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Huss éve annak, hogy a Joliot-Curie házaspár aluminium-
1emezt a radioaktív polónium alfasugárzásának téve ki, azt az ér-
dekes és előre nem várt megállapítást tette, hogy az alumínium!e-
mezből radioaktív sugárzás akkor is kilépett, ha a polóniumot el-
távolították. Ezzel a Joliot-Curie házaspár felfedezte a mester-
séges radioaktivitást, amely felfedezést méltán jutalmaztak rövid-
del utána a NobeI-dÍjjal. ffenni a gyakorlatban ezt a felfedezést
tovább fejlesztette azzal, hogy neutronok hatásának tett ki számos
elemet. A neutron a hidrogén atommagjának megfelelő tömegű, de an-
nak pozitiv elektromos töltésével szemben - innen kapta az a pozi-
ton - pozitron nevet - elektromosan neutrális részecske /nukleon/
A neutronok elektromosan semlegesek, ezért őket a pozitiv töltésű
atommag nem taszítja el. így a neutronok magába az atommagba belép-
nek. Az atommagban a pozitiv töltésű elemi részecskék -a pozitonok-
száma szabja meg az egyes elemeknek a Mendelejev féle táblázaton
elfoglalt helyét, rendszámát, AZ atommagban helyet foglaló positonok
és neutronok együttes száma adja meg ezzel szemben az atomsulyt.Ha
a neutron az atommagba belép, akkor az atom rendszám állandó. Ha a
neutron az.atommagba belép, akkor az atom rendszáma nyilvánvalóan
változatig marad, ezzel szemben az atomsuly megnő. így olyan ele-
mekhez juthatunk, amelyek azonos rendszám, azaz a Mendelejev- féle
táblázatban azonos hely - izotóp - mellett különféle atomsulyuak.A
neutron felvételével az atommag energiadusabb, azaz gerjesztett ál-
lapotba jut, amit az energiatöbbletnek részbeni kisugárzása bizonyos
mértékig azáltal szüntetett meg, hogy egy elektront bocsátott ki ma- ;
gából. Ez pedig az egy negativ elektromos töltés veszteség révén egy-
gyel nagyobb pozitivtöltésüvé változtatja az elemet, azaz a rendszá-



ma eggyel megnő. Réozben a hatalmástömegű radioaktivanyaggal mü

ködő atommáglyák segítségével, részben pedig az atommagot alkotó

elemi részecskék /nukleonok/ igen nagy gyorsitásra szolgáló sok-

millió vagy éppen milliárd volt feszültségű, egyes esetekben mág-

neses erőterekkel kombinált elektromos berendezések révén sikerült

alig áttekinthetően nagyszámú radioaktiv sugárzást kibocsájtő a

sugárzást ki nemm bocsájtó uon, stabil elemektől atomoulyukban ki*

lönböző azaz radioizo t ójgot. ipari méretekben is előállítanisfíaek

a radioizotőpok a természettudományoknak szinte minden területén^

de talán a legelsősorban az orvostudományban felhaossnálásra kerül-

nek 5 Felhasználásuk ma még elsősorban azonban kutatási céllal tör

ténikf de a gyakorlati alkalmazás is rövidesen biztosra vehető*

Orvosi vonatkozásban a 2 atomsulyu hidrogénnek - a deutériumnakp

amelyet ürey fedezett fel, a radioaktiv 3 atomsulyu hidrogénneksa

tritiumnak, amelynek kimutatása Kamen__ munkája, a 11 és 14 atomsu-

lyu szénnek, a 15-ös nitrogénizotópnak, a 32-es foszfornak, a 45-

ös mésznek, az 55 és 59 vas és a 131 jódizotópnak van különösebb

jelentősége. Ezek részben orvosi vizsgálati tekintetben, részben

azonban a gyógyitásban jelentősek. Gyógyászati tekintetben az em •-

litettek mellett a radioaktiv 6o atomsulyu kobaltnak és a radio-

aranynak van különösebb fontosságao Az izotópnak a gyógyászatban

való felhasználása egyes megbetegedések tekintetében olyan jelen

tőségü, hogy egyenesen fordulatot jelent a megbetegedés győgyitá-

sa terén.

Nagyobb mennyiségű radioizotóp jelenléte esetén a radio-

izotópot tartalmazó emberi Vagy állati szervek a fényképezőlemezt

megfeketitik, azaz autoradiográfiá.juk révén kimutathatók',sőt mér-

hetők. Kisebb mennyiségek esetán, vagy ha a szervezetből.a radio-

izotópot tartalmazó szervet kivenni nem lehet, a radioakiiv sugár-

zást azon az alapon lehet mérni, hogy a sugárzás a levegőt elektro-

mosan vezetővé teszi, és igy az elektromosan feltöltött készülék

kisülését eredményezi. Ez egyszerű, megbízható és igy a gyakorlat-

ban is általánosan elterjedt sugárzásmennyiségmérő vagy dozimétere

Radioszennek, nitrogénnek, valamint a tritiumnak a szer-

vezetet alkotó szerves vegyületekbe történt beépítése és ezzel a-

zok megjelölése révén - ez a Hevesy által bevezetett radionyomjel-

ző /radiotracer/ módszer - a kérdéses szerves vegyületeknek a szer

vezeten belüli anyagcseréje vizsgáihatóvá vált az autoradiografiás

vagy az elektrométeres dozimetriás eljárást alkalmazvae A radio-
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hidrogén, szén, nitrogén stbo is©topokkal végzett biokémiai kuta-

tások egyöntetűen arra engednek következtetni; hogy a radioizotópck

az egyes szerves vegyületek anyagcseréjének vizsgálatánál jól be-

válnak o így egyes igen komplikált szerkezetű zsirféleségek, mint

a szterinek, amik közé a D-vitamin is tartozik, anyagcseréje nagy-

jából legalábbis megismerhetővé vált. Azzal a reménnyel szemben a-

zonban, hogy ezek a vizsgálatok egyes szerves vegyületek anyagcse-

réjének, a szervezeten belüli sorsának egyszerű képét fogják adni,

meg kell állapítani, hogy ezeknek a szervezeten bellii nemcsak e-

gyetlen útja van„ A különféle anyagcseretermékek gyakran egyazon

anyagon haladnak keresztül anyagcseréjük során különféle irányok-

ba, és igy mint anyagesomópontokról beszélhetünk, hasonlóan a kü-

lönféle irányokba elágazó vasúti csomópontokhoz0 Az egyes megbete-

gedések vagy befolyásolások ezeken az anyagcsomópontokon át haladó

anyagcseretermékek utjának megváltozását eredményezik, és válnak

kóros elváltozások vagy végső fokon megbetegedések okozóivá <,

A vas egyik alkotója a vörösyértestek legfontosabb ható-

anyagának, a vérfestéknek, Az 55 és 59 radioizotóp vas alkalmazása

révén megállapították, hogy a vörösvértestek átlagos élettartama

5ű napc Ez idő alatt a vörösvértestekben igen intenzív anyagcsere-

folyamatok zajlanak le* A vasanyagcserévei kapcsolatosan azt is

megállapították, hogy nagyobb,, hirtelen vérveszteségnél„a vérben

keringő vas tartalma azonos vérxnennyiségen belül kissé nő, a májé

és a bőré megkisebbedik, ezzel szemben a csontvelőben négy-ötszörö-

sére emelkedik, A csontvelő ezt a vasfelszaporodást á fokozott

vérképzésben azután értékesitio A radiovasvizsgálatok a vérszegény^

ség természetének és súlyosságának eldöntése során igen nagyjelen-

tőségűek.

A pajzsmirigymegbetegedések kérdésének nagy gyakorlati

jelentősége van megyénkben is0 Gondoljunk csak a Nagykörűben gya-

kori golyvára! Ha a vizsgálandó egyénnel éhgyomorra radiojódot 1-

tatunk és a nyakára pajzsmirigy területének megfelelően sugárzás-

mérő elektromos berendezést szerelünk, a pajzsmirigynek jódvissza-

tartó képessége megítélhetővé válik6 A rádiójód sugárzásmennyisége

révén ugyanis a stabil jódmennyiségre szabályszerűen következtetni

lehető A pajzsmirigy csökkent működésén alapuló golyvás gyermekek-

nél a pajzsmirig kevés jódot tart vissza9 és igy a pajzsmirigyben

kevés radiojód lesz0 Ez az elektromos mérőberendezésen kis sugár-

zéamennyiséget fog jeleznie A pajzsmirigy fokozott működésén ala-



f- U

rvil,< acedoVí-Eegbetegedésnél pedig a vis;i,-g;ílat napj :n Oa az azt

: üveto néhány napon a radio jód felhalmozódik u pajzawir

a vier>zsitD.rtott radiojddmennyiedg ismét a normális croercvel lesz

^zonoc, k radiojídd^l végzett vizsgálatuK nauc^ul?: n jiê b

megismerése tekintetében jelentenek előrehaledáűt, hunom

tásban iu- La már pajzsmirigytulmíiködések, valamint a pk

rákos megbetegedései esetén a radiojód adása révén jó gyógyeredné-
nyeket érhetünk el,

Á radioizotópok ott gyűlnek össze, ahol az elemek egyéb-
ként is felhalmozódnánako Ennek megfelelően a radiovassal a vörös-
vértest tulképződéses megbetegedését /policythaemia/ eredményesen
lehet gyógyitani, pedig eádig ennek megfelelő gyógyszerét nem ie-
mertük. A radiovaa ugyanis elsősorban a vérképzésben döntő szerepet
játszó vöröecsontvelőben halmozódik fel, A fehérvérsejtek naganyag-
ját főképpen foszfortartalmu szerves vegyületek képezik, amelyekben
a foszfor helyét a radiofoszfor foglalhatja el. A fehérvérsejtek
tömeges felszaporodása, a fehérvérüség /leucaemia/ kitűnő gyógy-
szerének bizonyult a radiofoszfor: a gyógyitást a röntgensugaras
és máa sugaras gyógymód helyett a fehérvérsejtek magjába beéptatf
radiofoőzfor a legtökéletesebben koncentrálva oldja meg.

A radioizotópok között különleges gyakorlati jelentőség-
re tett azért a 60 atomsulyi radiokobalt, Ennek alkalmazási terü=
léte gyakorlatilag megegyezik a rákos megbetegedések gyógyitásában
döntő szerepet játszó rádiuméval„ A radiokobalt 5,3 év felezésü i-
dejüj a rádiuméval gyakorlatilag azonos sugárzáskomponensü, a nik-
kelfel könnyen ötvözhető / ez a kobanik /, a rádiuménál lényegesen
erősebb sugárzásintenzitásu radioaktiv elem. A rádiuménál arányta-
lanul olcsóbb árával és könnyen kezelhetőségéve] qgdszben vagy egész-
ben hivatva van a rák sugaras gyógykezelésében a röntgensugárzás
mellett a rádium helyét átvenni. 5gy szintén igen fontos és nagy
gyógyászati jelentőségű radioizotópnak, a radioaranynak előállitá-
sa hazánkban megoldást nyert. Ennek és a radiokobaltnak nagy ará-
nyokban való bevezetése a rákos betegek gyógyitásában igen nagy e-
lőhaladást fog jelenteni. Szék a körülmények indokolják a kórházak-
ban radioizotóp-osztályok létesitéséto

A radioizotópok bevezetése az orvostudományban mind gyó-
gyászati, mind a betegségek felismerése, diagnosztikája tekinteté-
ben nagyfontosságu. A kérdés megismerése azért is kötelességünk,
mert az úttörők - az elektront felfedező Lénárt és a radioizotóp-
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Jelző módszert megteremtő Hevesy - magyar kutatók voltak. De
meg kell ismernünk a problémát azért ia, mert a radioizotóp-
vizsgálatok és kezelések bevezetése az orvostudománynak ma
Biég perspektívában is alig értékelhető előhaladását jelenti.

Dr. Bugyi Balázs

A KUNSÁG ELŐ HAGYOMÁNYAIBÓL

Régi nagykun pásztorszállások.

A karcagi Györffy István Múzeum Nagykun Múzeum ré-
szére fényképfelvételeket készitve a kunsági városok határ-
részein, a termelőszövetkezetek szebbnél-szebb óljainak,ál-
lattenyésztés céljára szolgáló épületeinek egész sora került
a gép lencséje elé. Ezek a nagyméretű modern építmények jel-
legzetes és szerves elemei annak az uj tájképnek, amelyet a
szocialista mezőgazdálkodás a Nagykunságon kialakit. Szemlél-
ve őket, önkéntelenül is emlékezetünkbe idéződnek azok a ré-
gi feljegyzések és szájhagyományok, amelyek a hajdani szilaj
vagy rideg pásztorkodás, nomád módú állattenyésztés "szállá-
sairól" szólnak. Nem lesz érdektelen, ha történeti visszapil-
lantásként és az összehasonlítás kedvéért legalább egy rövid
tekintetet vetünk a korabeli feljegyzésekből elébünk rajzoló-
dó képre.

Mik voltak ezek a "szállások"? - ma már kevesen tud-
ják. A múlt század derekáig nevezték azokat a határbeli primi-
tiv, kezdetleges építményeket, amelyeket télire a pásztorok
emeltek, - vagy amint szokták volt mondani: cseperitettek, -
a gondjaikra bizott állatok, valamint a maguk védelmére. Fő-
leg a gulyások mesterkedtek össze ilyesmit. Persze, nem vol-
tak ezek olyan méretűek, hogy az öt-hatszáz darabból álló,
vagy a még ennél is nagyobb létszámú gulyát befogadhatták
volna. Ez a szabad ég alatt telelt, az akkor még nagykiter-


