
Egy ismert effektus alig ismert névadója: 
Somogyi Mihály (1883-1971) 

Ha valaki más szakmából érkezett a medicina „fel
ségterületére", sokáig kívülálló maradt. Legalábbis a 
molekuláris biológiai korszak előtt. Tehetett bár fon
tos felismeréseket, miként az a tengerentúlra került 
honfitársunk, akit Dávid A. Gee a St. Louis-i Jewish 
Hospitál egyik tudós kulcsfigurájának nevezett (1). 
Biokémikus létére a diabetológia kitűnő szakem
berévé képezte ki magát. A róla elnevezett effektust 
minden belgyógyász ismeri, személyéről viszont ke
vesen tudnak és ők is csak keveset. Érdemes tehát 
közelebbről megismernünk. 

Somogyi Mihály, azaz Michael Somogyi az Oszt
rák-Magyar Monarchiabeli Reinssdorf helységben 
született 1883. március 7-én. Már 16 éves korában 
érettségi vizsgát tett, és beiratkozott a budapesti mű
egyetem vegyészi fakultására. Szülei jómódúak nem 
lehettek, mert anyagi segítségük nélkül szerzett ki
tűnő minősítésű oklevelet. Az első önálló szerves ké
mia tanszéket nálunk csak 1912-ben állították fel 
(8), pedig az ifjú vegyészjelöltet ez a dinamikusan 
fejlődő terület érdekelte leginkább. Későbbi pályafu
tása szintén ezt bizonyítja. 

Fél esztendeig volt a kémiai intézet tanársegédje, 
aztán annyi honfitársával együtt hajóra szállt a szá
zadelőn, szerencsét próbálni az Újvilágban. Ahogy 
amerikai életrajzírója említi, romantikus regényekből 
olvasott élményei késztették vándorútra (9), ám a 
helyszínen tapasztalnia kellett, hogy Amerika akkor 
még inkább a kétkezi és igen csekély mértékben volt 
az értelmiségi munka „igéretföldje". Először egy jól 
kereső New York-i orvos kocsisa lett, egylóerős brics
kán. Majd nyugat felé tartva Cincinnati kötélverő 
gyárában talált segédmunkát heti 7 dollár fizetésért. 
Mígnem társai tanácsára eszébe jutott a budapesti 
egyetemtől szakmai ajánlólevelet kérni (Than Károly 
neve garanciát jelentett), s azzal visszatért New York
ba, ahol tehetségéhez méltó feladatot kapott a Cor-
nell Egyetem orvosi karának biokémiai intézetében. 
Asszisztensi beosztásban dolgozott 1906-1908 kö
zött, majd 1909-ben visszatért a magyar fővárosba, 
ahol a központi élelmiszer-vizsgáló laboratórium al
kalmazottja lett. Az első világháború kezdő évében 
magántanári képesítést szerzett a katalitikus hydro-
genisatio tárgyköréből. A legnehezebb esztendőkben 
az éhezők ellátását irányította. 

A világégést követően 1922-ben visszahívást ka
pott a Cornell Egyetemre. Rövidesen még ked
vezőbb ajánlat érkezett a Missouri állambeli St. Lou-
is dinamikusan fejlődő városából: biokémiát oktatni 
a Washington Egyetemen. Kutatólaboratóriumot a 
nemrég alapított Zsidó Kórházban kapott, ahol az 

1957-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig megszakítás 
nélkül dolgozott. 

Szokatlan volt ez abban a mobilis társadalomban. 
Már a kezdet kezdetén ideálisan felszerelt munka
hely fogadta, jól képzett kollégákkal. Az akkor felfe
dezett inzulinkészítményben azonnal felismerték a 
nagy lehetőséget, így Schaffer és a későbbi Nobel-dí
jas Doisy közreműködésével elsők között állították 
elő az Egyesült Államokban ezt az életmentő szert, 
szinte szinkronban a kanadai felfedezőkkel. Az USA-
ban ők alkalmazták először a gyakorlatban 1922 ok
tóberének végén, egy 18 hónapos cukorbeteg gyer
mekben. Az idők folyamán a kezeltek száma rövide
sen 5 ezer főre emelkedett. 

Az Amerikai Kémiai Társaság 1949-ben a New 
Yersey állambeli Atlantic City vegytani intézetében 
tartott nagy összejövetelt, ahol a magyar származású 
tudós azóta is érvényes és fontos megfigyeléseit is
mertette. Megállapította, hogy a túlméretezett inzu
linadag paradox hatást fejthet ki. Cukorfogyasztás 
után a beteg általában nagyobb mennyiségű inzulint 
kap, s ahogy a Magyar-Petrányi-féle belgyógyászati 
tankönyv írja: „ez a circulus vitiosust tovább rontja, 
és mennél több inzulint alkalmaz a beteg, annál több 
cukrot ürít, és annál nagyobb vérének a cukortartal
ma. A mechanizmus látszólagos inzulinrezisztenciát 
okoz (Somogyi-effektus), amely néha periodikus 
rosszabbodásokban nyilvánul meg" (5). 

Tudósunk már 1949-ben kifogásolta a hasnyálmi
rigy hormonjának nem megfelelő adagolását, és 
hangsúlyozta a diéta betartásának, valamint túlsú
lyos betegnél a fogyás fontosságát. 

Összefoglaló nagy tanulmányát az American Jour
nal of Mediáne 1959. évi februári száma közölte, en
nek tudható be, hogy korábbi mérvadó tanköny
vünk (3) ezt az effektust még nem ismertette. 

E klinikai tünet érvényességének bizonyítására 
idézzük az amerikai Harrison's Principles of In
ternál Medicine 14. kiadásának idevágó sorait: 
„A hypoglykaemiás állapot elősegíti a vércukorszin
tet emelő hormonok felszabadulását. Ha ez az ellen
szabályozás a vércukorszint csökkenéséhez vezet, 
Somogyi-effektusnak (posthypoglykaemiás hyper-
glykaemia) nevezzük. A hyperglykaemia újabb, ez 
esetben vércukorszintet csökkentő ellenregulációs 
mechanizmust indít be. A következmény gyors, egy
irányú vércukorszint-változások sorozata. Ezek a 
változások elkülönítendők a korábban jól beállított 
cukorbetegekben az inzulin megvonásától kialakuló 
hyperglykaemiától és ketosistól, ami lassan és foko
zatosan fejlődik ki egy 12-24 órás periódus alatt. 
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Éhségérzet és súlygyarapodás hyperglykaemiás 
betegekben arra utal, hogy az inzulindózis túl ma
gas, ugyanis az inzulinadagolás az esetek többségé
ben súlyvesztéshez vezet az ozmotikus diuresis 
következtében. Ha a Somogyi-effektus gyanúja fel
merül, az inzulin adagja csökkentendő, még akkor 
is, ha a túladagolás klinikai jelei hiányoznak. A So
mogyi-effektus minden valószínűség szerint ritka a 
felnőttekben, de gyakori lehet cukorbeteg gyerme
kekben" (2). 

Kora reggeli órákban a vércukorszint gyakorta oly 
mértékben emelkedik meg, ami szükségessé teszi az 
inzulinadag emelését. Ezt nevezzük hajnali jelenség
nek (dawn phenomenon), noha ez is lehetne a 
hypoglykaemiát követő ellenregulációs következ
ménye, mégis alapvetően különbözik a Somogyi-ef
fektustól. A hajnali jelenség alapja a növekedési hor
mon éjszakai felszabadulása (the nocturnal surge of 
growtli hormoné), amellett az inzulin lebomlása is 
fokozott, ez utóbbi jelentősége azonban eltörpül a 
hormon hatásához képest. A két jelenség úgy külö
níthető el egymástól, hogy a vércukorszintet hajnali 
3 órakor határozzuk meg. A differenciáldiagnózis 
klinikailag igen fontos, mert a Somogyi-effektus az 
inzulinadag csökkentését, míg a hajnali jelenség a 
dózis emelését teszi szükségessé. 

A St. Louis-i Jewish Hospitál biokémikusa sokat 
foglalkozott a diasztáz meghatározásával is. Petrá
nyi Gyula belgyógyászati diagnosztikájában olvas
ható: „meghatározzuk az időt, amely alatt a diasztáz 
a keményítőt jóddal nem festődő dextrinre bontja 
le" (6). 

A fiatal tudósra itthon is hamar felfigyeltek, a Ma
gyar Tudományos Akadémia már 1914-ben akadé
miai díjjal tüntette ki. Új hazájában megtisztelték az 
1953. évi Ernst Bischoff-, valamint 1964-ben a Do
nald van Slyke-díjjal. 

A Nyugat kapujának számító város egyre jobb hí
rű egyetemén ő oktatta elsőként az egyre fontosab-
bá váló biokémiát, s évtizedekig irányította a helyi 
Zsidó Kórház korszerűen felszerelt laboratóriumát. 

Magyar kutatók akkor még ritkán keresték fel a 
Mississippi melletti metropolis univerzitását, esetle
ges látogatóit annál nagyobb szeretettel fogadta, és 
segítette további útjukat. 

Amikor 1969-ben súlyos agyvérzést kapott telje
sen lebénult, és a vegetatív léttől 1971-ben váltotta 
meg a halál. 

A fentiekből talán kitűnik, Somogyi Mihály, azaz 
Michael Somogyi beírta nevét a diabetológiai szak
könyvekbe, de nem annak történetébe. Igaz, ameri
kai barátai alapítványt tettek tiszteletére, de sem 
Schadewaldt (7), sem ifj. Hetényi Gézáék históriai 
munkájában (10) nem találkozunk nevével. Tíz év
vel halála után jelent meg a Magyar Életrajzi Lexi
kon III. kötete (4), de az sem méltatta címszóra. 

Ideje lenne a tengerentúlra került kiváló kollégák 
életrajzát összegyűjteni, ahogy azt az irodalmárok 
tették. Vaskos kötet kerekedne ki belőle sok megle
petéssel. 
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