
A közelmúltban a Szolnak Megyei Nép-
lapban megjelent „A 60 éves megyei kór-
ház munkájáról" c. cikk keretében szó
esett az EKG továbbfejlesztésével kap-
csolatban arról a találmányról, amely a
Megyei Tanács Rendelőiintézetéiben az
EKG-osztályon született. Az egész kór-
ház működésére kiterjedő cikkben ter-
mészetesen nem lehetett foglalkozni
pusztán ezzel a találmánnyal; a közle-
ménynek nem is ez volt a célja.

Mielőtt lényegében foglalkoznék a kér-
déssel, először az EKG-t, az E. K. skopot,
ezek fontosságát, az eddigi állapotot sze^
retném ismertetni, azután ismertetem
magát a találmányt, amelyet az Intézet
EKG-csztályában — mint annak veze-
tője — dolgoztam ki.

Az eleiktrokardiográfia, az elektromos
szíwizsgáló eljárás fiatal tudomány,
amellyel a szív ép vagy kóros működését
vizsgáljuk. Minden működés, amely a
szervezetben történik, elektromos

termelésével jár. Persze nem kell durva
eszközökkel méíhető elektromos áram-
mennyiségre gondolnunk; itt a voltnak
milliomodrészéről van szó. A szívműkö-
dés kapcsán ugyancsak termelődik ilyen
kicsiny elektromos árammennyiség,
amelynek útját az EKG-készülékkel kö-
vetni lehet. Einthoven szerkesztette az
első készüléket, amelynek lelke az un.
húros galvanométer. Ezzel az eszközzel
ezen kicsiny árammennyiséget mérni és
ábrázolni lehet. Az eljárás azon a fizikai
tőrvényen alapszik, hogy a 'tekercsben
folyó elektromos áram mágneses hatást
fejt ki, s a tekercs mellett kifeszített húr
a mágneses hatás következtében, a te-
kercs mágneses erejétől, függően, kitér.
A szív működése köziben termelődő ára-
mot, alkalmasan felerősítve, ilyen te-
kercsbe vezetjük, s a húr kilengését op-
tikai úton felnagyítva érzékeny papírra
vetítjük, s ezen érzékeny szalag egyenle-

görbévé rög-

Az ábra értelmezése:
javaslatára az elektrokwrdiogrúphiáiban a határak jelölésére a P—Q—R—

S—T betűket használjuk. A P—Q távolság jelöli azt az időt, amely alatt az inger
a képződés pillanatától a kamara határáig átvezetődik. Ez az átvezetési idő normáli-
san 0,10—0,20 sec. között mozog. A Q—R—S távolság az a szakasz, amely idő alatt
az inger a pitvarkamara hatérától a működő kiamaraizomzaitba jut (ideje 0,05—0,08
sec). Az S—T szakasz 'a kamara működésének az időszaka, a T-huillám a szívizom
regenerálódásának időszaka, s az ezután következő T—P szakasz a szív teljes pihe-
nésének időszaka. Ezen részidők megváltozása, eltolódása kóros állapotot jelent;
ezeknek a mérése diagnosztikai jontosságú. — A szélesebb, függőleges vanalkák

0,10 sec.-at, a keskenyebbek 0,02 sec.-ot jelentenek.
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zítjük. Az ábrán ilyen szalagot mutatunk
be, ahol a normális szívműködés görbéje
látható. Ennek a görbének elemzésekor
követni tudjuk az áram útját termelődé-
sének pillanatától — a szív pitvarán,
kamráján át megszűnéséig. Meg tudjuk
mondani, hogy a görbe egyes szakaszai
mit jelentenek. Az egyes szakaszokat
mennyi idő alatt futja be az áram,
mikor kóros a görbe, és mennyiben kó-
ros, a szív melyik részén van a kóros1 él-
változás, stfo.

Az előbb említett görbét más eljárás-
sal is létre tudjuk hozni Nevezetesen a
katódsugaras eljárással, amikor nem a
húr elektromos erőkkel mozgatott moz-
gását ábrázoljuk, hanem a katódcsőnek
effektusát használjuk fel ábrázolásra
Úgy, hogy annak fenycsóváját kb. 140 mm
átmérőjű, kissé domború körlap átmérő-
jén egyenletes haladással járatjuk. Az
üveglapon lévő foszforeszkáló felületen
megjelenik a fénycsóva élénk, világító
pontja, amely a szívben termelődő elek-
tromos áram hatására arányosan 'kileng;
a foszforeszkáló felületen (kardioskop fe-
lület) megjelenik ugyanaz az ábra, amit
előbb a szalagon láttunk. Amikor a pont
fénylőén végighalad az átmérőn, ábrá-
zolva " szívműködést, útját az átmérő
elején kezdve újból folytatja, így az ábra
örökösen mozgásban van. Ez az eljárás
az elektrokardioskopia. Ha az ábrát
fényérzékeny Danírra rögzítjük: elektro-
kardiográfia. A kettő között lényeges kü-
lönbség az, hogy a skop nem ad doku-
mentációt. Az orvosnak úgy kell leolvas-
nia az eredményt, mint ahogy a röntgen-
átvilágításnál a röntgenorvos az ernyőn
látható képről ítél, s erről ad leletet,
ugyanúgy az E. K. orvos a skop ernyőjén
látottak alapján ad leletet minden felvé-
telezés, előhívás, stb. nélkül. Ezek sze-
rint a skóppal való munka meggyorsítja
a vizsgáló eljárást, mert hosszadalmas
felvételezés, előhívás, fixálási, szárítás
nélkül közvetlenül a kiértékelés művele-
tét végzi el az orvos, mintha szalagot ol-
vasna le.

Itt jelentkezett azonban a skop egyet-
len és legnagyobb hibája: folyton vál-
tozó, haladó skoprajzon nem lehetett
megmérni azokat a részidőket, amelyek

birtokában döntő diagnózist lehetett adni
(pl. carditis), s mely részidők hiánya miatt
a skop értéktelen, diagnózis szempontjá-
ból használhatatlan vo't az E. K. G. mel-
lett. Ezen kicsiny rész:dők (1 századmá-
sodperc, 5 századmásodperc, 1 tizedmá-
sodperc) mérése nagyon nehéz, da na-
gyon fontos. Ilyen kicsiny időt mérni
szalagon, álló ábrán is nehéz, hát még a
skop felületén örökösen mozgó, változó
ábrán — pedig ezen áll vagy bukik a
skop használhatósága. Külföldön is, itt-
hon is évek óta kutatják a megoldást, ez
azonban mindezideig nem vezetett ered-
ményre, így a skopot nem lehetett a
diagnosztika szolgálatába állítani.

Amikor az év elején a Megyei Tanács
Rendelőintézete EKG osztályának veze-
tésére megbízást kaptam, a napi 2 órai
rendelési időre 20—30—10 beteg esett. A
skoppal dolgozni nem lehetett, mert a
betegek sorsa, élete attól függött, hogy
helyes-e a diagnózis. Minden esstről fel-
vételt kellett készíteni, hosszadalmas el-
járással végre másnap a kiértékelésre is
sor került, utána a lelet postázása követ-
kezett, vagyis a beteg 2—3 nap múlva
kapta meg azt a vizsgálati eredményt,
mely eldöntötte a további therápiás be-
avatkozást. Ez olyan nagy veszteség,
hogy ennek kiküszöbölése elsőrangú fon-
tosságúnak látszott. Gondoljunk itt gyer-
mekeinkre, akiknek szapora szívverése
szívizcmgyulladásra gyanús. Nem kö-
zömbös az sem, hogy a vizsgált személy
szívre ható gyógyszert kap akkor is, ha
ily betegsége nincs, de az seim, h^gy fenn-
álló betegségére csak 2—3 nap múlva
kapja meg a gyógykezelést. Itt a gyors
diagnózis életmente lehet. A s7cop meg-
adná a lehetőséget erre a gyors diagnó-
zisra, de az időmérés hiánya miatt mind-
ezideig használhatatlan volt.

Ekkor kezdtem foglalkozni az- időmérés
megvalósításának gondolatával. Kemény,
nehéz probléma ez, de a tét óriási. Ha
megvalósul, akkor a skop egyenrangú
társa lesz az EKG-,nafc, pontos lesz, és
ami mindennél fontosabb: gyors lesz.
Lassan kezdett kialakulni a megoldás,
végre sikerült olyan eljárást találnom,
amely megközelítő pontossággal dolgo-
zott. Ez is nagy lépés volt, mert ennek
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a segítségével már biztosan el tudtam
különíteni az épet a kórostól, de pontos
adatot még nem szolgáltatott.

Kiindulásnak jó volt, s továbbfejleszté-
sén dolgoztam. Mint minden eddigi kuta-
tót, engem is nasycn zavart a tovafutó,
eltűnő fcszf oreszkáló, ábra. Ekkor jöttem
arra a gondolatra, hogy működés közben
meg kell állítani az ábrát, és ekkor 10
másodperc áll rendelkezésemre az idő
méréséhez, (Ennyi időtartamra látható a
íoszfcresakáló ernyőn a fénypont ha-
tása.) Ekkor azonban már nem eléged-
tem meg az álló ábrával, hanem az ábrát
a pontsébesség gyorsításával oly hosszúra
nyújtottam, amilyen hosszú, nagy ábra a
szalagon elképzelhetetlen. Ezt a nagy áb-
rát állítottam meg, és az általam kon-
struált elektromos mérőeljárással elektro-
mos úton mértem a részidőket, r"e nem
század-, hanem most már ezredmásod-
perc pontossággal. Megszületett az idő-
mérő skop, amely pontosabb, mint az ed-
digi szalagmódszer, s gyorsasága elké-
pesztő: 3 másodperc alatt minden mérés
készen van. Az eddig használhatatlan
eszközből tudományos igényeket messze
kielégítő, pontos műszer lett, s a leletre
nem kell 2—3 napot várni, 2—3 asszisz-
tenst foglalkoztatni, hanem akár asszisz-

. tencia nélkül is, mindent egybeszámítva
3—4 perc alatt pontos, biztonságos lelet

áll az orvos, illetve a beteg rendelkezé-
sére.

A skop természetesen nem teszi feles-
legessé az EKG-t, mint ahogy, a röntgen-
átvilágítás mellett a röntgenfelvétel to-
vábbra is nélkülözhetetlen és nagy fon-
tosságú. De (képzeljük el, hogy a tömeg-
vizsgálatok által most már keresztül-
vihető a kardiológiai szűrés, amire eddig
gondolni sem lehetett. Vagy gondoljunk
arra, mily nagy fontosságú, mily nagyje-
lentőségű lenne, ha iskolába kerülés előtt
a lappangó szívbetegségben szenvedő
gyermeikek akikor kerülhetnek kezelésre,
amikor bajukon még segíteni lehet,
illetve helyes tanáccsal súlyos katasztró-
fát háríthatunk el. Az időmérő skoppal
a kardíokronoskoppál — (ezt a nevet ad-
tam találmányomnak) ez ma már meg-
valósítható.

Találmányom jelenleg a Találmányi
Hivataliban van, és a közeljövőben a
megvalósulás stádiumába kerül, mert az
E. M. G. gyár már rendelkezésemre bo-
csátotta azt a gépet, amelyen a proto-
typust elkészítem. Ebben a hónapban ez
elkészül.

Az eddigi szakvélemények (dr. Zárday,
stb.), valamint a helyi bizottsági vélemé-
nyek szerint az eljárás kitűnő, így jogo-
san gondolok arra,' hogy jó munkát vé-
geztem a jobb betegellátás szolgálatára.

Dr. Sebők András
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