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A Z  O R V O S T U D O M Á N Y  T Ö R T É N E T E

A diuretikus kezelés hazai története. 
I. rész: Fodor Imre
RADÓ János 

ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÁÁSS A higanyvegyületek diuretikus hatását 1920-ban fedezték fel, ám
a „higanyos diurézis” kifejezés 36 évvel korábbról, Jendrassik Ernôtôl származik. Fodor
Imre 1923-ban közölte a higanyos diuretikumra vonatkozó tapasztalatait, amit azután
világszerte többen idéztek. A hazai gyógyszergyártás is kivette a részét a higanyos
diuretikum elôállításából Novurit néven, amely 40 éven át világszerte elismert kiváló
készítmény volt, és sok, elôrehaladott szívelégtelenségben szenvedô beteg életét
meghosszabbította. Maga Fodor Imre is az élete végén súlyos cardialis oedemája
miatt a higanyos diuretikum rendszeres használatára szorult. Amikor a gyógyszer már
hatástalanná vált, azaz refrakter oedema fejlôdött ki, az akkoriban legfrissebb amerikai
szakirodalomból nyert ötlet alapján „önkísérletet” végzett ACTH alkalmazásával a higa-
nyos diuretikum iránti érzékenység visszaállítására. Tapasztalatait közvetlenül a halála
elôtt munkatársaival megíratta. Fodor Imre kiváló klinikus, iskolateremtô belgyógyász
volt, aki beírta a nevét a diuretikumok használatával foglalkozó tudomány történetébe
is.
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The history of diuretic treatment in Hungary. Part I. Imre Fodor
Radó J, MD, DSc

SSUUMMMMAARRYY The diuretic effect of mercurial compounds was discovered in 1920.
However, the term of “mercurial diuresis” was created 36 years earlier by Ernô
Jendrassik. Imre Fodor published his experiences with the mercurial diuretic, which
has been cited by several authors worldwide. The Hungarian pharmaceutical industry
also took its part from the production of the mercurial diuretic with Novurit that proved
to be an excellent and worldwide well known preparation in the next 40 years. Even
Imre Fodor required the repeated administration of mercurial diuresis because of his
severe cardiac oedema in the last period of his life. When the drug became ineffective,
i.e. developed refractory oedema, he made a “self-experiment” with the administration
of ACTH to restore the sensitiveness to the mercurial diuretic on the basis of most
recent American literature at that time. His experience has been published by his col-
leagues just before his death. Imre Fodor was an eminent clinician, a school creating
internist who entered his name into the science dealing with the use of diuretics.
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A
diuretikumok felfedezése igen hatékony terápiás
eszközt adott a klinikusok kezébe számos orvosi
szakmában. Voltak azonban már évszázadokkal

megelôzôen is ilyen jellegû, nem is hatástalan próbálkozá-
sok (1). Figyelemreméltó tény, hogy a felfedezés ideje
elôtt és közvetlenül az után is kezeltek magyar orvosok di-
uretikumokkal betegeket, amit a nemzetközi szakiroda-
lomban is számon tartanak. Érdemes itt megemlíteni,
hogy a higanyos diuretikum hatásának 1920-as leírása
elôtt már 36 évvel – elôször a világon – Jendrassik Ernô
használta a higanyos diuresis (Quecksilber diurese) kife-
jezést (2, 3). Fodor Imre (1. ábra) 1923-ban megerôsítette,
hogy a Novasurol alkalmazásával felfedezett új élettani je-
lenség (a diuresis fokozódása ennek a gyógyszernek hatá-

sára) farmakológiai tény (4). Munkánk célja a diuretikus
kezelés hazai történetéhez való hozzájárulás, különös te-
kintettel nagy magyar klinikusok, ezek között Fodor Imre
munkásságára.

A kalomel diuretikus hatása (1) 

A „higanyos diuretikumot” már Paracelsus is használta az
1500-as években kalomel (merkuro-klorid) formájában,
ami nem volt túl toxikus, legalábbis a szublimát rokon-
vegyülettel összehasonlításban. A híres londoni kórház,
„Guy’s Hospital pill”-jének is alkotórésze volt a kalomel,
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mely ezenkívül digitalist és sqillt tartalmazott. A higanyos
diuretikum tulajdonképpeni felfedezése elôtt 34 évvel,
1886-ban Jendrassik Ernô is beszámolt a kalomel haszná-
latáról „Das Calomel als Diureticum” címû cikkében (2). A
zseniális magyar belgyógyász egy másik cikkének címe
„Weitere Untersuchungen über Quecksilberdiurese” (3),
ami bizonyítja, hogy a „higanyos diuresis” kifejezést ô ve-
zette be a szakirodalomba a „felfedezés” elôtt. Mivel a
kalomelt a syphilis terápiájában használták, az Erlich által
1910-ben felfedezett salvarsan sikere egy még kevésbé
toxikus higanyvegyület elôállítására késztetett. Így jött
létre 1917-ben a Novasurol.

A higanyos diuretikum felfedezése
– a Novasurol (merbaphen) 

Wenkebach világhírû kardiológus bécsi klinikáján 1919-ben
egy congenitalis syphilisben és juvenilis tabesben szenve-
dô fiatal nôbetegnek Novasurolt adtak (5–7). A beteg ellá-
tásában aktívan részt vevô Vogl harmadéves orvostanhall-
gató Saxl osztályvezetô fôorvos beosztottja volt. Vogl ere-
detileg azt az utasítást kapta, hogy kezelje a beteget más-
naponként parenteralisan adott 1 ml higanyszaliciláttal.
Csakhogy a patika nem tudta elkészíteni a higanyszalicilát
10%-os vizes oldatának a receptjét (nem lévén oldható
vegyület), ezért újabb recept szerint ugyanezen anyag ola-
jos oldatának elkészítését írták elô. Az erre való várakozás
közben érkezett meg váratlanul egy postai küldeményben
az egyik orvoskollégához egy újonnan elôállított, még nem

tanulmányozott higanyos vegyület, a Novasurol. A kolléga
javasolta Voglnak, hogy próbálja ki az antisyphiliticus hatá-
sát. Vogl másnaponta adott ebbôl a betegnek. Szerencsé-
jükre a nôvérek által végzett lázlapi dokumentáció nem-
csak példás volt, hanem szemléletes is. A különbözô ada-
tokat színes oszlopokkal jelölték, így a vizeletmennyiséget
kékkel. Vogl azt találta, hogy minden egyes Novasurol in-
jekció után a kék oszlop magasabbá vált. Egyes leírások
szerint egy (azóta is ismeretlen nevû) nôvér hívta fel Vogl
figyelmét, hogy a betegnek több lett a diuresise. Az orvos-
tanhallgató ezt jelentette feletteseinek. Vogl úgy gondol-
ta, hogy azért fokozódott a diuresis, mert az antisyphiliti-
cum (hiszen e célból alkalmazták a Novasurolt) kedve-
zôen befolyásolhatta a beteg feltételezett syphilises
veséjét. Más syphilises betegen is kipróbálták a Novasu-
rolt. Éppen ebben az idôben feküdt az osztályon egy taxi-
sofôr, aki syphilises szívelváltozásban és elôrehaladt szív-
elégtelenségben szenvedett. A Novasurol adása 24 óra
alatt 10 literes vizeletmennyiséget eredményezett.
Emiatt Voglnak kétségei támadtak, hogy a gyógyszer ezt a
hatást a syphilises alapbetegség befolyásolásával idézte
volna elô. Ezért egy gyakorlatilag anuriás, nagyon oede-
más, reumatikus szívbajban szenvedô ifjúnak is adtak egy
ampulla Novasurolt. A beteg ugyan másnapra meghalt, de
addig is három liter vizeletet ürített. A boncolás a syphilis
fennállását kizárta.

A következô évben, 1920-ban Saxl és Heilig leírták a higanyve-
gyület diuretikus hatását (8). Ettôl számítják a diuretikumok felfe-
dezését. A szerzôk között Vogl nem szerepelt. Vogl, az orvos-
tanhallgató kivándorolt Amerikába és 30 év múlva, 1950-
ben az American Heart Journalben megírta a diuretikumok
felfedezésének tényleges történetét (6). A Vogl-féle kísér-
let gyorsan folytatást nyert. Elôször Európában (9) – Fodor
Imre révén Magyarországon is (4) –, majd Amerikában
(10–12). A higanyos diuretikum meghódította a világot.

Érdemes még egy mondatot annak szentelni, hogy a
világ minden részén hivatkoztak (9–12) Fodor Imre Nova-
surol-munkájára (4). Mintha egy rövid idôre módosult
volna a világ rendje, és nem lettek volna érvényesek Ko-
rányi Sándor keserû szavai a hazai szerzôk idézésérôl (13).
Fodor Imre korában az orvosok a szakcikkeiket többnyire a
német szakirodalomban közölték, így a Novasurol cikk is
német nyelvû lapban jelent meg (4). Tudjuk, hogy az
angolszász szakirodalom nem túlzottan jeleskedik magyar
vagy német nyelvû szakcikkek idézésében, mint ezt már
annak idején Korányi Sándor is megírta. De a magyar
klinikai veseélettan és diuretológia nagyságait, Korányi
Sándort, Jendrassik Ernôt és a Novasurolról író Fodor
Imrét is – a németül író magyar szerzôket – idézték a ko-
rabeli angol és amerikai szaklapokban (9–12) és könyvek-
ben (5). Az angolszász világban élôket és írókat könnyeb-
ben idézik; az itthon élôk idézésére önelemzéseimben ki-
tértem (14–17).

1924-ben elôállították a mersalyl nevû vegyületet
tartalmazó, a Novasurolnál elônyösebb, még kevésbé toxi-
kus és igen hatásos higanyos diuretikumot, theophyllinnel
való kötésben Salyrgan fantázianéven. Issekutz és Végh
1928-ban ismertették a magyar higanyos diuretikumot,
amely a Novurit nevet kapta (18, 19). Errôl 1948-ban Is-

11..  áábbrraa.. Fodor Imre (1891–1956) egyetemi magántanár, osztály-
vezetô fôorvos
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sekutz azt írta, hogy: „Novurittal a keringési elégtelenség okozta
oedema könnyen lecsapolható, mert a vizeletkiválasztást bámulatos
mértékben fokozza. A Novurit rendszeres használatával a szívbe-
tegek élete évtizedekkel megnyújtható és ôk rengeteg szenvedéstôl
szabadíthatók meg”(19). A Salyrgan és Novurit után szerte a
világon számos más higanyos diuretikumot is elôállítottak.
A Mercuhydrin széles körben elterjedt, igen népszerû
volt, a Chlormerodrin per os is adható volt és a Thiomerint
subcutan is lehetett adni. 

Fodor Imre rövid életrajza Préda István
könyvébôl (20) 

Fodor Imre (1889, Pécs – 1956, Budapest): „A budapesti
egyetemen szerzett oklevelet, majd a Zsidókórház belosz-
tályán kezdett dolgozni, 1918-ban alorvosi, majd 1920-ban fô-

orvosi kinevezést kap. Benedict Henrik egyik
legkiválóbb munkatársa. Benedict halála
után, 1927–36 között a „B” Belosztály veze-
tôje. 1936-ban a budapesti Szent János Kór-
házban belgyógyász osztályvezetô fôorvos
lett, 1946-ban egyetemi magántanári címet
szerez, 1953-tól a Belgyógyász Szakcsoport
elnöke. Foglalkozott a diabetes mellitus, a
májbetegségek egyes kérdéseivel, a dagana-
tos betegségekkel, az allergia klinikai meg-
jelenésével, a szív- és érbetegségek patoló-
giájával és klinikumával. Professzortanít-
ványai Lehoczky Dezsô és Radó János.”

A fentieket szeretném még azzal ki-
egészíteni, hogy Fodor Imre elsôsorban
általános belgyógyász volt. De ha (kicsit
mai szemlélettel) orvosi szakmákba kí-
vánnám besorolni, inkább kardiológus,
mint nefrológus volt. Nevéhez fûzôdik
egy fiatal renovascularis hypertoniás be-
teg (feltehetôen az elsô hazai eset) Gold-
blatt-veséjének drámai eredményû neph-
rectomiája 1953-ban (21). (Szerzôtársa
Komáromi Gábor, egy ma Montrealban
élô endokrinológus. Hazánkból való
távozása elôtt még 1956-ban a higanyos
diuretikum klinikai és laboratóriumi ha-
tásának tanulmányozásával is foglal-
kozott.) 

Fodor Imre késôi
diuretikumkutatásai 

A higanyos diuretikum bevezetése után
röviddel kiderült, hogy a betegek egy
részében (Novurit-) rezisztencia fejlô-
dött ki. Ez ugyan átmenetileg bizonyos
beavatkozásokkal kiküszöbölhetô volt
(ammónium-kloriddal, majd Diamoxszal,

vagyis hyperchloraemiás acidosist okozó szerekkel, illetve
azok együttes adásával), de a diuretikum hatástalanná
válása végül mégiscsak a beteg halálához vezetett. Fodor
Imre (akinek az osztályán 1954 és 1956 között dolgoztam
a János Kórházban) refrakter cardialis oedemában
szenvedett és egy új eljárást próbált ki saját magán. 1955-
ben olvasta Schemm és Camara cikkeit a Circulation és az
American Journal of Medical Science folyóiratokban a refrakter
cardialis oedema ACTH-kezelésérôl (22, 23). Ezen irodal-
mi adat alapján végzett önkísérletét leíró cikkünk nyom-
tatásban csak a halála után jelent meg 1956-ban (24)). 

Hajós Károly nekrológjából (25)  

„Mikor 1956. márc. 25-ikén kezünkbe vettük az O. H. az-
nap megjelent számát (2. ábra), a legnagyobb megrendülés-

a.

22..  áábbrraa.. Fodor Imre „önkísérletérôl” megjelent cikk az Orvosi Hetilapban (24)
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sel olvastuk a »Novurit refrakter
cardialis oedema ACTH-kezelése
és annak kísérleti alapjai« c. köz-
leményben az F. I. jelzésû kórleí-
rást. Tudtuk, hogy betegségével
kapcsolatban pontos feljegyzése-
ket végez a majdnem befolyásol-
hatatlan oedemáinak kezelésére,
önkísérleteket folytat és új mód-
szereket dolgoz ki. Sikerült is az
ACTH-nak Novurit hatást fokozó
tulajdonságát saját betegségében
átmenetileg értékesíteni. Közle-
ménye egyes (I.) számot viseli ez
is energiáját bizonyítja, a kísérle-
tek folytatását tervezte! Már alig
olvasható betûkkel írt jegyzôköny-
vében még számos feljegyzés ta-
lálható az oedemák ACTH-keze-
lésének veszélyeirôl is.” 

Fodor Imre „jegyzôkönyve” mind-
máig fennmaradt (3. ábra). Ez egy
kék borítójú iskolai füzet, amely-
nek fedôlapján olvasható a Fo-
dor–Radó-megjelölés. Belül az
elsô két oldalon van egybefüggô
szöveg. Cím: Az ACTH alkalma-
zás esetleges károsító hatása az
agyi vérkeringésre (4. ábra). Alat-
ta, mint szerzôk: Fodor–Radó. A
szöveg elsô bekezdése: Ismeretes a
fenti H (hormon? – RJ) pszichés
károsító hatása, amelyek között
pszichés nyugtalanság, sôt irre-
verzíbilis pszichózisok is elôfor-
dulhatnak. Kézenfekvô, hogy
ezeket a tüneteket közös okra vezessük vissza, amely mint
jelen esetünk is bizonyítja, nem lehet egyéb, mint az agy
körülírt vagy diffúz oedemája. Az amúgy is meglévô oede-
makészség mellett ez egy olyan kazuisztikát jelent, ami
nem tartozhat a ritkaságok közé. A megfigyelésnek ennek
következtében ki kell terjednie az ACTH alkalmazásának
esetében: 1. a beteg reflexviszonyaira; 2. a beteg szub-
jektív közérzetének beszámolására; 3. a szemfenékvizsgá-
latra; 4. (? – RJ) percepciós képességekre; 5. aluszékony-
ságra, álmatlanságra. 

Ezt a szöveget Fodor Imre Kútvölgyi kórházi betegágyában írta,
halála elôtt néhány órával. Mint látható az önkísérletéhez
használt gyógyszer esetleges agyi mellékhatása foglalkoz-
tatta, feltehetôen a saját magán észlelt pszichés eltérések
magyarázataként. Az itt közölt szöveget úgy silabizáltam
ki, hogy a számítógépen felnagyítottam a lefényképezett
anyagot (4. ábra). Ami a „szerzôtársi jogaimat” illeti, ter-
mészetesen semmi közöm Fodor Imre szövegéhez, közel
haldokló állapota miatt feltehetôen errôl nem beszéltünk,
(legalábbis nem emlékszem rá), nem járultam hozzá.
Mindmáig nagyon méltányolom azonban Fodor Imre
nagylelkûségét, hogy a gyakorlatilag utolsó gondolatai-
nak szerzôségét megosztotta velem, az osztályán a leg-

fiatalabb pályakezdôvel. Korábban az önkísérletébe
ténylegesen bevont és annak részleteibe mélyen
beavatott, véleményemet és javaslataimat felhasználta
és az errôl szóló cikk (25) megfogalmazásával megbízott.
1955 óta egy borítékban (5. ábra) megôriztem az önkí-
sérletébe tartozó egyik leletét (mindkét oldal a 6. és 7.
ábrákban). Ezen a diuretikum beadása utáni órákban
ürített egyes vizeletporcióinak konyhasótartalmát

33..  áábbrraa.. Fodor Imre „jegyzôkönyve”, amelyet betegágyában, halála elôtt néhány órával vetett
papírra

44..  áábbrraa.. Fodor Imre „jegyzôkönyvében”, tervezett dolgozatának
címe és szerzôi (nagyítva)
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vizsgáltuk, a vizelet klórszintjének meghatározásával.
Látható a laboratórium osztályvezetô fôorvosa, dr.
Hammer Sarolta pecsétje, aki ellenôrizte a vizsgálat min-
den részletét. A leletbôl az ACTH-kezelés alatt adott Novu-
rit gyors és erôs hatása látható. 

Saját kutatásaink higanyos
diuretikummal 

A témát folytattam 1956–59-ben, más betegekben is vizs-
gáltam az ACTH, a prednison és 6-metil-prednizolon
hatását refrakter cardialis oedemában (26, 27).

Fodor tanár úr hozzájárult, hogy a Rókus Kórházban
Schill Imre professzor osztályán megkezdett higanyos
diuretikumos kutatásaimat az ô osztályán is folytathassam
és befejezhessem. Cardialis dekompenzációban szenvedô
betegeken mértük a vénás vérnyomást Moritz–Tabora-
módszerrel diuretikum adása elôtt és 24 órával Novurit
alkalmazása után (a 8. ábrán a két egymáshoz tartozó osz-
lop). Mindkét alkalommal – az érték meghatározása
után – egy ampulla nátrium nitrosumot adtunk intravéná-
san és utána ismét megmértük a vénás nyomást (az oszlo-
pokon a vonalkázott rész). Látható, hogy a higanyos diure-
tikum minden betegben jelentôsen csökkentette a vénás
nyomást. Novurit után azonban a nátrium nitrosum ke-
vésbé csökkentette a vénás nyomást, mint Novurit elôtt.
Úgy értelmeztük a leleteket, hogy a Novurit a vizenyô

66..  áábbrraa.. Laboratóriumi kérôcédula 1955. szeptember 5-én

88..  áábbrraa.. „Venous pressure” = vénás vérnyomás; az ábra a British
Heart Journalben jelent meg (28). Látható, hogy hat, cardialis
dekompenzációban szenvedô beteg emelkedett vénás nyomása
Novurit hatására egy nap alatt csökken. A nátrium nitrosum okoz-
ta akut vénásnyomás-csökkenés is kevesebb lesz a diuretikum
adása után 24 órával (a magyarázatot lásd a közlemény szöve-
gében)

77..  áábbrraa.. Fodor Imre laboratóriumi lelete. A vizelet konyhasó-kon-
centrációja Novurit elôtt alacsony volt (199 mg%), míg utána
jelentékenyen emelkedett és 737 mg%-ot ért el. Ugyanekkor a
vér konyhasótartalma nem változott (561 mg%). Nem tudni, hogy
a Novurit adása utáni elsô nagy (800 ml) vizeletporcióban miért
olyan alacsony (152 mg%) a vizeletkonyhasó-koncentráció.
Laboratóriumi tévedés-e, avagy a Novurit-molekulához kötött
theophyllin diuretikus hatása megelôzi a higanyét?

55..  áábbrraa.. Boríték, melynek tartalmára vonatkozó feljegyzést 1955-
ben eszközölte a jelen cikk szerzôje
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kiürítésével a hypervolaemiát csökkentette és ez tükrö-
zôdött a vénás nyomásesésben. A nátrium nitrosum vi-
szont a venomotortónust csökkentette és ez a hatás eny-
hébbé vált (Novurit után), amikor maga a hypervolaemia
is javult. Ez alapozta meg, hogy bátran ajánlottuk a diure-
tikumnak tüdôoedemában való alkalmazását olyan korban,
amikor a fennálló szabályok tiltották ezt „a szív megterhe-
lésének” téves indokával (28).

Fodor Imre kiemelkedô belgyógyász, polihisztor volt,
beírta a nevét a diuretikumok történetébe. Sajnos csak

rövid ideig lehettem a tanítványa, de ez egy életre szóló
elkötelezettséghez járult hozzá.
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