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Bevezetés

Dolgozatunk a Down syndromával kapcsolatos kutatások magyarországi
történetét tekinti át röviden, a kezdetektõl a hetvenes évek végéig.

Rendhagyó módon egy kultúrtörténeti vonatkozással kezdjük: a Down kór
ismert, talán közismert volt, már jóval elsõ leírása elõtt. A legkorábbi ismert
ábrázolás az új kõkorszakból származik (Diamandopulos és mtsai, 1997).
Számos késõbbi ábrázolást, elsõsorban festményeket találtak, ami a kór ismert
voltát igazolja (Zellweger 1981, Emery 1996, Berg és Korossy 2001,
Czarnetzki és mtsai, 2003, Dobson, 2003, Levitas és Reid, 2004, Ward, 2004,
Martinez-Frias, 2005). A kérdés részletes kifejtése, és magyar festõk
mûveivel való kiegészítése önálló és rendkívül érdekes tanulmány tárgya
lehetne.

A kórkép elsõ írásbeli említése egy Esquirol nevû francia kutatótól
származik, 1838-ból (cit. Pueschel, 2000). Seguin (1846) valamivel késõbb a
cretinek közé sorolja õket, mint „korpádzó formát”. Mint különálló nosologiai
egységet azonban John Langdon Down írta le elõször 1866-ban. Felmerül
természetesen a kérdés, hogy ezt a jól felismerhetõ és megkülönböztethetõ
kórképet miért nem írták le korábban. Az egyik lehetséges magyarázat szerint
abban az idõben a gyermekhalandóság rendkívül magas volt: a megszületett
gyermekeknek csaknem egy negyede az elsõ életévében meghalt. Ilyen
körülmények között az okok esetenkénti vizsgálatára valószínûleg kevesebb
figyelem fordítódik, és nem tûnhet fel egy nem túlságosan nagy létszámú
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csoport, amelyben a halál oka elsõsorban szív fejlõdési rendellenességeiben
keresendõ, és amelynek tagjai különösen kis számban élik túl elsõ életévüket.

Pueschel (2000) hívja fel a figyelmet arra, hogy a Down korabeli
értelmiség legfontosabb olvasmánya Darwin „A fajok eredete” c. munkája
volt, melynek elsõ kiadása 1859-ben jelent meg. Ez az idõpont rendkívül
jelentõs az egyetemes tudománytörténetben: innen számítható ugyanis a
fejlõdéselmélet térnyerése a tudományos és a közgondolkodásban (Taylot,
1990). Az élõvilág sokféleségében Linné (1707-1778) teremtett elõször
rendet az élõlények külsõ hasonlósága alapján. Az általa alkotott rendszer
számos eleme (a fajok elnevezésének elvei, a magasabb rendszertani
kategóriák) ma is használatos. Rendszere mesterséges rendszer volt, amely a
hasonlóságon alapult. Darwin munkájának célja azonban a fejlõdéstörténeti
rendszer megalkotása volt, amely nemcsak rendet teremt, hanem az
élõlényeket egymással összefüggõ származási sorokba rendezi.

A fejlõdéselmélet alapján úgy gondolták, hogy a külsõ jellemzõk alapján
egymástól elkülöníthetõ emberi nagyrasszok egyben különbözõ fejlõdési
fokozatokat is képviselnek, és a fejlõdés csúcsát a kaukázusi nagyrassz jelenti.
Down, aki maga mélyen hívõ ember volt, valószínûleg nem értett egyet azzal,
hogy az emberi nagyrasszok különbözõ értékûek. Mégis mint korának
gyermeke úgy gondolhatta, hogy az „idiótákra” jellemzõ tanulási nehézségek
egy szubhumán szintre való visszatérés eredményei.

Célja vélhetõen valamiféle rend megalkotása volt a „congenitalis agyi
sérültek” sokféleségében, mert az addigi osztályozási rendszerek „…pontatla-
nok és mesterkéltek” és ezért nem alkalmazhatók a gyakorlatban. Mint írja:
„Bizony idõ óta figyelmemet az a lehetõség kötötte le, hogy a gyengeelméjû-
eket bizonyos etnikai standardok köré rendezve kíséreljem meg csoporto-
sítani…” Továbbá: „A congenitális idióták igen nagy számban mongol idióták.”
A mongoloid gyermekekkel való külsõ hasonlóság és ennek alapján az azono-
sítás fontos volt számára, mert a típus felismerése segíti a kezelés (nevelés,
oktatás) hatékonyságát (cit. Ward, 1998).

Úgy tapasztalta, hogy ezek a gyermekek kitûnõen utánoznak, e tulajdon-
ságuk felhasználható oktatásukban. Az oktatásra és nevelésre vonatkozó
nézeteit egy késõbbi mûvében fejtette ki (Down, 1874).

Rendkívül tanulságos lenne áttekinteni a kórkép elsõ leírójának életútját,
sajnos azonban ezt terjedelmi korlátok miatt nem tehetjük. Mai szóval élve
innovatív ember lehetett, aki ismerte és használta korának modern technikáját.
Így pl. számos fényképet készített intézetérõl és annak lakóiról, ami az akkori
technikát ismerve komoly teljesítménynek számít (nedves és a fényképész
által közvetlenül a kép készítése elõtt elkészített negatív, több perces expo-
zíciós idõk).



A kórképet, húsz évvel leírása után nevezték elõször Down syndromának
(Shuttleworth, 1866). Az idõk folyamán javasolt különbözõ elnevezéseket az
1. táblázat mutatja. A kérdést végül a világ vezetõ genetikusainak a Lancet c.
folyóirat szerkesztõségéhez 1961-ben írott levele oldotta meg, akik a „Down
syndrome”, vagy a „21 trisomy anomalia” kifejezéseket ajánlották.

1. táblázat: A Down syndroma elnevezései

Szerzõ (évszám) Elnevezés

Seguin (1846) Kretinizmus, korpádzó forma
Down (1866) Mongolizmus
Fraser  és Mitchel (1867) Kalmük idióta
Ireland (1886) Mongol idióta
De Sanctis (1900) Dementia praecocissima catatonia
Penrose (1933) Fetalismus
Illing (1939) Embryoidismus
Ingalls (1947) Cerebralis nanosomia
Engler (1949) Peristaticus amentia
Benda (1952) Congenitalis acromicria
„Szovjet szerzõk”, Roboz (1953) Down betegség

Lancet 1961. 04. Down syndroma, Trisomy 21 anomalia

A kórkép elsõ hazai említései

Adataink szerint a hazai szakirodalomban Dr. Down „londoni orvos” nevét
Szenes Adolf idézte elõször 1895-ben „A hülyék és azok nevelése” c.
munkájában. Amint „A hülyeség okairól” c. fejezetben írja: „Dr. Down 2.000
esetet vizsgált meg és azt találta, hogy ha az ok az anyában rejlik, akkor a
korábban szült gyermekekre van befolyással; ha azonban az atyában van meg
az abnormalitást okozó csíra, akkor a késõbben szült gyermeknek kell szen-
vedni.” Mindezt a közvetlen okok között említi, melyek „a szórványosan
elõforduló hülyeséget okozzák.” Megkülönböztetendõk a távolabbi okoktól,
melyeket utóbb endémiás kretinizmusnak neveztek.

Schnell (1929) említi, hogy Ranschburg „pajzsmiriggyel eredmény nélkül
kezelt egy gyengeelméjûséggel társult mongoloid törpenövési esetet.”
Ranschburg maga errõl az esetrõl 1904-ben számolt be „A szórványos
cretenizmus kór- és gyógytana” c. dolgozatában. Részletesen szól róla „A
gyermeki elme” c. könyvében, mely 1905-ben jelent meg elõször, majd 1908-
ban bõvített és javított kiadásban. Nem említi Down nevét csak azt, hogy a
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kórképet elõször „angol búvárok írták le, mint az idiotizmusnak a
kretinizmustól független megjelenési formáját”. Fel is sorolja a megkülön-
böztetõ jegyeket, de megjegyzi, hogy: „Egyes észlelt esetek azonban a
mongolizmust, mint átmeneti alakot tûntetik fel az egyszerû idiotizmus és a
kretinizmus között. A mongoloid típusú idioták rendszerint késõn tanulnak
járni és beszélni, beszédjük tökéletlen marad.”

Kun Ernõ (1943) szerint „a mongoloid idiotiát Seguin írta le elõször 1843-
ban”. Megjegyzi, hogy Seguin nem tett különbséget a mongolismus és a
thyreogen idiotia között. „Ez nem tekinthetõ hibának, sõt inkább
élesszemûségre vall, mert a két deffektus sok pontban hasonló.” A két kórkép
között a legbiztosabb elkülönítés a pajzsmirigy therapia hatékonyságán
alapul. Legfontosabb morfológiai jellemzõnek az arckifejezést és a
hydrobrachycephaliát tartja. A szerzõ – nyilván személyes érdeklõdésétõl
vezéreltetve – hematológiai vizsgálatokat végzett 16 „mongoloid idiótán”.
Legfontosabb jellemzõnek az endokrin zavarokra visszavezethetõ hyperchrom
anaemiát tartja. Abból a megfontolásból kiindulva, hogy ebben a kórképben a
májkivonat jó hatású, Bárczi „6 héten át hetenként kétszer 2 ccm Exhepart
adott…”. „Ennek hatására a vérkép javult és „a betegek általános állapota is
kétségtelen javulást mutatott”.

A thyreogen idiotia (kretenismus) tüneteit számos szerzõ ismerteti a
magyar szakirodalomban is (Roboz, 1898, Ellenbach, 1902, Ranchburg,
1903), nem különböztetik meg azonban a Down kórtól. Megjegyzendõ, hogy
a kretinizmus kifejezés korábban mást jelentett: Frim (1884) mint a butaság
szinonimáját használja.  Egyetértõleg idézi Griesingert: „Hogy a honi hülye-
séget a szórványostól megkülönböztessük a butaság (cretenismus) fogalmát a
hülyeség (idiotismus) fogalmába kell beillesztenünk…” Továbbá: „Minden
buta (cretin) hülye (idiot), de nem minden hülye buta; a hülyeség fõfogalom,
a butaság ennek egy külön faja.” Skultéty (1901) szerint a gügyét (kretint)
gyakran összetévesztik a hülyével (idiota). „A gügyeség …elsõsorban testi
fogyatkozás, a hülyeség pedig elsõsorban értelmi fogyatkozás. A legtöbb
esetben ugyan a gügye egyúttal hülye is…” Külön említi az endémikus
gügyeséget, mely „bizonyos vidékeken honos”. Nem az olvasó limbikus
rendszerének tûrõképességét kívánjuk próbára tenni ezekkel a szó szerinti
idézetekkel, csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az alkalmazott
jelzõk abban az idõben, a múlt század elején, egyszerû tényközlésnek számí-
tottak és nem volt dehonesztáló jelentésük.

Kaszab (1948) szerint „a 4-ub (=négyujjas barázda, négyujjredõ) a
mongolizmusnak nevezett idiótizmus stigmája, mely gyengeelméjûséggel jár.”
Megjegyzi azonban, hogy „a mongolizmusnak semmi kapcsolata nincs a
mongol fajjal” amit arra épít, hogy több „mongol népfajta” egyedein nem talált
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négyujjredõt. Megjegyzi továbbá, hogy „A mongolizmus gyakran idõs anyák
utolsó gyermekeinél lép fel.” Bárczi (1952) megemlíti hogy „Az idiótáknak
igen jellegzetes képviselõje a Down-beteg a mongol idiota.” Röviden ismer-
teti a kórkép tünettanát, majd megjegyzi, hogy: „Gyógypedagógiai foglalkoz-
tatásuk nem sok eredménnyel jár…” valamint: „A második jelzõrendszer
kialakítása alig érhetõ el.”

Statisztika

„Hülyékre vonatkozó statisztikai kimutatást” legelõször Rill József „A hülyék
nevelésérõl és ápolásáról” c. 1882-ben megjelent dolgozatában találunk.
Eszerint „Magyarországon” (ami alatt a történelmi Magyarország értendõ)
„…van 9.113 férfi és 7.577 nõ Összesen 16.690 hülye”.

A Down kórról Bessenyei Elemér közöl elõször statisztikai adatokat a
Budapesti Állami Gyógypedagógiai Nevelõintézetnek az 1940-1941. iskolai
évrõl szóló értesítõjében. Arányuk „...az intézetben 10 évre visszamenõleg
7,8%. Országosan 12.000 szellemi fogyatékossal számolva 1.200 a
mongoloid típus”.

A következõ statisztikai adatokat mintegy húsz évvel késõbb Vincze
Antalné közli, aki 1960-ban 350 ilyen gyermeket talált az egész országban, és
ez 2,6%-a a beiskolázott értelmi fogyatékosoknak. Ugyanakkor Szabolcs-
Szatmár megyében Fazekas és Tarnai (1960) 22 „Down beteget” talált, ami a
megyében élõ összes értelmi fogyatékosok 2,2%-a. 

Horváth (1967a) szerint 1945 és 56 között az évenként születõ Down
kórosok számának átlaga 57,58±2.26. A legmagasabb a Down kórosok száma
Zala, a legkisebb Baranya megyében Horváth (1967b). A szerzõ szerint a
beiskolázott gyermekek számát 2 x 1,2-vel megszorozva kapjuk a (6 évvel
korábban) születettek számát. A kettes szorzó abból adódik, hogy a születettek
fele nem éri el az iskoláskort. Az 1,2 pedig az „eü. ápolóintézetek” évjáraton-
kénti Down számát jelenti. Mindez természetesen a hatvanas évek második
felére vonatkozik (Horváth-Molnár, 1967).

Aetiologia

Down maga mindig congenitális esetnek tartotta a kórképet és soha nem az
intrauterin életben bekövetkezett „baleset” eredményeinek. „Legnagyobb
részük a szülõk tuberkulózisának degenerativ következménye.” (A tuber-
culosis közismert és rettegett népbetegség volt. Kórokozóját R. Koch csak
1882-ben fedezte fel.)  A veleszületett szívfejlõdési rendellenességeket nem
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azonosította. (A veleszületett szívbetegségek diagnosztikája ebben az idõben
nem volt egyetemi oktatás tárgya).

Hazánkban is hamarosan felmerült, hogy a kórkép hátterében a belsõ
elválasztású mirigyek mûködésének zavara áll. Ebben az értelemben foglal
állást Vas Jenõ „Az endocrin mirigyek szerepe a mongol-idiotia kóroktaná-
ban” c. dolgozatában, mely 1923-ban, két részletben jelent meg az Orvosi
Hetilapban. Összefoglalja a kórkép aetiológiájára vonatkozó korabeli elkép-
zeléseket. Szerepel az öröklött terheltség, a pozitív Wassermann reakció, sõt
„a lues-vírusnak fõleg a hypophysisre gyakorolt hatása eredményezi a mongo-
lismust”. Fontosnak tartja „az anya öregségét és a fiatal anya kimerültségét”,
általában az anya korát és azt, hogy ezek a gyermekek „gyakrabban utolsó
szülöttei sokgyermekes anyáknak és nem egyszer öregebb nõknek kései
utódai”. A szerzõ szerint „nagy haladást jelent annak a felismerése, hogy a
mongol-idiotia kórlényegét valamely belsõ szekréciós zavarban kell keres-
nünk”. Vizsgálatai kiterjedtek az összes belsõ elválasztású mirigyre, még a
tobozmirigyre is. A pajzsmirigyre vonatkozó megfigyeléseit a következõkben
foglalja össze: „A pajzsmirigy... sclerosisra való hajlamot mutat, amennyiben
a normálisan finom kötõszöveti stroma helyett a kötõszövet az acinusok
rovására erõsen túlburjánzott, az acinusok sorvadtak, az acinushám feltûnõ
hajlamot mutat a leválásra.” Ezt a képet szinte szó szerint így írta le Hasimoto,
és autoimmun gyulladás eredményeként értelmezte mintegy ötven
esztendõvel késõbb (Horváth, 1990).

Vas (1923) a következõképpen foglalja össze a kórkép pathogenesisét:
„1. A mongol-idiotia kórlényegét kétségkívül belsõ szekréciós zavarban kell

keresnünk.
2. Minden valószínûség szerint több endocrin mirigy dysfunctioján alapszik

a kórkép, hasonlóan a polyglanduláris insufficientiához.
3. Eddigi adataink szerint elsõsorban egy úgynevezett thyreo-testiculo-

suprarenalis syndromával analóg folyamatról lehet szó.”
Egy késõbbi dolgozatában (Vas, 1925) a „mongol idiotia opotherápiájáról”

ír. Abból az elképzelésbõl kiindulva, hogy a Down kór „pathogenesise
endokrin asthenia”, ebben az idõben, több helyen gyógykísérleteket folytattak
különbözõ mirigyek kivonatával. A kezelést a Gyermekklinikán is megkísé-
relték, összesen nyolc gyermeken. Hosszas kezelés után testi és szellemi
javulást tapasztaltak, rosszabbodást nem.

Szondi (1925) „A fogyatékos értelem” c. munkájában írja: „Valószínû az a
felfogás, hogy a kretin- és mongoltípus létrejöttének föltételei a csírasejteknek
nem csupán az endokrin génjeiben, hanem az õsök faji jellegét viselõ és meg-
újító faji génekben is kell keresnünk”. Egy késõbbi munkájában (Constitutio-
analysis és értelmi fogyatékosság, 1931) a „teljes mongol idióták testforma



analízisében 10% normál és 90% extrém variánst” talált, amely szerinte „a
biológiai csökkent-értékûséget igazolja.” (Az idézet értelmezéséhez figyelembe
kell venni, hogy akkor az eugenika, sõt: a cselekvõ eugenika korát élték.)

Valószínûleg nem értett egészen egyet azokkal az elképzelésekkel, melyek
a kórképet endokrin astheniának tartották. Erre abból következtettünk, hogy
az „Endokrinopathiás syndromák” c. munkájában említést sem tesz a
kórképrõl, pedig abban még a több nagyságrenddel ritkább progeria is benne
van (Szondi, én).

Az a körülmény, hogy az ilyen gyermekek idõsebb anyától származnak,
már korán felmerült (Shuttleworth, 1886). A kórkép lehetséges okát Roboz
Pál (1953a) a hormonzavarokban látja: ez az oka annak, hogy idõsebb nõknél
gyakoribb. Minthogy azonban hormonzavarok fiatal nõknél is elõfordulnak,
„érthetõ, hogy a Down-betegek anyja gyakran, de nem mindig tartozik az
idõsebb korosztályhoz.” 

Mint írja (Roboz, 1955) „… szovjet szerzõk, és mások is a Down-
betegséget az elégtelen hipofízis-mûködés következményének tekintik:”

A kórkép okait csoportosítva elveti az atavizmus, azaz egy primitív õsi
embertípusra való visszaütés elméletét, melyet szerinte a felületes hasonlóság
alapján a kórkép elsõ leírója is képviselt. Az örökléses elmélet egyik érve, mely
szerint a „mongolok családjában gyakoriak a különbözõ mentális és pszichikus
zavarok” szintén kizárható. Kizárható a halmozott elõfordulás is, addig mindössze
50 családot írtak le több Down kóros gyermekkel. (Roboz és mtsai, 1953a)

Feltételezte, hogy a kórkép kialakulásához örökletes tényezõk mellett
külsõ „elõmozdító” tényezõk is szükségesek Roboz (1953b, 1957b). „Ilyenek
lennének pl. a corpus luteum elégtelen mûködése, az anyák kora és az ovulum
csökkent vitalitása”
A kórkép keletkezésével kapcsolatos nézeteket a következõkben foglalja össze:
„Perisztatikus” elméletek: 
1. Alkoholizmus. Nincs tudományos alapja.
2. Tuberculosis. Erre maga Langdon-Down is gondolt. Valószínûleg köz-

vetett tényezõ lehet, „az anya általános erõbeni leromlása által”.
3. Syphylis. Nem bizonyított.
4. Endokrin elméletek. Elsõsorban a pajzsmirigy csökkent mûködése

figyelemreméltó, „mert számos esetben a mongolos és kretines jellegek
keverten fordulnak elõ”. Kapcsolatba hozták még az adenohypophysisben
kimutatható elváltozásokkal, sõt a mellékvese csökkent mûködésével is. 

5. Nemzési kimerülés. Az anyák idõsek, amiben egyetértés van, és a Down
kórosok a születési sor végére esnek. Az esetek 50%-a 35 évnél idõsebb
anyától, nagyobb részük 40 év feletti anyától származik. Nem magyarázza
teljesen az állapot keletkezését, mert fiatal anyáknál is elõfordul.
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6. Az anya hormonális zavarai. Többen a legfontosabbnak tartják, idõs és
fiatal korban egyaránt bekövetkezhet. Idõsebb korban a gonadotrop
hormonok kiválasztása csökken és az ovarium hormonjainak produkciója
megszûnik. Fiatalabb korban különösen gyakori a hosszantartó sterilitás.
„Azt a körülményt, hogy a deportált nõk gyermekei között a Down
betegek száma 50 x-esen felszaporodott, úgy értékelték, hogy az éhezés és
az ezzel kapcsolatos hormonális zavarok, melyek a menstruáció megszû-
nésében nyilvánulnak meg közvetlenül a petére hatnak.” Mindezek a méh
nyálkahártya megváltozásához vezetnek. A méh nyálkahártya összeté-
telének megváltozása rosszabb táplálkozási viszonyok, a beágyazódáskor,
vagy a beágyazódást követõ idõszakban foetalis károsodásához vezetnek
(ld. nidációs elmélet).

7. Nidációs elmélet. (nidáció = beágyazódás) Elsõ képviselõje Van Scheer,
aki szerint a „hibás nidációból eredõ amnionképzés a kóroki tényezõ. A
szûk amnionburok nyomása okozza az elváltozásokat az embrionális
fejlõdés 5-6. hetében. Az aminonzsák szûk volta miatt a fej elõrehajlik, az
occiput lelapul, az orrcsontok hypoplasiássá válnak”. Mechanikus elmélet,
mely nem kielégítõ.
„Újabban a nidációban, pontosabban a méh nyálkahártya abnormis
voltában látják a kórokozó szerepét”. Ezt számos körülmény okozhatja, és
mint környezeti ártalom idézi elõ a károsodást.

8. Az intrauterin infekciók jelentõsége. A rubeola és a toxoplazma jelentõ-
ségének felismerése vezettek ahhoz az elmélethez, hogy a kórképet vírus
infekció okozza. Az ilyen infekciók azonban a Down betegeknél nem gya-
koribbak, mint az oligofréneknél általában. A betegséget elõször exogén
ártalom következményének tartja: „...ez vagy magát a petét éri, vagy a
foetust az embrionális fejlõdés korai stádiumában”. Anyagukban az anyák
majdnem 1/4-e 30 éven aluli nõ. Gyakoribb ugyan a rendellenes szülések
száma, de ez nem jelenti azt, hogy „a szülési sérülésnek kórokozó jelentõ-
sége lenne.” Roboz és mtsai (1953b).

Késõbb mégis úgy foglalt állást, hogy „Van azonban egy olyan körülmény,
mely mégis a csíraártalom felé hajtja a mérleg nyelvét. Nagyon bajos elkép-
zelni azt, hogy egy olyan egységes megjelenésû fejlõdési rendellenességnek...
oka az intrauterin fejlõdés során fellépõ nem specifikus ártalom lenne. Sokkal
érthetõbbek és könnyebben magyarázhatók meg az elváltozások, hogyha a
pete anyagában végbemenõ elváltozásra gondolunk, amely azután a fejlõdés
egész menetét befolyásolják.”

Egy korábbi munkájában (Roboz, 1948) korrekt módon és a kor ismere-
teinek szintjén ismerteti a mendeli örökléstant, az átöröklés kromoszomális
elméletét, a nem és a nemhez kötött jellegek öröklõdését, sõt a mutációkat,
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valamint a családvizsgálatok módszereit is. (Abban az idõben úgy tudták,
hogy az embernek 48 kromoszómája van, a gének pedig „enzimszerû” vagy
„vírus-proteinszerû” anyagok. A nukleinsavak felfedezésérõl és akkor csak
még feltételezett szerepérõl a világnak ezen a „szocialistának” nevezett felén
még nem tudhattak.)

Késõbb azonban e fejezeteket rövidebbre fogva (Roboz, 1957) és az idõk
szellemének megfelelõen közli a micsurinisták, elsõsorban Liszenkó és tanít-
ványai: Glavcsenkó és Lepesinszkája nézeteit is a mendeli örökléstan cáfola-
tát illetõen.
A tünetek enyhítésére a következõ terápiáját ajánlja (Roboz, 1953b):
1. Általános erõbeli állapot javítása és testi gondozás.
2. Hormonális kezelés mely elsõsorban a hipofízis és a pajzsmirigy hormon-

jaira vonatkozik, állandó kontrol mellett (a nemi mirigyeket befolyásoló
hormonkészítményeknek nincs értelme).

3. Glutaminsav kezelés Zimmermann szerint, melynek azonban egyelõre
ellentmondó eredményei vannak. 
A kórképpel foglalkozó késõbbi fõiskolai jegyzet (Kun, 1961) ismerteti a

21 trisomia keletkezését és leírja a kórkép két ritkább alakját: a translocatiot
és a mozaicismust is. Felhívja a figyelmet az anya életkora és a Down kór
gyakorisága közötti összefüggésre és megjegyzi, „hogy Down beteg anyának
ismét Down beteg gyermeke születhet.” A terápiát illetõen megállapítja, hogy
az csak tüneti lehet. Az akkoriban gyakran alkalmazott serkentõ szerek rövid
idõre hatásosak lehetnek, „de semmi bizonyítékunk nincs arra vonatkozóan,
hogy ezekkel a szerekkel az intelligencia fejlõdését elõsegíthetnénk”.

Az egykor volt Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Anatómiai és
Élettani Tanszéke 1953-ban alakult és a kezdetektõl különleges figyelmet
fordított a Down syndroma kutatására. Egyik elsõ nyomtatásban is megjelent
munkájuk (Horváth és mtsai, 1955) szerint „a Down kórosok serum gamma
globulin állománya jóval magasabb, mint a normálisoké. Ez annyit jelent,
hogy „… a Down betegek gamma globulin állománya nem képviseli a humo-
rális ellenálláshoz szükséges anyagot, hanem, minden bizonnyal egy parapro-
tein”. (Azaz: a gamma globulinnal azonos molekula tömegû, de attól eltérõ
szerkezetû fehérje, amely ezért alkalmatlan az eredeti fehérje funkcióinak el-
látására.)

1960-ban rendezték meg a II. Teratológiai Symposion-t, melynek témája a
Down betegség volt. Nem lesz felesleges talán részletesebben ismertetni a
symposium anyagát, mely a maga idejében, a szakmán kívül esõ okok miatt
nem jelenthetett meg nyomtatásban és ma is csak kézirat. Egyetlen rövid
összefoglaló jelent meg róla a „Gyermekgyógyászat” c. folyóiratban (Hor-
váth, 1961). 
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Mindenek elõtt megjegyezzük, hogy a résztvevõk rendkívüli felkészültségére
jellemzõ: már ismerték Lejeune és mtsai (1959) nem egészen egy évvel korábban
megjelent munkáját a 21 triszómiáról, sõt talán Patricia Jacobs és mtsai (1959)
ezt megerõsítõ közleményét is. Ne feledjük azonban, hogy akkor - 1960-ban - ezt
még mindössze hipotézisnek lehetett tekinteni – egynek a sok közül.

A szimpozium 1960. április 22-én reggel kezdõdött és 23-án délután
fejezõdött be. Méreteire és a hallgatóság aktivitására jellemzõ, hogy 32 elõadás
és 83 hozzászólás hangzott el. A rendezvény következõ témakörökre oszlott:

I. Bevezetés
II. Történelmi visszapillantás

III. A Down betegek statisztikája
IV. A Down-betegségek pathologiája
V. A Down-betegség klinikuma

VI. A Down-betegek pszichológiája
VII. A Down-betegség kóroktana

VIII. A Down-betegség therapiája
IX. A Down-betegek gyógypedagógiája
X. Javaslatok

A symposium, mint megnyitójában Bárczi, (1960a) megfogalmazta, „…expo-
nálni fogja a Down kór teljes problematikáját, egyesítve az önök tapasztalatait
azokkal az eredményekkel, melyet fõiskolánk élettani tanszéke szorgalmas
munkával összegyûjtött.”

Horváth (1960a) a következõképpen határozza meg a kórképet: „A Down-
betegség sajátos küllemmel rendelkezõ frenastheniás biopathia, melynek
jellemzõje a progressiv polyglanduláris insuffitientia”. A Down kórosok
agyának kórbonctani képére jellemzõ a szöveti immaturitás, a hypoxia és az
agytörzs hypolasiája. A szemüreg felfelé ferde: legcraniálisabb pontja nem az
incisura supraorbitalis, hanem az angulus lateralis (sutura frontozygomatica).
A koponya sajátos alakjáért (bachy-microcephalia) a synchondrosis spheno-
occipitalis csökkent proliferatios képessége felelõs. Jellemzõ továbbá a
mesenchymosis azaz a mezodermális szervek immaturitása. Ez utóbbit meg-
erõsíti Kapus (1960), aki szerint „a mongoloid alkat talaján… az auto-
agressziós jellegû, allergiás típusú reakció kialakulásának feltételei… hiá-
nyoznak”. Allergiás reakciókészségük vagy teljesen hiányzik vagy sub-
minimális. A patológus (Szabó, 1960) megállapította, hogy Down kórosoknál
a halál oka rendszerint valamilyen interkurrens betegség, leggyakrabban
gyulladás. Elsõsorban a belsõ elválasztású mirigyekben írt le patológiás
elváltozásokat.
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A már említett fetalizáció, és annak kritikája felmerült Kiszely (1960)
professzor elõadásában is. Oka az endokrinon csökkent mûködésében kere-
sendõ. A fetalizáció „…a szomatikus és functionalis rendszereknek nagyfokú
retardatioja, bizonyos fetalis jellegek megmaradása.”

Horváth (1960b) a kórkép klinikumáról szóló elõadásában összefoglalja a
kórkép tünettanát, külön felsorolva az obligát és a fakultatív tüneteket.
Megemlíti azokat a halálozási „hullámokat” mely az antibiotikumok általános
elterjedése elõtt jellemzõek voltak a kórképre. Ebbõl az elsõ 25%-ukat érinti
egyéves koruk elõtt és a veleszületett szívfejlõdési rendellenességek következ-
ménye. 35%-uk az elsõ 3 életévben valamilyen fertõzõ betegségben pusztul el.
Serdülõkorban különösen érzékenyek a fertõzõ betegségekkel, elsõsorban a
tbc-vel szemben. A halál közvetlen oka ilyenkor rendszerint a pneumonia,
mely légúti fertõzés következménye. Sokan halnak el továbbá leukémiában is.
30-40 éves korban azután a halál oka saenium praecox, de ha ez nem
következik be, hosszú életûek lehetnek. (Ezt a fejtegetést ma valószínûleg újra
kellene gondolni, a kötelezõ védõoltások bevezetése, vagy a TBC vissza-
szorulása bizonyosan alaposan átalakítanák a statisztikát. A szerzõ maga is
megemlíti, hogy „A szulfa készítmények és az antibiotikumok therápiás
bevezetésével várható, hogy a Down-betegek átlagéletkora növekedni fog.”)

Gaál (1960) pneumoencephalographiás vizsgálatai alapján megállapítja,
hogy a Down kórosok agykamrarendszere kóros eltérést mutat, de ezek nem
jellegzetesek. Az oldalkamrák tágabbak, de a hydrocephalus csak kivételesen
állapítható meg. (Ismeretes, hogy a pneumoencephalographia, mely az agy-
kamráknak levegõvel való feltöltésén alapul, abban az idõben a leg-
korszerûbb vizsgálati módszerek közé tartozott.)

Csabay (1960) szénhidrát anyagcseréjük vizsgálata alapján megerõsíti a
poliglanduláris insuffitientiát, melyet diencephalikus-hypothalamicus laesio
következményének tart. Göllesz (1960a) elõadásában elõször közölt Down
kórosok testméreteire vonatkozó adatokat hazánkban. Megállapítja, hogy a
kórképre jellemzõ a diszproporcionális testalkat. Véleménye szerint nem
jellemzõ a brachycephalia, de obligát tünetnek tartja a microcephaliát és a
rövid femurt. Fontos továbbá, hogy alkati jellemzõik az életkor elõrehalad-
tával egyre kifejezettebbé válnak. Szomatikus jegyeik annyira egységesek és
sajátosak, hogy a diagnósist illetõen könnyen eldifferentiálhatók a többi
értelmi fogyatékosoktól. [Ezt utóbb sikerült késõbb igazolni: a kórkép kizá-
rólag a testméretek alapján 95%-nál nagyobb biztonsággal diagnosztizálható
(Buday 1990).]

Kucera (1960) a fetalis haemoglobin késõi jelenlétét az általános
retardatio következményének tartja. Ez a magzati életben szinte kizárólagos
haemoglobin a kisgyermekkor után megszûnik termelõdni.
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A Down kórosok mozgását vizsgálva Vadász (1960) arra a következtetésre
jutott, hogy a mozgáskészség és a reakciósebesség szoros összefüggésben van
az értelmi szinttel. Ezt az összefüggést nevelhetõségük szempontjából igen
fontosnak tartja. Csak a kórképre jellemzõ típusos mozgásjelenséget nem
talált, mégis a törökülésben való elhelyezkedést, a széles alapon való járást és
az egyensúlyozás bizonytalanságát jellemzõnek lehet tartani.

Kanizsai (1960) beszédvizsgálataiban a beszédszervek, elsõsorban a szájpad
és a nyelv fejlõdési rendellenességeire hívja fel a figyelmet, melyek szerinte a
diszláliák hátterében állnak. Hangjuk mély és rekedtes, amibõl „a hangszalagok
laza tartására következtethetünk”. A beszéd a 7. életévben veszi kezdetét, de 12-
14 éves korra sem jutnak át a beszédfejlõdés minden szakaszán. Minden Down-
beteg gyermek beszédhibás. Gyakori továbbá a fogazat rendellenes fejlõdése és
a fogszuvasodás. Megerõsíti ezt Szenthe (1960a) elõadása is, aki megállapítja,
hogy a kórképben a fogak mindenféle helyzeti rendellenessége elõfordul, de
arányuk nem tér el az ép gyermekekétõl. A tejfogsoron észlelt rendellenességek
aránya 30-40%, ez az épeknél 1% körüli. Gyakoribb azonban az alsó fogsor
elõreharapása, amit a nagy nyelv következményének tart. Megjegyzi továbbá,
hogy gyakran elõfordul a fogágy sorvadásos megbetegedése is.

Göllesz (1960b) megfigyelte, hogy a Down kórós gyermekek többsége õsi
embrionális, flexiós tartásban alszik, ami a vázizomzat laza tónusára és a laza
izületekre vezethetõ vissza. Alvásuk felületes, sokat mozognak és gyakori az
enuresis. 

A hypotoniát Tapolyai (1960c) szerint a fronto-ponto-cerebelláris pályák
csökkentértékûsége jelenti, mert a frontális lebeny és a cerebellum is sérült.

Korányi (1960) egy a Down kórosoknál gyakran elõforduló congenitalis
vitium, az un. ostium atrioventriculare communae persistens rendellenességét
tekinti át egy eset ismertetése kapcsán.

Illyésné (1960) a „Down betegek pszichologiájáról” szóló elõadásában
megállapítja, hogy a „Down betegek között mentálisan nagy különbségek le-
hetnek… de… legnagyobb részük súlyosan fogyatékos, imbecillis.” A szakiro-
dalomban ellentmondó nézetek olvashatók a Down kórósok személyiségérõl.
Egyesek szerint a pszichés kép rendkívüli hasonlóságot mutat, mások szerint
hasonló a „vegyes értelmi fogyatékosokhoz”. Végül úgy foglal állást, hogy a
Down-betegség az egész személyiség jellegzetes megváltozása: intellektusuk-
ban és viselkedésükben különböznek, karakterükben és temperamentumukban
megegyeznek. Zenei örömüknek esztétikai alapja nincsen, csupán kellemes
érzésbõl ered. Jankovichné (1960) Down kóros gyermekek rajzában irt le fi-
gyelemre méltó hasonlóságokat. Megállapította, hogy rajzaik fejlettsége álta-
lában elmarad a hasonló súlyosságú imbecillisek rajzaitól. Mindazonáltal
olyan a Down-betegségre sajátosnak mondható rajzbeli jegy nincsen, mely a
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többi fogyatékostól elkülönítõ diagnosztikai erõvel bírna. Oriskó (1960) két
szokatlanul magas iskolai végzettségû Down kóros esetet ismertet, az egyik a
gyógypedagógiai iskola VIII. a másik a gimnázium IV. osztályát végezte el.
Elõadásában oda konkludál, hogy „… a betegek egész személyiségükben,
magatartási megnyilatkozásaikban a Downos jelleg olyan súlyosan dominál,
hogy a közösségbe való beilleszkedést lehetetlenné teszi és egész életükben
támogatásra szorulnak.” Lányiné (1960a) úgy találta, hogy a Down-betegek a
4. életévükben kezdenek el járni és ekkor veszi kezdetét beszéd és ritmusérzékük
megnyilvánulása. Az iskolázott Down kórosok „szociabilitása lényegesen
magasabb szintû, mint az iskolázatlanoké”, és a gyógypedagógiai tevékenység
eredményessége ebben mérhetõ. Szigeti (1960) elmondta, hogy a Kór- és
Lélektani Tanszék ambulanciáján vizsgált 264 Down kóros gyermek 11%-ának
az édesanyja 25 évnél fiatalabb. „…mégis úgy tapasztaltuk, hogy a Down-
beteg gyermekek zöme vagy elsõszülött, vagy a testvérsorban az utolsó.” Az
anyák 7%-a 45 évesnél idõsebb. A gyermekek 2-4 éves korban megélénkülnek.
Feltehetõ, hogy az ebben a korban történõ ráhatás maradandóbb eredményt
hozna. Mozgásfejlõdésük kevésbé, beszédfejlõdésük jobban elmarad az épe-
kétõl. Mindazonáltal „a gyakran betegeskedõ, nehezebb munkára és iskolai
oktatásra alkalmatlan gyermekeket szülõik nagyon is szeretik”.

Palotás (1960) hozzászólásában fontosnak tartotta a „korai gyógype-
dagógiai beavatkozás” kérdését. Gordosné (1960) irodalmi adatok alapján
megerõsítette ezt és felhívta a figyelmet arra, hogy a fogyatékosokkal minél
korábban kell elkezdeni a foglalkozást. Sõt, ajánlatos a szülõket megtanítani
bizonyos gyakorlatok végzésére, és így könnyebben megoldható a korai
szakszerû ellátás. Essõsy (1960) ugyancsak lényegesnek tartja a korai gyógy-
pedagógiai foglalkozást és megjegyzi, hogy a Csalogány utcai intézetben már
tíz éve (tehát: 1950 óta) mûködõ óvoda 4 éves kortól fogad gyermekeket. Ebben
az idõben még sehol a világon nem alkalmaztak tudatosan „korai fejlesztést”.

Figyelemre méltó, hogy Bárczi, aki feltehetõleg végig jelen volt az egész
szimpóziumon, csak ehhez a részhez szólt hozzá. Kifejtette, az idõk szellemé-
nek megfelelõen, hogy a szocialista gyógypedagógia hármas feladata a család,
az iskola és a fogyatékos védelme. E célok megvalósítása természetesen nem
olcsó. De „ha még többe is kerülne, akkor is biztosítani kell a fogyatékosok
nevelését, elveink ezt követelik tõlünk, és ezek mellett az alapelvek mellett ki
kell tartani…”. Végezetül állást foglal a Down-betegek külön oktatása mel-
lett. Indoklásul emlékezteti azokat a jelenlévõ kollégáit, akikkel már 1938-ban
együtt dolgozott az Alkotás utcai Intézetben, hogy akkor 25 Down-beteget
külön választottak. Az ilyen gyermekeket Svájcban magaslati levegõn tartják.
Ebbõl a megfontolásból kiindulva „ozonizáló készülékeket állítottunk be, és
ebbõl a kísérletbõl mi sokat tanultunk. Mindaddig, amíg a gyermekek ilyen...
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temperált levegõben voltak, élénkek voltak, jól dolgoztak… Amint rendes
levegõben hagytuk õket… nehezebb lett a mozgásuk. Én azóta sem tudom ezt
a képet elfelejteni… A Down kórosok külön elhelyezése nem lenne drágább,
mint ahogyan ma csináljuk, és ott ezekkel a gyermekekkel valóban pedagó-
giailag, pszichológiailag, talán a foglalkoztatás szempontjából is, minden
vonalon lehetne a sorsukkal úgy foglalkozni, ahogyan ez a nagy kérdés tény-
leg megérdemli” (Bárczi, 1960). [Közbevetõleg megjegyezzük, hogy a magas-
lati levegõ jótékony hatása valószínûleg sokkal összetettebb, nem egyszerûen
a természetes körülmények között csak nagyon kis koncentrációban jelenlévõ
és töményebb állapotban igen mérgezõ ozon (O3) gáz hatásán alapul. Mind-

azonáltal késõbb sikerült igazolni, hogy az ozonizált levegõ valóban jótékony
hatással van a Down kórós gyermekek fáradékonyságára (Buday 1970)].

Tapolyai (1960a) a kórkép aetiologiájáról tartott elõadásában felhívta a
figyelmet arra, hogy a kórképet már eredeti leírása sem tekintette progrediáló
folyamatnak, hanem veleszületett alkati anomáliának, mely értelmi
fogyatékossággal jár. Áttekinti a Down kór eredetére vonatkozó kutatások állását
megemlítve Lejeune és mtsai, (1959) kromoszómavizsgálati eredményeit.

Kun (1960a) elõadásában történt említés arról, hogy „1959 januárjában
jelent meg az elsõ közlés abnormális chromosoma számról egy betegnél, kinél
typusos Klinefelter-syndroma állt fenn…” E közlést többen megerõsítették.
Továbbá: „A gondos morphologiai analysis azt bizonyítja, hogy ez a
számfeletti chromosoma sexuális chromosoma, és hogy a Klinefelter betegek
geneticus sex.constitutioja XXY.” Még ugyanabban az évben „Párizsból jött
a hír”, hogy ti. Down kór hátterében a 22. kromoszóma „vagy ha a nemi
kromoszómákat nem számítjuk”, akkor a 21. kromoszóma triszómiája áll
(Lejeune és mtsai, 1959). „Így a Down-betegség aetiologiája tisztázottnak
látszik.” Ismeri továbbá Fraccaro és mtsai egy hónappal korábban megjelent
közlését is a – ma így mondanánk - transzlokációs formákról.

[Azt a tényt, hogy a Down-kór valójában 21. triszomia legelõször Ursula
Mittwoch írta le 2 évvel Lejeune elõtt. Akkoriban azonban a kromoszóma-
vizsgálati módszerek még meglehetõsen bizonytalanok voltak és úgy tudták,
hogy a humán kromoszómák száma 48. Eredményét a szerzõ közölte ugyan,
de úgy vélte, hogy a módszer hibájából egy kromoszóma elveszett.(Horváth
2000)]

Végül Horváth (1960c) foglalta össze azt a „gazdag és kaleidoszkopos
képet” mely a kórkép aetiologiájára vonatkozó elõadásokból tárult a résztve-
võk elé, akik megvitatták azt, sõt megkísérelték a triszómiát a nukleinsavak –
akkor még alig ismert – kémiájának segítségével megmagyarázni (Gánti
1960).
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