
Forrás: http://www.ekor-lap.hu/egeszsegugy/2010/a-klinikai-belgyogyaszat-kezdete 

A KLINIKAI BELGYÓGYÁSZAT 
KEZDETE

Paradox módon a medicina interna - azaz belgyógyászat - akkor 
kezdett önálló disciplína lenni, amikor újra egyesült a chirurgiával. 
Amikor a francia forradalom racionalizáló hatására megalakultak 
az  École  de  Santé  típusú  orvosképző  iskolák.  A különválás  is 
gallföldön  következett  be  az  1163.  évi  tours-i  zsinaton,  az 
„Ecclessia  abhorret  a  sanguine“,  vagyis  „az  Egyház  irtózik  a 
vértől“ szentencia kimondásával.

A gyógyászati  ténykedést  folytató  papok  nem  sebészkedhettek 
tovább. Ennek hatására a chirurgia a kialakuló egyetemi oktatásban 
is kivált az általános medicinából. A tendencia tartósításához az a 
tény  nagyban  hozzájárult,  hogy  a  sebészet  gyakorlatilag 

hadisebészetté vált,  így az új kor hajnalán a manuális szakmát forradalmasítók (Ambroise Paré, 
Fabry von Hilden) egyetemet nem végzett felcserek voltak.

Az egységes orvosképzés idejére esnek a nagy kórház-alapítások: pl. a párizsi Hotel Dieu, a berlini 
Charité, a londoni Guy Hospital, a bécsi Allgemeines Krankenhaus és nem utolsó sorban a mi Szent 
Rókus kórházunk. A kialakuló klinikai katedrák saját osztályokkal akkor még nem rendelkeztek. A 
mai  értelemben  vett  belgyógyászat  tehát  a  XVIII.  század  végén  kezdi  arculatát  karakterizálni, 
természetesen  nem  előzmények  nélkül.  Ekkorra  már  öszzegyűlt  annyi  részismeret  az  emberi 
szervezet kóros működéséről, hogy a homályos betegség értelmezése helyett polgárjogot nyert a 
kórtani kísérletekkel, valamint kórboncolásokkal igazolt egzakt tudományos medicina.

Az időlépcső első foka az 1733-as esztendő, midőn az angol St. Hales bevezette a vérnyomásmérést 
(igaz, még véres úton), valamint G. Cheyne leírta a terminális légzéstípust. Három évvel később a 
fiziológus A. Haller göttingai professzor megállapította az epe szerepét a zsíremésztésben, vagyis e 
szervünk nem a kolerikus lelki alkat fő fészke, ahogy azt eleink elképzelték. A klinikai szemlélet 
térnyerése vitathatatlanul a leideni Boerhaave professzor ténykedéséhez kötődik, aki elsőként vitte a 
medikusokat a betegágy mellé. Tanítványai voltak: a már említett Haller, a holland eredetű, Bécsben 
működő Anton de Haen, mint a klinikai hőmérés meghonosítója, továbbá a később botanikusként 
korszakos jelentőségű svéd Linné, akinek hatására elkezdődött a betegségek osztályozása.

Meghatározó dátum még 1761. Morgagni kórbonctanának és Auenbrugger kopogtatási könyvének 
megjelenési éve, noha a gyakorlatban csak a XIX. század elején terjedt el Európa-szerte. A brit 
Heberden 1768-ban leírta az angina pectoris kórképét (meg a róla elnevezett reumás csomókat), a 
nápolyi D. Cotugno pedig főzéssel mutatta ki lázas betegek vizeletében a fehérjét. Ez a vesekórtan 
első nagy felismerése.

Mérföldköves dátumok még a következők: 1803-ban Conrad Ottó önálló kórképpé nyilvánította a 
haemophiliát, az olasz A. Scarpa kimutatta az erek falában a kóros lerakódásokat.
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Döntő  az  1808-as  esztendő.  Napóleon  egyik  (talán  legkitűnőbb)  orvosa:  N.  Corvisart  franciára 
fordította  és  kiadta  a  már  említett  osztrák  Auenbrugger  kopogtatási  könyvét,  amely  a  fizikális 
vizsgálatok máig nélkülözhetetlen bibliája. A következő esztendőben az angol Allan Burns tisztázta 
a  szívbelhártyalob  kórbonctanát  a  bécsi  J.  Hildebrand  1810-ben  megállapította  a  tífusz  önálló 
jellegét. A kórtan egyre inkább teret nyert a klinikumban, ahogy később zseniális tudósunk, Hőgyes 
Endre megállapította: „a belgyógyászat betegágynál alkalmazott kórélettan.“

Dátumokban közeledve Párizs egyre inkább átvette a vezető szerepet. Legallois ismertette a vagus 
befolyását a légzésre, Pelletier és Caventou tisztázta a kinin kémiai képletét. Napóleon veresége 
után  érdekesmód  a  francia  medicina  elindult  hódító  útjára.  Kulcsfigura  Corvisart,  aki  az 
orvostörténelemben  páratlan  korrektséggel  szolgáltatott  igazságot  az  osztrák  Auenbrugger 
művének. Átengedve a kopogtatási prioritás dicsősségét. Mellőle indult sebésznek és lett korszakos 
jelentőségű patológus a szövet fogalmát meghatározó (tissu céllulaire), a szerveket szisztematizáló, 
a központi és vegetatív idegrendszert különválasztó F. X. Bichat, aki élt mindössze 31 évet. Nem 
alaptalanul szokás a medicina Napóleonjának nevezni. Corvisart tanítványa, majd utóda a szintén 
fiatalon elhunyt Laennec, aki a boncolás bűvöletében is megmaradt belgyógyásznak. Zsenialitása 
vitathatatlan.  Felfedezte  a  stetoszkópot,  az  újkori  medicina  máig nélkülözhetetlen  eszközét  (ma 
fonendoszkóp  formában)  és  jelképét.  Tisztázta  a  kardiovaszkuláris  tünetegyüttes 
klinikopatológiáját, leírta a nevét viselő májzsugorodás kórbonctanát, a tüdő-tbc jellemzőit. Pierre 
Piorry a kopogtatás tökéletesítésére plessimetert szerkesztett, szerepét később a balkéz középső ujja 
vette át. Az első párizsi „csak“ patológus Cruveilhier leírta a gyomorfekély jellemzőit.

E belgyógyászati klinikumnak olyan élettani-kórtani háttere volt, mint Magendie, Floureus, majd 
Claude Bernard munkássága. Párizs lett a modern medicina interna első Mekkája. Heberden leírta 
az angina pectorist, Withering a digitális vízhajtó hatását, W. Prout kimutatta a gyomornedv szabad 
sósav tartalmát.  Richard Bright  (aki  ragyogó útikönyvet  jelentetett  meg hazánkról)  leírta  a  róla 
elnevezett  vese-kórképet,  Th.  Hodgkin  a  lymphadenomát,  John  Corringan  az  aorta-billentyűk 
elégtelenségét.  Graves  1835-ben  a  pajzsmirigytúltengést,  amely  később  német  nyelvterületen 
Basedow-kórként vált ismertté. (l. merseburgi triász!) Ugyanezen esztendőben vette észre a francia 
Bouillaud a reumás láz és az endocarditis közötti összefüggéseket.

A brit  William Wood  különítette  el  először  a  hastífuszt  a  kiütésestől,  majd  Craigi  a  vérhast  a 
hastífusztól, Thomas Addison leírta a vészes vérszegénységet, valamint a róla elnevezett betegséget.

A  romantika  századának  kezdetén  kibontakozó  nagy  nemzeti  versengésben  természetesen  a 
németek sem akartak lemaradni.  Már említettük Haller és Auenbrugger  nevét.  (A német alatt  a 
nyelvterületet  értjük.)  Gmelin leírta  az epefestéket,  a  Johannas Müller  vezette  fiziológiai  iskola 
méltó versenytársa lett a Magendie nevével fémjelzett francia, valamint az angol Charles Bell által 
irányított élettannak. A stuttgarti Hermann Fehling dolgozta ki először a vizeletcukor kimutatásának 
kémiai módszerét (1848), a tübigeni Vierordt vérsejtszámláló készüléket szerkesztett. A kontinensen 
használt belgyógyászati kézikönyvet írt Lukas Schönlein (nevét a favus kórokozójáról ismerjük), 
továbbá  K.  Wunderlich.  Kussmaul  fedezte  fel  a  gyomorszondát,  elkülönítette  az  uraemiás  és 
diabeteses  kómát,  leírta  az  acidosis  okozta  kóros  légzést.  A német  nyelvterület  osztrák  ágán 
megalakult  a  második  bécsi  iskola.  A patológus  Rokintansky  hasonlóan  meghatározó  szerepet 
játszott,  mint  Párizsban  Cruveilhier,  vagy  Berlinben  a  cellulárpatológia  pápája:  Virchow.  A 
belgyógyászatot előbb Hildebrand, majd Skoda képviselte. A kopogtatásról és hallgatózásról szóló 
művére 1839 óta hivatkoznak. Tőle tanulta a korszerű fizikális diagnosztikát kiváló belgyógyász 
professzorunk: Sauer Ignác, akinek személyében a 48-as szabadságharc első országos főorvosát is 
tiszteljük.

Amerika  és  Oroszország  csak  a  XIX.  század  második  felében  kapcsolódott  be  a  korszerű 
belgyógyászati fejlődésbe. A tengerentúliaknak William Osler, a keleti szlávoknak Botkin ekkor a 
legjelentősebb képviselője.

A kezdeti  klinikumnak a terápia volt  a leggyengébb oldala. Igaz,  Sertürner már a század elején 
előállította  a  morfint,  a Pelletir-Caventou kettős  a  lázcsillapító  (és  malária  ellen máig használt) 



kinint, de a digitális vízhajtó mechanizmusa sokáig tisztázatlan maradt.

Pravaz fecskendőjét a skót Alexander Wood használta először 1853-ban bőr alatti befecskendezésre, 
de a klasszikus kísérletekkel igazolt farmakoterápia kezdete Schmiedeberg nevéhez fűződik.

A belgyógyászati  klinikum  következő  szakasza  már  a  bakteriológia  fénykorában  vizsgálható. 
Amikor a differenciálódás a diagnosztikában is elkezdődött.
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