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A huszadik század első évtizedeiben az angol fizio
lógia olyan klasszikus nagy korszaka következett, 
mint például a francia volt előtte ötven évvel, Ma-
gendie, majd Claude Bemard idején. Elég Starling, 
Sherrington, Hűl és nem utolsósorban Bayliss ne
vére hivatkozni, hogy a farmakológus-fiziológus 
Dole alapvető kutatásait ne is említsük. Közülük 
Bayliss dőlt ki leghamarabb a sorból, 1924-ben. 
Maradandó munkásságot fejtett ki a perifériás 
vérkeringés, a hasnyálmirigynedv-elválasztás ideg
rendszeri szabályozása, valamint a bélmozgás egy
irányú működése területén, felfedezte a seeretin 
nevű hormonszerű anyagot, és Cannon amerikai 
fiziológussal közösen számos megállapítást tett a 
shoek mechanizmusára a világháború idején. 

William Maddock Bayliss a közép-angliai ipar
vidék, a Cronin megénekelte „Black Country" köz
pontjában, Wolverhampton városában született. A 
tehetős vaskereskedő Bayliss úrnak nem volt lelke 
a tehetséges, de törékeny alkatú fiát valamelyik 
katonás fegyelmű kollégiumba adni, így középisko
láit magánúton volt kénytelen végeztetni. Azt kö
vetően a feltörekvő polgárfi már a patinás Univer-
sity College hallgatója lett. Kissé zárkózott, elmél
kedésre hajlamos egyénisége korán a kutatómunká
hoz szegődött. Előbb Sanderson laboratóriumában 
dolgozott, majd főnöke oldalán átkerült az oxfordi 
Wadham College élettani intézetébe. Annak fölötte 
a nagy Thomas Sydenham szelleme lebegett. Itt 
szerzett magának ismert nevet, s figyelt fel rá 
Schafer. London gravitációs vonzását Oxford nem 



tudta sokáig ellensúlyozni, s a századfordulón már 
a fővárosban találjuk. Itt akadt méltó kutatótársra 
Starling személyében. 

Pavlov híres kutyakísérletei után az emésztő-
mirigyek működése, köztük a pankreászé, az élet-
tanászi érdeklődés előterébe került. Bayliss és Star
ling 1902-ben közölték a „The mechanism of pan-
creatic seeretion" c. kísérleti összefoglalójukat. 
Megállapították, hogy a pankreásznedv-elválasztás 
idegrendszeri reflektorikus fázisát egy humorális 
követi. Ha a patkóbélbe 0,5%-os sósavoldatot visz
nek, a bél teljes denerválása esetén is megindul 
a szekréció. Szerintük a sósav a bélbolyhok borító 
sejtjeiben egy különleges anyag (secretin) termelő
dését váltja ki, amely a vérkeringésen át megindít
ja a hasnyálmirigynedv-szekréciót. Együtt vizsgál
ták a vékonybél motorikáját a vagus és splanchni-
cus idegek elektromos ingerlésére. Megállapították, 
hogy a bélbennék csak egyirányba, polarizáltán 
mozoghat. A híres szív-tüdő készítményében Star
ling Bayliss közreműködésével^úgy találta, hogy a 
szívizom erejének a^ inzulinhiány okozta gyengü
lését ellensúlyozni lehet a cukorkoncentráció meg
emelésével. 

Starling vizsgálataitól függetlenül foglalkozott 
Bayliss a perifériás vérkeringés idegrendszeri re
gulációjával. Már a XIX. század közepén felismerte 
a nagy experimentátor Claude Bemard az ér körüli 
vegetatív idegfonatok konstriktor-dilatátor funk
cióját. Magendie és Bell megállapította az ingerület 
egyirányú terjedését, Bayliss pedig bevezette az 
„antidrom" típusú ingervezetés fogalmát. Vagyis, 
amikor adott esetben azonos rostokon az ingerter
jedés a centripetálissal ellentétes irányú is lehet. 

Már egyetemi tanárként jelent meg 1914-ben 
a „The Principles of General Physiology" c. műve, 
amely nemcsak a medikusok, de a fiziológusok tan
könyve is lett. Viszont ő volt az utolsó angol élet
tanász, aki egyforma beavatottsággal egymaga írta 
a tankönyv valamennyi fejezetét. 

A világháborúban a shock patomechanizmusa 
érdekelte a leginkább. A közös nyelvet beszélő, ha
sonló érdeklődésű és jelentőségű tengerentúli tudós
sal, Cannon fiziológussal felismerte, hogy a shock-
állapot kifejlődésében nagy szerepe van a sérült 
szövetekből felszabaduló mérgező anyagoknak. A 
kórházi gyakorlat részére sós transzfúziókat, a ki
ürülés késleltetésére gumiarabikumot ajánlott. 

Sokat foglalkoztatta a kolloidkémia és az elekt-
rolitek elosztódási aránya a semipermeabilis hártya 
két oldalán, a Donnan-féle egyensúly szerint. 

Alexis Carrel „Az ismeretlen ember" c. köny
vében Bayliss megrovásokban részesül. Úgymond 
„abban a korszakban, amikor az élettant azonosnak 
vélték a fizikai vegytannal, a Loeb Jack és Bayliss 
korszakában elhanyagolták a szellemi működések 
tanulmányozását". E vád jogosságát nem felada
tunk kétségbevonni, csak adalékul idézzük a Nobel
díjas tudós különvéleményét. Bayliss a munkássá
gával számos tudományos elismerést, társadalmi 
megbecsülést, nemesi címet, akadémiai tagságot, 
külföldi tiszteletbeli tagságokat érdemelt ki. 

A világháború évei után sokat gyengélkedett. 
A kutatás-oktatás gondjai egyre inkább a méltó 
tanítvány, Hűl vállaira nehezedtek. 

Az angol fiziológia e nagy érájának egyik fő 
részese, W. M. Bayliss ötven évvel ezelőtt halt meg 
hosszas betegség után, augusztus 27-én. 
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