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BEVEZETÉS 

 A szkizofrénia egyik első hatékony biológiai kezelési módját egy magyar pszichiáter 

– a Schaffer tanítvány, Meduna László – fedezte fel és vezette be 75 évvel ezelőtt a 

pszichiátriai gyakorlatba. Módszerének, a kémiai görcskezelésnek, továbbfejlesztett 

változata az elektromos áram útján történő görcskeltés (ECT kezelés) – bár kissé 

módosult indikációval, de - napjainkig őrzi helyét a pszichiátria terápiás 

eszköztárában.  

A XX. század első évtizedeiben már hatékony pszichoterápiás módszereket 

alkalmaztak a neurózisok kezelésében. A pszichózisok esetében azonban változatlan 

terápiás nihilizmus uralkodott. A pszichotikus betegek az elmegyógyintézetekben 

szedáláson, megfékezésen és megőrzésen kívül más ellátásban nem részesültek. A 

szkizofréniát még az európai agykutatás élvonalában számon tartott Schaffer-iskola is 

gyógyíthatatlannak – embrionális csíralemez bántalomnak – tartotta. A pszichiátriában 

addig bevezetésre került biológiai gyógymódok (a mély altatás és a maláriás 

lázkezelés) egyike sem  váltotta be a hozzá fűzött kezdeti reményeket. A budapesti 

Schaffer klinikán 1925-ben példátlan helyzet állt elő. Kiváló, tapasztalt klinikusok és 

nemzetközi hírű agykutatók tudásukat összemérve és kicserélve próbáltak közös 

nyelvet találni a napi betegellátásban. Ebben az inspiráló személyes és szakmai 

légkörben jutott el Meduna zseniális gondolatához.  

Meduna László figyelemre méltó gliakutatását követően idegszövettani munkái 

során figyelt fel az epilepsziában és a szkizofréniában észlelhető, egymással ellentétes 

glia-jelenségre. Ezután kezdte célzottan keresni a két betegség együttállására 

vonatkozó irodalmi adatokat, klinikai megfigyeléseket, melyek egyre jobban 

megerősítették a két betegség antagonizmusára vonatkozó feltevését. Kapóra jött 

számára, hogy a szkizofréniának egységes, endogén, örökletes betegségként való 

felfogása - a Schaffer-iskolán belül is - lazulni látszott. Kialakult egy olyan elképzelés, 

hogy a szkizofrénián belül létezhet egy nem tisztán endogén csoport, amelyiknél 

felmerül a gyógyíthatóság lehetősége. Ezután fogalmazta meg a hipotézisét, mely 

szerint a szkizofrénia és az epilepszia között fennálló biológiai antagonizmus 

következtében a szkizofréniás kórfolyamat mesterségesen előidézett epilepsziás 

görcsrohamok által visszaszorítható. 



Állatkísérletek során megkereste a megfelelő, ártalmatlannak minősíthető görcskeltő 

szert, majd 1934. januárjában megkezdte a kiválasztott betegek kámforral történő 

görcskezelését. Késői visszaemlékezéseiben impresszionálóan írta le az első kezelésben 

részesített kataton betegének látványos gyógyulását, melyet gyors egymásutánban 

számos hasonló követett. Az új kezelési eljárás híre gyorsan elterjedt, és nagyon 

kedvező fogadtatásra talált szerte a világon.  

 

CÉLKITŰZÉS 

A dolgozat célkitűzése az alábbi négy kérdéskör megválaszolása volt: 

1. Meduna felfedezésének általános és személyes szakmai előzményeinek pontosabb 

tisztázása. 

2. Meduna első kémiai görcskezeléseinek retrospektív elemzése és újraértékelése 

eredményesség és hatékonyság/biztonságosság szempontjából (az adott kor 

szakmai/etikai elvárásainak figyelembevételével, de mai ismereteink fényében): a 

fellelhető eredeti dokumentumok alapján az első kezelések körülményeinek és a 

módszer bevezetésével kapcsolatos részletek pontos megismerése (a kezelések 

gyakorisága, eredményei és biztonságossága) révén. 

3. A felfedezés hatása a szkizofrénia orvosi megközelítésére. 

4. A módszer bevezetésének hatása a pszichiátria nemzetközi szemléletére. 

 

MÓDSZEREK 

1. Első lépésben az eredeti dokumentumok forrásainak feltérképezése történt meg az 

alábbi „keresőszavakkal”: „kémiai görcskezelés”, „Meduna László”, „ECT”, a 

„magyarországi neurohisztopatológiai iskola - Schaffer Károly”, a „magyar biológiai 

pszichiátria története a XX. sz. első harmadáig”, a „magyar elmegyógyászat helyzete a 

két világháború között”, „Budapest – Lipótmezei Magyar Királyi Elmegyógyintézet”, a 

„Meduna által görcskezelésben részesített első betegek”, a „Magyar Királyi Pázmány 

Péter Tudományegyetem Elme- és Idegkórtani Klinika”. A fent felsorolt témák 

forrásdokumentumait az alábbi helyekről gyűjtöttük be: SOTE Levéltár, Országos 

Levéltár, Fővárosi Levéltár, Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár, OPNI könyvtára és 



kórrajztára, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Neurológiai Klinikáinak 

könyvtára, családi emlékek Schaffer Károly unokájától dr Bogsch Attilától. 

2. Második lépésben az OPNI kórrajztárában az intézetből 1933 és 1945 között 

elbocsátott, illetve ezen időszakban elhunyt valamennyi beteg kórrajzának 

szisztematikus átvizsgálása történt meg, majd ezek közül azok kerültek kiválogatásra, 

amelyekben görcskezelés leírása szerepelt.  

3. Harmadik lépésben az összegyűjtött szakirodalom és dokumentumok feldolgozása, 

kritikai elemzése történt meg. 

 

 
EREDMÉNYEK 

A kezelések menete, indikáció, dózistitrálás 

A kigyűjtött eredeti kórrajzok tanúsága szerint Meduna az első napon (1934. 

január 2-n) 6 beteg kezelését kezdte meg egyszerre, majd a hónap végéig még további 

5 beteget vont be terápiás vizsgálatába. Az első 11 beteg mindegyike kámfort kapott 

görcskeltő szerként intramuszkulárisan. A kezeléseket heti 2-3 alkalommal, a reggeli 

órákban végezte, a Lipót VIII-as osztályán. A pácienseket egységes kritériumok szerint 

(testhőmérséklet, pulzus- és légzésszám, vérnyomás, általános és pszichés állapot) 

obszerválták és a dekurzusban részletesen dokumentálták. Az egy betegnél alkalmazott 

összesített kezelésszám 9-32 között mozgott.  

A kezelésbe beválasztott betegek közül 10-nek szkizofrénia, egynek idiotizmus 

diagnózis szerepelt a kórrajzában. 

A 11 beteg közül nyolcnak két évnél régebben kezdődött a betegsége, mindössze 

három esetben volt egy évnél rövidebb a kórtörténet.  

Az első kezelések indikálásánál feltehetően a legsúlyosabb állapotban lévő 

pácienseket részesítette előnyben. Az elsőként kezelésben részesített 11 beteg közül 9-

nél volt megfigyelhető táplálkozási negativizmus, 6 beteg mesterséges táplálásra 

szorult a kezelést megelőzően. Ezek alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy a 

kiválasztott esetekben a vezető tünet a stupor volt. 

Az elsőként elindított 6 beteg egyikének Meduna reggel 4g kámfort adott be, 

majd annak eredményét megismerve további öt beteget délután fele dózissal kezelt. A 

második napon, amikor a reggel kezelt betegnél 8 g kámfort injektálva két egymást 

követő görcsrohamot észlelt, annak kezelését megszakította, délután pedig fele dózissal 



folytatta a másik öt beteg kezelését. Az első 11 beteg kezelésénél nem ment 4-5 g 

kámfor dózis fölé.  

 

 

A görcskeltések eredményessége 
 A kámfor olajos oldatának intramuszkuláris alkalmazása következtében a 

görcsroham sok esetben az injekció beadása után csak több mint egy órával 

jelentkezett. Meduna a kórrajzokban szereplő dekurzusok és saját piros ceruzás 

jelölései szerint csak a generalizált tónusos-klónusos rohamokat (GTKR) számolta 

görcsrohamként. Az első 11 beteg kezelése során beadott 178 kámfor injekciót 

mindössze 28 esetben követte generalizált görcsroham. A kámfor injekció/görcsroham 

arány a 11 betegnél az alábbiak szerint alakult: 2/1+1, 13/1, 20/4, 32/2+1, 23/3, 23/4, 

19/1, 25/3, 2/0, 9/6, 10/1. A betegenként egy kezeléssorozatban kiváltott rohamok 

száma 1-6 között változott. A kórrajzokban szereplő adatok alapján 4-5 gr kámfor 

dózisnál a görcskeltő anyag mennyisége és az általa provokált GTKR között tehát nem 

volt kimutatható összefüggés. Volt olyan beteg, akinél 8 g kámfor provokált egymás 

után két rohamot, de olyan is volt, akinél ez már 4,5 g kámfor után bekövetkezett. 

A három javult eset közül az egyiknél 13 kámfor injekció mindössze 1 görcsrohamot 

váltott ki, a másiknál 23 injekció beadását 5 görcsroham kísérte, és a harmadik esetben 

9 injekció/7 görcsroham volt az arány. Miért nem sikerülhetett Medunának az első 

kezelt esetek alapján a javulás és a görcsrohamok száma között egyértelmű 

összefüggést kimutatnia? Ez részben azzal is magyarázható lehet, hogy Meduna (aki 

kiváló kutató volt, de sosem vált igazán klinikussá) kizárólag a típusos GTKR-t vette 

figyelembe epilepsziás rohamként. A később Angyal által is megfigyelt és elkülönített 

ún. „pszichés” és „abortív motoros rohamok”-kal (vagyis a szimplex és komplex 

parciális rohamokkal) nem számolt. Az átvizsgált kórrajzok dekurzusaiban viszont erre 

gyanus tünetek is szerepelnek 

 
A kezelések hatékonysága 

A kórrajzokban szereplő dekurzusok alapján – az első 11 beteg közül - 

mindössze három állapota javult lényegesen. Két beteg hamarosan hazabocsáthatóvá 

vált (egyikük a kezelése megkezdését követően 3, másikuk 8 hónap múlva), és folytatta 

munkáját. 1945 végéig nem volt fellelhető ismételt kezelésükre utaló dokumentáció. A 

harmadik volt – a 11 között - az egyetlen „krónikus” eset, amelyben javulás 

mutatkozott: az első kezeléssorozatot követően 3 hónapon át tünetmentessé vált, az 



intézetben munkaterápián vett részt, azonban el soha nem bocsátották és - ellentétben 

Meduna önéletrajzi beszámolójával - több hónapos tünetmentesség sem fordult elő 

többé kórtörténetében. 

A Meduna által kezelésre kiválasztott első 11 beteg zömének betegsége 2 évnél 

régebben kezdődött. Mindössze három esetben volt ennél rövidebb az előzmény: a két 

teljes remisszióba került (hosszútávon javult) beteg, és az egyik nem javult beteg 

esetében. A görcskezelésben részesített első 11 beteg alapján számítható remissziós 

ráta mindenesetre még a legszigorúbb utánvizsgálók eredményeit is alulmúlja a maga 

27,3 %-ával. 

 

 

A kezelések biztonságossága, drop out ráta 
 Meduna első 11 betege közül négynél kényszerült a kezelés megszakítására. 

Két esetben a kezeléssel kapcsolatos szövődmény miatt: egy betegnél a 18. kámfor 

injekciót követően gluteális tályog alakult ki, egy másik beteg a 10. kámfor injekció 

által indukált görcsroham során szemöldöktájon felületes hámsérülést szenvedett. Egy 

páciens idiotizmus dg. miatt két injekciónál nem kapott többet. Végül egy beteget két 

eredménytelen görcskeltést követően anyja „térítvény” ellenében (otthoni mesterséges 

táplálásának megszervezését vállalva) hazavitte.  

Meduna az első 11 betegnek összesen 178 kámfor injekciót adott be, ennek 1 

esetben lett gluteális tályog a szövődménye (0,56%). Ezzel a 178 kámfor injekcióval 

összesen 28 epilepsziás rohamot provokált, melyek közül 1 járt szövődménnyel 

(3,57%). A két kezeléssel kapcsolatos szövődmény ugyan nem tűnik soknak, ha az 

összes beadott injekciók, illetve az általuk provokált görcsrohamok számát tekintjük. 

Azonban ha a kezelésben részesítettek szemszögéből nézzük: 11 betegből 2-nél (18,2 

%) lépett fel a kezeléssel kapcsolatos valamilyen szövődmény. Ez pedig mai szemmel 

már nem tekinthető elhanyagolhatónak. Meduna sem lehetett vele teljesen elégedett. 

Hiszen az átvizsgált kórrajzokból kitűnik, hogy már 1934. augusztus 10-én görcskeltő 

szert váltott (a kámfort cardiazolra cserélte). Későbbi munkáiban ennek egyik okaként 

a gluteális adagolásból származó problémákat jelölte meg.  

 

 
KÖVETKEZTETÉSEK 

 



A dolgozat új eredményei a kérdésfelvetés mentén az alábbi öt pontban foglalhatók 

össze: 

 

• Az 1930-as években az agykutatás nemzetközi élvonalában számon tartott 

Schaffer-iskola inspiráló tudományos-szellemi háttere és Meduna kivételes kutatói 

személyisége (kreatív kutatói fantáziája a gyakorlati megvalósításhoz kellő bátorsággal 

és nagyvonalúsággal ötvözve) együttesen vezethettek a maga korában tudományosan 

megalapozottnak tekinthető kámforos görcskezelés felfedezéséhez. 

• Az első kámforos görcskezelések gyakorlata: 

Meduna a kezeléseket előre megtervezett „protokoll” (meghatározott gyakoriság, 

időpont, obszervációs kritériumok, kititrált dózis stb.) szerint végezte. Az első napon 6 

(az első hónapban összesen 11) beteg kezelését kezdte meg. Tehát nem egy 

véletlenszerűen, szerencsésen kiválasztott, látványos javulást mutató betegnek 

köszönhető módszerének sikerre vitele. (Történeti távlatból eltörpül annak a 

jelentősége, hogy melyik is volt az első beteg. Meduna 20 évvel a kezeléseket 

követően, nem lévén az eredeti dokumentumok birtokában minden bizonnyal a 

leglátványosabb esetre emlékezett vissza és maga sem tulajdonított neki túlzott 

jelentőséget.) Az eredeti dokumentumok tanúsága szerint Meduna elkötelezettje volt 

módszerének. Az első 11 betegnél mutatkozó alacsony hatékonysági ráta ellenére 

töretlen hittel folytatta a kezeléseket és számolt be végül 110 beteg kezeléséről. 

• Az első görcskezelésekből levont, máig érvényes megállapításai: 

A görcskezelés stuporban és katatoniában, valamint rövid kórtörténet esetén a 

leghatékonyabb. Összefüggés mutatható ki a görcskészség és a javulási esély között. 

Vagyis a javulás nem a görcskeltő szer hatásából, hanem a görcsrohamok lezajlásából 

adódik. 

A kórlefolyások retrospektív hosszmetszeti elemzése alapján elhamarkodott 

optimizmussal ítélte meg ugyan az első görcskezelések hatékonyságát, azonban abban 

az időben egyetlen más módszer sem kínálta a súlyos szkizofrén betegek akárcsak 

hónapokra történő tünetmentesítésének lehetőségét. A hatás, ahol jelentkezett, ott 

valóban drámai volt, de csak tüneti és átmeneti. Ennek értelmezését éppen 

szövettanilag is megalapozott munkahipotézise (az epilepszia és a szkizofrénia mint 

egymás antagonista betegségei) akadályozhatta. Az indikáció tekintetében azt ugyan 

nem ismerte fel, hogy a kezelés inkább tüneti jellegű, vagyis nem annyira az 

alapbetegségtől, hanem a felszínen észlelhető konkrét, esetleg veszélyeztető 



tünetegyüttestől függ a hatékonyság. Megtalálta azonban az első számú javallatot: a 

stuport. A stupor szempontjából pedig a katatonia az egyik legmagasabb kockázatú 

betegség. Az ECT-t ma is a különféle etiológiájú kataton és stuporos állapotok egyik 

leghatékonyabb kezelési módjának tartjuk.  

• Biztonságosság szempontjából (a szövődmények csekély száma alapján) a kámfor 

indukálta görcskezelés megállta volna ugyan helyét kora biológiai kezelési 

repertoárjában, hiszen az akkor használatos biológiai kezelésmódok gyenge 

effektivitásuk mellett éppen súlyos szövődményeik miatt merültek hamar feledésbe: 

Klaesi „Dauerschlaf” kezelése a gyakori pneumoniás szövődmény, Sakel inzulin kóma 

kezelése pedig a visszatérő hypoglikémás állapot jelentette életveszély miatt. A 

kámforos görcsindukciót azonban maga Meduna vetette el alig fél év elmúltával, és 

váltotta fel a sokkal megbízhatóbb cardiazollal. Majd 1938-ban Cerletti és Bini 

kidolgozta az elektromos árammal történő görcskeltés módszerét, mely mind 

megbízhatóság, mind biztonságosság szempontjából felülmúlta a Meduna kémiai 

módszereit.  

• Meduna felfedezésének legnagyobb jelentősége azonban nem is maga az új kezelés 

eljárás volt, hanem annak hatása a szkizofrénia orvosi szemléletére, illetve a 

pszichiátriai kórképek biológiai megközelítésére. Módszerét ugyan hamar túllépte a 

szakma, de csak részleteiben. Hiszen a görcskezelésnek (ECT) ma is helye van, 

mégpedig részben az általa leírt indikációban, a pszichiátria terápiás eszköztárában. 

Ennél sokkal nagyobb jelentőséggel bír azonban a szakmára gyakorolt hatása (melyet 

külföldön fel- és elismernek), hogy megszületett általa a biológiai pszichiátria és 

forradalmi változás következett be az úgynevezett endogén pszichózisok 

megközelítésében. 
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