 
egy lapályos sásos területen, azt kikaróztattam és elrendel
tem, hogy ott a legeltetés tilos. A tilalmat egy darabig be
tartották, míg egyszer Takács Pál közbirtokossági elnök, 
ki midőn látta a kopár, kiégett legelőt és buján zöldelő, ki- 
karózással tilosnak jelzett területet, megparancsolta a csor
dásnak, hogy engedje a marhákat a sásos területre. A csor
dás hiába hivatkozott az én tilalmamra és a terület veszé
lyességére, Takács elnök ráparancsolt a csordásra, hogy az 
ő felelősségére engedje a marhákat a tilos területre. Ez 
meg is történt. A kb. 200 darabból álló tehéncsordából négy 
darab hamarosan elhullott, 8 darab pedig súlyos betegen lett 
a veszélyes területről elhajtva. Később ezek közül is elhullott 
egy darab. Az elhullott tehenek tulajdonosai a pásztort be
perelték, de a bíróság Takács elnököt marasztalta el. Bon
colásnál a hasfalak mérsékelt feszülése mellett a bendő 
falának izomzatában és a szívburkon vércsíkok voltak lát
hatók. A kezelés, ú. m. a hasfalak masszállása, hidegvizes 
leöntések, hashajtók nyújtása és pilocarpin bőr alá, kevés 
eredménnyel jár.“

*

Miként a fenti, többé-kevésbbé egybehangzó nyilatkozatok
ból kitűnik, a fodorsásnak, mint takarmánynövénynek, bizonyos 
körülmények között mérgező volta azokon a vidékeken, hol elő
fordul, eléggé ismert és az empirikus gyógymódok is meglehe
tősen egyformák és általánosan ismertek.

A sás mérgező hatásának feltételei még nincsenek teljesen 
tisztázva. Több, homályos kérdés vár még felderítésre. Való
színűséggel állítható, hogy a mérgező hatás kifejtésénél az 
állatok dispozíciójának, egyéni szervezeti ellenállóképességé
nek jelentékeny szerepe van. Erre utal az, hogy azonos körül
mények közölt csak egyes egyedek betegszenek meg és hulla
nak el, míg másoknál mérgezési tüneteket nem lehet észlelni.

Mindenekelőtt tehát hazai legeltetési viszonyaink figye
lembe vétele mellett ezeknek a még nem tisztázott kérdéseknek 
eldöntése céljából több etetési kísérletet végeztem, melyeknek 
eredményéről a következőkben számolok be,
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Az etetési kísérleteknél lehetőleg arra törekedtem, hogy 
különböző évszakokban, a sás és üszöggomba különféle fejlő
dési stádiumában, különböző vidékekről származó sás hatását 
figyelhessem meg. Hogy egyelőre nagyobbszámú kísérletet nem 
végeztem, az a kísérletek költséges voltában leli magyarázatát.

I. KÍSÉRLET.
Az Állatorvosi Főiskola belklinikáján 1927. év május 19-én 

két darab egy- és másféléves, hazai fésűs, jerkebirkát etet
tem meg. s

Az állatok középszerűen tápláltak. Étvágyuk jó, élénkek, 
környezetükre figyelnek. Egészséges állat benyomását keltik. 
Mindkét állat, hogy az általuk nem kedvelt fodorsást meg
egyék, előzőleg 24 óráig koplaltatva lett. Borsod vármegyének 
tiszai árterületéről, Tiszadorogma községből származó, ott 
pulykasás néven ismert sást kedvetlenül kezdik fogyasztani. 
Egy órai szálazás után az idősebbik birka abbahagyja az evést, 
ketrecének egyik sarkába lefekszik és fejét az alomra fektetve, 
csendesen pihen. Másfélóra múlva kérődzeni kezd és ezt fél
óráig folytatja. Ezen idő alatt a másik birka kissé nyugtalan 
lesz, néhányszor körüljárja a ketrecet, megmegszagolja a visz- 
szamardt sást, de nem eszik. Később fejét a ketrec rácsozatának 
támasztva, lecsukott szempillákkal, apatikusan, csendesen áll. 
Érintésre — fejét a rácstól eltávolítani igyekeztem — nem rea
gál. Félórai állás után, bizonytalan, tántorgó lépésekkel társa 
mellé megy, lefekszik és egy óra múlva kérődzeni kezd. Miután 
betegségre, illetve súlyosabb rosszúlletre utaló tünetet egyik 
állat sem mutatott, a megfigyelést abbahagytam.

ii. k ís é r l e t .
Szabolcs vármegye Nyírtura községben 1927. év augusztus 

hó 19-én végeztem etetési kísérletet, három darab kétéves, ma
gyarfajú ridegtinón. (L, II., III.) Az I. számú tinó rosszul,  ̂ a I. 
és III. számú közepesen táplált. Kísérlet előtti takarmányuk 
időszaki tarlólegelő, illetve túlnyomórészt savanyú füveket, ca
rex féléket bőven tartalmazó, nedves, métellyel is fertőzött, el
hanyagolt réti legelő, melynek nedvesebb részein a fodorsas itt 
gyilkos-sásnak nevezett növény, is gyakori. A három kísérleti 
állat egészséges állat benyomását kelti. Az 1. számú tinó a bor- 
sodmegyei Mezőcsátról, a Hejő-folyó árterületéről származó 
sásból kb. 2— 3 kilogrammot kapott, a II. és III. számú pedig a 
Nyírtura községhez tartozó, Fekete-rét nevű legelőről származó 
és ustilagóval bőven lepett sásból 3—4 kilogrammot fogyasztott 
el. Az előzőleg 24 óráig koplaltatott tinók mohó étvággyal kezd
ték enni a sást. Körülbelül félórái jóízű evés után a II. szám-
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mal jelzett tinó hirtelen abbahagyja az evést és mintegy öt
percnyi tétovázó állás után és a környezetre történő félénk 
figyelés, gyakori szájtátogatásszerű ásítás közben rágó mozgá
sokat végez, anélkül, hogy szájában rágni való takarmány 
volna. Majd néhány perc múlva mindkét hátsó lábával a basa 
felé rúg, mintha legyeket akarna onnan elhajtani, vagy hasi 
fájdalmat érezne. Kisvártatva félénk, oldalttekintgetések köz
ben hátrálni kezd, majd mikor hátrálás közben az istálló falá
hoz ér, hirtelen, mintegy megijedve, előreugrik, majd bambán 
maga elé bámulva, körbe kezd forogni és a hasa felé való rúgá
sokat meg-megismételve, mindig nyugtalanabb és nyugtalanabb 
lesz, többször hátrál és az előreugrásokat ismételve, később 
meg-megtántorodik, majd egyensúlyát veszítve zuhanással a 
földre esik. Majd hirtelen felugrik, tántorog, újra elesik stb. és 
több eredménytelen lábraállási kísérlet után kinyújtott nyakkal 
és lábakkal, felületes, szapora légzés közben a földön fekve 
marad, néhány percnyi nyugodt fekvés után, görcsös erőlkö
dés közben felkelni igyekszik, ez azonban nem sikerülvén, a föl
dön fekve marad. Két-hárompercnyi időközben meg-megújulnak 
a görcsös tünetek, melyek később mind enyhébbek és enyhébbek 
lesznek, majd kb. egy óráig, baloldalán csendesen fekszik. 
Többé-kevésbbé ugyanezen tünetek játszódnak le az I. számú 
tinónál is, mely a Mezőcsátról származó sásnak jórészét el
fogyasztotta, azzal a különbséggel, hogy ennél a görcsös tüne
tek az evés abbahagyása után valamivel később jelentkeztek. 
A III. számú tinónál a rosszúllét tünetei csak nagyobb nyugta
lanságban, gyakori felkelés- és lefekvésben nyilvánultak. Az 
etetés kezdetétől számított három óra múlva mind a három 
tinó csendesen fekszik, azonban gulyabeli vadságát levetkőzve, 
nyugodtan tűrik, hogy őket megsimogassák. Később felkelve 
az istállóban körüljárnak, de a kínált sáshoz nem nyúlnak, 
mire megfigyelésemet abbahagytam.

III. KÍSÉRLET.
Sátoraljaújhelyen 1927. évi szeptember hó 10-én egy darab 

hároméves, magyar és pirostarka keresztezésül, jóltáplált ökör 
és három darab 1— 1 éves fehér, magyar üsző lett megetetve. 
Mind a négy kísérleti állat 48 órán át koplalt. A zemplén- 
megyei Láca községből származó, ezen a vidéken fodorsásnak 
nevezett sásból kb. 30—35 kilogrammot kaptak. Az állatok 9 
órakor jó étvággyal kezdenek az evéshez. A hároméves ökör 
már 10— 12 perc múlva, mely idő alatt kevés sást fogyasztott el, 
hirtelen abbahagyja az evést, fejét — mint mikor az ökör ök
lelni készül — függőleges irányba néhányszor meglóbálva, hát
rafelé tekintget, majd hátsó lábával többször előre irányuló 
rúgó mozgásokat végez. Féltíz órakor hirtelen lefekszik, fejét
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baloldali horpasza fölé fektetve, nehezítetten légzik, pupillái 
erősen tágultak, később baloldalára dőlve, fejét, nyakát, lábait 
kinyújtva, egész testében remegni kezd. Kezdetben enyhe, ké
sőbb erősbülő görcsös fájdalmak jelentkeznek. Felkelni igyek
szik, miközben többször elvágódik. Nehezített alhasi légzés, ket
tőzött kilégzéssel. A szemek oscillálnak, strabismus divergens 
lép fel. A szem belső nyomása annyira növekszik, hogy a cor
nea pupilláris része elődomborodik. Egyidejűleg bő könnyezés 
lép fel. Tíz óra 10 perckor igen erős görcsös roham jelentkezik, 
az állat lábait kifeszítve, fájdalmasan erőlködve bőg. Tíz óra 
27 perckor erősbülő, görcsös rohamok, önkéntelen vizeletürítés 
mutatkozik, lábaival állandóan kaszál, majd lassan lecsendese- 
dik. Tíz óra 37 perckor az előbbinél is súlyosabb görcsös roham 
kezdődik. A nyelv a szájból kilóg, tarkómerevség és állandó 
bőgés jelentkezik. Tizenegy órakor a tarkómerevség megszűnik, 
a szemek beesnek, a szívverés alig érezhető. A tünetek minden 
vonatkozásban enyhülnek. Tizenegy óra 27 perckor az állat 
elhull.

Ugyanezen idő alatt a másik három kísérleti állat, hosz- 
szabb ideig, jelentékenyen nagyobb mennyiséget eszik ugyan
abból a sásból. Kétórai evés után egyik a másik után hagyja 
abba az evést. Hátsó lábaikkal többször rúgó mozgásokat vé
geznek. Az egyik földre veti magát és fejét baloldali horpasza 
fölé hajtva nehezen légzik, majd ismét felugrik, tántorogva 
néhány lépést tesz hátra, újra a földre dobja magát és ijedt te
kintettel hánykolódva fekszik. A harmadik és negyedik állat 
rosszulléttét csupán nagyobb nyugtalanságával árulja el, anél
kül azonban, hogy súlyosabb tünetek jelentkeznének. Három 
óra múlva, a három üsző, egészséges állat benyomását keltve, 
csendesen fekszik, mire azok további észlelését beszüntetem.

Boncolási lelet.
Az elhullott állat lebőrözése után az egész testre kiterjedő- 

leg szembetűnő a bőralatti kötőszövet haemolymphonódusainak 
erős bővérüsége. Egyebütt is, így a test üregeiben, a bélfodro
kon, az izmok között elhelyezett ilyen csomók kivétel nélkül 
fekete-vörös színeződésüek. Metszéslapjuk üvegszerűen csillogó, 
állományuk elődomborodik. A szíven asphyxiás vérzések, me
lyek a szívcsúcson a legerősebb mértékben kifejezettek. A lágy 
agyburok igen bővérű. A lép burkán tűszúrásnyi vérzések, ta
pintata, lágy metszéslapja sötétvörös, különös lilás árnyalattal, 
állománya elődomborodik, nem folyós, gerendezete jól látható. 
A húgyhólyag nyálkahártyáján pontszerű vérzések. A bendő- 
ben kevés gáz van, a tartalom foghagymaszagú.



Kórszövettani vizsgálat.
A m. kir. állatorvosi főiskola kórbonctani intézetében vég

zett kórszövettani vizsgálat bővérűséget a lépben és a tüdőben, 
vérzéseket az egyes nyirokcsomók kéregállományában, oedémát 
a szívizomzatban, valamint egyes szívizomrostokban sajátságos 
élénkvörös elszíneződést állapított meg. Az idegrendszer részé
ről a nagy agy velő kéregállományában és a lágy agyburokban, 
továbbá a gerincvelő szürkeállományában vérzés volt ki
mutatható.

IV. KÍSÉRLET.
Budapesten az Állatorvosi Főiskola belklinikáján 1927. év 

október hó 1-én két darab kétéves, rideg, magyar üszőt etettem 
meg, melyek közül az egyik különösen vad természetű volt, 
miért is a kísérlet tartamára leköttetett, míg társa egy boxban 
szabadon mozgott. Mindkettő egészséges állat benyomását kelti. 
A kísérletet megelőzőleg 36 óráig koplaltak. Zemplénmegyei 
Láca községből származó, már kissé fonnyadtan érkezett sásból 
8— 10 kilogrammot kaptak. Mindkét állat jó étvággyal kezdi 
fogyasztani a sást, mintegy félóra múlva mindkettő egyszerre 
hagyja abba az evést és felborzolt szőrrel apatikusan bámulnak, 
majd a szabadon lévő állat a box egyik sarkába lefekszik, pár 
pernyi fekvés után hirtelen felugrik és társával ismét szálazni 
kezd a sásból. Nyugtalanság és felborzolt szőrzeten kívül egyéb, 
betegségre utaló tünet, nem volt észlelhető.

Több kísérlet az előrehaladott őszi évszakban, a sás hiánya 
miatt, nem volt végezhető.

*

Ügy a kartársaim által közölt adatokból, mint etetési kísér
leteim alkalmával észlelt klinikai tünetekből, valamint az elhul
lott állat boncolásánál talált kóros elváltozásokból megállapít
ható, hogy a fodorsás valóban mérgező tulajdonsággal rendel
kezik, ezt a képességét azonban csak korlátolt határok között 
fejti ki.

Az etetési kísérletek eredményei azt igazolják, hogy bár 
rosszullét tünetei a legtöbb esetben jelentkeznek, elhullás csak 
elvétve fordul elő. Ennek oka nyilvánvalóan az állatok egyéni 
ellenállóképességében rejlik.

A fodorsásmérgezést klinikailag nyugtalanság, apathia, 
görcsös rángatózás, tarkómerevség és általában ideges jelensé
gek jellemzik, melyek már félórán belül jelentkeznek az etetés 
után. Az elhullás is gyorsan, kb. két órán belül következik be. 
A fodorsás mérgező hatását minden valószínűség szerint az őt 
ellepő üszöggombától nyeri, legalább erre utal az a körülmény, 
hogy az összes észlelések megegyeznek abban, hogy a fodorsás
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csak nyáron mérgező, tehát olyan időben, mikor az üszög leg
nagyobb mennyiségben van rajta.

A boncolási lelet rendszerint negatív, vagy csak kevés vér
zés megjelenésében, heveny nyirokcsomó-duzzanatban és rész
leges vagy enyhébb jellegű lépduzzanatban nyilvánul. A pulpa 
folyékony és kátrányszerű volta nem állapítható meg, kocso
nyás beszűrődések nem keletkeznek, a vér nem folyékony, ha 
nem jól alvadt, úgy, hogy a lépfenével való összetévesztés leg
inkább a lépfene abortiv lefolyású eseteiben lehetséges. Biztos 
diagnózis ilyenkor csak mikroszkópos vizsgálat útján állít
ható fel.

AZ ELŐADOTTAK ALAPJÁN AZ ALÁBBI KÖVETKEZTE
TÉSEKET LÁTOM MEGOKOLTNAK:

1. Ügy a kartársaim által velem közölt adatok, mint saját meg
figyeléseim és etetési kísérleteim során szerzett tapasztala
tok megegyeznek abban, hogy a fodorsás akkor fejt ki mér
gező hatást, ha annak levelei ustilagóval fertőzve vannak, 
ebből jogosan következtethetőnek vélem, hogy a mérgező 
hatás előidézésében az ustilagónak jelentékeny szerepe van. 
A mérgező hatás kifejtésére azonban több, eddig még is
meretlen körülmény is lényeges befolyással van, így bizo
nyára az állatok egyéni dispozíciója, az ustilagó fejlődési 
stádiuma, a fodorsás termőhelyének légköri, csapadéki és 
tellurikus viszonyai is lényegesen járulnak hozzá a mér
gezés kiváltásához.

2. Abból a körülményből, hogy a fodorsás mocsaras, nedves
területeken az egész országban feltalálható, azonban mint 
a legelő állatokra mérgező növény csak a tiszai árterülete
ken ismert, arra lehet következtetni, hogy a sás mérgező 
tulajdonságát, az ustilagóval. szoros összefüggésben, vala
mely eddig még ismeretlen ok behatására, ezeken a helye
ken veszi fel.

3. Az ustilagóval való összefüggés kiderül abból is, hogy a fodor
sás által okozott mérgezési esetek akkor a leggyakoribbak, 
mikor az ustilagó fejlődésének egy bizonyos stádiumát, — 
talán érettségét — elérte. Ez az időpont a megfigyelések 
szerint június—július hónapokra tehető.

A fodorsás előfordulási helyén tehát a legeltetés június 
hótól kezdve veszéllyel jár. Takarmányszűk vidékeken, hol 
a sás-szénára is reá vannak szorulva, ajánlatos, hogy a 
sásos területek kaszálása ezt az időt megelőzőleg tör
ténjék. A sás széna korában nem mérgező. Itt figyelembe



veendő, hogy a száraz sásszénáról az ustilagó legnagyobb 
része lehull s így a téli sásszénával az ustilagó csak kis 
mennyiségbe jut az állatok gyomrába, miért is ilyen széna 
után mérgezések ritkán fordulhatnak elő.

4. A fodorsástermő-helyeken a szakemberek részéről különös 
figyelmet érdemel az az általános tapasztalat, hogy a fodor
sás által okozott mérgezések klinikai és kórbonctani tüne
tei némileg a lépfenébez hasonlítanak. Bár a tipikus lép- 
fenére jellemző kocsonyás beszűrődések, kátrányszerű vér, 
a nagyobbfokú és a pulpa elfolyósodásával járó Iépduzza- 
nat a sásmérgezésnél nem keletkezik. A beteg állatok reme
gése, a görcsös tünetek, a hirtelen, sokszor apoplektikusan 
bekövetkező elhullása, a boncolásnál esetenkint található 
mérsékelt vagy részleges lépduzzanat, a capilláris vérzések, 
a nyirokcsomók vérömléses elváltozásai úgy a sásmérge
zésnél, mint az abortiv lefolyású lépfenénél is előfordulnak, 
azért ily esetekben a feltétlenül biztos diagnózis csak mi
kroszkóp segélyével állítható fel.
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Hálás köszönetét mondok dr. Jáirmay tanár úr Öméltósá
gának azért a szíves és jóakaratú támogatásért, melyben mun
kám végzésénél részesített, úgyszintén köszönöm kartársaimnak 
is, hogy tapasztalataik közlésével hozzájárultak ahhoz, hogy kis 
munkám elég bő adatokra támaszkodhatik.
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BEITRÄGE ZUR PATHOLOGIE DER DURCH DEN 
WASSERSCHWADEN (GLYCERIA AQUATICA) 

VERURSACHTEN VERGIFTUNGEN.

AUSZUG AUS DER INAUGURALDISSERTATION VON VETERINÄRRAT: 

ALEXANDER BALÁZS.

In einigen Gegenden Ungarns, insbesondere in den stets 
feuchten Inundationsgebieten der Theiss und ihrer Nebenflüsse 
gedeiht die Wasserschwaden (Glyceria aquatica) genannte Fut
terpflanze, an deren Blätter der Ustilago longissima benannte 
Brandpilz wuchert.

Laut Beobachtungen meiner Kollegen, welche an den Ge
genden, wo der Wasserschwaden vorkommt, tätig sind, erkran
ken die weidenden Tiere nach Genuss des Wasserschwadens 
unter milzbrandartigen Symptomen und ihr Verenden erfolgt 
so rapid, dass zur Beobachtung der kranken Tiere den Fach
männern sich wenig Gelegenheit bietet.

Um die Krankheit zu studieren, nahm ich an 9 Rindern 
und 2 Schafen Verfütterungsversuche mit brandigen Wasser
schwaden vor und konnte feststellen, dass von den 9 Rindern 
7 unmittelbar nach Genuss des Wasserschwadens mehr-minder 
schwer, jedoch unter identischen Symptomen, erkrankten und 
ein Rind auch verendete.

Die klinische Symptomen der Wasserschwadenvergiftung 
äusserten sich in Aufgeregtheit, Zittern, auf Bauchschmerzen 
hindeutenden Krämpfen, nach deren Verstärkung Lähmungs
erscheinungen auftreten, denen innerhalb zwei Stunden der 
Exitus folgte.

Bei der Obduktion konnten Lungenhyperäemie, geringe 
Milzschwellung, Blutungen in Herzbeutel, in der Marksubstanz 
des Rückenmarkes und in dem Lymphknoten festgestellt 
werden.

Sowohl die Beobachtungen meiner Kollegen, wie auch 
meine, im Verlaufe meiner Experimente gemachten Erfahrun
gen stimmen darin überein, dass nur der mit Brandpilzen be- 
hafftete Wasserschwaden die giftige Wirkung ausübt, jedoch
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kommt hiebei auch mehreren, bis nun noch nicht aufgeklärten 
Umständen eine Rolle zu. So wirken bei dem Zustandkommen 
der Giftwirkung auch die Disposition der Tiere, das Entwicke
lungsstadium des Brandpilzes, die atmosphärischen, die telluri- 
schen und Niederschlagsverhältnisse an den Gedeihungsorten 
des Wasserschwadens mit.

Der Zusammenhang mit den Brandpilzen erhellt auch 
daraus, dass die Vergiftungsfälle mit den Wasserschwaden dann 
am häufigsten Vorkommen, wenn der Brandpilz ein gewisses 
Stadium seiner Entwicklung erreichte. Laut Beobachtung kann 
dieser Zeitpunkt auf den Monat Juni fixirt werden.

Der Tatumstand, dass das klinische Krankheitsbild, wie 
auch der Obduktionsbefund der Wasserschwaden — resp. der 
Brandpilzvergiftung jenen des abortiv verlaufenden Milzbran
des ähnlich ist, macht es unumgänglich nötig, dass bei plötzlich 
verendeten Tieren, welche an solchen Orten weideten wo Was
serschwaden wachsen und wo gleichzeitig Milzbrandfälle Vor
kommen, im Interesse sicherer Diagnose mikroskopische Un
tersuchungen vorgenommen werden sollen.
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