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Kísérletes vizsgálatok
a vágóállatok subendocardialis vérzéseinek 

kórtani magyarázatához.
Állatorvosdoktori értekezés kivonata, 

írta : Szakáll Qyula, községi állatorvos.

A klinikailag és hússzemlei tekintetben is teljesen egészséges vágó
hídi állatok egy jelentékeny részénél a szív belső hártyája alatt gyakran 
találhatók vérömlések, melyeknek megjelenése sem fulladásos, sem 
toxicus, sem septicaemiás eredettel nem hozható vonatkozásba s melyek 
„mechanikus vérzések“ néven ismeretesek.

A tárgyba vágó irodalom áttekintésekor, azt találtam, hogy a 
mechanicus subendocardialis vérömlések keletkezési okait az egyes 
szerzők különbözőképen magyarázzák.

Hoffmann, Edelmann és Ostertag szerint a szóban levő eltérések nem 
igazi vérömlések, hanem csupán erezettségből eredő foltok, melyeket „In- 
jectionsrötung“ néven említenek. Szerintük a trabecularis léceken talál
ható erezettség systolés eredetű s ezért jelenléte arra mutat, hogy a szív 
a systoléban állott meg.

Eppinger és Rothberger a vagusok ismételt faradicus ingerlésével ered
ményeztek vérömléseket az endocardium alatt s ezért neurogen eredetűnek 
tartják a vérzéseket.

Kurt V. Sury szerint a subendocardialis ecchymosisok emberszíveken 
az elvérzéses halál 64%-ban, a kontrahált állatszívekben pedig az esetek 
94%-ban találhatók. Megállapításai szerint a friss hullák petyhüdt szívein 
sohasem észlelhetők és minthogy állatokon végzett megfigyelései arra 
vezettek, hogy a szív kontrakciói az elvérzés alatt meggyengülnek, ezért 
feltételezi, hogy az ecchymosisok nem keletkezhetnek az üresen működő 
gyomrok görcsös kontrakcióitól. Az ecchymosisok keletkezését a vércapilla- 
risok megrepedése által magyarázza olyképen, hogy egyrészt a hullamerev 
szívizom tartós pressiót gyakorol a capillarisok tartalmára, másrészt pedig 
a megkisebbedett nyomás alatt levő gyomorűrök szívóhatást fejtenek ki 
a capillarisok falára, minek következtében azok megrepednek. Végeredmény
ben tehát hullatünetnek kell a mechanicus vérzéseket tekinteni, melyek 
mindig az erősen kontrahált bal gyomorban székelnek, de bizonyos esetben 
mindkét gyomorban is mutatkoznak. Minthogy a subendocardialis ecchy
mosisok oly emberek szívében is megtalálhatók, kik a legkülönbözőbb beteg
ségekben haltak el, az ecchymosisoknak az elvérzéses halál diagnosisára való 
felhasználása igen feltételes.
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Marx nagyjából megerősíti az előbbi szerzők megállapításait, de hozzá
teszi, hogy olyan esetekben, amikor az ecchymosisok a belső elvérzés nyomán 
jelentkeznek, az elvérzésnek gyorsnak is kell lennie, mert ha az elvérzés 
hosszabb időt vett igénybe, akkor az ecchymosisokat sohasem találta.

Aschoff szerint a subendocardialis vérzések nem egyebek, mint az elvér- 
zéses halál következményei. Csaknem állandóak a subendocardialis vérzések 
akkor, ha az állat halálát hosszabb ideig tartó haláltusa előzte meg. Említi 
továbbá, hogy a chloroformhalá! után is megtalálhatók néha e vérzések, 
de nem terjeszkedik ki arra, hogy elvéreztetéssel kapcsolatban keletkeznek-e, 
avagy sem. Szerinte a vérzések vitális eredetűek, a haláltusában keletkeznek 
s kiterjedésük a haláltusa erősségétől és hosszától függ. Megfigyelései alapián 
azt véli, hogy a subendocardialis vérzések előidézésében az erős szlvkontrak- 
tió.k játsszák a főszerepét s hogy ezek kiváltásában a szívre ható szerek az első 
helyen állanak. Kísérletes vizsgálattal ellenben e feltevést nem igazolja.

Stoll igen tekintélyes kísérleti anyag alapján következő eredményekhez 
j u t : Subendocardialis ecchymosisok az elvérzéses halál alkalmával gyakran 
találhatók, de míg a gyors elvérzésnél ritkán, ezzel szemben a lassú elvérzés- 
-nél tömegesen jelentkeznek. Az ecchymosisokat teljesen petyhüdt s oly 
•szíveken is találjuk, melyek a megnyitás pillanatáig lüktettek s így egészen 
bizonyos, hogy a vérzések vitális eredetűek. A vérzések minden szívrészlet-, 
ben megtalálhatók, de leggyakrabban a bal ventriculusban fejlődnek. Az ecchy
mosisok keletkezésére vonatkozó eddigi magyarázatok tarthatatlanok, de 
teljesen helytálló magyarázatot ma sem lehet róluk adni. Ügylátszik, hogy 
a magyarázathoz figyelembe kell majd venni a szív és a test véredényeinek 
különleges kölcsönhatását. Közelfekvő a feltevés, hogy a subendocardialis 
(elvérzéses) és a subserosus (fulladásos) ecchymosisok végeredményben 
■egyazon faktorok által idéztetnek elő.

Rost és Franz elvéreztetések folyamán kutyákon úgy találták, hogy 
ménné! hosszabb ideig tartott a haláltusa, annál kifejezettebbek voltak a 
vérömlések.

Ribbert a tetanus és eclampsia kapcsán talált terjedelmes subendocar
dialis vérömlések keletkezési módusát a szív specificus izomrendszerének 
erőteljes kontrakcióival magyarázza. Az erőteljes kontrakciók folytán a szív 
specificus izomrendszerében szakadások támadnak s így az itt levő vérerek 
szintén rongálódnak. Az ilyenkor talált haemorrhagiák tehát secundär 
természetűek.

Berblinger a subendocardialis vérömlések és szívizomdegeneratio közti 
viszonyt tanulmányozva, arra az eredményre jutott, hogy, bár ritka dolog, 
hogv a discrasias és toxicus vérömlések pusztán az ingervezető rendszerre 
szorítkoznának, mégis az ingerképzés és ingervezetés helyei gyakran sérülnek 
meg a vérömlések által.

Mello és Domenico szerint a teljesen egészséges szarvasmarhák és sertések 
endocardiuma alatt található vérömlések vérkeringési zavarok folytán a 
vágásnál támadnak s a szarvasmarháknál rendszerint a jobb, sertéseknél 
pedig a bal szívben székelnek. A vérkeringési zavarokat szarvasmarháknál 
a vágóhelyre való szállításnál és rögzítésnél alkalmazott strangulatiókkal 
magyarázzák, a sertéseknél. pedig a hasüri szervek által a rekeszre és a 
mellüri szervekre gyakorolt nyomás okozza a vérkeringési zavarokat.

Henke és Lubarsch, abból,,hogy a vérömlések az atrioventricularis inger
vezető rendszer területére esnek, arra következtetnek, hogy' a vérzések e 
rendszer specificus megbetegedésével vannak vonatkbzásban.



5

Saját vizsgálatok.

Szembeállítva a szerzők megállapításait egymással, kitűnik, hogy 
úgy a vérzések keletkezése, valamint ezeknek jelentősége nem eléggé 
tisztázott s ez oknál fogva kísérletes vizsgálatokat végeztem annak 
megállapítására, hogy a subendocardialis vérzéseknek mi lehet a kór- 
tani oka s tekintettel voltam arra is, hogy mennyiben volnának a vér
zések a kényszerből levágott állatoknál az elvérzéses halál diagnosisára 
felhasználhatók.

Vizsgálataimat a vágóhídon a vágóállatokon kezdtem meg, egy
részt hogy adatokat gyűjtsék arra nézve, hogy a vérzések milyen 
gyakoriságban észlelhetők, másrészt, hogy megállapítsam azt, hogy a 
vérzések megjelenése nincs-e a vágások módjával oki összefüggésben. 
Összesen 1100 vegyeskorú szarvasmarha és 100 sertés levágásánál és 
felbontásánál voltam jelen s ezen állatok szívét a felbontás után azon
nal, vagyis mindig testmelegen boncoltam.

Már a vágóhídi vizsgálatok során, a szarvasmarhák kétféle vágást 
módjánál végzett összehasonlítások alapján megállapíthattam, hogy 
míg a rituálisán vágott állatok szíve a nyakmetszés után 4—8 percig 
működött, addig az előzetesen kábított és úgy elvéreztetett állatoknál 
a szív csak 1 2 percig vert. Továbbá azt tapasztaltam, hogy míg az
első módon vágott állatok mindvégig lélegeztek, addig utóbbiaknál a 
légzés az összerogyás pillanatában megszűnt. Ehhez képest a rituálisán 
vágott állatok szívét a boncoláskor az esetek 96—100%-ban kifejezett 
izomtónusban, azaz a szívműködés aktív phasisában, systoléban talál
tam, míg a szív űréiben csupán kevés vér volt. Mindezekben az esetek
ben a szív belső hártyája alatt vérömlések voltak találhatók, melyek 
ha nem is mutatkoztak mindig mindkét szívfélben, de a bal gyomrocs- 
ban minden esetben fennforogtak. Ezzel szemben az előzetes kábítás 
után elvéreztetett szarvasmarháknál négy vágóhídon tett megfigyelé
seim szerint, az észlelt eseteknek csupán 2T—16%-ban találtam véröm- 
léseket az endocardium alatt és sohasem voltak oly nagy kiterjedé- 
sűek, mint a ritualis vágás eseteiben. Ezzel összhangzásban a szív 
izmát sem találtam oly kifejezett tónusban, mint a rituálisán vágott 
állatoknál, legfeljebb a szívizom középfokú kontrakcióját állapíthattam 
meg, míg a szív űréi az előzőekhez képest valamivel több vért tartal
maztak. A vágások azon eseteiben, melyeknél vérömlések egyáltalán 
nem voltak felismerhetők, a szívizomzat petyhüdten, működésének 
passiv phasisában találtatott, a szív űréiben pedig mindig sok vér volt.

Ezen megállapításaim után joggal véltem feltételezni azt, hogy a 
vérzések megjelenése a vágás módjával, illetve a vágási eljárástól 
módosult szívműködéssel van oki összefüggésben.

Ezen összefüggés kiderítésére kísérleti alapon, nyulakon igyekeztem 
a kétféle vágási mód különböző mozzanatait utánozni és az egyes, a 
szívműködésre befolyást gyakorló momentumokat megfigyelni. Az 
ezúton elért észleleteimet alábbiakban sorolom fel, előre bocsátom
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azonban, hogy annak tisztázására, hogy a kérdéses vérzések valódi 
haemorrhagiák-e, vagy pedig, mint többen állítják, csak erezettségből 
eredő foltok, több typusosan elváltozott szarvasmarhaszíven his- 
tologiai vizsgálatot is végeztem. E vizsgálatok minden kétség kívül 
beigazolták, hogy az endocardium szóban levő vörös foltjai valóban igazi 
vérzésektől származnak, mert a belhártya alatt, rendszerint nagyobb 
capillarisok közelében, kiterjedt szigetekben vörös vérsejttömegek 
helyezkedtek úgy az izomrostok között, mint közvetlenül az endocar
dium alatt.

/. Nyúl. A vagosympathicusokat kétoldalt egy-egy metszéssel átvágtam, 
a nyúl szívverése nem módosult lényegesen, mert percenkinti száma 200 körül 
volt, épúgy, mint a műtét előtt. A 9. perc végén egy-egy metszéssel még 
átvágtam a earotisokat, mire erős nyugtalankodás és mély légvételek között 
2% perc alatt beállott az elvérzéses halál. A boncoláskor a szív jobb gvom- 
rocsában kevés, a balban csak egy-két csepp vér volt. A bal szívfél izomzata 
kifejezett tónusban volt, az endocardium alatt pedig, különösen az alaphoz 
közel és a sövénynek megfelelően, vonalszerű vérömlések voltak láthatók.

II. Nyúl. Az egyik oldali carotist átvágtam, mire 2% perc múlva az 
állat elvérzett. Az eredmény csaknem a legapróbb részletekig megegyezett 
az előző kísérletben találtakkal, vagyis az endocardium alatt itt is jelent
keztek vérömlések.

III.  és IV. Nyúl. Mindkét oldali vagosympathicust, carotist és jugu- 
larist átvágtam, mire az első és második esettel megegyező eredményt 
kaptam, azonfelül a vena cava cranialis törzsében jól kifejezett légemboliát 
figyeltem meg.

V. Nyúl. A ritualis vágásnál használatos módon rögzített nyúlnak egy 
harántmély nyakmetszéssel az állkapocs szárai mögött levő összes lágy 
képleteit, vagyis a vagosympathicusokat, a earotisokat, a jugularisokat 
és a légcsövet átvágtam. Bár az állat 2% perc alatt elvérzett,"a keresett 
vérömlések mégsem jelentkeztek s ezzel egyezően a szív izmát is teljesen 
petyhüdt állapotban találtam.

VI. Nyúl. Hasonló rögzítésben a nyúl fejének feszes kifordítására, 
— miáltal a levegőcsere meg lett akadályozva —, oly súlyos bradycardia 
mutatkozott, hogy a szív félpercenkint csak 2—3-at vert.

VII.  Nyúl. Előzőleg mindkét vagosympathicust egy-egy ollócsapással 
átvágva, sem a légzőnyílások elzárásával, sem a légcső leszorításával brady
cardia nem volt kiváltható.

VIII .  Nyúl. Zárócsipesszel a légcsövet elzárva, a légzést megszüntettem 
s akkor az egyik oldali carotist és jugularist átvágtam ; 2% perc alatt az állat 
elvérzett s boncolásnál az 5. számú kísérlethez hasonlóan, a szív izomzatát 
petyhüdten, tónus nélkül találtam és vérömlések az endocardium alatt nem 
voltak megállapíthatók.

IX. Nyúl. Tarkóütés után épúgy, mint a vagosympathicusok átvágása 
után, a légcső elzárásával, bradycardia nem volt kiváltható.

X. Nyúl. Egy jól izmolt öreg nyulat egyetlen tarkóütéssel öltem meg. 
A szív izomzata minden tónus nélkül praesentálódott, mindkét gyomrocsban 
sok vér, az endocardium alatt egyetlen vérömlés sem volt található.

XI.  Nyúl. Hasonlóan irtatott ki, mint az előbbi, de az állatot az ütés 
után 12 percig még hátsó lábainál felfüggesztve tartottam. Vérzést az endo
cardium alatt itt sem találtam.
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XI I .  Nyúl. A fiatal nyulat hasonlóan tarkóütéssel öltem meg, de míg 
az állatot 4—5 percig hátsó lábainál fogva tartottam, az orron sok vér folyt 
el. A szabaddá tett szív bal gyomrocsa a baromfi zúzógyomrára emlékeztető 
tapintattal bírt, a jobb gyomrocs pedig középfokú tónusban volt. A bal 
gyomrocsban egy-két csepp, a jobb gyomrocsban kevés vér foglaltatott. 
A bal szív endocardiuma alatt sok vérömlés volt látható.

X I I I  és XI V.  Nyúl. Mindkét állatot tarkószúrással öltem meg. Vér- 
ömlést egyik szívfélben sem találtam.

XV., XV/. és XVI I .  Nyúl. E kísérleti állatoknál egyrészt narkosissal, 
másrészt anélkül lassú eivérzéses halált idéztem elő, úgyhogy különböző 
artériákat és vénákat megnyitottam, mire az állatok 11—15 perc alatt 
elvéreztek. Bár az állatok szívizomtónusában kisebb árnyalati különbségek 
voltak, a végső eredmény mindhárom állatnál azonos volt, mert vérömléseket 
a  szív belső hártyája alatt egy esetben sem találtam, ugyanakkor pedig a 
szív üreiben közepes mennyiségű vér volt.

XVI I I .  Nyúl. Miután mindkét oldali vagosympathicust egy-egy olló
csapással átmetszettem, kikészítettem az állat légcsövét, majd a légcsövön 
át szívó-nyomólapdáva! levegőt fújtattam a tüdőbe. Ezután a mellkasra 
kézzel rhytmikus nyomást gyakoroltam, majd ezen műveletet többször 
abbahagyva egy-egy exspiratiós állásban elzártam a légcsövet, miáltal akarat
lagos belégzési mozdulatokra késztettem a nyulat. Az állat 12 perc múlva 
megfulladt. A boncoláskor a szív ad maximum ki volt tágulva, izomzata 
petyhüdt volt, mindkét gyomrocsában sok vér foglaltatott, az endocardium 
alatt pedig egyetlen vérömlés sem volt látható.

I. és II. Tehén. Mindkét állatot előzetes kábítás után ritualis metszéssel 
elvéreztettem. Boncoláskor mindkét szívfél középfokú tónusban találtatott, 
a bal gyomrocs endocardiuma alatt kevés vérömlés volt megállapítható.

III.  Tehén. (Gerincvelő-sérüléssel.) Kábítás nélkül szűgyszúrással vérez- 
tették el, a haláltusa 4% percig tartott. A mellüregben 3% liter félig alvadt 
vér volt, a szív középfokú tónusban találtatott, a bal szív endocardiuma 
alatt kisfokú vérömlések mutatkoztak.

A felsorolt és röviden vázolt kísérleteimben, amikor a keresett 
vérömléseket az endocardium alatt megtaláltam (I—IV. és XII. 
kísérlet), az elvéreztetés után a mellkasfal leválasztásával szabaddá 
tett szív működéséről következőket állapíthattam meg:

A szív szabálytalanul lüktet és a halál utáni 9. percben még mindig 
70—80-szor húzódik össze. A 13. percben 70—74-re ritkultak a szív 
lüktetései, erélyességükből is mindinkább veszítettek és a 17. percben 
teljesen megszűntek, mikor is a szívfülcse és a vénás öböl lüktetése 
sem volt már látható. Feltűnő volt, hogy míg a systolék, vagyis a 
szívműködés aktív phasisai egymást gyorsan követték, addig a 
rocsok passiv phasisa teljesen elmaradt. Különösen a bal gyomrocs 
kontrakciója volt olyan, hogy a szívizom minden elernyedés nélkü 
újra jobban és jobban kontrahálódott. Vagyis a diastolék teljesen 
tökéletlenül jelentkeztek S így egy már meglevő systolés izomállapotra 
újabb és újabb systolé következett, ami a szívizom szokatlan erős 
összehúzódását eredményezte.



8

Az első négy kísérletből megállapíthattam, hogy a vagosympathi- 
cusok átvágásával akár kirekesztettem a szív idegeinek hatását, akár 
nem, feltéve, hogy az elvérzés gyorsan történt, a keresett vérömlések. 
mindannyiszor megjelentek. Tehát a subendocardialis vérömlések meg
jelenése nem az idegek által feltételezett jelenség.

Az 5. sz. nyúl, bár a ritualis módnak megfelelően véreztetett el, a 
keresett vérömléseket mégsem mutatta, ami ellenmondásban van 
a vágóállatoknál észlelt eredményekkel. Ennek az a magyarázata, 
hogy itt a szívnek präagonialis és agonialis működése kimaradt, mert 
azáltal, hogy ezen kísérleti nyúlnak nyakát megfeszítettem, puha 
légcsöve összelapult és így akárcsak a 6. és 8. számú kísérletben, még 
az elvérzés előtt súlyos bradycardiás állapot fejlődött, melyet szív
megállás követett.

Minthogy vágóhídi megfigyeléseim folytán megállapíthattam azt,, 
hogy a két vágási módnál a lélekzésben és a szívműködés tartamában, 
lényeges eltérés van, fontosnak látszott annak megállapítása is, hogy 
a lélekzés mennyire van a vérzések megjelenésére hatással. Minthogy 
a 12. kísérlet szerint a tarkónütött nyúl egyetlenegy légző mozgást 
sem végzett s mégis megtaláltam szívében a keresett vérömléseket,, 
viszont a 18. sz. kísérlet szerint a hosszú ideig fenntartott erőltetett, 
lélekzés mechanismusa magában véve szintén nem eredményezett 
vérömléseket, így ez arra enged következtetni, hogy a lélekzésnek köz
vetetten szerepe a vérzések előidézésében nincsen.

Tarkóütés és tarkószúrás után, mint azt a 10—11. és 13—14. kísér
letek mutatták, a, szív tovább vert, de vérömlések az endocardium 
alatt mégsem jelentkeztek. Ellenben ha a tarkóütés után mint a 12. 
kísérlet esetében az orron át sok vér folyt el, tehát elvérzés is bekövet
kezett, akkor a vérömlések az endocardium alatt megjelentek, ami 
arra mutat, hogy a vérömlések keletkezéséhez a szív agonialis műkö
dése mellett egyidejűleg elvérzés is szükséges.

Ha a 15—16. és 17. sz. kísérletben leírt módon lassan véreztettem 
el a kísérleti állatokat, úgyhogy a halál csak 11—15. perc alatt követ
kezett be, úgy a szív agonialis működése már az elvérzés periódusába 
esett és az elvérzés befejeztével a szív is megállott. Minthogy ez esetek
ben vérzések nem keletkeztek, fel kell tételezni, hogy a lassú elvérzés 
nem kedvez az ecchymosisok megjelenésének, hanem az elvérzésnek 
gyorsnak is kell lennie.

Szarvasmarháknál a kábítással járó elvérzésnél megállapítottam, 
hogy a tarkóütés és szűgyszúrás után az állat szíve csak 1 %—2 percig, 
vert, továbbá, hogy az ilyen állat az összerogyás pillanatától nem 
lélekzett. Egyben a szűgyszúrás helyének megvizsgálásakor úgy 
találtam, hogy a szűgyszúrás az esetek többségében a mellüregbe is 
hatolt, vagyis a vér nemcsak kifelé, hanem a mellüregbe is folyt és 
pedig .a vizsgált esetek 84—97-7%-ban a mellüregben 3—6 liternyi, 
félig alvadt vér találtatott. Rituálisán leölt állatnál a vér a mellüreg 
felé sohasem folyhat s minthogy ezen állatok mindvégig lélekzenek,
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■ezen két körülmény a szív működésének annyira kedvez, hogy a rituáli
sán vágott állatok szíve, miként azt vizsgálataim közben megállapí
tottam, a nyakmetszés után 4—8 percig is ver. Különben a szarvas- 
marhán végzett III. számú kísérletem is azt bizonyítja, hogy a lélek- 
zés fenntartása lényegesen kedvez a szív agonialis működésének még 
akkor is, ha a mellüregbe nagyobb tömegű vér került. A kábítással 
vágott állatok korábbi szívmegállásának oka tehát a lélekzés hiányában 
•és a mellüregbe folyt vérnek a szívre, de különösen a vénás öbölre 
gyakorolt nyomó hatásában rejlik. Mint ismeretes, a szív működéséhez 
az impulsust a vénás öböl teltségi foka is adja s ha a mellüregbe folyt 
vér erre nyomást gyakorol, úgy érthető, hogy az összehúzódást kiváltó 
impulsusok korábban maradnak ki, mint nyomásnak ki nem tett szíven 
s ezért a szív gyorsan, kb. 1 %—2 perc múlva megáll. «

Ha a kísérleti eredményeket a vágóállatoknál tapasztalt jelensé
gekkel összehasonlítjuk, akkor kitűnik, hogy a gyors elvérzéses halál 
alkalmával talált subendocardialis vérömlések a szív präagonialis és 
agonialis „autonóm“ működésével állanak oki vonatkozásban. A lélekzés 
fenntartása a szív működésének kedvez, azonban a lélekzés mechanis- 
musa maga vérömléseket nem eredményez. Bár a szív működése idegei 
felől lényegesen befolyásolható, az idegműködés még sincs közvetlen 
befolyással az elvérzési halálnál jelentkező vérömlések keletkezésére.

Vizsgálataim eredményeit következő pontokban foglalhatom össze :
1. A vágóállatoknak szívében az endocardium alatt található 

sötétvörös foltok valódi vérömlésekből származnak és a ritualis módon 
vágott állatoknál 96—100%-ban, a kábítással vágott állatoknál 
:2'1—16%-ban jelentkeznek s vagy mindkét, avagy csak a bal szív
félben ámadnak.

2. A vérzések kísérleti állatokon is előidézhetők és ezeknél is 
általában véve a vágási módoknak megfelelő körülmények között 
jelentkeznek.

3. A vérzések azáltal keletkeznek, hogy a még teljesen actioképes 
.szív működésének passiv phasisa kiesik, úgyhogy a szív elernyedés 
nélkül a kontrakciók hosszú sorát végzi. Mivel a szív üres, a kontrakciók 
ereje csak a belső felületi képleteire, főleg a szív belső hártyája alatti 
capillárisokra hat, melyekre gyakorolt nyomás a vér kilépését okozza.

4. A mechanicusan támadó subendocardialis vérömlések meg
jelenésének főfeltétele a gyors elvérzés a szív akcioképes állapotában. 
A lélekzés annyira kedvez azok létrejöttének, hogy a szívműködés 
-időtartamát meghosszabbítja.

5. A vérzések präagonialis, agonialis, tehát végeredményben vitalis 
vérzések s mint ilyenek felhasználhatók a gyors elvérzéses halál diag- 
nosisára is.

6. A mechanikus vérömléseket a toxicus, septicaemiás stb. vér- 
ömlésektől azon az alapon lehet megkülönböztetni, hogy amíg a 
mechanikus vérömlések csak az endocardiumra szorítkoznak, addig a 
septicaemiás eredetűek a legkülönbözőbb savóshártyákon is támadnak.
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Experimentelle Untersuchungen zur Erklärung 
der Pathologie der subendocardialen Blutungen 

der Schlachttiere.
Auszug aus der Inauguraldissertation 

von Julius Szakall, Qemeindetierarzt.

Es wurde an 120 Schlachttieren und 21 Kaninchen die Entstehung 
der sogenannten mechanischen Blutungen untersucht.

Bei dem Vergleiche der bei Rindern üblichen zweierlei Schlacht
methoden konnte festgestellt werden, dass während bei den rituell 
geschlachteten Tieren das Herz nach dem Halsschnitte bis zur 4—8. 
Minute weiter schlägt, war die Herztätigkeit bei den durch vorheriger 
Betäubung geschlachteten Tieren nur bis zur 1%—2. Minute fest
stellbar. Dem entsprechend konnte nachgewiesen werden, dass während 
die rituell geschlachteten Tiere bis zur volkommenen Entblutung 
atmen, hört die Atmung bei den durch Kopfschlag vorerst betäubten 
Tieren mit dem Zusammenstürzen auf. An Kaninchen wurden die 
zweierlei Schlachtmetoden nachgeahmt, und nach jener Einwirkung 
geforscht, welcher die Entstehung der subendocardialen Blutun
gen zugeschrieben werden kann. Die Versuche ergaben, dass die Blu
tungen nur dann entstehen, wenn das Herz lange arbeitet und die 
Verblutung rasch vorgeht. Das lange Erhalten der Atmung bevorzugt die 
Herzarbeit, verursacht aber selbst keine Blutungen. Die Nerventätigkeit 
übt keinen Einfluss auf das Zustandekommen der Blutungen aus.

Die Versuchsergebnisse wurden in folgenden Schlussätzen zusam
mengefast :

I. Die, bei den Schlachttieren vorhandenen rotschwarzen Flecke 
des Endokardiums, entstehen aus wahren Blutungen und sind bei 
den rituell geschlachteten Tieren in 96—100%, bei den durch Betäu
bung getöteten Tieren bei 2—16% vorhanden. Sie sind entweder in 
beiden Herzhhälften oder nur in der linken Kammer vorzufinden.

II. Die Blutungen können auch bei Versuchstieren hervorgerufen 
werden und entstehen unter den selben Umständen wie bei den Schlacht
tieren.

III. Die Blutungen entstehen dadurch, dass bei dem vollkommen 
aktionsfähigen Herze die passive Phase ausbleibt und der Herzmuskel 
ohne Erschlaffung eine lange Reihe der Kontraktionen ausübt. Da das 
Herz leer ist, wirkt die Kontraktionskraft auf die subendocardialen 
Kapillaren derart, dass es zu einem Blutaustritte kommt.



IV. Die Hauptbedingung der mechanischen Blutungen ist schnelle 
Verblutung bei aktionsfähigem Zustande des Herzens. Die Atmung 
verlängert die Herztätigkeit und befördert dadurch die Entstehung 
der Blutungen.

V. Die Blutungen sind präagonale und agonale, also vitale Erschei
nungen und können als solche zur Diagnose des schnellen Verblutungs
todes benützt werden.

VI. Die mechanischen Blutungen unterscheiden sich von den 
septischen dadurch, dass sie nur am Endokardium erscheinen, während 
letztere auf den verschiedensten Serosaflächen Vorkommen.
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