
100 éve ismert a Pneumococcus pathogén 
természete 

Különös kórtörténeti dátumcsere, hogy (az an
tibiotikumok előtti korban) szimmetriás légzőszer
veink két leggyakoribb megbetegedése, az idült le
folyású tüdővész és a heveny tünetekkel járó lebe-
nyes tüdőgyulladás kórokozói közül a nagyobbik 
bakteriológiai rejtély oldódott meg. hamarabb. 
Ugyanis az emberi gümőkór saválló pálcikái, ame
lyeket Róbert Koch 1882-ben carbolfuxin és methy-
lénkék megfelelő alkalmazásával pillantott meg a 
mikroszkóp látóterében, lényegesen bonyolultabb 
festési eljárást igényelnek, mint a Gram-pozitív 
Diplococcusok kapszulás képletei. Persze Koch ki
vételesen precíz kutatói képessége perdöntő volt, 

ám elődeink valószínűleg sejtették, hogy a pneu-
monia lobaris kóroktani szempontból kevésbé egy
értelmű, mint a biztosan fertőző jellegű, krónikus 
és specifikus tüdősorvadás. 

A tbc rejtélye tehát 1882-ben kóroktanilag meg
oldódott, de ugyanebben az esztendőben a croupos 
pneumonia körül még teljes a zűrzavar. Litten dok
tor pl., aki a nagyhírű berlini belgyógyász, F. T. 
Frerichs professzor klinikáján dolgozott, és patholó-
gus munkatársával a még nagyobb hírű Virchow 
intézetében vizsgálta a tüdőgyulladás kórbonctanát, 
a Zeitschrift für klinische Medizin hasábjain „trau-
matikus tüdőlobról" tett közzé nagy feltűnést keltő 



értekezést (Contusionspneumoníe), amely szerint a 
rázkódással járó finom fizikális elváltozásokban 
volna megtalálható a lebenyes tüdőgyulladás leg
főbb oka. Külső sérülés „természetesen" kizárt, mert 
a mellkasba' való behatolás nyomán fellépő pleuro-
pneumonia már külön diagnosztikai kategória, Ba
logh Kálmán sikerrel idézett elő „burutos" tüdőlob 
váladékával állatoknál ugyanazon folyamatokat" 
(O. H. 1880), Friedlánder pedig nyolc tüdőgyulladás
ban elhalt beteg tüdejében talált egyazon microor— 
ganismusokat, Leyden a betegek tüdejéből kiszi
vattyúzott váladékban látott co'ccus alakú „micro-
parasitákat", ám ezek az érvek nem voltak eléggé 
meggyőzőek Purjesz Zsigmond kolozsvári • profesz-
szor, az első magyar nyelvű belgyógyászati tan
könyv szerzője szerint, aki az Orvosi Hetilap 1884-
es évfolyamának a 8—18 közötti mintegy kilenc 
számában közölt A tüdőlob kóroktana címmel egy 
vitaindító cikksorozatot. Noha Litten traumatikus 
theóriájávai szemben felsorolja a micrococcusok sze
repét hangsúlyozó szerzők névsorát (Eberth, Ley
den, Friedlánder, Korányi), Purjesz professzor az 
álláspontját mégis így foglalja össze: „bármiként 
álljon ezen apró szervezetek dolga, annyit, úgy hi
szem, minden habozás nélkül mondhatni, miszerint 
az eddigi adatok annak kimutatására, hogy a tüdő-
lob ezen coccusok által volna feltételezve, s így a 
tüdőlob fertőzési természetének direct bizonyításá
ra kellő alapot nem szolgáltathatnak." Még megle
pőbb, hogy a különben kiváló kolozsvári diagnosz
ta a meghűlés szerepét is tagadja. Mert ugyebár 
Laveran közlése szerint a Jeanne d'Arc nevű hajó 
fedélzetén 1860 júniusában feltűnően sok tüdőlob 
fordult elő a legénység kőzött, ami rögtőn alább-

r~\ hagyott, amikor a betegeket áttették egy másik ha-
NpT jóra. Júniusban pedig mitől a meghűlés. Igaz, Hil-
„TT. »Tnmm debrandt szavai szerint „frigus unica Pneumoniae 
3060 causa est", vagyis a lehűlés a tüdőgyulladás egye

düli oka, viszont Purjesz professzor felsorolásában 
Sydenham, Trousseau, Laennec, Skoda és Traube, 
valamennyien tagadták a meghűlés „kórokozó" sze
repét, illetve a kontagiozitás lehetőségéi Kétségte
lenül tekintélyes névsor, egy belgyógyász számára 
fenomenálisabb összeállítás nem is lehetséges, egyet
len szépséghibája, hogy egyikük sem érte meg a 
bakteriológia fénykorát; Egyébként Purjesz bakte
riológiaellenes meggyőződése anakronisztikus. 
Ugyanis: belgyógyászati tankönyvének második ki
adásában (1889), amikor a Diplococcus pneumoniae 
kórokozó szerepe már medikusi evidencia volt, az ő 
tankönyvében a következő olvasható: „Írtak már le 
ilyen bántalomban szenvedő betegek tüdejében, kő-
petében és vérében talált tiszta cultura által szaporí
tott oly szervezeteket (coccus és bacillus), melyekkel 
némely állaton tüdőlobot előidézni is sikerült 
(Friedlánder, Fraenkel, Weichselbaum s mások), de 
részünkről e tanulmányokban még nem látjuk elég
gé igazoltnak azt a következtetést, hogy a tüdő
gyulladást valóban ezek idézik elő". Meglepő állí
tás, mert Babes Victor tanártól már 1886-ban meg
jelent az első magyar nyelvű bakteriológiai tan
könyv, amely európai szinten bizonyítja a microor-
ganismusok kórokozó szerepét 

Visszatérve az Orvosi Hetilap 1884. évfolyamá
nak 11. számára, Purjesz a konzervatívizmusában-
már meginogni látszik. Egyik oldalon azt írja: „a 
meghűlés segélyével még akkor sem magyarázható, 
hogy ha a .tüdőlob lényegét más viszonyokban, pl. 
fertőzésben keressük, s a meghűlést csupán alkalmi 
okként szerepeltetjük. „A másik oldalon viszont az 
olvasható; „láttuk, hogy egyes kórbúvárok (Leich-
tenstern, Liebermeister, Korányi stb.) a tüdőlob fer
tőzési természetét kétségbe nem vonjak, s ha a fer
tőzés lehetőségét megengedik is, ezek számára kü
lön fertőző anyagot követelnek." 

Korányi Frigyes az Orvosi Hetilap (1884/12. szá
mában kapcsolódik a vitába, pontosabban: nem cá
fol, hanem mást állít, ami kizár minden személyes
kedést. Nem utal Purjesz hosszas, fejtegetéseire, 
sem külföldi szerzők egymással ellenétes vélemé
nyeire, helyette saját esetét ismerteti, amely mél
tó Adat a rostonyás tüdőlob kórtanához, ám a sze
rény cím alatt egy igen alapos tanulmányt olvas
hatunk. Szerzőtársa Babes Victor magántanár, aki 
a kórbonctani és szövettani ^vizsgálatokat végezte. 
A leközölt esetben a fizikális vizsgálatok elvégzése 
után a köpetben „vörös vértestecsek mellett nagy 
számú, világos kék, tokkal ellátott diplococcusok 
oly alakban és elrendeződésben találtatnak, amint 
azokat Friedlánder leírta." A fizikális leletek alap
ján megállapított kórisméket érdemes Korányi sza
vaival ismertetni: „bal oldali rostonyás tüdőlob, 
ugyanezen oldalon kisebb fokú savós-rostonyás 
mellhártya-izzadmány, külső és belső szívburoklob 
szívtágulattal, mely utóbbit a betegség súlyossága 
mellett fel lehetett azért is venni, mert még a szív
burok-zörej fennállásának idején a szívtompulat je
lentékenynek mutatkozott." A vizelet magas fajsú
lyú, koncentrált, fehérjét és bilirubint tartalmazott, 
az üledékben vérsejtek, hámsejtek, hyalin és „szem-
csézett hengerek" jelentek meg, ami a laboratóriumi 
vizsgálatok korszerűségét bizonyítja, noha Korá
nyinál ezt természetesnek tartjuk A beteg, egy 30 



éves olasz munkás 8 napi klinikai kezelés (digitális 
iiifusum, ipecacuanha, majd camphor, valeriána és 
i\>borálásra bor adása) ellenére meghalt. A bonco
lást Babes végezte példás szakértelemmel, a latin 
nyelvű szekciós diagnózisok lényegében fedik az élő
ben megállapított magyar nyelvű kórisméket. Ezt a 
közleményt Róth Miklós is említi a különben kitű
nő Korányi-könyvében, kár, hogy a 14, számban 
megjelent folytatásra nem hivatkozik, pedig a tanul
mány lényege a folytatásból derül ki. „Viola B iod-
iod-kalium" festéssel megvizsgálták a gyulladásos 
szöveteket. A legtöbb Diplococcust a mellhártyát 
fedő álhártyában találták, „a leírt sárga kocsonyás 
csíkok központi részében majdnem mindegyik hal
ványodott sejt tartalmaz 1 vagy több diplococcust, 
s itt-ott elszigetelt coccust vagy kisebb láncot." Ám, 
hogy a kérdéses coccusok kórokozó képességét is 
bebizonyítsák, a sterilen vett mellhártyaizzadmány-
íiyal állatkísérleteket végeztek. A Pravaz-fecskendő 
csírátlanítása forró vízzel és higanychloridos bor
szesszel történt. Egy kísérleti nyúl mellüregébe 0,1 
ml izzadmányt fecskendeztek, mire az állat rövide
sen belázasodott, nyugtalan lett, szeptikus állapot
ba került és 24 órán belül elpusztult. A boncolásnál 
a várt eredmény a gyanújukat igazolta: a tüdők 
puffadtak, finom, sárgás, gennyesen széteső álhár-
tyával fedettek, vérdúsak, a tüdőszegélyek tömöt
tek és barnás-vörösek. A mikroszkópos kép a kö
vetkezőket mutatta: mindenütt nagy számú, széles 
tokkal ellátott diplococcus, többnyire kisebb, a to
kok által egymástól elkülönített csoportokban ősz-
szeállva, s itt-ott 4-es vagy 6-os láncokat képezve. 
Ritkán egyes coccusokat (többnyire valamivel na
gyobbakat, mint a kettős coccus) szintén tokkal le
hetett találni. Eetrospektíve persze lehetetlen eldön
teni, hogy Korányiék 1884 tavaszán a Diplococcus 
pneum'oniae, vagy a Pneumobacillus mikroszkópos 
képét látták-e, ám a Hetilapban látható (természe
tesen nem fotografált) ábra inkább az előzőre emlé
keztet. Alátámasztani látszik továbbá azon kísér
letük, hogy egy másik nyúl szemébe cseppentett iz-
zadmány az állatnál panpohtalmitist okozott, a Dip
lococcus pneumoniae pathogén affinitása a szem 
iránt közismert. Korányi Frigyes a hatkötetes Bó-
kai-Kétli-Korányi-féle Belgyógyászati kézikönyve 
IV. kötetében azt írja (1897), hogy Babes 40 esetben 
vizsgálta meg a tüdőket, a rostonyás izzadmányo-
ka i s „a coccusok alakja és nagysága néha megfe
lelt a Friedlánder-féle bacillusnak, máskor kiseb
bek, vagy nagyobbak és kerek, vagy tokokba zárt 
sejteket képeznek; az izolált coccusok lándzsaala-
kuak, a díplococcusok ellenoldalaí a csúcsaikkal 
érintkeznek". (O. H. 1884.). 

Mindez utalás arra, hogy bizonyára láttak a 
vizsgálataik folyamán Diplococcus pneumoniae-t, de 
nem különítették el a Friedlander-féle Pneumoba-
cillustól. Az Albert Frankéi érdeme, amit Babes is 
leszögezett az 1886-ban megjelent bakteriológiai 
tankönyvében, • 

Albert Frankéi 1848 március 10-én született az 
Odera melletti Frankfurtban, iskoláit Berlinben vé
gezte, 1870-ben avatták orvosdoktorrá. Kitűnő mes
terei voltak Kussmaul, Traube és a Purjesz-cikkben 
is sokat emlegetett Leyden professzor személyében. 
1884 őszén a Wiesbaden városában megtartott szo

kásos belgyógyászati kongresszuson ismertette a tü
dőből és exsudátumából kimutatott Diplococcus 
pneumoniae elkülönítését, mint a lobaris pneumonia 
egyik önálló kórokozóját. Ugyanabban az esztendő
ben egyetemi tanárrá habilitálták, majd a belklini
ka egyik részlegének az igazgatója lett. Fontosabb 
művei: Über die Wirkungen der verdünnten Luft 
auf der Organismus (Berlin, 1883); Pathologie und 
Therapie der Krankheiten des Respirationsapparat 
(Wien und Leipzig, 1890); Üher die pneumonische 
Form der akutén Lungentuberkulose (Berlin, 1893). 
Nevét, amely nem ritka a német nyelvterületen, a 
Diplococcus pneumoniae 100 évvel ezelőtti izolálása 
őrizte meg. Frankéi a Diplococcust előbb egészséges 
ember nyálából tenyésztette ki, ami a fakultatív 
fertőző voltát bizonyítja, majd nyulakba oltva szep-
tíkémiát idézett elő. Az elpusztult állatok tüdejéből 
sikerült tiszta kultúrákat nyerni, a microbák ováli
sán alakult Díplococcusok, egyes tagjai gyertyaláng, 
vagy lándzsa alakúak. Zselatinlemezen 24 fokos hő
mérsékleten tenyésztette ki, de optimális a 35 fok, 
s a gyengén lúgos táptalaj. Anilinfestékkel a coccu
sok könnyen festődnek, a tok azonban nem. A coc
cusok az állatokba történő sorozatos átoltás révén 
veszítenek virulenciájukból, azonban a legyöngített 
coccus is képes megfelelő feltételek mellett tüdő
gyulladást okozni. Frankéi vizsgálatait Weichsel-
baum kontrollálta, kiegészítette, majd a tüdőgyul
ladást okozó microorganismusokat osztályozta. A 
Hirsch-Fischer-f éle Biographisches Lexikon nem tá
masztja alá Lechevalier azon állítását, amely szerint 
Frankéi mint Koch-tanítvány, egy időben Königs-
berg, majd Marburg egyetemének közegészségtani 
laboratóriumát vezette volna. Haláláig berlini bel
gyógyász maradt, s bakteriológusként lett halhatat
lan. Ellentétben a Friedlánder-féle Pneumobaeillus-
sal, a Frankel-féle Diplococcus Gram-pozitív. 1916. 
július 6-án hunyt el Berlinben, halálának hírét sem 
az Orvosi Hetilap, sem a Gyógyászat nem közölte. 
Ami nem magyarázható meg a háborúval, hiszen 
ugyanebben az esztendőben távozott az élők sorából 
egy másik nagy német coccus-felfedező, név szerint 
Albert Neisser, akiről az Orvosi Hetilapban szép 
nekrológot írt a nagyreményű venerológus, Gusz-
man József. 

Az ok valószínűleg az, hogy Neisser intézetében 
igen sok magyar dermato-venerológus megfordult, 
ami- nem volt jellemző Frankéi klinikájára. Ez alig
ha csökkenti bakteriológiai-történeti érdemét. Léte
zett egy másik Albert Frankéi nevű német belgyó
gyász is, aki a strophantin-therápiát bevezette, de 
ő Heidelbergben volt egyetemi tanár és 1864—1938 
között élt. Regöly-Mérei Gyula a két belgyógyászt 
azonosnak tartotta, amit a lexikonok alapján nem 
nehéz megcáfolni. Egyébként a Frankéi név Fraen-
kel változata legalább annyiszor (ha nem többszőr) 
előfordul. Mindkét verzió használatos. 

Amikor a Chinoin-gyár 1938-ban forgalomba 
hozta az Ultraseptyl tablettát, neve rákerült egy 
kártyaszerű reklámcéduálra, jelezvén, hogy 1884-
ben fedezte fel a Pneumococcust. Szinonimái: Pneu-
mococcus, Diplococcus pneumoniae, Diplococcus 
lanceolatus capsulatus, legújabban Streptococ'cus 
pneumoniae. Száz esztendeje, midőn Korányi Fri
gyesek is valami hasonlót észleltek egyik elvesztett 



betegük tüdőszövetében és a mellkasi izzadmányok-
ban. Nem prioritást provokáló szándékkal ismertet
tük vizsgálataikat, hanem annak illusztrálására, 
hogy 1884-ben a lobaris pneumonia eme kórokozó
jának felfedezése már valósággal „a levegőben ló
gott." Frankéi közleménye a Fortschritte der Medi-
zin 1884 novemberi számában jelent meg. Ma a 
Fránkel-féle Diplocoecus m á r a Streptocoecusok 
családjába tartozik, identifikálására szerológiai. 
morfológiai, biológiai és biokémiai sajátságait hasz
nálják. Mintegy 84 típusa ismert, elkülönítésük a 
kapszuláris poliszacharid különbségének alapján 
történik. Némely könyvből már a felfedező neve is 
eltűnt. 

Az orvostörténetnek az a feladata, hogy a las
san elszemélytelenedő medicinát ismét perszonifi
kálja. Jó alkalom erre minden fontosabb évforduló. 
Ilyennek számít Albert Frankéi felismerése, aki 100 
esztendővel ezelőtt izolálta a Diplocoecus pneumo-

niae-t, mint a lebenyes tüdőgyulladás legfontosabb 
kórokozóját, amely legyengült szervezetre még az 
antibiotikumok korában sem veszélytelen mikroba, 
az elfektető osztályoknak ma is első számú közel
lensége'5. Szállási Árpád dr. 
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