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1. BEVEZETŐ

A Nemzetközi Biofizikai Unio (IUPAB) létrejötte előtt kezdeményezve a
mi Magyar Biofizikai Társaságunk (MBFT) megalakulását, már az első kiadványunkban ("A MBFT Értesítője" 1963, 5. oldal) igyekeztem képet készíteni
a hazai és nemzetközi "biofizika" helyzetéről és prognózisáróL Most, miután
a biofizika 1960 óta a nemzetközi és hazai tudományos elet elismert és terebélyesedő tudományterülete lett, időszerűnek látszik újra áttekinteni tudományunk mai helyzetét és jövőjét. És amilyen mulasztás lenne elhallgatni az
előző két évtizedben fokozódó e x t e n z í v fejlődést, éppúgy akadályozná
tudományunk i n t e n z í v fejlödését, ha nem látnánk világosan, hogy a bio ~
fizika lényegesen elmaradt feladata teljesitése terén: a z é l e t fo l y am atok alapvető mechanizmusának kiderítéseben.
Ezt a súlyos hiányosságot, amelyet a természettudomány többi ágazataihoz képest is lemaradásnak tekinthetünk, hangsúlyoztam már az első Értesítőnkben (1963) is. Most, a biofizika nemzetközi újraéledésének harmadik évtizedébe érve hadd kíséreljem megállapítani a diagnózis és a terápia problemáját.
Világunk anyagának megismerésére irányuló törekvés a görög ókorban
eljutott a tovább oszthatatlan (a-up vnYJ legkisebb részecskék e l g o n d o l ás á h o z: a z a t om ok h o z; e képzet megmaradt Dalton (1808) eredményei
alapján a 19. század természettúdományos szemJélele számára is, éspedig mint
az anyagi világ legkisebb ö r ö k t ő l - ö r ö k r e m e g a d o t t v á l t o z h at a t la n e g y ség e. Ezen épült a 20. század :m o l ek u l á r is sz em l él e t e és termelte a kémia (és biokémia) nagyszerű tudományos és gyalwrlati eredményeit.
A múlt század hatosfogatának: ]. Müller, C. Ludwig, ]. R. Mayer, E.
Brücke, E. DuBois Reymond és H. Helmholtz értékes biofizikai eredményeit
m4r 1874-ben nem telúntette A. Fick valóban átütő erejű vívmánynak egiJl
különálló biofizikai tudományág megalapozásához. És igaza is volt.
Csak a Becquerel indította elvileg új anyagszemJéiel révén alakult ki a
XX. század s u b a t o m á r i s a n y a g f e l f o g á s a a z e l e m i r és z e c s k é k v i l á g á r ó l, csak ezúton járva remélhetjük az életfolyamatok
elemeinek (fotoszintézis, ingerlékenység, ingerület, variabilitás, bioelektromosság, biosugárzások stb.) e folyamatok mechanizmusának (valóban természettudományos) megismerését. Viszont a subatomáris színten folyó kutatás csak
abban az esetben biztat maradandó eredmennyel, ha megfelelő érdeklődés.ű
szakfizikusok is aktíve részt vesznek benne.
Pécs, 1981. iebruó.r 15.

ERNST JENŐ
a MBFT tiszteletbeli elnöke
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HúSZ ~VES A MAGVAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG

20 esztendő még egy ember életében is jelentős időtartam, hiszen ennyi
idő alatt a csecsemő is katonaérett férfivá serdűl. A természettudománY'ok fejlődésének jelenlegi szédítő irama mellett 20 év egy tudományos társaság életében szintén jelentős periódus. Mivel abban a szerenesés helyzetben vagyok,
hogy a Magyar Biofizikai Társaság alakulásánál is bábáskodhattam, majd az
elmúlt két évtized során is folyamatosan aktív résztvevője lehettem a társaság
életének, igen nagy öröm számomra, hogy ezen időszakról most összefoglaló
áttekintést adhatok.

A Magyar Biofizikai Társaság megalakulása
A hazai biofizika fejlesztésének előmozdítása érdekében Ernst Jenő, az
MTA Biológiai Osoport akkori titkára vetette fel, majd Szigeti Györggyel, az
Eötvös Loránd Fizikai Társa:ság főtitkárával és e sorok írójával együtt kezdte
meg a szervező munkát. Az 1960. máj. 9-én tartott megbeszélésen mü11tegy
70 biofizikust vettünk számba. Ez év október 21-én tartottuk az első előkészítő
ülést, majd 1961. március 3-án, az M~A felolvasótermében tartott alakuló közgyűlésen formálisan is megalakult a társaság. Valójában ezt a dátumot tekinthetjük a Magyar Biofizikai Társaság születésnapjának.
Az alakuló ülésen 111 alapító tag vett részt és az alábbi 14 tagú elnökséget
választotta meg: elnök: Ernst Jenő, első titkár: Tigyi József, titkár: Horváth
Imre, az elnökség tagjai: Bozóky László, Faludi Béla, Frenyó Vilmos, Guba
Ferenc, Hoffmann Tibor, Juvanch Ireneusz, Straub F. Brunó, Sztanyik László,
Tarján Imre, Tarnóczy Tamás, Tóth Lajos. Igen nagy öröm számunkra, hogy
a 111 alapító tag közül 58 még ma is tagja társaságunknak, továbbá az első
elnökségből 5 tagtársunk jelenleg is tagja ,a z 1980-as közgyűlésen megválasztott elnökségnek.

A társaság tagsága
A Magyar Biofiúkai Társaság taglétszámának alakulása érdekesen tükrözi a hazai biofizika fejlödését. Mint az ábra mutatja, a fejlődés mindig felfelé
ívelő

volt, de a növekedés sebessége időszakonként jelentősen különbözött egymástól. Számadatokkal: 1961-ben az alakulásnál 111 volt a taglétszám, 1963ban 117, 1966-ban 124, 1969-ben 132, 1972-ben 210, 1975-ben 315, 1978-ban
342, 1981-ben 391.
Az adatok szépen mutatják, hogy az első tíz év a szervezeti megszilárdulás, az alapok lerakása, a második évtized az intenzív növekedés jegyében telt
el. Nem kívánok jóslásokba bocsátkozni, de úgy vélem, hogy a 3. évtizedben
az intenzív taglétszám-növekedés lassuini fog és a minőségi növekedés fog
előtérbe kerülni.
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Nem érdektelen megjegyezni, hogy jelenleg hazánkban van a lakossághoz viszonyítottan a legnagyobb szám ú szervezett biofizikus: több mint 40
biofizikus/ l millió lakos. A világranglistán a második Japán 30/ 1 millióval;
az USA-ban ez a szám: 16.
Érdekes a tagság összetételé nek alakulása a tudományos minősítés szempontjából is: jelenleg 13 akadémi·k us, 28 tud. doktora és 83 kandidátus található tagjaink között, tehát a tudományosan minősítettek aránya 32%. ami a
hasonló jellegű hazai tudományos társaságokkal összehasonlítva jó aránynak
tekinthető.

A társaság tevékenységének

főbb

vonásai.

A magyar biofizikai kutatómunka legfontosabb rendszeres seregszemléje
(zárszámadása) a vándorgyűlés . Mint a felsorolás mutatja, ezeket rendszeres·e n
2 évente rendeztük meg (a II-at és VI-at kivéve), váltakozva a hazai biofizika
egy-egy kutatási, ill. oktatási bázisát képező székhelyen.
I.
II.
III.
IV.

v.

VI.
VII.
VIII.
IX.

x.

XL

vándorgyűlés
vándorgyűlés
vándorgyűlés
vándorgyűlés
vándorgyűlés
vándorgyűlés
vándovgyűlés
vándorgyűlés
vándorgyűlés
vándGrgyűlés
vándorgyűlés

1961.
1962.
1964.
1966.
1968.
1971.
1973.
1975.
1977.
1979.
1981.

augusztus 23-26.
augusztus 21-25.
augusztus 26-28.
május 23-24.
augusztus 28-30.
auguszbus 23-25.
május 31.-jún. 2.
augusztus 27-30.
június 30.-júl. 2.
s:oeptember 20-22.
július 5-8.

Pécs, OTE
Debrecen, OTE
Budapest, OSSKI
Budapest, OTE
Szeged, Akad. Biz.
Pécs, OTE
Tihany, Biol. Kut.
Debrecen, OTE
Pécs, OTE
Tihany, Biol. Kut.
Szeged, SZBK
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A felsorolásban nem szerepelaz 1967. évi Pécsi Közös Vándorgyűlés, melyet a Magyar Élettani és a Magyar Biokémiai Társasággal közösen rendeztünk a pécsi egyetemalapítás 600. éves jubileuma alkalmából. Hasonlóan közös rendezésű vándorgyűlés volt az 1961-es pécsi (az ELIT-tal), az 1975-ös
debreceni (a Biokémiai Társasággal), valamint az 1977-es pécsi (a MÉT-tel és
a Biokémiai Társasággal) , de a 6elsoroltakon túlmenően többször csatlakoztunk
más társaságok, különösen az ELIT vándorgyűléseihez ankét v. szekció jellegű rendezvénnyel (1. alább).
A vándorgyűlések mellett a biofizikai tudományos élet legfontosabb formái az ankétok, munkaértekezletek, szimpoziondk voltak, melyeket a tudományos fejlődés igényei és hazai lehetőségek szerint rendezett az elnökség. A
70-es évek eleje óta az MBFT szekdóinak megalakulása után rendszeresen
szervezett klubdélutánok töltöttek be egyre jelentős·ebb szerepet a társaság
tudományos életében.
Megszervezett tudományos rendezvényeink pontos jegyzékét a közgyű
lési beszámolók tartalmazzák, kiemelésképpen, példaként legyen szabad az
alábbiakat felsorolnom:
1. Biológiai adatok kvantitatív kiértékelése.
2. Információelmélet hazai helyzete a biológiában.
3. A sugárbiológia hazai helyzete.
4. A biofizika oktatásáróL
5. Az elektronbiológia felé.
6. A biofizika tárgya és oktatása.
7. Izomsympozion.
8. Biológia és matematika.
9. Modern fizikai módszerek. Tanfolyam.
10. Modern számítástechnikai mód·szerek. Tanfolyam.
11. Számítástechnika és automatizálás alkalmazása a biológiai kut:atásban. Tanfolyam.
12. Molekuláris biológia fizikusoknak
13. Elektronmikroszkópos radioautográfia. Nyári iskola.
14. Cyklotron .a lkalmazása. Szimpo·zion.
15. Neurobiológia biofizikai alapjai. Munkaértekezlet.
A hazai biofizikusokat mindig segítettük - erőnkhöz mérten - abban,
hogy a nemzetközi biofizikai kongresszusra elju1:1hassanak. Abban a szerenesés helyzetben vagyunk, hogy a Magyar Biofizikai Társaság fél évvel előbb
alakult meg, mint a Nemze~közi Biofizikai Szervezet, így kezdettől fogva mindegyik nemzetközi kongresszuson képvis·elve lehetett a magyar biofizika. A
nemzetközn biofizikai kongresszusok felsorolá,sált az alábbi áttekintés adja:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Stoakholm
Bécs
Boston
MosZikva
Kappenhága
Kyoto
Mexico--City

1961
1966
1969
1972
1975
1978
1981

Ide kívánkozik annak megemlítése, hogy az 1984-es, Nemzetközi Biofizikai Kongresszus az angliai Bristolban, az 1987-es esetleg Budapesten les:z;.
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A hazai biofizikai oktatás kérdés€:
Társaságunk kezdettől fogva világosan látta, hogy a biofizika oktatásának
szerepe van a magyar biofizika fejlesztésében. A legfejletteb gazdag országokkal műszerezetts ég és kutatási támogatás tekintetében nem vehetjük
fel a versenyt, azonban jól képzett biofizikus szakemberek képzésében nem
reménytelen a helyzetünk.
Mint a felsorolt rendezvények tematikájából is kiderül, az oktatás kérdése
állandóan visszatérő problémánk volt s ez,en ankétok megállapításait megfelelő formában mindig eljuttattuk az illetékes főhatóságokhoz . Részben ennek
a következetes ak!tivitásnak köszönhető az az örvendetes fejlődés, mely szeríni: a társaság alakulásakor létező egyetlen magyar biofizikai egyetemi tanszék (Pécs) mellé 1968-ban a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1969ben a József Attila Tudományegyetemen Szegeden, 1970-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetemen alakult biofizikai tans:zJék, továbbá 1977-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen létrejött az Alkalmazott Biofizikai Laboratórium.
Kétségtelen, hogy a biofizika-oktatási bázisnak említett fejlodése - nemzetközi szempontból is - egyedülálló, hi,s zen számos fejlett ország nem egy
vílághírű egyeteme konzervativízmusból, továbbá az interdisciplinaritás és integrálás elvének helytelen értelmez,ése miatt nem rendelkezik önálló biofizikai
tanszékkel (pl. Oxford, Sorbonne); mégsem lehetünk elégedettek, hiszen két
tudományegyetemünkön (ELTE, KLTE), egy orvosegyetemünköri, továbbá agráregyetemeinken sincsen önálló biofizika tanszék. (Megjegyzendő, hogy az
ELTE-n 1963 óta ennek ellenére folyik rendszeres biofizikus képzés).
E téren tehát marad még teendőnk a társaság éle:tének 3. évtizedére is.
Biofizikai tankönyvellátás tekintetében nem állunk msszul. A Társaság
alakulása előtt egyetlen biofizika tankönyv jelent meg, Ernst Jenő: Bevezetés
a biofizikába (1947). Azóta Ernst J en ő: Bevezetés a biofizikába (1967), Tarján
Imre: Fizika, orvosok és biológusok számára (1968, 1969 és 1971), maid Ernst
Jenő ~ szerkesztésében neves hazai biofizikusok közremüködés·évd a B~ofizika
(1974) és enne!k II. kiadása 19?7-ben, ezt követte Tarján Imre szerkesztésében
.,A biofizika alapjai" 1977-ben.
Az egyetemi képzés mellett qondot fordított Társaságunk a postgradualis
és kutató biofizikus képzésre is, hiszen az egyetemi diploma csak alapnak tekinthető a biofizika egyes területein való magas szintíí specializálódásm. Mint
ankétjaink munk,a értekezleteink és tanfolyamaink tematikája mutatja, a fiatal
bi.ofizikUJsok !képzése volt ezen rendezvényeink legfontosabb szempontja. A fiatal biofizikusok képzésének egyik jelentős tényezője volt Társaságunk l'észéről
a fiatal kutatók számára kiirt pályázatok rendszere. 1970-ben határozta el az
elnök,s ég, hogy a fiabal biofizikusokat pá1yamunkák kiírásával is segíti tudományos kutatómunkájuk elején. Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy minden pályázati felhívásra szép számmal és ami még fontosabb, magas tudományos színvonalat biwnyító pályázatok érkezbek 11 év elég nagy távlat ahhoz,
hogy Hgyelemmel <kísérhessük a Társaság által kiirt pályamunká'k nyerteseinek
tudományos karrierjét. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy nem okoztJak csalódást és pályájuk alakulását a pályamunka kidolgozása és az azzal járó elismerés előnyösen befolyásolta.
döntő
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Tájékoztatásul az alábbiakban foglalom
tok mutatóít:

tv

1971
1973
1975
1977
1979

Beérkerett
pályaanunkák
száma

1. díj

4
5
9
11
7

őssze

a ·k étévenként kiirt pályáza-

2. díj
3. díj
jul:léll1mazott
2
1
2
1
3

1
2
4
2

Dicséret

2
4
5
2

Azt hiszem, a pályamunkák kiírásának eredményes módsrerét a
is fel kell ha•s ználnunk a fiatal kutatók támogatására.

A magyar biofizikusok publikációs

Nem

2
1
1
1

jövőben

lehetőségei

A tudományos eredmények közzétételének lehetősége egyik alapvető kritériuma a nemzetközi tudományos életben való részvé:telnek. Ezen szellemben
Társaságunk kezdettől f-ogva szorgalmazta egy idegennyelvű akadémiai folyóirat megjelenését. Ezen törekvésünk 1966-ban realizálódott az Acta Biochimica
et Biophys[ca megjelenésével. Az Ac'ta. Biochimica et Biophysica Ernst Jenő és
Straub F. Brunó főszerkesztésével azöta rendszeresen megj-elenik, ez évben
a 16. évfolyama. Minden nehézoséq ellenére elmondhatjuk, hogy a folyóirat
a hazai biofizika jó nívójú nemzetközi orgánuma lett s bár van javítani való,
elsősorban az átfutási idő lerővídítésében, mégis betöltötte alapvető hivatását.
Azt sem kell szégyellnünk, hogy az MTA Acta-sorozatában a mi folyóiratunknak van a legjobb idézettségi mutatója, bár ezen a téren is van még tennivalónk. Tény az, hogy folyóiratunkat a Current Contents és még két referáló
folyóirat rendszeresen ismerteti. Reméljük, hogy az MTA elnökségének az
Acták felülvizs-gálatával foglalkozó bizottsága tud javítani a helyzeten és a
két fő problémát, a gazdaságos,s ág, valamint publicitás kérdését közelebb viszi
a megoldáshoz.
A hazai biofizi'kUJsoknak az Acta mellett rendelkezésére áll a KGST biofizikai folyóirata, a Studia Biophysica is, erre lehetőséget ad a később l~szle
tezendő KGST biofizikai eHyűttműködés , továbbá az, hogy a szerkesztő bizottságban megvan a képviseletünk. Az a tapasztalatom, hogy tagtál'saink ezzel
a lehetőséggel még nem élnek a. kívánatos mértékben.
Nem rendszeres publikációs eszközünk, de a hazai biofizika fejlődésének
dokumentálása s:uempontjából számo'ttevő szevepe van a Magyar Biofizikai
Társaság Értesítője sorozatnak, melyet rendszeresen a közgyűlések alkalmával jelentettünk meg, ez évben a 7. fűzetet publikáljuk Lapozgatva az elő
ző füzeteke!t örömmel állapíthatjuk meg, hogy Értesítőinkből a Társaság tevékenységéről mindig hű képet kaphatunk, hazai és külföldi kutatótársainknak
is megmutathaJtjuk a magyar biofizikusok örvendetesen aktív és eredményes
munkál'kodását.
Az említett publikációs lehetőségek mellett az MTA Biológiai Osztály
Közlemények is számos esetben •s egítettek ki bennünket egy-egy ankét, tanfolyam anyagának közlésével, ezt a lehetőséget a jövőben is szeretnénk hasznosítani.
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Az MTA Biofizikai Szakbizottságának aő ajánl<isát, mely szerint a hazai
biofizikusoknak az is fel·a data, hogy a közvéleményt tájékoztassák a biofizika
legjelentősebb eredményeiről, a Társaság elnöksége magáévá tette és ennek
eredményeként jelent meg az Akadémiai Kiadó Korunk Tudománya sorozatában Damjanovich Sándor: A mol·e kulaóriások biofizikája című könyve 1976ban. Kívánatos lenne, hogy tagtársaink hasonlóan magas nívójú, de nem
szakember értelmiségieknek szóló munkái<k<k al csatlakoznának ez;en fontos feladat végzéséhez.

A magyar biofizikai kutatás

műhelyei,

a tudományos kapacitás

A biofizikai irányú kutatás háziiSai a tárgy oktatása keretében említett
5 egyetemi intézetben alakultak ki. A Pécsi Biofizikai Intézet mellett 1948-tól
kezdve Ernst Jenő megszervezte az MTA biológiai <k utatócsoportját. 1971-ig
ez volt a biofizikai alapkutatás egyetlen, kizárólag kutatási feladattal bíró bázisa. A Szegedi Biológiai Központ fdépítése után az ott megszervezett Biofizikai Intézet jelentősen bővítette kutatási bázisunkat Az intézet mintegy 33 kutatója (ös<
s zesen 64 munkatárs) jelenleg Kesztlhelyi Lajos igazgatósága alatt a
molekuláris aszimmetria biológiai szerepe és a membrán·biofizika területén
végzett értékes munkát. Az utóbbi időben munkássága kiterjed a biosolaris
energiatermelés problematikájára is.
Az alkalmazott biofizikai ~kutatás igen jelentős bázisa a Joliot Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intéz.et, mely az Egészségügyi Minisztérium keretében működve átfogja az egész hazai sugárhygiene témaköret,
és igen jelentős munkát végz·e tt a paksi atomerőmű sugárhygiene feladatainak
megoldásában és a biztonságos üz;emeltetés előkészítésében.
A n§v szerint felsorolt intézményeken túlmenően számos egyetemi tanszéken és kutatóintézetben folyik biofizikai vagy biofizikai jellegű kutatómunka, amit taglétszámunk is bizonyít, mégis meg kell állapítanunk, hogy
számos további biológiai, orvosi és mezőgazdasági kutatóhelyen szükség lenne biofizikus szemléletű kutatókra ahhoz, hogy a munka egzaktsága fokozódjék. Különösen a fermentációs ipar, a gyógyszergyárak és a nagy mezőgazda
sági üzemek szívlelhetnék meg ezt a világszerte előtérben álló tendenciát.
A Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézete már eddig is jelentős
lépéseket tett abba az irányba, hogy a biofizikai alapkutatás a gyógyszeriparban és a mezőgazdaságban fokozottabb alkalmazást kapjon. Ezt a törekvést feltétlenül erősítenünk kell a jövőben is.

A Magyar Biofizikai Társaság nemzetközi kapcsolatai
Társaságunk alakulásától kezdve aktívan részt vett a nemzetközi biofizikai szervezet, később Unio, munkájában. Emst Jenő egy periódusban, e
sarok írója 2 periódusban volt az IUPAB (International Union of Pure and
Applied Biophysics) tanácsának tagja. Jelenleg az Unio Committee on Education and Development of Biophysics elnöke alulírott. Szentágobhai János 2 periódusban volt a Cell-biophysics Cornission tagja. Társaságunk ,s zoros személyi kapcsolatot tartott, ill. tart fenn a világ biofizikájának számos kiemelkedő
személyiségével. G. M. Fronk akadémikust, Feodor Lynen Nobel-díjast sroros
szálak kötötték a magyar biofizikához. B. · Pullman, J. Kendrew, B. Chance,
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A. ~. Solomon, J. Jung, A. Kotyk, G. R. Ivaniokij és sok más kiválóság tart
jelenleg is élénk kapcsolatot a magyar b~ofizikusokkal.
Jelentős nemzetközi koUaborációt folytattunk a most 10 éves jubileumát
ünneplő KGST biofizikai egyÜ!IJtműködés keretében. Jelenleg 20 intézetünk
43 témával szerepel e fontos szervezetben, melynek az alábbi 6 kutatási irány
adja meg keretét:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regulációs folyamatok molekuláris, sejt- és szervszin ben.
Az izomműködés biofizikája.
Mebrán és transzport jelenségek.
A biológiai kí&érletek automatizálása és komputerizálása.
Külső fizikai hatások biológiai rendszerekre.
A víz biológiai szerepe.

Ez év májusában Moszkvában tartott seregszemle méltóképpen mutatta
be a 10 éves együttműködés fontos·ságáJt és eredményeit.
Hazánk részvétele az UNESCO Európai Régiója által támogatott biofizikai együttműködésben 1976-ban kezdődöút, a "Biofizika perspektívái" című
sympozíon lebonyolításával. A Budapesten szűletett együttműködés 1980-ban
Párizsban tartotta első - a 3 évi munkát össze•gező - ülését, és igen hasznosnak és eredményesnek ítélte a kollabo~áció ezen formáját. Az együttműködés
ben jelenleg 12 ország vesz részt (6 szedalista és 6 t&kés) és az UNESCO továbbra is támogartja az együttes mqnkát. A legközelebbi eredménymegbeszélő
konferencia 1983-ban szintén Budapesten lesz.
A magyar biofizikusok igen kiemelkedő szerepet játszottak az Európai
Sugárbiológiai Társaság életében. Sztanyik László - volt alelnökünk - egy perióduson keresztül töltötte be e font:os társaság elnö.ki tisztét.
Bozóky László tagtársunk révén nagyon jelentős szerepet játszottunk az
International Radiation Protection Association életében. Az 1972 májusában
Budapesten tartott és na-gy nemzetközi elismerést kiváltott európai kongreszszus tisztét Bozóky akadémikus töltötte be.
A felsoroltakon kívül több tagtársunknak volt, ill. van jelentős szerepe
az ICSU-ban, az ICRO-ban, az UBIOMED~ben stb., (Straub F. Brunó akadémikus 1976-78-ig az ICSU elnöke volt), de intézeteink is számos bilaterális
nemzetközi együttműködésben tevékenykedve öregbítették tudományos hírünket és nevünket világszerte.

A Társaság szervezeti élete
A Magyar Biofizikai Társaság fennállásának 20 évéből az ·első 16 éven
át az MTA szervezeti keretében működött, majd 1977. április 24-től a MTESZ
keretében folytatta működését. A változás részletes okait és történetét Értesítönk 6. (1978-as) fü2:etében kifejtettük A szervezeti keret változás·a nem
ment zökkenő nélküL de ma már nyugodtan megállapíthatjuk, hogy Társaságunk megtalálta helyét és alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez.
Köszönet illeti a MTESZ vezetőségét azért, hogy az átmeneti periódusban
minden problémában az elnökségünk mellé állt és segitett az adaptálódás nehézségeinek áthidalásában. Megnyugvással állap~thatom meg, hogy a jelenlegi szervezeti helyzetünk megnyugtaJtó és figyelmünket a tartalmi munkára
koncentrálhatjuk. A MTESZ szervezetében kétségtelen az az előnyünk, hogy
a rokon társaságokkal egyszerűbben és szorosabban . együttműködhetünk
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A Biológiai és Biokémiai Társaság mellett tk ülönösen az Eötvös Loránd Fizikai
Társulattal, valamint a Bólyai }'ános Matemat:kai Társasággal való együttmű
ködés jelentős számunkra és az interdcisciplináris problémák megoldáJSá:ban
még számos ki nem használt, új lehetőséget tartogat a jövőbeni együttes akciókra.
A következő évtizedbeli tevékenységünkben vezérelvnek kell tekintenünk
azt, hogy a biológia töretlen továbbfejlődésének az az alapvető kri!Jériuma,
hogy milyen mérbékben tudja az egzakt termés~ettudományok törvényszerű
ségeit és metodikai fegyvertárát alkalmazni és adaptálni problémái megol_d ására. Ezen adaptálás feladata nagyrészt a biofizikusokra hárul. Programjainkat tehát e?Jen feladat tudatában kell kialakítatnunk.
Természetesen továbbra is szeros kapcsolatot kívánunk tartani az MTA
tudományos osztályaivat kűlönösen a Biológiai és Fizikai Osztállyal, hogy
a terveinket és a munkánkat V'elük :koordinálva és támogatásukkal V'égezhessük.
A Társaság létszámának jelentős növekedése és a biofiúka részdisciplináinak egyre fokozódó önállósulása szük,s égessé tette, hogy szekciókat hozzunk létre. Ez a fo,lyamatt 1972-ben kezdődött az Orvosi-biológiai Ultrahang
Szekoió inegaiakulásával, 1973-ban a Sugárbiológiai Szekció, majd 1974-ben
az Orvosi Fizikai Szekció alakult meg. 1979-ben hoztuk létre az ikonográfiás
munkaosoportot. Társaságunk ezen alegységei nagymértékben élénkíbet:Jték a
tudományos és tudományszervező aktivitá,stt és hasznosan járultak hozzá tudománysZiakunk fej lesztéséhez.
Természetesnek kell tartanunk, hogy tudományunk fejlödéssel járó differenciálódálsa és spedalizálódása a jövőben újabb ·szekciók létrehozását fogja
követelni, arra azonban vigyáznunk kell, hogy a szekciók szakmai önállóságuk melle!Jt ne tévesszék szem elől az egész biofizika, sőt biológia problémáinak egységes szemléletét és a Társaságon belüli, sőt más társaságo~kal való
szoros együttműködést.
Az elmúlt 20 év során a Társaság elnöksége mindig az alapszabály szerint tevékenykedett, általában 3 évelllként rendszeresen összehívtuk és megtartottuk a kö?Jgyűléseket:
Emlékeztetőül:

l. Alakuló közgyűlés
2. Közgyűlés
3. Közgyűlés
4. Közgyűlés
5. Közgyűlés
6. Közgyűlés
7. Rendkívüli közgyűlés
8. Közgyűlés
9. Kö~yűlés

1961. március 3.
1963. augus~tus 21.
1966. május 24.
1969. augusztus 27.
1972. június 12.
1975. augusztus 30.
1977. február 21.
1978. december 15.
1980. december 15.

Budapest
Eger
Budapesrt
Budapest
Budapest
Debrecen
Budapesrt
Budapest
Budapest

A közgyűlés.eken az elnökség beszámolt az eltelt id6szak teV'ékenységéről,
problémáiról és az ellenőrző bizott:ság a Társaság anyagi helyzetéről. 1980-:tól
kezdve technikai okok miatt küldöUközgyűlést tartottunk, de a társaság minden rtagja - kívánsága szerint - személyesen is részt vehetett a közgyűlésen.
Az elnökségi ülések tárgyalásairól minden egyes alkalommal "Tájékoztatóban" informáltuk a tagságot és véleményüket minden fontos kérdésben
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kikéTtük. Megállapíthatjuk, hogy az elnökség és tagság együtbműködése harmonikus és eredményes volt. Nagy elismerés illeti Rontó Györgyi tagtáTsunkat, aki 1969 óta mint titkár, majd 1977 óta mint főtitkár, nagy ügybuzgalommal és hozzáértéssel intézi TáTsaságunk minden kér-dé sét, szerkeszti a jó
informáltsá·g ot biztosító, Tendszeresen. megjelen6 Tájékoztatót. Köszönet illeti
mindazon tagtársakat aik1k az elmúlt 20 év alélitt az elnölkségben vagy egyéb
funkciókhan tudásukkat ötleteilkkel és munkájukikal szolgálták a Társaság
ügyét. Köszönetülliket és elismeresüniket kell kifejeznünk minden magyar biofiZJilkusnak, •alki odaadás•s al szolgálta a Társaság célkitűzéseit, melyek mindig
a magyar biofizi'k a tudományának fejlesztésére és pallérozására irányultak.
Meg vagyok győződve arróL hogy Társasá·g unk működésének 3. évtizedét nagy bizakodással és optimizmussal kezdhetjiilk meg, hiszen az elmúlt 2
évtized tanúsága szerint számos tehetséges, szorgalmas és invenciózus magyar
biofizikus van, aki nem sajnálja idejét, fáradságát és energiáját, ha a magyar
biofizik•a felvirágoztatásáról van szó.
TIGYI JÖZSEF,
az MBIT elnöke
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2. KÖZGYÜLÉSEINK

A MAGVAR BIOFIZIKAI TARSASAG 8. KOZGVÜLÉSE

Társaságunk elnöksége 1978. december 15-re, a Magyar Tudományos
Akadémia székházába (Budapest, V., Roosev·e lt tér 9.) összehívta a Társaság
8. közgyűlését
Közvetlenül a közgyűlést megelőzően került kiosztásra az 1978-as társasági :E:rtesítő.

A

közgyűlés

jegyzőkönyve

Jelen vannak:
Achátz Imre
Antal Sára
Ballay László
Banczerowski J anus né
Belágyi József
Bertényi Anna
Bertók Loránd
Blaskó Katalin
Bozóky László
Bölöni Erzsébet
Demeter István
Falus Míklós
Farkas György
Fehér Imre
Fidy Judit
Fónagy Anna
Gallyas Alfréda
Gazsó Jó~f
Gárdos György
Gidáli Júlia
Gólián Béláné
Gróf Pál
Guba Ferenc
Gueth Sándorné

Gundy Saro}ta
Györgyi Sándor
Holland József
Hollandné
Békési :E:va
Hollós Józsefné
Horváth Magdolna
Jánossy Vera
Juricskay István
Jurányi Zsuzsa
Karvaly Béla Emil
Kállay M±klós
Kes zthelyi Lajos
Ku rács Endre
Kutas László
Lakatos Tibor
Masszi György
Molnár László
Mózsa Szabolcs
Nagy László
NÍikl István
Pál Imre
Predmerszky Tibor

Salánki J án os
Salánkiné
Rózsa Katalin
Sarkadi Balázs
Szabó László
Szabó Róbert
Szabóné
Kövecses Mária
Szalay László
Szalay Lászlóné
Szebeni Agnes
Széphalmí Géza
Szőgyi Mária
Szőkefalvi

Nagy Zoltán
Sztanyik B. László
Tarján Imre
Ti gyi József
Török Attila
Török István
Turai István
Unger Emil
Vwga László
67. Vető Ferenc

Tarján Imre akadémikus, a közgyűlés elnöke megnyitja a közgyűlést,
majd üdvözlő szavai után javaslatot tesz az elnökség tagjaira. Ennt:!k egyhangú elfogadása után, a közgyűlés elnöksége:
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Turi lstvánne, a MTESZ főtitkára,
Imre, az MBT elnöke
Guba Ferenc, az MBKT elnöke
Bozóky László,
Sztanyik László és
Ti gyi Józs ef :tagtársainik.
(A 1szintén elnökségbe j-avasolt Rontó Györgyi tagtársunk betegsége miatt a
közgyűlés rnunkájában nem tudo•t t részt venni.)
Törő

A

közgyűlés

napirendje:

1. Sztanyilk B. László előadása:
2.
3.

4.
5.

Sugárbiológíai és sugáregészségügyi kutwbások a hazai atomerőmű·
programmal kapcsolato•san.
A társaság elnMének beszámolója az 1975-78. időszak munikájáról.
Az ellenőrző bizottság jelentése a társaság anyagi helyzetéről.
Alapszabálymódosítás.
A társaság elnökségének újjáválas.z;tása.

A napirend elfogadását követően az elnök a jegyzőkönyv hiteles~tésére
felkéri Predmersz:ky Tibor és G óli án Béláné t:agtársarkat. J avaslatot t:esz a je·
!ölő és a szavazatszedő bizottság ,t agjaira:
A jelölő bizoltbság tagjainak 'java:solja :
Vető Ferenc elnök,
Banczerowski Janusné és
Györgyi Sándor t:agtársarkat.
A közgyűlés a j>avaslatot egyhangúlag elfogadja, nevezetteket a jelölő
bizottság tagjainak megválasztja.
A szavazattszedő bizottság tagjainak ae. e·l nök javasolja:
Gundy Sarolta elnök,
Achátz Imre és
Fidy Judit tagtársakat.
A közgyűlés e javaslatot is egyhaiilgúlag elfogadja, s a javasolt~at így
a szavazatszedő biZJottság lbagjainaik megválatsztja.

Tarján: Felkéri Sztanyik B. Lászlót sza•k mai előadásának megtarlására. (Rö·
vidített változatát a közgyűlési jegyzőkönyv·et követő oldalakon közöljük.)
Tarján: Nagyon köszöni a l'endlkívül izgalmas és érdekes előadást, s kéri, a
Társaság Elnöksége találjon mód01t a!l."l'a, hogy nyomtatásban, szélesebb
körben is hozzáférhető legyen. Ezrt követően felkéri a Társaság elnökét,
terjessze elő beszámolóját az elmúlt időszak munkájáról.
Tigyi: Abban a szerenesés és könnyű helyzetben vagyok, hogy az intézeti kol·
lektíva, a ti:sztelt tagtársak fontos segítsége és Kutas Lálszló technikai
szevkeszoo nagyon pontos tevékenysége révén megjelent tegnapelőtt délre
az új Ét1tesítő, amit mindenki meg i·s kapott, és amelyben nyomtatott for·
mában heszámo·ló olvasható a Társa,s ág elmúlt periódus alatti tevékeny·
~égéről.

Tehát, ha egyetértenek vele, a'kkor csak kiegész~t:ést és néhány ki·
hangsúlyozáS/t tennék jelenleg a közgyűlés előtt, így talán időt is tudunk
me~arítan1.
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tlőször :is nagy fájdalommal kell bejelentenem, hogy tiszteletbeli
elnÖ'~eintk

közül ebben a periódusban elhunyt Jánossy Lajos és pár napSz;igeti György.
Az ő érdemeiket nem kell itt most tovább ecsetelni; iköztudott, hogy
mindke:ttőjüknek igen jelentős szerepe volt a Magyar Biofizikai Társaság megalakulás'a: körül, és a magyar biofizikai tevékenység kifejlesz;tésében. Kérem, hogy 1k egyelettel egy perc néma felállással adózzunk az
elhunytak emlékének.
- Köszönöm szépen. Mint a beszámolóban vészletesen tárgy·a ljuk, ezen periódus alatt egy
jelentös szervezeti változás történt a társaságunk életében, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia kevebéből a Müszaki- és Természettudományi Egyesületek Szövetségébe kerültünk. Ott részlebezem, hogy tulajdonképpen a tendencia, a szervezési elképzelése az MTA-naik az volt,
hogy nem kivánt foglalkozni ilyen tömeges társaságokkaL Ezért az orvostudományi jellegü társasá•g okat már több mínt tíz évvel ezelőtt a MOTESZ kerellébe leadta, csak a biológiai társaságoik voltak azok, amelyek
még a természettudományi társaságok közül az MTA keTetében müködtek. Így !került sor ez év f·e bruár 21-én a rendkívüli közgyülésre, amikor
is a tagsággal egyetértésben elhatároztuk, hogy az MTA keretéből a
MTESZ~be, mínt főhatóság keretébe megyünik át. Én azt hiszem, ez a változás adminisztratív szempontból elég sok problémát jelentett, de talán
a tagság és a társulati munika szempontjából nem volt döntő, talán csak
a címváltozást vették észre a kollégáik és tagtársak - Remélem, hogy ez
így van ...
A MTESZ keretébe való átkerülésüntk s<Ok előnyt is jelent. Az, hogy
a másik két biológiai társasággal: tehát a Biológiai Társasággal és a Magyar Biokémiai Társasággal együtt kerültünk. át a MTESZ keretébe, és o<tt
egy olYJan szervezeti formát alakitottunk ki, mely a három biológiai társaság együttmüködését megkönnyíti egy bizottság formájában, az azt
hiszem, hogy ~étségtelenül előnyös lesz. De így most sokkal egyszerűbb
az együttműködés az Eötvös Loránd Fizika'i Társul,a ttal, az Automatizálási Egyesületnek az Orvostechnikai SzaJk<O•s ztályával, a mezőgazdasági
társasá901kkal is, ami - azt hiszem - a munkán!k jövőbeli fejlődése szempontjából nem Lényegtelen. Persze, az említett szervezetí előnyök mellett
nagyon sok admini·sztárciós problémánk meriilt fel; hiszen az Akadémián
megszokott - mond:hatnám - egyszerű, családias ügyíntézés helyett, most
sokkal körülményesebb és sokkal több adminisztratív előírást tartalmazó
módon kell dolgozni. De ez elsősorban csak az ügyvez.e tésben 01koz problémát. Azt hiszem, hogy az előnyók lényegesen fontos~abbak.
Az, hogy a Társaságunk az MTA keretéből a MTESZ-hez került, nem
jelenti azt, hogy az MTA-val nem kívánjuk tartani a kapcsolatot, hiszen
az alapszabályban is - mint látják -, és az új alapszabályzatban Í•S még
látni fogják, benne van, hogy a Biológiai Osztállyai egyetértésben, együttműködve kíván tevékenykedni a Magyar Biofizikai Társaság a jövőben,
és azt hiszem, hogy az a tény, hogy az MTA-nak van egy biofizikai bizottsága, amely nagyrészt az. MBIT vezetőiből tevődik össze, továbbá a
nemzetközi kapcsolatok tartásáért felelős bizottság az Aikadémia keretében ma:radt, ez azt jelenti, hogy jelentős szálainik, gyökereink és kapcsolataink vannak az Akadémiával, sz•ervezeti szjnten is.
pal

ez;előtt
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A taglétszám: 1961-ben 111 taggal alakult meg a Magyar Bto.fizikai
Társaság. Az Értesítőben a taglé tszám most 342 tagot mutat; valójában
a s~erkeszJtés alatt hárommal nőtt, úgyhogy 345 tagot tartunk. nyilván.
A lll alapító tag iközül még mindig - szerencsénkre - 52 alapító tag is
szerepel a 345 kö.z ött.
Nagy;on érdekles jelenségnek vagyunk tanúi világviszonylatban: hiszen annak ellenére, hogy a tudományok, elsősorban az alaptudományok
fejlődésében gazdasági okdk miatt egy komoly megtorpanás van, elsősor
ban a dollár-világban, ·a biofizikára ez a megtorpanás és ez a depresszió
nem áll. Ha figyelemmel kísérjük, és az IUPAB Council-ban ezt megtet;tJük, egy becslés szerínt ma a világon kb. tízezer b[ofizikus tevékenykedik.
Ebből a legtöbben a Szovjetunióban, közel háromezer; Japánban kétezerötszáz; az Amerikai Egyesült Allamokban közel ezerötszáz. Mi a közel
ötszázzal előkelő helyen vagyunk a biofizikusok népes táborában.
Legyen szabad szólní röviden a nemzetközi kapcsolatainikróL A Nemzetközi B~ofiziikai Unióval továbbm is jó a kapcsolatunk. A vezető :bestületekben szerepünk, képviseletünk van. Nagyon alaposan fejlődött és
konikvét együttműködés·eket produkált a KGST Biofizikai Együttműködés.
Hazánikból több mint húsz intézet harminc témával vesz részt ehben az
együttműködésben, és ezen periódus ala:tt alakult ki az UNESCO Biofizik•a i Együttműlködés is, az Európai és Észak-Amerikai Régió támogatásával. Mi, kérem, •egyetle'n tudományosan támogatott disciplínája vagyunk az UNESCO-nak.
',
Azt hi·szem, jelentős - és így meg kell emlékeznem arról az érdekes
felmérésről, amely szerint az Akadémia Elnöksé ge e1len.őrizte az akadémiák, az MTA által kiadott aktálk publicitását, és nagy örömmel állapíthattjuk meg - v·a gy vehetjük tudomá•sul -, hogy az Ö•sszes magyar akadémiai akta kö zül nagyságrenddel a legjobb a miénk a többihez képest.
Ami azt jelelliti, hogy helyünk és a nemzetközi érde'klődés irántunk megfelelő.

Néhány szót a torvábbi együttműködésről.
Mint említettem, •termész;etesen adva van, hogy a MTESZ keretében,
a MTESZ társszervezeteivd - különösen a biológiai társaságokkal - fokowtt mértékben együttműködjűnk. De szeretném itt fel~ívni a figyelmet
a mezőgazdasági egyesületekikel való együttműködésre, me~t úgy néz ki
a vi1ágl!endencía, hogy a biofizikának az orvostudományban elfoglalt helyéhez és jdentőségéhez, szerepéhez hasonlóan a mezógazdaság fog igényt
tartani a biofizika alapvető eredményeire a következő évtizedekben. Tehát feltétlenül nekünk i:s kívánatos keresnünk a mezőgazdasággal és Sztanyik rtagtárs kiváló példát mutatott erre - a 1környezetvédelemmel
való kapcsolatunkat.
Ezekkel szeTettem volna kiegészíteni az elnökségi beszámolót. Egyetlen kötelességem van még, hogy ezúton, és e helyen is kifejezzem köszönetemet a Biofizikai Társaság Elnöksége tagjainak; különösen Rontó
Györgyi, most távol 1enni kényszerülő főtitkárunknak, aki nagyon sok
energiát fektetett a Biofizikai Társaság működésének az életbentartásába
és segítésébe; de trszteletbel megköszönöm az Értesítő minden szerzőjé
nek, hogy pontos•a n beküldte munkáját, és így lehetövé vált, hogy a Társaság minden tagja egy kerebképet kapjon a Társaság elmúlt három évi
tevékenységéről. Ezzel megoköszönöm a bizalmat, és a jelenlegi elnökség
nevében tis~telettel lemondok.
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Tarján: Köszöni a beszámolót, de azt hiszi, a lemondás még nem érvényes.
Kéri a következő beszámolót, pénzügyi dolgainkróL Ezután kerül majd
sor a vitára.

Bozóky: Szabad legyen közölnöm röviden az utolsó három éwől a kövebkező
adatokat:
1976-ban az MBFT bevételei 66 000,- Ft; kiadásai 31 600,- Ft volt.
1977~ben
az MBFT bevételei 83 800,- Ft; kiadásai 35 100,- Ft volt.
1978. XI. 1-íg az MBFT bevételei 69 200,- Ft; kiadásai 31 400,- Ft volt.
A kiadások a szokásos rovatokon, a személyi kiadásokén, a fenntartási
kiadásokén és az egyéb támogatásokén 'k erültek kiadásra.
Mint ismeretes, Társaságunknak az évi tagdíja általában 60,- Ft, az
egyetemi hallgatók és a nyugdíjasok 10,- Ft-os tagdíjat fizetnek.
Az Elektronikus Mérőkészülékek Gyára - amely hosszabb időn át
társaságunknak pártoló tagja volt, 1978. január l-ével megszünbette ezt
a tagságát, és így a társaságun'k nak a jövő évi bevé,bele míntegy 18 000,Ft-tal csökken.
A taglétszámunk alakulása az utolsó három évben:
1976-ban: pártoló tag: 1; rendes létszám : 299 fő;
1977 -ben: pártoló tag: 1; rendes létszám: 344 fő;
1978-ban: pártoló tag: --; rendes létszám 345 fő.
A tagdíjhátralékokról szeretnék néhány adatot közölni:
1976-ra vonatkozóan
74 fő,
1977-re vonabkozóan
113 fő,
1978-ra vonatkozóan
188 fő rende1kezik 60,- Ft-os tagdíjhátralékkal.
A 10,- Ft-os kategóriában 1976-ban egy, 1977-ben egy és 1978-ban
van hátraléka.
~
Az alapszabályunk 8. §-a kimondja, hogy az a tag, aki kétéves, vagy
ennél nagyobb tagdíjhátralékkal rendelkezik, s ismé-telt felszólításra sem
rendezi hátralékát, elveszti tagságát.
Felhívjuk tagjainak figyelmét, hogy ezt a türelmi időt most Táfs~
ságunk 1979. évi vándorgyűléséig meghosszabbítani kívánja; tehát az a
tagtársunk, aki a tagdíjfizetési kötelezetts·é gének eddig eleget tesz, az. továbbra is tagja marad a Társaságnak; aki pedig nem, azt sajnálattal, de
tudomásul vesszük, hogy nem kívánja a tagságát fenntartani, és így a szabályzat értelmében megszűnik tag lenni.
Röviden ezeket szerettem volna elmondani.
öt

főnek

Tarján: Köszönöm szépen Bozóky tagtársunknak a tájékoztatóját, beszámolóját, és most még megkérem elnökünket az alapszabálymódosítás ismertetésére. (Előzőleg a közgyűlés minden résztvevője kézhez •k apott egy sokszorosított új alapszabálytervezetet.)

Tigyi: Az ez év f-e bruárjában, amiikor a rendkívüli közgyűlésen elhatároztuk.
hogy a MTESZ keretébe fogun!k átvonuini az .AikadémiátóL akikor elfogadtuk azt az alapszabályt, amely most is érvényes - és ez van a kézhez
kapott Értesítőben. Időközben a MTESZ jogászával és a MTESZ vezető
ségével folytatott tárgyalások alapján szükségessé vált, hogy alapszabályunkat sokkal inkább közelítsük a MTESZ tagegyesületeknek az Alapszabályához, és sokkal jobban adaptáljwk a feladathoz.
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Ezért m.i:ndenki a t. résztvevők közül kapott egy új Alapszabály-tervezetet, amit, hogyha összehasonlít az Értesítőben levő alapszabállyal.
aránylag kevés módosítást talál. E~ért a legfontosabbakra szeretném felhívni a figyelmet.
Mielőtt az érdemi tárgyalásra térnék, két sajtóhihát kell javítani,
korrigálnom.
Az egyik: a 4. oldalon a 10. § 3. sorában kezdődik egy mondat :
.. A vezetőségválasztó Közgyűlést legalább 3 évenként k-ell öss21ehívni;
tisztújító Közgyűlést 5 évente kdl tartani."
Ez így képtelenség: kérem kihúzni a mondat első két szavát : .. A vezető
ségválasztó ... ". A következő sajtóhiba - és kérem kijavítani - az 5. oldalon a 14. §. első mondata: .. A társaság mű<ködéséhez az MTA Biológiai
Tudományok Osztályának egyetéttése ,gzÜJkséges."
Ezt a mondatot kérem teljes egészében törölnj, hiszen erre runcsen szükség, mert az 1. oldal 3. s<Orában, ..... az MTA Biológiai Tudományok
Osztályával, valamint a MTESZ tage gyesület ... " Tehát felesleges ezt a
mondatot bennhagyni. Ezek volta·k a korrekciók. Mi az elté11és a jel·e nleg
javasolt alapszabálytervezetben a l'égi alapszabályhoz viszonyítva?
- A 3. oldal 5. §-ában az első és második sorban ~egyébként a változások alá vannak húzva; biztosan észre tetszettek venni) talán azt fontos
megjegyezni, hogy .tiszteletb~li tag olyan hazai, vagy a MTESZ V. B. hozzájárulásával olyan ikülföldi ~llampolgár lehet, ... Tehát a MTESZ V. B.nek az engedélye kell, hogyha külföldi tiszteletbeli tagot akarunk választani.
A következő, ami lényeges módo·s ulás: a 4. oldalon a 9. §., a !'égi
szövegben csak ez volt: a) a közgyűlés;
b) az elnökség.
Most pedig az újban: c) az ellenőrző bizottság - ez teljesen új d) az ügyvezető elnökség
- mely az elnökböl, alelnökből, fótitikárból áll, és tanácskozási joggal
részt vesz az ellenőrző bizottság elnöke. Tehát ebben az is benne van,
hogy az eddigi felálláshoz: elnök - első titJkár - titkár - elnökségi tagok
voltak; most kell választanunk majd, ha elfogadjuk: elnököt - al elnököt
- főti1:1kárt. Tehát ez egy formai változás.
1
Ugyancsak e~en az oldalon a 10. §. 2. beke~dése teljesen új.
Mi ennek a lényege? - Egy ilyen népes társaságot nehéz összehívni,
hogy a közgyűlés határozatiképes legyen; ezért a régi alapszabályunkban
ezt úgy kerültük el, hogyha engedik, felolvasom: .. A közgyűlés határozatképes, ha a tago·k nak több mint 500fo-a megjelent, vagy a tagok 15%-a
nem emelt kifogást a közgyűlés megtartása ellen." Ez az, ami most érvényes. Ezt a jogász nem tartobta megfelelőnek, és e~ért a közgyűlést egy
küldött-közgyűléssel helyettesíthetőnek tartja, amiről ez a 10. §. 2. bekezdése intézkedik.
Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy a swkcsoportjaink választanak
majd kevesebb számú küldöttet; az elnökségnek kell, hogy részt vegyen
a közgyűlésen, de természetes·e n a tagság minden egyes tagja részt vehet,
ez van az utolsó mondatban.
Kérem, még egy megjegyzésem van, ami új: a már említett 14. §,
amelyi1k most úgy hangzik, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben az
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alapszabály nem szabályos, a vonatkozó jogszabályok és az MTESZ alapszabályzata az irányadó.
- Tisztelettel ez:e ket szerettem volna előterjeszteni. Tarján: Köszönöm s:z;épen, és akkor most megnyitom a vitát a beszámolónk
fe1etrt. Egyben lehetőséget kap minderrki arra, hogy az új alapszabály vonatkozásában kérdéseket tegy·e n fel, vagy megj,e gyzéseket tegyen. Kinek
van a beszámolóval kapcsolatban kérdése, kiegészítése?
- Tehát: aki nem ért egyet az elhangzott alapszabály-módositással valamilyen vonatkozásban, kérem, hogy nemtetszését nyiivánitsa ki, illetve
tegyen fel kérdéseket.
Sem kérdés, sem hozzászólás, sem kiegészítés: ez nyilván egyetértést
jelent.
Kérem, aki egyetért a módosított alapszabállyal, tegye fel a kezét.
Köszönöm szépen. - Aki nem é1"1t egyet? - Ilyen nincsen. - Aki tartó:z;kodi!k? - Ilyen sem. - Tehát a jelenlévők egyhangúlag elfogadják az alapszabály-módosítást.
Ilyen körülmények között engedtessék meg, hogy elnöki funkciómnál
fogva is megköszönjem a "lelépő" tisztikarnak az. elmúlt periódusban kifejtett munkáját, a ldkiísmeretes munkáját, s mindazt, amit a társaság
évdekében tetteik, végeztek, tulajdonképpen mindnyájunkért, a közös
ügyünkél't. Ha a tag,s ág egyetért, akkor kérem, hogy adja meg a lelépő
tisztikarnak a felmentését.
- Kinek van ez ellen kifogása?
- Ha nincs, akkor megállapí.bom, hogy a társaság a lelépő tisztikarnak
megadta a felmentést; talán még azzal a kiegészítéssel is - ha ezzel egyetét1beneik -, hogy teljes elismeréssel, munkájukat illetően.
Ezek után kérem a jelölő bizottság elnökét, név szerint Vető Ferenc
targtársunkat, hogy ismertesse a jelölő bizottság javaslatát az új elnökség
tagjaim vonabkozóan.
V ető: Tisztelt kö:z;gyűlés!
A jdölő bizottság úgy véli, hogy l'e mondott elnökségünk felelősségteljes és
eredményes murukát végzett; éppen ezért javasoljuk felvenni a jelölőlistá
ra az új elnökség tagjait, megválto2;ott néhány beosztá:suk titulusávaL
Tehá:t elnöknerk javasoljuk Tigyi József tagtársat,
alelnöknek javasoljuk Sztanyik B. László tagtársat,
főtitká:rnalk Rontó Gyöl'gyi tagtársat,
az ellenőr.21ő bizottság elnökének Bozóky László tagtársat, és az
elnökség tagjainak: Damjanovich Sándor, Guba Ferenc, Kesz,thelyi Lajos,
Niedetzky Antal, Révész Pál, Salánki János, Szalai László és Tarján Imre
tagtársaikat
Kiegészítésül csak annyit, hogy a szekciók mindenkori elnökei és tibkárai
természetesen tagjai az elnÖ'kségnek.
T ar ján: Köszönöm sz;épen.
Felkérem az ülés·e n jelenlévő tag,b ársakat, hogy a javaslattal kapcsolatban,
mielőtt a ti~kos szavazásra sor kerülne - tegyék meg észrevételeiket Nincs. - A<kkor kérem a szavazatszedő bizottság elnökét, Gundy Sarolta
tagtársat, hogy ismertesse a szavazás lebonyolításának menetét.
G und y: Ismerteti a htkos szavazás módját.
Ezt követően a szavazatszedő bizottság tagjai kiosztjá'k a szavazólapokat.
Az elnök a szavazás idejére szünetet rendel el.
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Szünet.
Tarján: Kérem a bizottság elnökét, hogy hirdesse ki az eredményeket.

Gundy: A szavazat·szedő bizottság munkáját befejezte. Az alábbi eredményt
szeretném kihirde>tni:
55-en szavaztunk: ebből 1 szavazat érvénytelen volt, 54 érvényes.
A szavazatok számszerű megoszlása alapján megállapítom, hogy valamennyi, a szavazélapon szereplő név megkapta a szükséges többséget.
A közgyűlés tehát az alábbiakat választotta meg:
Ti,g yi JÓz·s ef
Elnök:
Alelnök: Sztanyik B. László
Föt1tkár: Rontó Györgyi
Elnökségi tagok: Bozóky László
Damjanovich Sándor
Guba Ferenc
Keszthelyi Lajos
Niedettdky Antal
Révész Pál
Salánki Ján os
Szalai László
Tarján Imre
Szavazatot kaptak még: Keszthelyi Lajos - 2 szavazat elnöknek és Szőke
falvi Nagy Zoltán 2 szavazat.
ú gy gondolom, hogy valamennyi tagtárs nevében a leendő vezetőségnek
jó munkát kívánunk
Tarján: Az új tisztikarnak sok erőt, egészséget kívándk további munkájukhoz,
persze nemcsak nekik, hanem mindnyájunknak. Atadom az elnőiknek a
szót. Engedtessék meg, hogy mindenkinek mégegysz.e r további jó mun:kát
kívánj ak.
Ti gyi: Tisztelt közgyűlés l
Engedjék meg, hogy az újonnan megválasztott vezebőség nevében a bizalomért kifejezzem köszönet.iinket.
Azt hiszem, ígévhebem az új vezeroség-elnökség nevében, hogy még
talán johban mint eddig, mindent meg fogunk tenni azért, hogy Magyarországon a biofizikát felviráJgoz:taS'suk. A ·közgyűlés minden napirendi
pontot megtárgyalt feladatát teljesíte'tte. Köszönöm a részvételt, az ülést
berekesztem.
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SUGARBIOLóGIAI t:S SUGAREGt:SZSt:GUGYI KUTATASOK
A HAZAI ATOMERöMO-PROGRAMMAL KAPCSOLATBAW
SZTANYIK B. LASZLO
(OSSKI, Budapest)

magyar atomerőmű épíbése és üzembehelyezése számos olyan suproblémát vet fel, amellyel az egészségügyi kormányzat és a
felügyelete alá tartozó intézetek korábban nem találkoztak. Ezért az V. ötéves
tervidőszak elején dönbés szűletett arról· hogy az atomerőművel kapcsolatos
mindennemű sugáregészségügyi kérdés megoldá,sára. az Országos "Frédéric
Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézetnek (OSSKI), mint
az Egészségügyi Minisztérium sugárvédelmi bázisintézdének kell felkészülnie.
Ehhez a minisztérium jelentős létszámfejesztést és új laboratóriumi épület létesítését hagyta jóvá, 1977. január l-ével pedig intézetünkhöz helyezte az OKI
településegészségügyi főosztálya kerebében működő radiohygiéniai taboratóriumot teljes személyi állományával és felszerelésével együtt.
Az intézet felkészülése magával hozta a szakmai profil bizonyos átalakítását és a szervezeti felépítés megváltoztatását is. A szakmai profilban végrehajtott változásokat tükrözi, hogy az 1976-80. évi középtávú tervidőszaba kidolgozott és tárcaszintű kutatási feladatként elfogadott 11 főtérnánk közül
6 közvetlenül kapcsolódik az atomenergia-programhoz. Az intézet újonnan
kialakitott szervezete 3 főosztályra tagolódik: 1. sugárbiológiai, - 2. sug áregészségügyi, - 3. sugárzás- és izotópalkalmazási főosztályra. A sugáregészségügyi főosztályon belül 1-1 osztály foglal•k ozik a munkahelyi és környezeti
sugáregészségügyi kérdésekkel. De a sugárbiológiai főosztályon folyó kutatás
jelentős resze is a sugárveszélyes munkakörben foglalkoztatott dolgozók sugáregészségügyi problémáinak tudományos megválaszolására irányul.
Előadásomban először ezekről a kutatásainkról szeretnék mozaikszerű áttekintést adni a teljességre való törekvés nélkül. Előadásom második felében
számolok be a környezet sugáregészségügyi ellenőrzésével kapcsolatban végzett munkáinkról.
Az

első

gáregészs.égűgyi

l. SUGARBIOLÖGIAI VIZSGALATOK
Az atomerőmű norm.ális üzemeltetése és karbantartása, illetve üzemzavarai so,rán különféle ionizáló sugárzások érhetik a dol·g ozókat: béta- és gammasugárzás, valamint gyors, intermedier és lassú neutronok. Ezenkívül az erőmű
reaktorüZJemében légnemű, folyékony és szilárd radioaktív hulladék is kelet-

* A Magyar Biofizikai Társaság 1978. december 15·i
előadás

~isztújító közgyűlésén

elhangzott

rövidített vá:ltomt:a.
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kezik, ami a radio·a ktív intoxi'káció veszélyével jár. A dolgozók védelméről
tehát gondoskodni kell, egyéni -sugár'berhelésüket doziméterrel kell ellenőrizni.
Irodalmi adatok s21erint, a könnyűvízes reaktorral üzemelő atomeTőművek
ben legnagyobb sugárterhelést kapnak a műszaki-karbantartó sz.olgálat beosztottjai (1,67-2,07 rem/év), a sugárvédelmi szolgálat tagjai (1,02-3,09 rem/
év) és az operátorok (0,80-2,3·3 rem/év). Az USA atomerőművi dolgo~Zóinak
kb. 15%-a kap 1 rem/évet meghaladó sugárterhelést.
Minde21ek indokolják, hogy egyrészt igy·e keznünk kell megismerni a kisdózisú és kis dózis-intenzítású sugárzás biológiai hatásának mechanizmusát,
a biológiai elváltozások korai és megbízható felismeré&ének módszereit. Másrészt foglalkoznunk kell az akut sugársérülés diagnosztikájának és terápiájának a kidolgo21ásával is, beleértve a radioaktív intoxikációk kezelését, hiszen
nem zárható ki teljes biztonsággal a •s ugaras baleset lehetős·ége anna·k ellenére,
hogy az eddigi tapasZitalatok szerint, az atomerőművt:lk igen biztonságos létesítmények.

1. A krónikus kisdózusú besugárzás haematológíaí hatásai
A kTónikus kisdózisú besugárzás haematológiai hatásainak kimutatása
meglehetösen nehéz, mert az egyébként rendkívül sugárérz:~keny v.érképző
rendszer nagymérbékű kompenzációm képes.
Az intézetben ldsérletesen •vizsgáltuk, hogy a besugárzási idő prolóngálása mellett, mekkora az a napi dózi.s-frakció, amelynél a vérképzés még teljesen kompenzált marad. Eg·e reket napi 22 órában 1,1-1,4 rad, 2,7 rad, illetve
16 rad napi dózis•s al 3-38 napig besugaraztunk úgy, hogy az ak1kumulált dózis
43-.48 md volt. Az elnyelt dózis t ·a bőr alá ültetett TL dozimétereikkel folyamatosan mértük. Az erythropoesis intenzitását és a vérhépző őssejteh számát
hatáToZII:uk meg. Azt találtuk, hogy azonos akkumulált dózis mellett, mindkét
VÍZl's•g ált paramé~erben annál kisebb effektus jelentkezett, minél nagyobb volt
a prolongálás mértéke. Az őssejt-populáció osztódási ahtivitása még olyankor
is jelentősen emeirkedett, amikor a vérkép21ésben semmiféle egyéb változást
nem lehetett kimutatni .
. További kisérleteink azt is igazolták, hogy a vérképzé s zavara' a folyamatos kisdózisú besugárzás után hos·s zú ideig megmarad. Mínthogy a fokozott
proliferáció egyben a malignus transzformáció lehetőségét is magában rejti,
feltételezzük, hogy az észlelt jelenségnek szerepe lehet a leukaemia létrejöttében, amely közismert késői sugárkár:osodás.

2. A sugársérüles diagnosztikája
A sugársérülés tényén·e k megállapításában és súlyo.s ságának megítélésében fanJtos támpontot nyújtanak a haematológiai vizsg•á latok, de nem elég
érzékenyek és nem ·specifikusak. Ezért világszerbe kiterjedt kutabás folyik az
erre a céh'a alkalmas·a bb biológiai indexek kidologozására.
Az emberi limfociták kromoszóma-aberrációinak vizsgálatát a 60-as évek
közepétől rutinszerűen alkalmazzák a fizikai dozimetriai adatok 'kiegészítésére, az ún. "fekete film", vagy a filmdoziméter hiánya, va·g y vitatható eredménye esetén. Ezzel a módszerrel gya·k orlott személyz-e t alacsony LET-ű sugárzásból már 5-10 rad, neutron sugárzásból pedig kb. 1 rad dózisú expozíciót
képes ikimutatni.
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Intézetünkben négy éve folynak citegenetikai vizsgálatok a 'k romoszómaaberrációk gyakorisága és a besugárzásoi dózis közölti összefügg&> megállapítása, a biológiai dozimetria gya•k orlati hasznosítása érdekében. Először kalibrációs görbét vettünk fel in vitro besugár~ott, humán limfociták l\"romoszómaaherrációinak, a gyűrű alaikú és dicentrikus homoszómák előfordulási gyakoriságának a meghatározásával (1. ábra). Majd meghatároztu!k ezen aberrációk
gyakoriságát az egészséges populációban. Ennek birtokában lf'hetővé vált,
hogy balese:t ek vagy ismeretlen eredetű túlexpozíciók esetén merrállapítsuk a
valószínű sugárterhdést. Vizsgáltunk továbbá olyan személyeket, akik munkakörükből kifolyólag vagy az átlagosnál hosszabb ideig, vagy az átlagosnál
nagyobb mérbékben voltak kitéve sugárbatásnak Az eredmények al'lt mutatták, hogy a kromoszóma-aberrációk előfordulási gyakorisága a foglalkozási
sugárbatásnak kitett személyekben is meghaladja az egészség·es populációban
talált alapértéket
Ugyancsak a sugárártalom kimutatására való felhasználás céljából tanulmányoztuk a sejtmembrán sugárzás okozta szerkez:eti elváltozásait. Megállapítottuk, hogy emberi fibroblaszt, emberi és egér-limfociták, eritrodták és trombociták plazmamembránja besugárz.ás után fokozott mértékben kY!:i a tridummal jelzett Concanavalin A lektint. Legérzékenyebben 11eagálnak a trombociták. Egy órával az in vitro röntgenbesugárzás után az egér vérlemezkék lektinkötése messze meghaladja a kontroll érbéket, és a növekedés 50-350 rad tartományban dózisfüggő. Ez a változás az első 2 órában intenzív, majd fokozatosan csökken, és néhány órán belül helyreáll az eredeti kötési szint.
Évek óta foglalkozunk a sugárzás o.k ozta any·a gcsere váltoresokra alapozott, biokémiai indikátorok kutatásával is. Megerősítettük, hogy kísérleti állatokban besugárzás hatására fokozódik a DNS egyik nukleozidjának - a dez-
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1. ábra. Kromoszóma-aberrációk előfordulási gyakorisága
10-200 rad dózissal in vitro röntgen-besugárzott emberi limfocitálwan.
a) az összes kromoszóma-aberráció gyakorisága,
b) a dicentrikus és ring kromoszómák gyakorisága
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oxicitidinnek, valamint a transzfer-ribonukleinsav (tRNS) ötödi,k nukleozidjának - a pszeudouridinnek a vizelettel történő ürítése. Ez a fokozott ürítés kb .
50 és 500 rad :között dózidüggö.
Elvégezitük több mint 100 egészség·es felnőtt ember dezoxicitidin- és pszeudouridin-üritésének a meghatározását. Az érzékeny analitikai módszerekkel
- nagynyomású folyadék~kromatográfia és gázkrO!ffiatográHa - kapott eredmények azt mutatják, hogy az egyedi különbsé gek igen jelentősek. Ezért felmerült az a gondolat, hogy a potenciális sugárv,e széllyel járó munkahelyeken
dolgozók dezoxicidin- és pszeudouridin-üritéséne:k normál ériJékeit érdemes
lenne meghatározni az alkalmazás előtti és az időszakos orvosi vizsgálatok
keretében. Az igy kapott értékek önkontrollként használhatók baleseti körűl
mények között.
3. Az akut sugársérülés terápiája

Súlyos sugársérült halálát a haemopoetikus rendszer pusztulása okozza.
Ilyenkor csak egy lehetős,ég van a sérült megmentésére : csontvelő-transzplan
táció. A vérképző rendszer újraképződ ése a csontvelővel •bevitt haernapoetikus
őssejtekből indul meg. Ilyen sejtek, kis mennyiségben ugyan, de a keringő vérben is találhatók
Intézetünkben kimutattuk, Hogy a perifériás vérben keringő őssejtek szintén alkalmasak a vérképzés regeberációjána•k megindítására, bár számos tulajdOfllságukban különböznek a csontvelői őss-ejtektőL A sejt:élettani különbségek
legfontosabb következménye, hogy a letális dózissal b esugárzott állatok túlélésének biztosításához több mint háromszor annyi keringő őssejtet kell transzfundálnunk, mint csontvelői őssejbek transzplantációja esetén. E hátrányos tulajdonságot ,a zonban ellensúlyo,zza, hogy a sejtek könnyebben hozzáférhetők,
s így nagyobb a rendelkezésre álló donor-válaszook.
'
A radionuklido:k egyre növekvő termelése és felhasználáM együttjár a
radioaktív in!boxikációk valószínűségének és veszélYiének a fokozódásávaL Eljért
az emberi szervezetbe került radionuklidok felszívódáslát gátló vagy kiürülését
siebbető anyagdk és módszerek kutatása egyre nagyobb jelentőségű feladatot
jeient.
·
A felszívódott és a keringésbe jutott radionuklidok eltávolít'ására komplexképző vegyületeket használnak. Ezek legismertebb ,és legszélesebb hatásspektrumú tagja a DTPA (di:etiléntriamin-pentaacetát). Különósen effektív az
intoxikáció korai periódusában.
A DTPA és más poliaminopolikarbonsavak hatékonyságát korlátozza az
a tény, hogy e vegyűletek nem képesek átjutni a sejtmembránon. E tulajdonság javítható a karboxil csoportok részleges észterezésévd vagy hidroxámsavvá tört:énő átalakításával, illetve foszforsav csoportJtal történő lecserélésével.
Intézetünkben ·k ísérletek folynak a poliaminopoHkarbonsava'k hidrexámsav származi~kainak előállítására és vizsgálatára.
II. KÖRNYEZETI SUGAREGÉSZSÉGÜGYI VIZSGALATOK

A rad.ioa:ktív melléktermékek kis h4nyada még a legkorszerűbb műszaki
megoldások és legszigo,r úbb technológiai fegyelem mellett is kikerülhet az
atomerőműből a környezetbe; é s' a lakosság súgarterheféset ' eredinényezheti.

a
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A légkörbe gázok, illékony anyagok gőzei és lebegő szemcsés szennyező
dések jutnak a szellőzőkéményen kereszül, a felszíni vizekbe pedig az atomerőmű szennyvizével kikerülö folyékony radioaktív hulladékok.
A környezet radioaktív szennyeződése ·az ember sugárterhelését eredményezheti kívülről vagy a szervezetébe bejutva - belülről.
1. A környezeti gamma-sugárzás mén?se
A paksi atomerőmű körzetében a természetes és mesterséges forrásokból
származó, környezeti gamma-dózisszint mérésére termolumineszcens dozimetriai módszert állítottunk be.
Az előkészítő, laboratóriumi munikák so11án vizsgáltuk a szövetekvivalens
Ca 504 : D y teflon doziméterek egyéni hitelesítésének hatását a mérés pontosságára, valamint a fadinget. A külön:böz.ő gamma-sugárforrásokkal - 51 Cr,
192Jr és 60Co - végzett kalibrálás sarán megállapíto:ttuk, hogy a környezeti
kazettába helyezett doziméterek energiafüggése az elméleti görbével gyakorlatilag megegyezik, a doziméterek érzékenységének relatív szórása (bizonytalansága) maximálisan 10%, egyéni hitelesítéssei 5% alatt van.
Az intézet területén előzetes mérés•e ket végeztünk a környezeti (gamma)
besugárzási dózis nagyságának megállapítására épületen kívül és épületben.
Szabadban a sugárzási szintet 6,55 mR/hónapnak, a főépületben 7,93 mR/hónapnak találtuk. Ezek az értékek évi átlagban 78,6 mR-t, illetve 95,2 mR-t
adnak.
A háttérsugárzás kozmilws komponense által létrehozOitt dózisszint elkülönített mérésére decemberben ke7!dtünk méréseket az OMH-val és az Österreichische Studiengesellschaft für Atomenergie Seibersdorf-i Intézetének Dozimetriai Laboratóriumával közös·en. Ez utóbbi intézménytől RSS-111 típusú,
nagynyomású ionizációs kamrát kaptunk kölcsönbe, amely 1 és 500 ,uR/h dózisszintet +5%-os pontossággal képes mérni, s a műszer 0,1 és 10 MeV között energiafüggetlen.

2. A légköri radioaktivitás mérése
A légkörben lebegő, szilárd halmazállapotú aerosol szemesék radioaktivitását az intézet területén elhelyezett, rkörnyezetellenőrző állomás folyamatosan
mintázza és méri. Az átla-gos aeTosol-a,ktivitá:st a téli és tavaszi hónapokban
0,05-0,1 pCi/m 3-nek, a nyári és kora őszi hónapokban pedig 0,2 pCijm3-nek
találtuk. A légköri atomfegyver-kísérletek radioaktív melléktermékei, bizonyos
késéssel megjelennek légterükben, és kiugró aktivitásértékeket eredményeznek. Az 1976. szeptember 26-án vé grehajto-t t kínai atomrobbantás következtében az aerosol aktivitás 2 pCi/m3 körüli maximumot ért el október első felében.
Hasonló fokozódást lehetett észlelni ugyanaJbban az időszakban a fall-out aktivitásban is (2. ábra) .
A radioaktív aerosol okozta légúti és tüdőszöveti sugárterhelés nemcsak
az aeroso.} koncenrrációjától, hanem szemcseméretétől is függ, amely meghatározza, hogy ·a szemesék mekkora hányada és milyen mélyre jut a légutakban.
Ezért elkezdtük az aerosol radioaktivitás·á nak vizsgálatát a szemcseméret függvényében.
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2. ábra. A légköri aerosol béta-aktivitásának alakulása 1976-ban

3. A felszíni vizek radioaktivitásának vizsgálata

Radiohidrológiai laboratóriumunk rendszeTesen ellenőrzi a fontosabb hazai
folyóvizek és állóvizeik radioakbivitását. Az atomerőmű szempon~jából kiemelkedő jelentőségű a Duna magyarországi szakaszának vizsgálata, amely részét
képezi az erőmű beindítása előtti, ún. alapszint-felmérésnek. E vizsgálatokat,
a többi KGST-tagországgal együttműködésben és egyeztetett progrem szerint
végezzük. Kutatási szerződéssel támogatja a NAÜ is. Rutin mintaV'ételi helyeink a Dunán: Gönyű (1971 ·k m), Budapest É (1659 km), Budapest D (1636
km), Paks (1531 km) és Mohács (1446 km).
A Duna-víz alfa-aktivitását évi átlagban 0,5 pCi/1-ne'k találtuk, amelynek
döntő többségét (0,4-0,5 pCi/1) teszi ki a 226Ra aktivitás-koncentrációja. A
természetes urán koncentrációja 0,5-1,1 ,ug/l között mozog. Az összbéta-akti"
vitás évi átlaga 2,6-3,9 pCi/1 volt az elmúlt évben. Egyetlen esetben találtunk
közel 19 pCi/1 értéket Budapest térségében, ami valószínűleg laboratóriumi
szennyeződésne~k tulajdoníbható. A béta-akti.vitá•s zömét a természetes 4°K adja,
amelynek évi átlaga 2-2,5 pCi/1 közé esik. A stroncium-90 aktivitása tized
pCi/1, a cézium-137 aktivitása pedi·g század pCi/1 ngyaságrendű. A Duna-víz
bricium-koncentrációja az említett míntavételi helyeken évi átlagban 111 és
185 TU közé esett (I. táblázat).
4. Az emberi szervezet radioaktivitásának vizsgálata

A humán szövetminták radioaktivitá•s ának vizsgálata keretében elsőnek ·a
maradó, ill. tejfogak 90Sr tartalmát határoztulk meg. A fogakat az év elejoe óta
kéthetes rendszerességgel kapjuk a főváros 10 kerületének fo.g ászati szakrendelőjétől és gyermekfogászati rendelőjétől, a Szájsebészeti Klinikától, a Gyermekfogászati Klinikától és a Központi Storrnatológiai IntézettőL A vizsgálatok

26

I. táblázat

A DUNA-VíZ TRICIUM-KONCENTRACIOJA
A mintavétel
ideje

Gönyű

(1791 km)
1977.

VII.
VIII.

IX.

x.

1978.

XI.
XII.
I.
II.
III.
IV.

v.
VI.
At!ag

Minirnum-<maximum

A mintavétel helye
Budapest É
Budapest D
{1659 km)
(1636 ~)

Paks
(1531 km)

Mohács
(1446 km)
120
207
143
117
202
193
137
149
106
107
104
106
141
(104-207)

132
122
123
106
110
101
109
111
107
98
107
102
111

135
226
217
107
191
255
163
287
128
105
97
306
185

129
122
118
172
118
107
107
108
145

124
175
138
109
124
151
128
178
145
109
102
101
141

(98-132)

(97-306)

(107-348)

(101-178)

124
141
348

megtervezésekor abból indultunk ki, hogy az egyes fogak abban az évben veszik fel a legtöbb radioaktív stronciumot, amikor a tömegük, s ezzel párhuzamosan a kalciumtartalmuk is a legn<llgyobb mért:ékben növeikszik Így felt-ételezzük, hogy az emberi fogak 9\lSr tartalmának alakulása az évek során bizonyos kés és ~d követni fogja a környezeti 90Sr aktivitás-kencentráció változását.
Az előzetes méresek s·o rán 0,5-2 pCi 90Sr/g Ca aJktivítást kaptunk 'hulladékfogakban. A fentiek szerint szelektált fogaJk feldolgozása és mérése folyamatban van.
5. Az atomenergia-program egészségügyi kockázatának becslése

Az atomenergia-ipar okozta sugárterhelés az a sugárdózis, amit a népesség bármely csoportja kap az üzemanyagciklus különböző összetevőibőL kezdve az u~áné:rc kitermelésével, egészen a ra<hoaktív hulladékok végleges elhelyezéséi·g. A lakosság sugárterhelését "kollektív dózisban" és személy· rad
egységekben szokás megadni.
A hazai atomenergia-programmal kapcsolatosan végrehajtott elemzéseink
azt muta:tják, hogy ha az ezredfordulóig hazánk minden egyes l·a kosa részére
kereken 1 kW villamos teljesítményt kívánunk biztosítani atomenet'gia felhasználásával, az közepesen évi 3 ·104 személy· rad egésztest dózissal és
0,5 ·104 személy ·rad légúti alfa-dózissal járul hozzá a lakosság sugárterhelés-éhez. Az egésztest dózis kb. 2,5%-kal növeli azt a sugárterhelést, amit a lakoss•ág folyamatosan kap a természetes háttérsugárzás révén, és k:b. 25-ször
lesz kisebb, mint a sugárforrások orvosi alkalmazása olkozta járulékos sugárterhelés.
Az utóbbi években nagyszámú elemzést végezt ek a kisdózisú sugárbehatások egészségügyi kockázatának a becslésére. E becslések ·s zerint 106 személy
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1 rad dózisú besugárzása (lOü személy· rad kollektív dózis) emléletileg 100125 halálos kimenetelű, rosszindulatú daganatos betegség és valamivel kevesebb öröklődő károsodás keletkez·ésének kockázatával jár. Ezek az értékek is
túlbecsűltek abban az esetben, ha az egységnyi sugárdózis hatása a bs dózisok
és ·alacsony dózis-intenzírások tartományában kisebb (ami valószínű), mint a
nagyobb dózisoknáL
Az ismertetett feltételek mellett, az ezredfordulón 12 milliósnak felt ~ tele
zett lakosságunk soraiban a 3·10" személy-rad/év kollektív dózis 3,5 halálos
és 3 gyógyítható daganatot jelentene évenként. A 0,5 ·lOr. személy· rad/ év kollektív légúti alfa-dózis révén ehhez még évi 0,02-0,05 tüdőrák adódna hozzá,
azaz minden negy.e d évszázadban egy eset. A folyékony és légnemű radioaktív
hulladék kibocsátása következtében a lakosságet érő helyi sugárterheléstől pedig legfeljebb évi 0,06 halálos és kb. tízszer annyi kezdhető pajzsmirigy-,
tüdő- és bőrdaganat keletkezne.
Tudnunk ·k ell, hogy hazánkban évente 24-25 ezren halnak meg rosszindulatú daganat következtében. Ilyenformán teljesen érthetetlen és tudományosan megalapozatlan az az állítás, amit az orvostanhallgatók számára ez
évben kiadott "Pathológia" tankönyv 298. oldalán olvashatunk: "Az atomenergia békés felhasználása is nagymértékben fokozza a daganatkeletkezés veszélyeit, és ezt még súlyosbítja az a tény, hogy az ionizáló sugárzás tumorkeltő
hatása cumulálódva, sokszor q;ak évek-évtizedek múlva fejti ki hatását."
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A MAGVAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG 9. KOZGYOLi:SE

Társaságunk Elnöksége 1980. október 7-i ülé s<én hozott határozatot az
esedékes tisztújító közgyűlés összehívásáróL Élve az MBFT alapszabályának
10. §-a adta lehetőséggel, a kö zgyűlést küldöttiközgyűléské nt hívta össze, 1980.
december 15-ére, Budapestre, az MTESZ székházába. A ·k üldöttek létszámát
50 főben határozta meg az alábbi bontá sban:
Ultrahang s zekció
6 fő
Sugárbiológiai szekció
6 fő
Orvosi fizikai szekció és ikonográfiás munkacsoport 3-3 fő
budapesti, szegedi , debreceni területrő l
6-6 fő
Pécsről
8 fő
az ország többi terül eté1·ől
6 fő
A választott küldöttek en kívül a küldöttközgyülésen szavazti jogga l 1\~s zt vehettek az elnökség tagj ai (19 fő) és a jogi szem él y ta gok k ép vis el ő i . Tan ácskozási joggal részt vehetett a társaság minden tag ja.

A kö z g y

ű

l és j e g y z

ő k

ö n y u .e

J elen vannak:
Banczerowsky J anus né
Báthori György
Belágyi József
Ber tényi Anna
Bíró Gábor
Bozóky László
Falus Miklós
Fehér Imre
M. Fidy Judit
Gidáli Júlia
Gólián Béláné
Gombás Margit
Greguss Pál
Guba Feernc
Gundy Sarolta
Hernádi Ferenc
Hidvégi Egon
Horváth László
Kutas László
Laczkó Gábor
.Lakatos Tibor

Lehoczky Endre
Masszi György
Matkó János
Meskó Éva
Misák Lajos
Ném eth Zsuzsa
Niede tzky Antal
Orrnos Pál
Papp Elemér
Papp Sándor
Pataki Béláné
Pócsik István
Predmerszky Tibor
Ringler András
Rontó Györgyi
S. Rózsa Katalin
Salánki J án os
Schubert András
Simon István
Sóbel Mátyás
Somogyi Béla

Szabó László
Szabóné
Kövecses Mária
Szalay László
Szebeni Agnes
Szőke B2la
S zöllősi J án os
Sztanyik B. László
Tarj án Imre
Ti gyi József
Tombácz Erzsébet
Tóth Lajosné
Trón Lajos
Turai István
Turi Istvánné
Varga László
V e tő Ferenc
Vi ttay Pál
60. Závodszky Péter
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Tigyi József akadémikus, a közgyűlés elnöke:

A Magyar Biofizikai Társaság Elnöksége nevében meleg szeretettel köszöntöm a Biofizikai Társaság küldötteit. Külön tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm Jéky László elvtársat, az MTESZ főtitkár-'helyettesét,
Törő Imre elvtársat, a Magyar Biológiai Társaság elnökét, Gánti Tibor
elvtársat, a Biológiai Társaság főtitkárát, Guba Ferencet - aki ugyan elnökségünknek is tagja, de a Biokémiai Társaság elnökeként is szererettel
köszöntöm -, ugyancsak Bagdy Dániel főtillkárt is.
Társaságunk történetében ez a 9. közgyű1és; az utolsó közgyűlést
1978 decembe!1ében tartot!:'Uk, már az MTESZ keretében. Azóta sok minden történt; hogy mi, azt majd meg fogjuk hallani a főtitkári heszámolóban.
Szeretném most először a fonnaságokat elintézni. Feikoérem a jegyző
könyv hitelesítésére Gólián Bélánét és Krasznay Istvánt. - Kös<?önöm.
A szavazat:szedésre szeretném felkérni Niedetzky Antalt és Budai
Arpádnét. - Egyetért a közgyűlés? - Köszönöm.
A szavazatszámlálásra szeretném felkérni a bizo<ttság vezetőjeként
Vető Ferencet, tagokként Gundi Saroltát és Újhelyi Györgynét. - Egyetét-t a tisztelt kö·zgyűlés? - Köszönöm szépen.
Nem végez,tem ugyan száml·álás't; de az 50 küldöttünk!ből 30-an biztosan vagyunk. - Tehát megállapítom, hogy a 'közgyűlés szavazabképes
és határozatképes ..
A közgyűlésünkre kik\lldött meghivékon az alábbi napirend sz,erepel:
1. A Magyar Biofiúkai Társaság főtitk!árának beszámolója a társaság tevékenységéről.

2. Beszámoló a társaság pénzügyi helyzetéről.
3. A jelölő bizottság javaslatának ismertetése.
4. Az új elnökség megválasztása.
Formabontást is javaslok: először szerelném felkérni a jelölő bizottság
vezetőjét a javasolt új elnökség névsorának az ismertetés·ére, 1
h ogy legyen
idő a szavazólapok elkészítésére. Az elnökség Hidvégi Egont kérte fel
a jelölő bizottság vezetésére; ő konzultált az MTESZ illetékes söerveivel,
az elnrökséggel, úgyhogy azt hiszem, felkészült arra, hogy javaslatát megtehesse.
Hídvégi:

Tisztelt közgyűlés!
Az MTESZ felkérésére egy háromtagú jelölő bizottságként Banczerowsky
J anusnév al és Györgyi Sándorral együtt megvizsgáltuk, hogy a Magyar
Biofizikai Társaságnak az elkövetke?Jendő időszakra milyen elnökséget
javasol junk.
Tekintettel arra, hogy nagyobb országos program indul - Debrecenben a ciklotron-, és a jelenlegi elnökségnek a taglétszáma nem elegendő
arra, hogy különleges figyelmet fordítsunk erre a feladatra -, e21ért az
a javaslatunk, hogy az eddigi elnökségi tagoknak a számát 8-ról ll-re
emeljük.
A hagyományokat megőrizve olyan értelemben, hogy az egész elnö,k ség és az összes elnökségi tag - aikik eddig is jól dolgoztak - maradjanak
meg funkciójukban. Javasolt változtatás: az eddigi alelnök kérte felmentését, úgyhogy új aldnököt fogunk javasolni. Egyben megvizsgálva a

30

helyzetet, javasoljuk különösen a debreceni mun:kacsoportnak a kiegészítését:
- Felolvasnám a javaslatunkat:
Elnök: Ti gyi József
Alelnök: Damjanovich Sándor
Főtitkár: Rontó Györgyi
Tagok: Dézsi Zoltán, a DOTE Radiológiai Klinikájáról, a fizikai tudományok kandidátusa;
Guba Ferenc, a SZOTE Biofizikai Intézetének tanszékvezető
egyetemi tanára, a biológiai tudományok doktora; egyben
a Biokémiai Társa·ság elnöke;
Hernádi Ferenc, a DOTE Gyógyszertani Intézetének egyetemi
tanára, az orvostudományok doktora;
Keszthelyi Lajos, az MTA SZBK Biofizikai Inbéz.e!Jének igazgatója, a fizikai tudományok doktora;
Níedetzky Antal, a POTE Biofizikai Intézetének egyetemi tanára,
a biológiai tudományok kandidátusa;
Révész Pál, az MTA Matematikai Kutató Intéz.e t tudományos
tanácsadója, a matematikai tudományok doktora;
Salánki János, az MTA Biológiai Kutató Intézet igazgatója Tihanyban, az MTA levelező- tagja;
Schubert András, az Agrártudományi Egyetem fizikai tanszékének munkatársa Gödöllőn, és korábban pályadíjat nyert a
Biofiúkai Társaság egyik pályázatán (javaslatunkat azért
tettük, mert ő jelenthet hidat az agrárosok felé);
Szalay László, a JATE Bizofiúkai Intéz·e t tanszékvezető egyetemi
tanára, a fizikai tudományok doktora;
Sztanyik B. László, az Országos Frederic Joliot Curie Sugárbíológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet igazgatója, az
orvostudományok kandidátusa;
Tarján Imre, a Semmelweis OTE Biofizikai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, az Akadémia rendes tagja.
Ez lenne a javaslatunk.
Hozzá kell tennem, hogy nem választás révén tagjai még az elnökségnek
az egyes szekciók elnökei és titkáraL
Az ellenőrző biz;otlság vezetőjének javasoljuk dr. Bozóky László akadémikust.

Tigyi:
Nagyon kösz.önöm Hídvégi tagtársnak és a jelölő bizottságnak alapos
munkáját. A tisztelt tagságnak - azt hiszem - most van ideje, hogy meggondolja az elhangzottakat és az adminisztrációnak, hogy ezt a listát sok·szorosítsa. Megkérdezem tehát a közgyűlést, hogy elfogadja-e ezt a jelöltlistát?
- Kérem, van lehetőség még új személyeket is javasolni a jelölő
listára.- Kinek van javaslata?- Ha nincs- és úgy Mtom, nincs-, akkor
megkérdezem, hogy igy, ahogy Hidvégi koUégánk előterjesztette, elfogadja-e szavazólistának a tisztelt közgyűlés? Megáll-apítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk ezt a listát.
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K:övetkező napirendi pontunk: felkérem f6titkárunkat, Rontó Györgyi t, szívesedjék a Magyar Biofizikai Társasá9 tevékenységéről a beszámolóját megtartani, amelyet az elnökség előzetesen megtárgyalt és jóváhagyott.
Rontó:
Tisztelt tagbá!'sak!
A Magyar Biofizikai TársaS'ág alapszahálya társaságunk tevékenységének célját az alábbiakban fogalmazta meg:
"A biofizikai művelődés előbbrevitele társadalmi úton." Ezen belül az
alapszabály célul tűzi :ki a biofizikai kutatások ápolását-fejlesztését, a biofizika oktatásának, alkalmazásának előmo·~dítását.
Az. elmúlt periódusban végz·e tt munkát e három srempont szerint kívánom elemezni:
A biofizikai hutatásokkal szetetnék elősror foglalkozni.
Társaságunk jelentős hányada hivatásszerűen fo·glalkozi'k tudományos
kutabással. A kutató számára igen fontos a megfelelő tudományos fórum
biztosítása, a:hol az alkalomtól függően szélesebb vagy szűkebb körben
bemutathatja er:edményeit, az eredményekikel ·k apcsolatos gondolatait, illetőleg problémáit.
Ezen felül legalárbb ugyanilyen fontosságot tulajdoníthatunk még annak
a körülménynek is, ho9y. a tudományos fórumok keretében a hasonló
problémán vagy hasonló , metodikával dolgozó hazai ill. ·k ülföldi szakemberek megismerhetik egymás munkáját, egymás eredményeiről frissiben - in statu nascendi - érbesülhetnek. Mindez nyilván elősegíti a kutató
egyéni fejlödésé t: de ugyanak·k or elősegíti, előbbreviheti az adott tudományos feladat megoldását is. Társaságunk ezért - megalakulásától kezdve - mindig különös figyelm et szentelt a tudományos rendezvények szerve~ésének, és ezt a ha9yományt az elmúlt periódusban is őrizte, illetőleg
továbbfejlesztette. A társaság a rendezvények szerve2léséve1, illetőleg tematikai kialakítá sával egyúttal irányító szerepet is vállalt. Bizonyos problémákkal kapcsolabban például a súlyozásra, másokkal kapcsolatban figyelem-felhívásra volt szükség.
Ezeket a szempontokat egyébként rendezvényeink tematikája is tükrözi. A médeget megvonva, az elmúlt periódusban - amelyik mintegy
két évet fog át - 20 különböző szintű tudományos rendezvényt szerveztűnk saját magunk, illetőleg más társaságok,k al karöltve vettünk részt
azok szervezésében. A nagy rendezv.é nyek közül kiemelem az MBT X.
vándol'gyűlését, amelyet 1979-ben Tihanyban tartottunk, és amelyen társaságunk folytatta azokat az immáron 20 éves hagyományokat, amelyek
a vándorgyűlést a hazai biofizikai kutatók seregszemléjévé alakították.
Mintegy 90 előadás hangzott el a membrán és a környezet-biofizika problémakörök területéről. Ezáltal is bizonyítva, hogy igen nívós és tömeges
erők képviselik hazánkban ezt a két témát.
Rendezvényeink másik - ugyancsak hagyományosnak tekinthető típusát az ún. vitadélutánok vagy klubdélutánok képvise1ték.
Ezek témája~ént általában szekcióin<k egy-egy szűkebb kérdés megvitatását tűzték ki. Nagyon sikeres és korszerü törekvést tükröző rendezvénynek bizonyult sugárbiológiai szekciónknak az a kezdeményezése,
amelyben más társaság - a témában ugyancsa'k érdekelt - szekciójával
együttműködésben szervezett vitadélutánt. A rendezvények harmadik cso-
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portja az ún. szemináriumi előadás; még egy-egy szekdó tagságánál is
kövt érintő specialisták számára tette lehető-vé egészen speciális
témák megvitatását. Ezek keretében általában hazánkba látogató és nemzetközi tekintélynek örvendő külföldi szakemberek ismertették a saját,
ill. a vezetésük alatt álló munkacsoport eredményeit, az eredmények alapján levont következtebéseket, illetőleg kialakított véleményüket. Ezek a
fórumok tehát újabb személyes nemzetközi kapcsolatok, együttműködé
sek okialakítására is lehetőséget teremtettek.
És - végezetül - szeretnék említést tenni ennek a periódusnak arról
a sajátosságáról is, hogy a biofizika, mint az életfolyamatok alapjait képező jelenségekkel, folyamatokkal foglalkozó tudományág, egyre inkább
tért hódít az olyan - klasszikusnak számító - tudományágak művelésé
ben is, mint például a fiziológia. Ennek egyik tükröződése volt az a tény,
hogy társaságunk aktív részt vállalt ez év júliusában a nemzetközi fiziológiai kongresszus bizonyos szekcióinak - például a membt'án szekciónak - a rendezésében, továbbá több szatellita szimpozion szenvezésében is.
A második problémakör, amelyben tevékenykedtünk: a biofizikai kepzés
- továbbképzés kerdése.
Ennek vonattkozásáhan jelentős haladásnak kell elkönyvelni azt a
tényt, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakos hallgatói
számára tanulmányaik utolsó ké t évében lehetőség van biofizika irányú
specializálódásra is. - Ez új dolog. - EzáltaL legalábbis az ELTE vonatkozásában - bizonyos mértékig enyhült az előző beszámolóban még hiányosságként felrótt körülmény: ekkor ugyanis azt mondtuk, hogy három
fontos egyetemünkön, mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kossuth
Lajos Tudományegyetem, Szegedi Orvostudományi Egyetem, még mindig
nem létesült biofiúkai tanszék! - Valamí előrehaladás e területen tehát
történt.
Társaságunk az elmúlt periódusban többféle formában részt vett az
általános biofizikai kultúra fejlesztésében is. Továbbképzés·e ket, tanfolyamokat ·szerveztünk, illetve ilyenek szervezésében más társaságokkal
együttműködésben tevékenykedtünk Ezek közül kiemelném 1979-ben
orvosi-fizikai szekciónk tevékenységét. Az Orvostovábbképző Intézettel
együtt sugárfizikus szakember:ek részére kéthetes iskolát szerveztek a "Sugárterápia lehetőségei, a sugarfizikai és sugárbiológiai kutatások eredményei alapján" címmel. 1980-ban pedig részt V?ettünk a lumineszcencia
nyári iskola szervezésében Í'S.
Ugyancsak a biofizikai képzéssel, ill. továbbképzéssel kapcsolatos
tevékenység, amiben mintegy 10 évre visszamenő hagyományokkal rendelkezünk, a tudományos káderutánpótlá's nevelésének, ösztönzés·ének területen. Kétévenként a társaság fiatal biofizikus kutatói számára pályázatot hirdetünk meg.
A jelen periódushan -1979-ben - az 5. általunk kiírt pályázat értékelését végeztük el. Hét beérkezett pá.lyamunka közül két dolgozat má'Sodik, három pedig harmadik hely,e zést ért ei. A jövő, a fejlődés szempontjából azonban az említett helyezéseknél is fontosabbnak tartjuk a:z;t,
hogy a dolgozatok elbírálására olyan tudományosan minősített tagtársakat
kértünk fel, akik egyúttal bizonyos oktatói tapasztalattal is rendelkeznek. A pályázók minden eseben megkapták ezéket a bírá.latokat, .amelyek
szűkebb
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a palyamunkák értékeit és hianyosságait egyarant feltárták, es az utóbbi
krküszöbölésére egyúttal útmutatást is adtak.
A jelen periódusban egyébként megtörtént a következő, a hatodik
pályázat feladatainak meghirdetése is. A pályatételekkel kapcsolatban ismét szeretnék utalni társaságunk tudatos jövőt formáló szerepvállalására.
A pályázatok témái között ugyanis mindig szerepeltek, és a jelenleg folyamatban lévő pályázatban is szerepeinek olyanok, amelyek bizonyos, elvi
vagy gyakorlati szempontból fontos új kutatási irányokat jelöltek meg
annak érdekében, hogy a fiatalok érdeklődés·ét ezek felé a problémák felé
fordítsák. Az emHbett gondolatra vonatkozó példaként az e hónap 31-én
lezáruló legutolsó pályázat témáiból idéznék néhányat: "A nap energiájának átalakulása és tárolása, természtes, módosított és modell-fotoszintetikus rendszerekben", vagy: "A sugárvédelemben alkalmazott új dózisfogalmak elvi indokiása és gyakorlati meghatározása", vagy: "Kisdózisú
besugárzás biológiai hatása".
A fiatal kutatók ösztönz,ésére, első komoly szárnypróbálgabásaiknak
elősegítésére irányuló pályázati rendszerünk fontosságát itt nyilván nem
kell külön bizonyítanom.
- Legyen szabad mégis megemlítenem azt az örvendetes tényt, hogy a
jelen periódusban is több olyan tagtársunk nyert tudományos minősítést
(a "tudományok kandidátusa" fokozatot), aki korábbi pályázataink során
jelentkezett először munkál_ával, és ért el helyezést.
A harmadik terület, amiben tevékenykedünk: a biofizika alkalmazásának előmozdításával kapcso1atos.
Társaságunk a múltban is arra törekedett, hogy •s zekciók alakításával
olyan szakembereket is tagjai sorába toborozzon, akik a biofizika egyegy specialis ág'át, egy-egy specialis ág gyakorlati felhasználását művelik.
A jelen periódusban ennek a törekvésnek az eredményeként könyvelhetjük el az orvosi-fizikai szekció ikonográtiás munkacsoportjának megalakulását. A munkacsoport a klinikai, az orvosi leképezés, az ikonográfia
orvosi-műszaki-fizikai sz.empont:ból érdekelt szakembereit gyűjti egybe, és
biztosít számukra fórumot. Ennek a fórumnak a feladata a klinikai-orvosi
képalkotással kapcsolatos információszerzési, oktatási, gyártmányfejlesztési kérdések interdisciplinácis ápolása. A társaság e munkacsoport létesítésével is elő kívánja segíteni annak a rendelkezésre álló szellemi kapacitásnak a jobb kihasználását, amelynek segítségével a klinikai, orvosi
képek alapján a helyes diagnózis felállítása, illetve a terápiás terv kialakítása optimális körűlmények között valósítható meg.
A munkacsoport tagjai révén társaságunk szerosabban kapcsolódik
az ikonográfia ágaiban érdekelt gyára kkal is; e tekintetben elsősorban a
MEDICOR Művekkel való kapcsolatunkat emelem ki, amely a jelen periódusban a Magyar Biofizikai Társaság pártoló tagságához i·s konkretizálódott. A biofizika alkalmazásával kapcsolatban csupán még egy momentumról szeretnék megemlékezni, amit népgaz,dasági szempon1Jból is
jelentősnek mondhatunk. Társaságunk - és ezen belül főleg a sugárbiológiai szekciónk - tekintélyes erőket fordított a Paksi Atomerőmű beindításának előkészítésével, a biztonságos üzemeltetés felbételeinek megteremtésével 'ka.pcsolatos feladatokra. Ilyen vona~kozásban külön kiemelem a
megfelelő káderek képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tevékenységet. Ennek az elő~észítő munkának igen szép demonstrációja volt a Ma1
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gyar Biofizikai Társaság X. vándorgyűlésén a környezet-biofiúka •témakörben elhangzott előadások egy l'észe.
Bár már több vonatkozásban említettem, külön pontban szeretnék
beszámolni a Magyar Biofiúkai Társaság belső kapcsolatairól.
A jelen periódusban szervezetHeg már a MTESZ tagegyesületeként
funkcionáltunk Kapcsolataink a MTESZ központi szerveivel mindkét
irányban jól fejlődtek. Egyrészt a MTESZ központi szervei részéről törekvéseink, kéréseink mindig megértésre, és a lehetőségekhez mérten támogatásra találtak. Másrészt társaságunk tagjai közül többen a MTESZ
külön:böző központi bizottságaiban, illetőleg szerveiben tevékenY'kedtek.
Az Országos Elnökségerr kívül - amelynek tagja a társaság elnöke és fő
titkára - dolgoztunk például a Budapesti Intéző Bizottság, a Díjbizottság,
a Központi Oktatási-Gazdasági Bizottság, Közművelődési Bizottságokban.
A MTESZ-en !belül pedig számos egyesülettel alakitortunk ki jó kapcsolatot, illetőleg a már meglévő, korábbi kapcsolatainkat fejlesztettük
tová:bb. Elnökségünk tagjai a beszámolási periódusban több esetben más
társaságokban is vezető funkciókat láttak - illetőleg látnak - eL és ezáltal
személyükben létesül összeköttetés a Magyar Biokémiai Társaság, az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Bolyai János Matematikai Társaságokkal. De a MTESZ-en túlmenően bizonyos MOTESZ társaságokkal is vannak kapcsolataink. E kapcsolatok szakmailag többek között azokban a
közösen szervezett rendezvényekben is tükröződnek, amelyekről a korábbiakban említést tettem.
Nem szabad megfeledkeznünk ·a rról. hogy társaságunk megalakulásától- azaz 1961-től kezdve 1977-ig az MTA biológiai tudományok osztálya
látta el a társaság felügyeletét Az akadémiával való ka<pcsolatunk azonban a MTESZ-hez való csatlakozás óta sem szűnt meg. A társaság vezető
ségében helyet foglal mind az MTA biológiai, mind pedig a matematikaifizikai tudományok osztályának elnöke, mindkét osztály több rendes, ill.
levelező tagja. Az MTA-val való jó ·k apcsolatunkat tükrözi a jelen periódusban az MTA 1980. évi közgyűlésének "Új vonások a biofizikában"
című tudományos programja is, amely a matematikai-fizikai tudományok
osztálya kezdeményezésére három osztály együttes szervezésében nagy
sikerrel zajlott le. A rendezvényen a tár:saság elnöksége, ill. több tagja
aktív szerepet kapott.
Kapcsolatainkat tekintve utoljára, de nem utolsósorban sz•e retnék beszélni az elnnökség és a tagság közötti kapcsolatról, ami ugyancsak hagyományokon alapul, és bizonyos tekintetben jónak mondható. Más vonatkozásokban azonban még hagy maga után kívánnivalót. A teljes elnökség kb.
3-4 havonként tart ülést; az itt megtárgyalt problémákat, fontos·abb, a
társasági életet érintő információkat minden tagunk "Tájékoztató" formájában minden alkalommal kézhez kapja. Ennek a rendszeres tájékoztatási
formának tagságunk körében jó visszihangja van. Az információáram tehát
az elnökségtől a tagság felé nyilvánvalóan funkcionál. Ezzel függ nyilván
össze taglétszámunk egyenletes növekedése, amely a }elen időoszakban a
330 főről közel 400 főre emelkedett.
Sajnos, nem tehető ilyen kedvező megállapítás az ellenkező irányú
- tehát a tag·ságtól az elnökség felé irányuló - információáramróL Tagtársaink kevéssé éitek a kritika, még kevésbé a konstruktiv kezdeményezés lehetőségéveL Nagyon reméljük, hogy a következő periódusban erre
is sor fog kerülni.
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Nemzetközi kapcsolatainkat tekintve elmondhatjuk hogy az elmúlt
perióduSiban örvendetesen és jelentős méTtékben fejlődtek. A KGST Biofizikai Egyiittmüködés rendszeresen és egyre mélyebb tartalmi együttmű
ködés formájában terebélyesedett ki, és jövő é v májusában fogja ünnepelni Moszkvában a 10 éves jubileumát.
Az UNESCO Európai Régiója szervezésében működő együttműködés
az első három évet fejezte be eredményesen, és 1980. év májusában tartotta értékelő és összegző ülését.
Jó a kapcsolatunk a Nemze~közi Biofizikai Unióval is, amely ez év
júliusában Budapesten tartotta végrehajtó bizottsági ülését és felkért bennünket, hogy az 1987-es IX. nemzetközi biofizikai kongresszust rendezzük
meg Budapesten.
Az IUPAB Committee on Education and Development of Biophysics
szervezete révén jó kapcsolatunk és jelentős befolyásunk van a biofizika
nemzetközi fejlődésére, lévén elnökünk ennek a bizottságnak az elnöke
is; egyébként a fent említett nemzetközi kapcsolatunkban főként elnökünk
aktivitása révén budtunk eddig is részt venni.
Új vonás a hazai biofizika nemzetközi kapcsolataiban a Szegedi Biológiai Központ Biofiúkai Intézet-ének jelentős fejlődése, amely szépszámú
nemzetközi rendezvényévei tovább növelte és erősítette a magyar biofizikának a nemzetközi biofizikai élettel való aktív együttműködését.
Tevékenységünket összefoglalva é s értékelve úgy vélem, hogy túlzás
nélkül állíthatjuk: az elmúlt J.<;ébéves periódusban társaságunk jó munkát
végzett mind a hazai biofizi:ka ápolása, okta!tása, mind pedig a népgazda'Siági szempontból is fontos alkalmazások elterjesztése területén.
És legyen szabad e helyen köszönetet mondani a MTESZ-ben segítő
társainknak, akiknek a munkája nélkül a társadalmi aktívisták nem tudták volna úgy végezni tevékenységüket, ahogy ezt a beszámoló is tükrözte.
Gondolok itt az egyesületi titkárunkra, Újhelyiné elvtársnőre, valamint
Budainé elvtársnőre és míndazokra, aki:k hosszabb-rövidebb ideig tevékenykedtek társaságunk adminisztrációjában.
Tigyi:
közgyűlés!
Kös~önöm a beszámoló előterjesztését,

Tisztelt

é s most mód van vitára, kérdések feltevésére, kritikára és egyebehe. - Tessék parancsolni; kinek
van megjegyzése, javaslata, továbbfejlesztése és így tovább?
- f:n nem tudom, hogy van-e valaki a Kossuth Lajos Tudományegyetemről, mert az az. egyetem, ahol nincs biofizikai tanszék. Pedig a biológusképzés - am hiszem- Debi'ecenben is akkor érné el az országos standardot. hogyha az egzakt biológia ~épviselői is helyet kapnak a biológusképzésben. - A biológus tanárképzésről nem is szólva.
- Tes,sék, ki kíván hozzászélni? - Tessék parancsolni. -

Guba:

A Magy,a r Biokémiai Társaság nevében is köszöntöm a 'közgyűlést.
Örömmel ,h allottam a tartalmas beszámolót, s kívánom, hogy a két testvértársaság együttműködése a megszakott összhangban és eredményességgel
folytatódjék,! _

Gombás:

Az egyes szekcíók rendezvényeiről azok i<
S értesülni szeretnének·, akik
nem tagjai az illető szekciónak. Nem kaphatna minden társasági tag meghívét ezekre?
·
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Greguss:
A Műszaki Élet című kiadványban rendszeresen jelenik meg a rendezvénynaptár. A legegyszerűbb lenne társaságunk rendezvényeit is ott
közzétenni.
Závodszky:
Időszerű lenne a Társaság kebelében egy molekuláris biofizikai szekcíó megalakítása is!
]éky:
Tisztelt 'k üldöttértekezlet!
Megtisztelő feladatom, hogy a MTESZ Országos Elnöksége nevében
köszöntsem a küldöttértekezletet. Örömmel hallottam a beszámolóiban,
hogy a MTESZ~hez való tartozás eddig eltelt három évét jónak értékelik,
és a kapcsolatokat jónak látja a társaság.
- Hadd mondjam meg, hogy a MTESZ társadalmi és hivatali vezetése ugyanigy jónak értékeli ezeket a kapcsolatokat, és nagyon jónak azt
a munkát, amit az egyesületben végeznek; a beszámoló tagolása szerinti
három területen: a kutatá:s-oktatás-alkalmazás területén. Két vonását emelném ki az egyesületi munkánaik, amit példának is állíthatnánk más egyesületek elé:
Az egyik az a széles spektrum, amely az alapkutatástól az alkalmazásig terjed. A másik pedi•g az egyesüle:ti életnek a nyitottsága, ho·g y a
MTESZ, valamint a MOTESZ . és más egyesületekkel is készségesen és
szarosan együttműködnek. Mind a kettő nagyon jó vonás, és kívánatos
lenne, ha más egyesületeink is ilyen eredményesen dolgoznának ezen a
téren. Ritkán találkozunk ilyen alkalommaL ezért engedjék meg, hogy
néhány percre igénybe vegyem még az idejüket, és néhány szót mondjak
a MTESZ törekvés:eiről, céljairól.
Új vonások jelentek meg az elmúlt hónapokban a MTESZ munkájában. Ezek közül kiemelném azt, hogy párt- és állami vezetésünk egyre
. inkább számít a MTESZ-re,. egyre inkább kívánesi a tagegyesületekben
_.. ö-s szegyűlt közd 1 ZO OOO ·értelmiséginek a véleményére, a komoly döntések
előtt, ·az előkészítés során kikerik a véleményünket. Néhány példa: az
MTESZ-ben tavaly vitára bocsátották a pártkongresszus elveit> megvitattuk a kutatóhálózat továbbfejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket. Novemberben itt, a MTESZ-ben ülésezett az Országgyűlés Ipari Bizottsága,
ahol egy MTESZ-előterjesztést vitatott meg a műszaki fejlesztésünk kérdéseirőL és a műszaki értelmiség helyzetérőL problémáiról.
Ez a néhány példa is mutatja, hogy a MTESZ kezd a döntéselőkészí
tés, döntéshozatali meohanizmusba intézményesen bekerülni, és ennek a
folyamatnak az erősödésére számíthatunk
Ugyanez megjelenik oktatási vonalon is, ahol a technikusképzéstől
a mérnökképzésen keresztül egy csomó problémában mondott - és fog a MTESZ véleményt mondani. Ezek a feladatok nyilván többletmunkát
jelentenek; de egy olyan lehetőséget, ahol elmondhatjuk a véleményünket,
és - a tapasztalatok szerint - érdemi választ kapunk az elhangzottakra,
és - a lehetőség szerint - figyelembe is veszik őket.
Hadd említsem meg, hogy például a VI. ötéves tervvel kapcsolatos
előterjesztesre nagyon l'Övid idő alatt é rdemi, hosszú választ küldött a miniszterelnök, a:hol tételesen reagált a MTESZ által tett javaslatokra. Szóval a megváltozott feladato·k nyilván a MTESZ~beli munkamódszer, munc
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kastilus megváltoztatását is igénylik A kongresszusi irányelvek vitája
kapcsán született egy olyan határozat, hogy a MTESZ vezetése súlypontot
próbál képezni néhány, országosan is fontos témára összpontosítva az erő
feszítését. Ugyanakkor ugyanolyan fontosnak tartja az egyesületek sokszínűségét és önálló tevékenységét. Ezekhez a központilag koordinált és
támogatott feladatokhoz módszerben nyilvánvalóan hozzátartozik az is,
hogy minden lehetség·es úton-módon segítenünk és erősítenünk kell az
egyesületek közötti együttműködést, és ebben ez az egyesület Mgyon jó
példát mutatott.
Talán ennyit a MTESZ jövendő feladatairóL és azt kérném, hogy az
egyesület a biofizika kérdéseivel való foglalkozáson túl - amikor idejekedve-energiája van -, fordírsa figyeimét ezekre a szélesebb, országos
kérdésekre is, és ezekben is fej·rsen ki aktivitást .
Befejezésül, az országos elnökség nevében szeretném megköszönni
a leköszönő vezetőség jó munkáját, és jó erőt, egészsé get kívánni az új
vezetésnek a megnövekedett feladatokhoz.
Tigyi:
- Köszönöm s~épen a tagtársak és Jéky elvtárs hozzászólását. - Ki
kíván még szólni?
- Ha nincs további hozzászóló, akkor megkérem főtitkárunkat, szíveskedjék reflektáini azokra, amelyekre kíván.
R~W:
'
Azt hiszem, hogy a javaslatokra kell elsősorban reflektálnom, az
egyetértést és a szimpátianyilvánítást csak köszönettel nyugtáznom.
Az egyik probléma az volt, hogy a szekcióülésekről ios értesülni szeretne a tagságunk nagy része; minthogy ez saját ·belső tevékenységünkön
múli'k, nem lehet akadály.
A másik probléma, amit Greguss tagtárs vetett feL azt hi'Szem, hogy
nehezebb kérdés; nem tudom, hogy a Műszaki Életben mi'kor zárnak, milyen a határidő.
Závodszky tagtárs említette, hogy egy molekuláris biofizikai szekciót
szükséges volna alakítani. Ezt örömmel üdvözlöm és úgy érzem, hogy
olyan ke20deményezé'S, amit a tagság indított el, és éppen itt érzem a jelet
annak hogy most a társaságtól az elnökség felé jövő információk is bekerülnek a társaság életébe.
- Köszönöm szépen. Tigyi:
Tisztelt küldött!közgyűlés!
Most meg kell kérdeznem, hogy elfogadja-e a köztgyűlés a főtitkári
beszámolót?
- Köszönöm; megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.
Most szeretném felkérni az ellenőrző bizottság elnökét, Bozóky
László tagtársunkat, szíveskedjék az ellenőrző bizottság jelenté'Sét ismertetni.
Bozóky:
Igen tisztelt közgyűlés!
Ké t évnek a beszámolójáról van szó, amelyet röviden és az összegeket kikerekítve a következökben szeretnék elmondani. Az első az 1979-es
év, amikor a működesi bevételek részben az egyéni tagdíjakból, részben
pedig a jogi tagdíjakból adódnak. Az egyéni tagdíjakból a bevétel 20 990,Ft, a jogi tagdíjakból 15 OOO,- Ft volt.
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A kiadások többféle tételből tevődnek össze.
Első csoportba tartoznak az ún. működési kiadások, amelyek különböző belföldi és külföldi kiküldetések, különféle fenntartási költségek,
postakölts·égek, a házinyomdának az igen jelentős költségei, állóeszközök
és egy;éb nemzetközi tagdíjbefizetésekből erednek, amelyek összesen
129 062,- Ft-ot tettek ki.
1979-ben került még ezenkívül elszámolásra - tehát a kiadások között szerepel - az 1978. évi Értesítőnek a költsége, amelyet minden tagtárs - mint tudjuk - kézhez szakott kapni. Ennek az összege 60 731,- Ft
volt összesen. Az 1979. évi ké t nagyrendezvénynek a költségei viszont
megint csak egy évvel elcsúszva - 1980-ban - jelentkeznek, az Uhiomed
IV. bevétele összesen 162 600,- Ft volt, mig kiadása 143 308,- Ft. A fennmaradó összeg különbözete 19 292,- Ft, amely maradványösszeget a legközelebbi Értesítőre szándékozik a társulat felhasználni.
Végül a X. vándorgyűlésnek a bevétele összesen 128 790,- Ft, a kiadása 148 935,- Ft volt; így a többletkiadás ös·szege 20 145,- Ft, amelyet
az egyesület hozzájárulásként pótolt.
Az 1980. évre hasonló módon a működési bevételek egyéni tagdíjból
11 290,- Ft; jogi tagdíjakból 15 000,- Ft volt. A rendezvénybevétel pedig
2800,- Ft. Működési kiadások közöU megint hasonló tételek szerepelnek;
a különböző kiküldetések, külföldi-belföldi reprez•e ntációk, ingó fenntartás, posta, nyomda s e~yéb szolgálbatások, valamint nemzetközi tagdíjaknak a befizetését is forintösszegre átszámítva és Ös•s zegezve 43 156,Ft-ról van szó. Amint látható, a bevétel nem fedezi a társaságnak a kiadási költségeit, a különbözetet a MTESZ-nek a központi vezetősége fedezte és tette lehetővé, hogy a társulati tevékenység - lényegében véve korlátozás nélkül tovább folyhassék.
Ebben kívántam röviden összegezni beszámolómat.

Attekintes az MBFT gazdálkodásáról
az 1979-1980. években
1979-ben:
Egyéni tagdíjból
Jogi tagdíjból

Előirányzat

Bevétel

14 OOO
15 OOO

20 990
15 OOO
15 052
128 790
162 600

Rendezvényből
X. vándorgyűlésből

UBIOMED IV.
Értesítő (1978)
Működési költség

153 620

Ös·s zesen:

342 432

182 620

15 OOO
15 OOO
92 400

11290
15 OOO

1980-ban (dec. 15-ig):
Egyéni tagdíjhól
Jogi tagdíjból
Működési költség
ERSB konf.
ö-sszesen:

Kiadás
Ft
148 935
143 308
60 731
129 062
482 036 Ft

43 156 Ft
2 800

122 400

29 170

43156 Ft
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Tigyi:
K6szönöm a beszámolót. - Ki kíván kérdést feltenni, vagy hozzászóini? Amennyiben nem, megá1lapí·t hatjuk, hogy anyagi ügyeinket az admínisztráció rendbentartja, Bozóky tagtársunk szigorúan eUenőrzi, és nem
vagyunk csődben, különösen, hogy ha kisegít min:ket a MTESZ központi
vezetősége. Remélem, hogy erre a jövőben i:s számíthatunk
Megkérdezem a tisztelt közgyűléslb, hogy elfogadja-e az ellenőrző bizottság jelentését? - Köszönöm szépen. - Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadruk.
Tisztelt közgyűlés!
Most már csak az marad hátra, hogy -a most lekös zönő vezetőség nevében hálásan, barátian megköszönjem az elnökség és a társadalmi aktivák minden ilagjának, a MTESZ vezetőségének a támogatását, az együttműködését az elmúlt években, hi·s zen az ő segít ségük nélkül nem tudtuk
volna a beszámolóban is röviden feltüntetett eredményeket elérni.
Köszönöm a bizalmukat, támogatásukat és kérem, hogy a felmentést
szíV~eskedjenek megadni.
Lejárván mandátumunk, most a közgyűlés további folytatására korelnököt kell választanunk. Erre Tarján Imre tagtársat kérem meg. Elfogadja a tisztelt tagság?
Kőszönöm szépen, ezzel átadom a szót Tarján tagtársnak
Tarján:
Tisztelt küldöttközgyülés l
Úgy látom, hOgy nekem nincsen sok feladatom. Itt van egy oldalnyi
program, de hát abból már minden lement; kivéve az utolsó előtti pontot,
amely szerint Hídvégi Egon kollégánk a szavazás módját fogja ismertetni.
Hídvégi:
Az elnökségi tagokra tett javaslatokat már ismertettük, és ezt a listát
Önök már jóváhagyták
A következ őképpen kell szavaznunk: csak a 'küldöttek és az előző elnökség tagjai ·s zavaznak. A küldöttek küldöttigazolványukat az asztalnál
leadják, és ennek ellenében kapj ák meg a szavazólapot. Szeretnénk hozzátenni, hogy az időközben sokszor osított hsta alapján szavaznak. - Ha
vaJaikit 'k ihúznak, akkor feltétlen kell nevet tenni a helyére. Ha az elnökségi tagokból húznak ki valakit , oda is ·k ell tenni, és vigyázzanak: a 11
elnökségi tagnak számra is meg kell lenni.
Tarján:
Köszönöm szépen a tájékozt atót. Azt hiszem, egyszeru es világos,
úgy hogy kezdjük meg a munkát, éspedig azzal, hogy szünetet rendelek.
Szünet
Tarján:
Folytatjuk küldöttközgyűlésünket, és megkérem Vető Ferenc kollégámat, a számláló bizotTság vezetőjét, hogy ismertesse a szava::zJás ·eredményét.
Vető:

Tisztelt küldöttközgyűlés!
A szavazásra jogosultaktól 50 szavazatot kaptunk.
Ebből egy érvénytelen, tehát 49 érvényes szavazólap érkezett be. Az
elnökségl'e leadott szavazatok számszerű megoszlása a következő:
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Elnök:
Alelnök:
Főtitkár:

Tagok:

Tigyi József
Damj,a novich Sándor
Rontó Györgyi
Dézsi Zoltán
Guba Ferenc
Hernádi Ferenc
Keszthelyi Lajos
Niedetzky Antal
Révész Pál
Salánki J án os
Schubert András
Szalay László
Sztanyik B. László
Tarján Imre

49
46

49
48
49
48
49
49
49
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49
49
49
49

Szerepelt még az elnökségi tagságra javasoltak között egy-két szavazattal
Belágyi József, Somogyi Béla, Vető Ferenc, Györgyi Sándor, Závodszky
Péter, Damjanovich Sándor tagtársak neve.
Tarján:
- Köszönöm szépen a számláló bizottság munkáját, k öszönöm az
eredmények ki'hirdetését.
Engedjék meg, hogy gratuláljak a tisztségviselőknek; sok erőt, jó
egészséget kívánjak munkájukhoz.
- Nem könnyű öt év következik; de szerencsére vannak tapasztaJataik a társaság vezetésében: kamatoztassák ezeket a tapasztalatokat ebben az "öt szűk esztendő" -ben, ami most majd soron következik. Még
egyszer kívánok mindnyájukna:k, de a tisztelt küldötteknek is további jó
mun:kát, sikeres eredményeket. És most átadom a szót új elnökünknek, és
köszönöm a figyelmüket.
Tigyi:
Tisztelt közgyűlés!
Az újonnan megválasztott elnökség nevében nagyon köszönöm a bizalmat; igyekszünk rászolgálni ... Úgy gondolom, hogy a következő periódushan eisőserban növelnünk kell a társaság belső életszínvonalát. Tehát az elöadási programunkat, a klubdélutánok programjait, és különösen
a tanfolyamok, továbbkcépző specializált tanfolyamok, iskolák szisztémáját. Azt hiszem, hogy folytatni kell azt a jó kezdeményezést is, mely a fiatal hicfizikusok pályakezdését eddig is segite'tte; tehát a pályázatok rendszerére a továbbiakhan is komoly hangsúlyt kell helyeznünk Azt Mszem,
töretlenül folytatni - sőt növeini - kell nemzetközi kapcsolatainkat a
KGST, az UNESCO és a Nemzetközi Biofizikai Unió felé, és fel kell készülnünk az 1987-es IX. nemzetközi biofizikus kongresszus megszervezésére, amely kh. 3000 biofizikus seregszemJ.éje lesz.
A közeli jövőben a XI. vándorgyűlésre jövőre Szegeden kerül sor, és
egyhen társulatunk fennállásának 20. évét is ünnepeljük. Ugyanerre az
alkalomra meg fog jelenni az Értesítőnek immáron 7. kötete.
Tisztelt közgyűlés!
Azt hiszem, ezeket a feladatokalt csakis a tagsággal együtt tudjuk
meg"Oldani, és ezért ezúton is nagyon kéTern tová:bbra is a tagság támogatásá.t és segítségét. Mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni.
- Köszönöm a türelmüket, é s ezzel a közgyűlést 'bemírom.
1
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3. A VÁNDORGYŰLÉS ESEMÉNYEI

TÁJÉKOZTATó A X. VANDORGYÜLÉSRÖL
(Tihany, 1979. szeptember 20-22.)

A X. vándorgyűlés szervezését, rendezését és lebonyolítását az elnökség
felkérés·ére az MTA Biológiai Kutatóintézete vállalta Tihanyban 1979. szeprember 20-22. között. A vándorgyűlés elnöke Salánki János akadémikus, az MTA
Biológiai Kutatóintézetének igazgatója volt.
A vándorgyűlés előadásai zömmel két kiemeit téma köré csoportosultak:
1. Membrán-fizikai kutatások.
2. Környezet~biofizikai kutatások.

A szokásoknak megfelelően egyéb témakörben bejelentett előadások is
szerepeitek a programban. A résztvevők száma 150 fő volt. Összesen 95 elő
adást jelentettek be, melyből 91 került megtartásra. A kiselőadások mellett
4 felkért előadó referátuma is elhangzott, ezek az alábbiak voltaik:
1. Sarkadi Balázs (Országos Haematológiai és Vértranszfúziós Intézet, Budapest): Plazma-membránok aktiv calcium transzportja.
2. Kiss Tibor (MTA Biológiai Kutatóintézet, Tihany): Szívizomsejtek
membránjának elektromos tulajdonságai.
3. Sztanyik B. László (OSSKI, Budapest): A lakosság környezeti forrásokból származó sugárterhelése.
4. Varga P. László (OSSKI, Budapest): Ionizáló sugárz.á s okozta sejtmembrán-felületi változások kimutatása.

Az előadások nagy száma miatt részben párhuzamos szekciók szervezésére
is sor került, két félnap keretében. Az előadásokat általában élénk vita követte
és a vándorgyűlés alkalmat adott a biofizika fenti témáiban folytatott hazai
kutatások megismerésére, értékelésére és az azonos Vlagy ·k özeli területen dolgozók közvetlen eszmecseréjére.
MegállapítJható, hogy mind a membránkutatásban, mind a sugárbiológiai
kutatásban eredményes munka folyik a különböző kutatóhelyeken.
A vándorgyűlés keretében került sor a fiatal biofizikusok pályamunkáinak értékelésére és a pályadíjak kiosztására. (Ismertetését lásd ezen Értesítő
4. fejezetében.)
A vándorgyűlés résztvevői intézetlátogatás ke:vetében IDegismerkedhettek
a tihanyi Biológiai Kutatóintézetben folyó membránkutatásokkal.
SALANKI JANOS,
az MBFT X. vándorgyűlésének elnöke

43

A X. VANDORGYÜLÉS ELöADASAI*

SALANKI JANOS

(MTA giológiaí Kutatóintézet, Tihany)
MEGNYITO
Tisztelettel köszöntöm a Magyar Biofiúkai Társa~S ág X. vándorgyűlé sének
Tiha nyban, ahol legutóbb 6 éve találkoztunk hasonló alkalomból.
Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Kutatóintézete rendezheti meg ezt a jubileumnak is nevezhető vándorgyű1ést, és
kívánom~ hogy valamennyien jól érezzék magukat az elkövetkező három napon. A megjelentek és a bejelenteltt előadások száma - és úgy vélem - a temar!Jiika és az előadások tartalma is jogossá teszi a jó érzés iránti vára•k ozást,
de bizonyára az előadások iránti érdeklődés, az ülések aktivitása, s nem utolsósorban a szép környezet és a jó idő is hozzájárul majd a vándorgyűlés sikeréhez.
A · magyar élettudományi társaságok utóbbi évtizedben bekövetkezett talán a_·k ívánatosnál is nagyobb fokú - osztódása, szaporodása következtében
az utóbbi két hónapban tudományos rendezvények somzata zajlott le hazánk"
ban. A Magyar Kémi!kusok Egyesülete Biokémiai Szakosztálya által rendezett
vál}dorgyűlést a magyar farmakológusok kongresszusa követte Budapesten,
alig két hete a Magyar Élettani Társaság vándorgyűlése folyt Szegeden, s most
itt v;agyt.Jnk a Biofizikai Társaság vándorgyűlésén . A jelenlevők közül jó néhányan egyikmásik, vagy több előbb említett tudományos ülésen is részt vettünk,
.a:tni-azt mutatja, h9gy a tudományos érde'kl_ődés és ·a kutatási témák nem oszthatók a társaságok struktúrája szerint. Sz;ámos olyan kutat ási téma és eredmény van, amely· ha akarom élettan, 'ha akarom biofizika, tbiokém1a, vagy farmakológia, es·etleg kémia, fizika vagy morfológia is. Közismerten nehéz meghatározni a biofizika határait és ezért minden olyan előadást programba vettün~k, melyet a Biofizikai Társaság tagjai vándorgyűlésünkre bejelentettek
Mindamellett a vándorgyűlés fő irányaként két témakört jelöltünk meg, és az
előadásokat igyekeztünk a progmmba:n is e szerint csoportosítani: a membránbiofizika és a környez,eti hatások biofizikája irányokat. E két terület feltétlenül
a biofizika speciáHs ágazatának tekinthető és ezrekben a témákban jelentős hazai kuta.tások is vannak. Természetesen a biofizika más területein is folynak
jelentős ku:tatások hazánkban, azonban úgy gondoltuk, ez alkalommal e két
témakört állítjuk reflektorfénybe és az e területen dolgozók számára adunk
elsősorban lehetőséget eredményei•k ismeJiretésére. Éppen ezért, az a négy referátum is, melyet ·a programba beiktattunk, e két szakterületről való.
Talán újszerűnek tűnik a környezetbiofizika téma programba iktatása,
ezért szabadjon erről néhány szót ejteni. Közismert, hogy világszerte nagy az
résztvevőit

* Az előadás ok k ivonatai megje lentek an gol nyelven: Acta Biochim. et Biophys. Acad.
Sci. Hung. 15. 111-159. (1980)
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aggodalom nemosak a tudományos dolgozók körében, de a társadalom más rétegeiben is a környezetszennyezés, a környezetkárosodás miatt, és folyóiratok,
napilapok ci·k kei látnak napvilágot tömegmozgalomnak is nevezhető megmozdulások bontakoznak ki a környezetvédelem érdekében. A környezetkárosító
hatások nem kis hányada •a fizikai hatá·sok körébe tartozik, radioaktív sugárzás, hő, zaj, ultraibolya fény formájában, de a füst és porártalom fizik-ai jellegű hatása is jelentős . Ezeknek a környezeti fizikai effektusoknak a biológiai
rendszereken Vlaló érvényesülése kétségtelenül a biofizika tárgykörébe tartozik és a biofizikai kutatások fontos részét képezi. Ezen a területen jelentős feladatok vannak hazánkban is és jelentős fejlődés várllató mind a kutatási szférában, mind a gya:korlati alkalmazás területén. Ezzel összefüggésben fontos
feladat, hogy a biofizikai szemlélet a műszaki dolgozók körében is tért hódítsan, s úgy vélem, ebben társaságunknak feladaJta van, s ehhez jelen vándorgyűlés is hozzájárulhat.
A membránkutatás az élettan, biokémia és farmakológia mellett hagyományosan a biofizikai kutatások területe. Vonatkozik ez az ingerlékeny és
nem ingerlékeny membránokra, valamint a mesberséges membránokra egyaránt. Hogy most mégis az ingerlékeny membránokról kívánok szólni, annak
oka, hogy elsősorban ez az a terület, mely a Biológiai Kutatóintézet tematikáját érinti, s amely több más hazai intézet kuta:tásainak is előrterében áll. Nem
saját eredményeinkről akarok beszélni, inkább arróL hogy az elmúlt néhány
év kuta:tásai során milyen jelentő-sebb előrehaladás történt e témában nemzetközi méretekben, ami egy kicsit mérce lehet a hazai ilyen irányú kutatásokat
illetően is.
Már több minrt egy évtizede felmerült az a lehetőség, és időközben többe
oldalúan bizonyítást nyert, hogy az ingerület során egyes speciesekben az idegmembránon nemcsak Na-áram belépése okozza a működési áram f.elszálló szá~
rát, hanem abban Ca-ionok is részt vesznek. Az újabb vizsgálatok azt i·s igazolni látszanak, hogy a Na és Ca külön átbocsátó helyeken, pórusokon vagy
csatornákon keresztül jut az idegsejt belsejébe. Az utóbbi években sajátos
módszert dolgoztak ki e probléma vizsgálatára, nevezetesen az idegsejtek inte
racelluláris perfúzióját dialízisét, ahhoz hasonlóan, amint azt Loligo óriás axonon már korábban bevezették. E módszer kidolgozása Kostyuk és munkatársai
nevéhez fűződik, s annak lényege a következó: Csigák központi idegrendszeréből neuronokat izolálnak, s egy-egy neuronrt: beékelnek a két részre választott kisérleti kamra falán lévő, megfelelő alakúra kiképzett pórusba. A két
kamrarész külön-külön perfúzió alatt álL s bennük a folyadéknyomás is függetlenül változtatható. Az alsó kamrában előidézett nyomáscsökkentéssei az
axon-dombbal lefelé néző neuront megnyitják, és az intracelluláris tér az alsó
kamrával egyenlítődik ki, míg a felső kamra a neuron extracelluláris terét képezi. Az így kapott rendsz·e r tulajdonképpen .e gy olyan somamembrán, melynek extva- és intracelluláris miliője egymástól függetlenül beállítható.
Az ilymódon dializált neuron megfelelő ionmiliő beállítása esetén -10
-30 mV-os nyugalmi potenciált tartott meg, amit po,l arizáló árammal -40 -60
inV-ig meg lehetett növelni, és jó preparátumokon ingerléssei teljes akciós
potenciálokat i:s ki lehet váltani.
A belépő áramok pontos viz·s gálatát nagyon zavarja a jelenlevő kilépő,
K-áram, ezért annak kiiktatása célszerű ilyen kísérletekben. Dializált neuronon
megoldható az intracelluláris K+ Trissel való helyettesítése, ami biztosítja a
K-áram kiiktatását. Ilyen feltételek mellett felvett áramgörbékerr jóllászik egy
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gyors és egy assú komponens, amelyek legkifejezettebbek -20 -10 mV-os tartományban.
Ha az extracelluláris tér ionösszetételé t változtatták, nevezetesen, ha a
Na és Ca koncentrációval manipuláltak, kiderült, hogy a két komponens másmás feltételek mellett iktatható ki. A Na megvonás esetén a gyors komponens
tűnt el, mind Lymnaea, mind Helix neurpnokon, míg Ca megvonáskor a lassú
komponens esett ki. A Na és Ca áramo"k elkülöníbésének más módja is van.
Kiderült ugyanis, hogy ha az intracelluláris térnek megfelelő kamrát fluorid
anionnal perlundálják, vagy extracellulárisan 1-2 mM Cd iont adna·k, az a lassú Ca-áramot bénítja, de nem befolyásolja a gyors Na-áramot, amit viszont Nahiány iktat ·ki.
A Cd-ion specifikus Ca-csatornát gátló hatása csak igen szűk koncentrációtartományban érvényes. Vadász Istvánnal végzett vizsgálataink egyértelműen bimnyitják, hogy 10 mM CdC1 2 már a Na-áramot is blokkolja, s ugyanakkor jelentős mértékben in-aktiválódik a K-csatoma is.
Összevetve a Na és Ca áram maximumát, Helix neuronokon gyakren azt
találták, hogy a Ca áram értéke meghaladta a Na-ét. Sőt, adódtak olyan neuronok is, melyeken Na áram egyáltlán nem volt észlelhető, csak Ca-áram, ezért
e sejteket :tiszta "Ca~sejt"-nek lehet tekinteni. Ez esetben nyilvánvalóan nem
lehet szó arról, hogy egy csatorna lenne felelős a Na és Ca áramért, vagyis külön Na és Ca csatorna populáció léte látszik bizonyítottnak.
Az elmúlt évek ingerületkutatása nemcsak új jelenségeket tárt fel és a
korábbi elképzeléseket bonyolító tényanyaget szolgálretott, hanem korábban
feltételezett, de nem bizonyított mechanizmusok megismerése irányában is jelentős eredményeket hozott. A membrán szelektív permeabilitásával, a csatornák működésével összefüggő kapu-elemekről (gating particles) már Hodgkin és Huxley is írtak, sőt, modelljűkben szerepelteNék i,s az m és h komponenseket amelyek a ,k apunyitás és zárás töltéssel rendelkező elemei. Az
ion-elmélet szerint az ioncsatornák a membrán preformált, de csak időszakosan
átjárható pórusai, s a pórusok megnyílása, majd záródása a membrán molekuláris sze11kezetében végbemenő változások eredménye. Hodgkin és Huxley
elkép:öelése szerint a csatorna akkor lép működésbe (aktiválódik), ha olyan
töltésátrendeződés következik be, ami az m vészecskéket eltávolítja a csatornából, s ·ezzel az ionok áramlásám az út szabaddá válik, s az ionáramlás akkor szűnik meg, mikor a h részecskék zárják a csatornát- ez az inaktiválódás
folyamata . Az m és h elemek mozgása a membránon belüli molekuláris átrendeződéssel kapcsolatos, amit a membrán elektromos terében bekövetkező változás vált ki. Minthogy a kapu-elemek maguk is töltéssel rendelkeznek, mozgásuk mérhető az ún. kapu áram (gating current) formájában. Ezek az áramok
azonban igen kicsik az ingerlé&kor fellépő ionáramokhoz viszonyítva, s utóbbiak, valamint a kapacitív áramo'k a kapu áramot elfedik. Armstrong és Besanilla volt az, aki idegen elsőként áramot regisztrált 1973-ban jelátlagoló technikával, az ionáramok kiiktatása után, pozitív és negatív pulzusok alkalmazásával. Kiderült, hogy a pozitív, ill. negatív impulzus·o kra kapott áramok aszimmetrikusak, nevezetesen egy tranziens kifelé irányuló áram marad még az
összegzés után, ami azono•s a Na csatorna kapu áramávaL Ez az áram viszonylag gyors, gyorsabb mint a Na-áram, és 300-szor kisebb annál.
Ha azo~kat az áramokat összegezték és átlagolták, melyek az impulzusok
megszűnésekor léptek fel, ugyancsak tk aptak egy maradék áramot, az ún. farok
áramot (tail current). Ez befelé irányuló volt, s ezért úgy értelmezhető, mint
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ami a Na csatorna záródásával, a kapu-vészecskék helyreállítódásával kapcsolatos áram.
Azt, hogy az ilymódon kimutatott tranziens áram valóban a kapu-árammal
azonos, azok a kisérletek is alátámasztják, melyek szerint a kapu áram reverzibilisen blokkolható olyan módokon, ami a Na-áramot is blokkolja, így pl.
Zn intra-axonális perfúziójával, rövid depolarizációval és tartós depolarizációval.
A kapu áramok vizs.gála:ta új lendületet adott az ingerületkutatásnak, és
úgy tűnik, számos, eddig kevéssé értelmezhető j·e lenség hátterének pontosabb
megismevését teszi majd lehetövé.
Tisztelt Vánclorgyűlés!
Ezeket az önkényesen kiragadott példákat illusztrációnak szántam annak
bemutatására, hogy milyen irányba fejlődik napjainkban az ingerlékeny
membránok sajátosságainak vizsgálata. E katatásoknak nemcsak elméleti jelentőségük van, de pl. gyógyszel'hatástani szempontból is fontos ismereteket
szolgáltabhatnak. Néhány hazai kutatóhelyen is folynak ilyen irányú munkálatok, azonban ahihoz, hogy a nemzetközi szinttel lépést tartsunk, a metnbránbiofizikai kutatásokat ezen a területen erősíteni kellene.
Abban a reményben, hogy ehhez s más területek problémáinak megvitatásához és sevkentéséhez is hozzájárul háromnapos ta:nács.k ozásunk, még egyszer nagyrabecsüléssei köszöntöm az előadókat, társszerzőket, a résztvevőket
~s a vándorgyűlést megnyitom.
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ELOADÁSOK
SARKADI BALÁZS
(Országos Haematológiai és V értranszfúziós Intézet, Budapest)
l

PLAZMA-MEMBRÁNOK AKTrV KALCIUM TRANSZPORTJA
(Referátum)

A legtöbb élő sejt ó t oplazmájában a kalcium ionok koncentrációja
(10- 6-10-9 M) több nagy;ságrenddel alacsonyabb, mint az extracelluláris folyadékban, ill. a sejtorganellumokban (10-3 M). Ezt a speciális kalcium eloszoszlcí:st membrán-transzport folyamatok biztosítják, és a koncentrációk megváltozása számos fiziológiás sejtműködés beindítójaként, ,;triggere" -ként szerepeL A sejtek kalcium-homeosztázisának egyik alapvető fenntartója a plazma-membrán aktív kalcium transzportja. Ennek két fő típusa a Na-Ca csere
és az ATP-igényes caldum-"pumpa". Az előbbi folyamatnál a kalcium ionok
kiszállításához szükséges energiát a nátrium ionok ikoncentráció-gradiens irányában történő transzportja, ,végső soron a Na-K punipa működése szolgáltatj•a. A második típusú tranFportnál közvetlenül az ATP kémiai energiája
használódik a kalcium-pumpához. Az emberi vörös vérsejtek plazma-membránja e második típusú folyamat vizsgálatához biztosít modellrendsz.e rt, mivel itt
a Na-Ca csere nem működik, és 'k özvetlenül tanulmányozhatók a pumpa Ca-,
Mg- és ATP-igénye, a membrán-feh érj ék Eoszforilációja és defoszforilációja,
valamint a pumpaműködés celluláris szabályozása. Az ATP-igényes kalciumtranszport általános jellemzöinek ismertetése mellett saját vizsgálatainkból
elsősorban a kalcium-pumpa sejten kivüli fehérjékkel történő szabályozására
vonatkozó kísérleteinket ismertetjük. Bemutatjuk a kifordított vörösvérsejtmembrán veúkulák készítésének módját, a kalcium~transzport vizsgálatát ezen
a preparátumon, valamint a kalmodulin (kalcium-dependens regulátor fehérje)
hatásainak vizsgálatát. Modellt mutatunk be a vörösvérsejtek aktív kalciumtranszportjának molekuláris mechanizmusára vonatkozóan.

Kiselőadások:

l. SZÖGYI M ., CSERHÁTI T., SZABON I.
(SOTE Biofizikai L, Növényvédelmi Kutató I., KFKI, Budapest)

Összefüggés felületaktív anyagok membránkárosító hatása és fizikokémiai paraméterei között.
2. BALAZS M.
(DOTE Biofizikai Intézete, Debrecen)
Intakt állati és humán sejtek membránviszkozitásának változása specifikus és aspecifikus fehérjék hatására.
3. BLASKO K.
(SOTE Biofizikai Intézet, Budapest)
Adatok a primicin-membrán kölcsönhatás mechanizmusához.
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4. HERCZEG T.
(JATE Biofizikai Tanszék, Szeged)
Kémiailag módosított membránú Chlorella sejten kesleltetett lumineszcencia és termolumineszcencia tulajdonságai.

KISS TIBOR
(MTA Biológiai Kutatóintézet, Tihany)

SZIVIZOMSEJTEK MEMBRANJANAK ELEKTROMOS TULAJDONSÁGAI
(Referátum)
Altalánosan elfogadott, hogy különböző 'S zívizompreparábumokban az ionáramok mérése a preparátumok multicelluláris bemenetéből eredően nem tökéletes. Ily módon bizonytalanság van a különböző ionáramok abszolút nagyságának, kinetikájának. leírásában és interpretá'l ásában (Johnson és Lieberman, 1971; Atbwell és Cohen, 1977; Beeler és McGuigan, 1978).

l

o

2

bomv

V(mV)

1. ábra: A csiga szívizomrostból
áramfeszültség görbéje.

növekvő

depolarizációkkal kiváltott ionáramok és ezek
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Mindezek ellenére az AP alatt lejátszódó konduktancia változások minő
ségileg jellemezhetők, hiszen a feszültség-clampeit szívizomrosto·k on kapott
adatok jó közelítéssel támasztják alá Noble 1962-es modelljét.
A következőkben röviden Ös·s zefoglalom a2JOkat az eredményeket, amelyek feltárták az AP alatt lejátszódó konduktancia-változálsokat szívizomban.
Ionáramméréseket végeztünk az éticsiga szívén, így összefoglalónk célja, hogy
a gerinces és az éticsiga szivizomsejtek membránjának elektromos tulajdonságait összehasonlítsuk
Az összefoglaló három részre tagolódik:
1. Az ionáramok tanulmányozásának módszerei - röviden ismertetem a kétmikroelektródás, a kettős sucrose-gap, valamint az ún. hibrid technika alkalmaz;hatóságát a különböző szívizomkészítményeken, valamint a módszerek
előnyeit és hátrányait.
2. Befelé irányuló áramok: Az I Na az ·e xtracelluláris Na-ion komcentráció
függv~ye, TTX érzékeny, -90 és -50 mV tközött aktiválódik és inaktiválódik.
Az I Na ·els·ődleges jelent9-séggel bir az ingerület tovaterjedésében és a gyors
depolarizáció létrehozásában. Csiga szívizomsejteken, valamint pacemakersejteken p_ormál körülmények között nem regisztrálható.
Az I ca az eddig vizsgált összes szívizomszövetben megtalálható. Csiga
szívizomban -40 mV-nál aktiválódik (1. ábra) D-600-zal és Mn-ionokkal

~HP=+4mV

___cr:. I

r

-,c_ ____t_

I

HP=MP

........

30 ms
doo

~1s

1,0
0,8

0,6
0,4

0,2
-40

o

+40

Em(mV)

2. ábra: Az I Ca aktivációs' (d) és inaktivációs (i) változói. A mérés módszerét az ábra felső
részén mutatjuk be.
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3. ábra. A teljesen aktivált

(Jb) és a feszültség és

100 V (mV)

(J. ) lúfelé irányuló áramkomponens szeparáZás a a fes zültség

időfüggő

(J k )

áramősszetevőkre.

blokkolható. Az I ca aktivációs és inaktivációs paraméterei a 2. ábrán láthatók Szerepet játszhat az AP felszálló ágának, a plató kiala'k ításában, valamint
a kontrakció beindításáiban.
3. Kifelé irányuló áramok - Több kifelé irányuló áramkomponenst találtak
a •különböző sziviz.omprepará~mokban, melyek különböző módszerekkel küLöníthetők el egymástól. Purkinje rost:m öt kifel é irányuló áramot tal~ltc:k.
Csiga szívizomban mi három kifelé irányuló áramkomponenst különítettünk
el (3. ábra) egy feszültségfüggő, és két feszültség és időfüggő komponenst
(I1 és I 2). Az I 1 l~omponens tulajdonságait tekintve megegyezik a pacemaker
árammal, míg az I 2 komponensnek a repolarizációban, ill. a szívfre'kvencía
szabályozásában tulajdonítanak szerepe t (4 . a), b) ábra).
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4. ábra : A 6 seé időtartamú, 40 mV-os depolárizációra (HP= -10 mV) kapott farokáram

ábrázolása féllogaritmikus iüggvényben. Az áram két
0,38 sec és 2,3 sec időállandók jellemeznek.

összete. vőre

bont·ható, melyeket

Kiselőadások:

5~

KISS L, VADASZ I., HIRKA G., HORV ATH G.
(NEKTVI, Veszprém)
Membránparaméterek vizsgálata patkány szívizom szövettenyészeten.
6 . S.-RÖZSA K.
(MTA Biológiai Kutatóintézete, Tihany)
Aminerg és peptiderg t·eceptorok természete rovarok szívizomsejtjenek
membránján.
7. JARAINÉ, LAJTAI CS., NIEDETZKY A.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Béta sugárzás hatása a szívizom K- és Na-transzportjára.
8. NAGY L.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Belső fényeffektus az izommembránban.
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9. SZÜCS G.
(DOTE Élettani Intéz·ete, Debrecen)
A tőltésmozgás és a mechanikai kííszöb kapcsolata feszültség-clampeZt
izomroston.
10. TIGYI J.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
StabíZ szabad gyökök felhasználása a membránkutatásban.
11. HOLLOS NAGY K.
(KFKI Biofizikai Csoport, Budapest)
Idegsejtek szinpatikusan kapcsolódó membránjdinak szeparálása.
12. KESZTHELYI L.
(SZBK Biofizikai Intézete, Szeged)
Membránfragmentumok elektromos orientálása.
13. BARABAS K.
(SZBK Biofizikai Intézete, Szeged)
Fényszórás orientált membrániragmentumon.
14. SCHUBERT A.
(Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
Eltérő pH-jú oldatokat elválasztó membránok polarizációja.
15. KIRALYFALVI L.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Ingerelhető membránok interaktív szimulációjával szerzett tapasztalatok.
16. SUGAR I.
(SOTE Biofizikai Intézete, Budapest)
Jacobs statísztikus mechanikai membrán roadelljének módosítása.
17. BÉRCZI A., SZUNDI I.
(SZBK Biofiziokai Intézete, Szeged)
A felületi töltés és a töltéstranszport kapcsolata modell membránoknál.
18. HUMMEL Z.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Kötött kálium az izomban.
19. ACHATZ I.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Kálium-kantraktúra előidézése izolált myofibrillumon.
20. VARGA-MANYI P.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
A kálium és kalcium szerepe az izom-niechanikus állap_otában. II.
21. PRAGER P.
(POTE Központi Allatkísérleti Labor, Pécs)
A Ca++- K szerepe a bélwszív-működés redox szabályozásában.
22. KOVA cs L.
(DOTE Élettani Intézete, Debrecen)
Az intracelluláris kalcium-kancentráció m érése harántcsíkolt izomroston
metallokrom indikátor festékkel.
13. BÍRÖ G.
(POTE Biofizikai Intézet.e, Pécs)
Az izom akciós potenciál ide[Jingerületet módosító hatása.
24. ERDEI L., TÖTH I., ZSOLDOS F.
(SZBK Biofizikai Intézete, Szeged)
2,4-D hatása rizs K+ transzportjára.
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25. PELLET S., GALLYAS A.
(OSSKI, Budapest)
Bőr immunogenitásának változása különböző besugárzási dózisok hatására.
26. FÖLD VARINÉ FEKETE A., RONTO GY.
(SOTE Biofizikai Irlbézete, Budapest)
A fehérje-DNSkölcsönhatás szerepe a DNS ultraibolya sugársérülésében.
27. FIDY J., DOBOS S., LACZKO ZS.
(SOTE Biofiúkai Intézete, Budapest)
6-metiluracil ultraibolya sugársérülése.
28. KÖVECSES M.
(OSSKI, Budapest)
Limfociták plazmamembránjához kötött enzimek aktivitásának változása
ionizáló sugárzás hatására.
29. GIDALI J.
(OSSKI, Budapest)
Egerek vérképző rendszerének residualis károsodása kisdózísú gammabesugárzás után.
30. BAGI GY.
(OSSKI, Budapest)
Gammasugárzás hatása a növények ribanukleáz enzimjeire.
31. KEREKES A.
(OSSKI, Budapest)
Neutron-gamma kevert sugárzás . gamma-dóziskomponensének mérése.
32. TOTH K., FEKETE A.
(SOTE Biofizikai Intézete, Budapest)
Fizikai és kémiai faktorok hatása bakteriofágok oldatának szerkezetére.
33. GASPAR S., G. MÜLLER, RONTO GY.
(SOTE Biofizikai Intézete, Budapesb)
Egyes környezeti faktorok hatásának ldsérleti és elméleti vizsgálata
E. coli keruosztátos modellrendszerben.
34. TOTH A.
(MÉV Eü. Szolgálat:, Pécs)
'2 26Tn-, 226Ra-, 40 K-, valamint 137Cs - kancentráció vizsgálata talajmintákban.
35. DESEO GY.
(DOTE Kórélettani Intézete, Debrecen)
Cinkürítés vizsgálata radiocinkkel (65Zn) patkányokban.
36. VARGA L.
(KFKI, Budapest)
Haj nyomelem tartalmának hosszmenti változása.
37. KERTÉSZ L., STUR D.,* GOLDER F.,** KISS L.,*** HONICH M.****
(ORSI, *OSSKI, **MTA Izotóp Intézete, ***BM Kémiai Technológiai
Tanszék, Budapest,**** GATE Vadbiológiai Allomás, Gödöllő)
Fall-out eredetű Sr-90 es 1-129 aktivitás meghatározása agancsos vadiajokban.
38. TURAI L, SZTANYIK B. L., RÖKA O., STUR D.
(OSSKI, Budapest)
Emberi fogak Sr-90 tartalmának vizsgálata.
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SZTANYIK B. LASZLÓ
(OSSKI, Budapest)

A LAKOSSÁG SUGÁRTERHELÉSE
TERMÉSZETES KORNYEZETI FORRÁSOKSOL
(Referátum)
Az emberiség ősidők óta mindenhol és mindenkor ki volt téve a 'k örnyezet 'különféle forrásaiból származó sugárterhelésnek. Nincs kizárva, hogy ez
a tern1észetes sugárzás szerepet játszott az det kelebkezésében, de olyan feltételezések is vannak, hogy felelőssé tehető a rosszindulatú daganatok és öröklődő 1károsodások bizonyos hányadának előidézéséért. E sugárberhelés ismerete nemcsak azért fontos, mert az emberiség egész sugárterhelésének legnagyobb hányadát képezi, hanem azért is, mert ismerete befolyásolhatja a járulékos sugárterheléshez vezető, emberalkotua források felhasználásának engedélyezé sével vagy korlátozásával kapcsolatos állásfoglalásunkat.
Az emberi tesl:hez viszonyított helyzetük szerint, a természetes környezeti
sugárforrások lehetnek:
- külső sugárforrások, mégpedig földön kivüli (extraerresztriális) és földi
(terresztriális) eredetűek;
- belső sugárforrások, azaz olyan természetes radionuklidok, amelyek
magában az emberi szervez·e tben találhatók. Ez utóbbiak némelyikének koncentrációja meglehetősen állandó, mert az élő !?Zervezetet felépítő, alapvető
elemek radioaktív izotópját képezik, mint pl. a HC és 40K, s így homeosztatikus szabályozás alat;t állnak. Másik hányaduk koncentrációját a 'környeZJet
különböző médiumában (levegőben, vízben, tápláléikul szolgáló élőlényekben)
találh-a tó kórtcentrációjuk és aktuális felvételük határozza meg.

1. A természetes környezeti sugárterheles

külső

forrásai

Az emberi sZJervezetet ~kívulről érő sugárzás erecllhet a világűrből - extraterresztriális vagy kozmikus sugárzás, illetve a földkéregből - terresztriális
sugárzás.

1.1. A kozmikus sugárzás okozta sugárterhelés

A földfelszín közdében a világűrből érkező, elsődleges kozmikus sugárzás
és a légköri elemek atommagjai közötti kölcsönhatáscik során_keltett, ún. mác
sodlagos kozmikus sugárzás észlelhető. Ionizáló hatását kb. 750fo-ban a műo~
nok ül:köZJéseinek, 15%-ban a müonok bomlá1sának és 10%-ban egyéb elektron-, proton- és neutron-folyamatoknak tulajdonítják. Tengerszintell az ionizáló
komponensektől kapott évi átlagos sugárdózist 28 mrad-ra, a neutron-lkomponens okoZJba dózist pedig 0,35 mrad-ra teszik. A levegő egységnyi térfogatában
létrEihozott ionizáció sebessége, követ:kezésképpen a levegőben absz.o rbeált dózí,s-intenzitás is, jelentős mértékben. függ a földrajzi szélességtől és a tengerszint ~eletti magasságtól.
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1.2. A természetes radionuklidok okozta

külső

sugárterhelés

A környezetünkben előforduló természetes radionuklidok egy része a kozmikus sugárzás hatására folyamatosan és állandóan keletkezik a légkör és a
földkéreg elemeiben, pl. 7Be, 22 Na és 24Na. Ezeket hívják kozmogén radionuklidoknak. Más része ősidők óta jelen van a földkéregben, mint a loOK radionuklid, vagy az urán (238U) és tórium (232Th) bomlássor tagjai. Ezek a primordiális radionuklidok. Radioaktív bomlásukat alfa-részecskék, béta-részecskék és gamma-fotonak kibocsátása kíséri, de az emberi szervezet külső sugárterhelésében csak a gamma-sugárzásuk játszik szerepet.
A kozmogén radionuklidok okozta külső sugárterhelés elhanyagolható.
Ezzel szemben a primordiális radionuklidok, talajbeli koncentrációjuktól függően, jelentős sugárterhelést okozhatnak. Koncentrációjuk és a földfelszín
felett mért dózis-intenzitás uk átlagértékei láthatók a következő táblázatban:
R!adionuklid

Atlagos aktivitáskencentráció a talajban,
pCi. g-1

Dózis-intenzitás
a földfelszín felett
l m magasságban
,urad. h-1 per pCi. g-1

10 (3 -20 )
'0,7 (0,3- 1,4)
'.0,7 (0,2- 1,3)

0,16
1,58
2,45

A 238U-sor radionuklidjai közül elsősorban a 214pb és 2HBi, míg a 232Thsorból a 208Tl és 228 Ac sugárzása járul hozzá a levegőben abszorbeált dózishoz.
A táblázart:ban feltüntetett aktivitás-koncentráciok mellett, a földfelszín felett
l méter magasságban, szabadban mérhető dózis-intenzitás átlagértéke: 4,5
,urad.h- 1. Ettől az átlagtól jelentős eltérések lehetnek a talaj tényleges radionuklid-koncentrációjától és nedvességétői, a légnyomástól és egyéb meteorológiai tényezőktől függően.
A földkérgi sugárzást az épületek egyrészt leárnyékolhatják, másrészt
fokozhatják is az építőanyagokban található radionu!klidok sugárzása révén.
Ezért az épületekben mért sugárzási viszonyok többnyire eltérnek a szabadban mérhetőtől. A Közép-Európában használatos építőanyagok és szokásos
épülettípusok esetén, az épületen belül és épületen kívül mért dózis-intenzítások aránya kb. 1,3. Faházakban ·a zonban ennél jóval alacsonyabb, pl. 0,7 is
lehet.
Ha az épületen kívüli dózis-intenzitás világátlagban 4,5 ,urad.h-1, az épületen belüli pedig 5,3 ,urad.h- 1, és épületen belül töltjük a nap 0,8 részét, akkor a földkét:gi sugárzás okozta sugárbel'helés évi átlagban megfelel 32 mradnak.

2. A természetes környezeti sugárterhelés

belső

forrásai

Ugyanúgy, mint a külső sugártevhelésben, a laikosság belső sugár!Jerhelésében szerepet játszó, természetes környezeti radionuklidok is, eredetüket tekintv·e lehetnek kozmogének és primordiálisak.
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2.1. Kozmogén radionuklidok okozta

belső

sugárterhelés

Ebben a csoporbban a :3H, íBe, 11'C és 22Na radionuklidok érdemelnek említést, de az emberi szövetek belső sugárterhelése szempontjából csak a !r.Cnek van jdentösége. A bioszférából az ember számára hozzáférhető szén specifikus aktivirtását 6,13+0,03 pCi/ g-ra tesziik. Ez az egész testre vona:llkoztatva, évi átlagban 1,3 mrad sugártetihelést eredményez. A vöröscsontvelő és az
endosteum sugárterhelése ennél kb. 500fo-kal nagyobb, a tüdöszövebé és a gonádoké pedig kisebb lehet.

2.2. A primordiális radionuklidok okozta

belső

sugárterhelés

Az emberi szervezet belső sugárterhelésének legfontosabb forrása a kálium természetes radioaktív izotóp ja: a 40K, amely a táplálékkal kerül a szervezetbe. Eszenciális elem lévén, homeosztati<kus szabályozás alatt áll. Atlagos
felnőtt férfi testének kálium-koncentrációja 2 g/kg, amelynek 0,0118°/o-a radioaktív 4°K. Ez a 4°K-koncentráció az egész testre vonatkoztatva és évi átlagban 15-17 mrad sugárterhelést okoz, de a vöröscsontvelő sugárterhelése elérheti a 27mrad értéket is.
Az urán- és tórium-sor radionuJklidjai közül messze kiemelkedő jelentő
sége van a lakosság sugárterhelésében a 222 Rn és 220 Rn rövidéletű és alfasugárzó bomlástermékeinek. Koncentrációjuk különösen zárt. rosszul sZJellőző
épületekben gyorsan emelkedik, és belégzésük az emberi légutak jelentékeny
sugárterhelését eredményezi. Az épületek bdső légterének radon-'l wncentrációját főleg az építőanyagok 22öRa és 232 Th-tartalma határozza meg. A 222Ra
bomlástermékei átlagosan 30 mrad/év, a 220 Rn bomlástermékei pedig 4
mrad/év dózis-terhelést jelentenek az egész tüdő szövetére, de a bronchiolusok
epitheliumának sugárberhelése ennél akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet.
Mindent összegezve, a lakosság évi átlagos sugárterhelése a természetes
környezeti forrásokból az alábbiak szerint alakul:
A LAKOSSÁG ÁTLAGOS SUGARTERHELÉSE
TERMÉSZETES KÖRNYEZETTÖL
(mrad/év)
Külső

sugáriorrások

A sugárterhelés forrása
Kozmikus sugárzás
Földkérgi sugárzás
Összesen
Belső

Csontvelő

Tüdő

Csontfelszín

28
32
60

28
32
60

28
32
60

28
32
60

27

17

15

15

0,4
9
24.4
84-85

0,2
2
17,2

Gonádok

sugárforrások

Kálium-40
Radon-222, radon-220
és leányelemeik
Más radionwklidok
Összesen
Mindössze

0,4
4
31.4
91-92

34
1,5
52,5
110-115

77~78
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Kiselőadások:

39. NIKL L, SZJANYIK B. L.
(OSSKI, Budapest)
A kozmikus sugárzás hazai dózisintenzitásának meghatározása.
.
40. KERESZTES P.
(OSSKI, Budapest)
Az uracil radiolizisekor l<eletkező termékek kromatográfiás vizsgálata.
41. GALLYAS A., PELLET S.
(OSSKI, Budapest)
T helper lymphocyták sugárezékenységének vizsgálata.
42. HOLLAND J., KÖRÖSI L.
(OSSKI, Budapest)
Membránhoz kötött riboszómák fehérjeszintézisének sugárérzékenysége.
43. BBNKO GY.
(OSSKI, Budapest)
Dipeptid-szerkezetű vegyületek hatása besugárzott állatok túlélésére és
teljesítőképességére.

44. GUNDY S.
(OSSKI, Budapest)
Sister chromatid exharzge gyakoriság a sugárveszélyes munkakörben dolgozó szemelyek periiériás vér limfocitáiban.
45. MASCHEK T.-NÉ, NEMESNÉ LACZAY J.
(OSSKI, Budapest)
A légköri aerosol radioaktivitásának vizsgálata.
46. NEMESNÉ LAOZAY J., SZTANYIK B. L. SZABO ZS., VANICSEK L.
(OSSKI, Budapest)
Az atomerőműből a légkörbe kibocsátható radioaktivitás meghatározás.
47. KURCZNÉ CSIKY L, SZTANYIK B. L. RAKV ACSNÉ SZABO O.,
BÖKORI E., CSEPREGI T., FÉKETE B. .
(OSSKI, Budapest}
.
.
A magyarországi Duna-szakasz radio.aktív szennyezettsége.
48. HOLLAND ].-NÉ
(OSSKI, Budapest)
A dunai fonalas algák radioaktív szennyezettségének vizsgálata.
49. SZABO ZS., SZTANYIK B. L. VANieSEK L.
(OSSKI, Budapest)
Az atomerőműből a Dunába kibocsátható radioaktivitás meghatározása.
50. STUR D., VARTESZ V., FEKETE B.
(OSSKI, Budapest)
A paksi atomerőmű környezetéből származó talaj- és növényminták radioaktivitása.
51. VANICSEK L., CSEPREGI T., FEKETE B., RÖKA O.
(OSSKI, Budapest)
Környezeti minták gamma-spektrometriás vizsgálatával szerzett tapasztalatok.
52. CSEPREGI T., ROKA O.
(OSSKI, Budapest)
Környezeti radiojód-szennyezés nyomonkövetése gamma-spektrometriás
módszerrel.
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53. SZABO L. D., KERESZTES P., BENKÖ A.
(OSSKI, Budapest)
Mikrohullámú sugárzás hatása csirkeembrióra.

VARGA P. LASZLO, KÖTELESNÉ KUBASZOVA TAMARA,
SZABÖNÉ KÖVECSJES MARIA, KÖTELES GYÖRGY
(OSSKI, Budapest)

IONIZALó SUGARZAS OKOZTA SEJTMEMBRAN-FELULETI VALTOZASOK
KIMUTATASA
(Referátum)
A sejt membrán rendszerére, annak öss:őebébelére és fuillkciójára vonatkozó
legújabb ismeretek újra felvetebtek számos .elméleti és gyakorlati jelentőségű
kérdést a membránolk sugárbiológiájában (1). Ehhez kapcsolódó koráibbi vizsgálatokban autoradiográfiás módszerrel kimutattuk (1 . ábra), hogy az ionizáló

1. ábra: Egér vérsejtek 3H-concanavalin A kötésének kimutatása autoradiográfiás
módszerrel
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sugárzás jelentősen befolyásolta egy lektin, a triciált concanavalin A ('lH-ConA)
kötődését az in vitro tenyésztett emberi fibroblasztok és egerek vérsejteinek
felülebéhez (2,3). A dózis-függő változások igen korán, a besugárzás utáni első
3 órában léptek fel, és átmenetinek bizonyultak A különböző vérsejtek eltérő
sugárérzékenységet mutattak még egy sejtpopuláción belül is. Az izolált trombocita szubpopulációk esebén például, a felületi változások különböző m~rték
ben fordultak elő, ami összefüg-g ésbe hozható a sejtek koreloszlá~ával. In vivo
besugárzott egér vörösvérsejt ghost-o<kon és eg-ész sejteken felvett Con A kötődési kinetika hasonló lefutást mutatott, mely adat az ionizáló sugárzás ·k özvetlen membrán-hatását bizonyította.

%of CONTROL
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s

2. ábra: Emberi vérsejtek :JH-concanavalin A kötése különböző dózisú in vitro röntgen-

besugárzás után 3 órával

Emberi trombocitákkaL limfocitákkal és vörösvérsejtekkel végzett ,k ísérletekben tisztáztuk az abszorbeált dózis és a kötött radioaktivitás mennyisége,
azaz a lektinkötő helyek száma köz.ötti összefüggést in vitro besugárzás után,
0.1-5 Gy dózistartományhan (4,5). A három sejtféleségre vonatkozó eredmények összehasonlító értékelése alapján lehetövé válik az abszorbeált dózis megközelítő becslése: 0,1-0,5 Gy tartományban csak a trombocirták reagáltak fokozott 3H-ConA kötődéssel, 0,5-2 Gy tartományban a tromoodtákkal párhuzamosan a limfociták is nagyobb mértékben kötötték a lek:tint, míg 2-5 Gy
között a vörösvérsejtek membrán zavara is tapasztalható volt (2. ábra).
A sugárzással előidézett membránperturbáció átmeneti volta miatt, annak
gyakorlati kimutathatósága érdekében, b2·v ezettük a sejtek glutáraldehiddel
való fixálását a besugárzás utáni időpontokban a membrán állapot g.tabilizálása céljából. A dózisfüggő funkcionális membrán elváltozások, valamint a vér-
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sejtek hozzáférhetósége lehetövé teszi a jelenség al:k almazá:sát egy új elvi alapokra épített, a sugárhabást jelzó biológiai indikátor kidolgozásában.
1

1. Köteles, G. ]., 1979, Atomic Energy Review, 17, 3.,
2. Köteles, G. J., Kubaszova, T., Varga, L. 1976., Nature, 259, 507
3. Kubaszova, T., Cs álky, L., Köteles, G. ]., Varga, L., SztJany~k, B. L. 1977,
Proc. IV th Int. Congress of IRPA, Paris, France
4. Kuhaszova, T., Varga, L. P., Köteles, G . ]. 1981, Init. ]. Radiat, Biol., nyomtatásban.
5. Kubaszova, T., Köteles, G . ]. , Varga, L. P. 1981, Int. ]. Radia't. Biol., nyomtatásban.

Kiselőadások:

54. GACHALYI A., NAMÉNYI ]., FEHÉR I., VARGA P. L.
(OSSKI, Budapest)
85Sr-retenció vizsgálata egésztest-besugárzott és adszorbensekkel kezelt
patkányokon.
55. NAMÉNYI ]., GACHALYI A., FEHÉRI., VARGA P. L.
(OSSKI, Budapest)
Intratracheálisan beadott ilfiSr tüdődepozíciójának vizsgálata patkányokon:
56. CZÉH G.
(POTE Biofizikai Int. Pécs)
IdegingerlésseJ kiváltott extracelluláris káliumszint-változás elemzése a
béka gerincvelőben.
57. ERDÉLYI L.
(JATE Összehasonlító Élettani Intézete, Szeged)
Leu-enkeialin hatása csiga (Helix pomatia L.) neuronjaira.
58. LAKATOS T.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Spinjelzett prokainszármazékok hatása békaideg műkődésére.
59. HARCITTAI P.
(MTA KFKI Budapest)
Szinaptoszóma membrán potenciál vizsgálata optikai módszerrel.
60. KOVACS V., KATONA Z.
(ELTE Atomfiúkai Tanszék, Budapest)
A vegyi lumineszcenciás módszer alkalmazása a Se-methionin antiradikális aktivitásának tanulmányozásában.
61. KATONA Z., KOVACS V.
(ELTE Atomfizikai Tanszék, Budapest)
V egyi lumineszcenciás módszerek biofizikai alkalmazásának néhány kérdése.
62. KUTAS L.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Pyridoxin és sziírmazékai radiolumineszcenciájának vizsgálata.
63. BICZÖ G.
(MTA KKKI, Budapest)
Lehet-e a hipotetikus közbülső állapotoknak szerepe egyes biomakromolekulák müködesi mechanizmusában?
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64. BATHORI GY.
(SOTE Biofizikai Intézete, Budapest)

Lipid vezikulák vizsgálata Fourier transzformált inlraspektrofotométerrel.
65. ANTAL S.
(OSSKI, Budapest)
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GER és RBE meghatározása 250 kvp Rtg és hasadási neutron besugárzás
után.
SOóS J
(SZBK Biofizikai Intézete, Szeged)
Biológiai jelentőségű kromofórok LD (lineáris dikroizmus} spektroszkópiája.
DARÓCZY A.
(VT Kórház, Aj.ka)
A Primycin és kölcsönhatásainak derivatív impulzuspolarográfiás vizsgálata.
SZÖLLÖSI J.
(DOTE Biofizikai Intézete, Debrecen)
Élő sejtek vizsgálata iluoreszceindiacetát hidrolízissel.
SZABÓ G. ifj.
(DOTE Biofizikai I111tézete, Debrecen)
Élő sejtpopulációk festéldelvételének ilow-fluorimetriás vizsgálata.
TRÓN L.
'
(DOTE Biofizikai Intéze~e, Debrecen)
Molekuláris kölcsönhatások vizsgálata iényszórásos módszerrel.
MATKÓ ].
(DOTE Biofizikai Intézete, Debrecen)
A triptofán és piridoxálioszfát fluoreszcencia, valamint kölcsönhatásuk
vizsgálata a fos z foriláz b enzimmolelwlában.
GASPÁR R. ifi.
(DOTE Biofizikai Intézete, Debrecen)
Módszer nagyméretű szerves és biológiai szempontból jelentős molekulák
számítására, pszeudopotenciált fragment számítások modellvegyületekre.
LACZKÓ I.
(MTA SZBK Biofizikai Intézet>;;~, Szeged)
Napenergia hasznosítás a kék-zöld algák fotoszintetikus H 2 termelésében.
MARÓTI P.
(JATE Biofizikai Tanszék, Szeged)
A fotoenergia veszteségi mechanizmusai a fotoszintézis oxigén-fejlesztő
rendszerében.
ORMOS P., KESZTHELYI L.
(MTA SZBK Biofizikai Intézete, Szeged)
Fotoelektromos és abszorpciókinetikai mérések összevetése a bakteriorodopszin fotociklusában.
LÖRINCZI D.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Az aktivációs hő vizsgálata beka harántcsíkolt izmokban.
PÓCSIK I.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Az izomvíz párolgási hőjének vizsgálata.

78. MASSZI GY., KOSZORUS L..
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Vízkötés és molekulaméret összefüggése etilénglikol származékoknáL
79. VETÖ F.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Kísérlet a víz transzportlzőjének meghatározására növényi és állati szöveten.
80. ARADI F.
(POTE Központi Labor, Pécs)
A koffein önasszociációjának hatása a koffein/nátriumbenzoát komplex
kepződésére. Mágneses protonrezonancia vizsgálat.
81. BELAGYI J.
(POTE Központi Labor, Pécs)
Szaturációs transzfer EPR mérések glicerinezett izomrostokon.
82. GRÖF P.
(POTE Biofizikai Intézete, Pécs)
Glicerin-extrahált izomrostok EPR spektrumainak orientációs függése.
83. PALLAl G.
(POTE Központi Labor, Pécs)
Emberi szemlencsék vizsgálata spin szonda EPR módszerrel
84. TROMBITAS K.
(POTE Központi Labor, Pécs)
A rovar repülőizom myoiilamentu112ainak ultrastruktúrája.
85. LAKOS I.
(SOTE I. Anatómiai Intézete, Budapest)
Vizuális reprezentáció és képelemző egységek a látókéregben.
86. HORVATH L.
(MTA SZBK Biofizikai Intézete, S~eged)
Spin jelölő vizsgálatok búzák fagytűrőképességének membrán szinten történő leírására: horneaviszkózus adaptáció.
87. .MrSIK S., NAGY G., EIFERT J.
Szőlészeti és Borászali Kutatóintézet, Kecs~emét)
Fagykezelések hatására bekövetkező biofizikai, biokémiai és fiziológiai
változások vizsgálata fagyérzékeny szőlőfajtán.
88. FARKAS GY.
(OSSKI, Budapeslt)
Standardizálási módszer, a növekedés által megváltozott patkányszervek
relatív radionuklid-kancentráció jának összehasonlítására.
89. FOLKMANN ZS., FEHÉR I.
(OSSKI, Budapest)
A Heinz-test szám változása besugárzás után.
90. VITTAY P.
(Orvostovábblképző Intézet, Budapest)
Az orvosi ikonográfia néhány alapvető jellemvonása.
91. GREGUSS P.
(BME Alk. Biofizikai Labo'l", Budapest)
Nem-adekvát stimulusú képkiértékelés lehetőségeiről (virtuális ikonográfia).
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4. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK

A MAGVAR BIOFIZIKAI TARSASAG TUDOMANYOS RENDEZV!:NVEI

A társaság tagságának jelentős részét érintő tudományos rendezvényünk
a Magyar Biofizikai Társaság kétévenként megrendezésre kerülő vándorgyű
lése. E rendezvény keretében a hazai biofizikai kutatások legújabb eredményeinek széles skálája kerül bemutatásra.
Új tipusú rendezvényne'k számít nagyrendezvényeink sorában az 1979.
szeptember 25-28. közótt Visegrádon ta·r to 1:1t UBIOMED-IV. Ezen els6sorban
a szacialista ország'Ok ultrahang-szakértői gyűltek össze tapasztalat- és info·rmációcserére, de számos nem szadalista ország ultrahang-szakembere is ott
volt a 110 fő résztvevő között. A konferencia szervezésében ultra:hang-szekciónkon kívül a BME Alkalmazott Biofizikai Laboratóriuma vett részt. Az elhangzott 40 előadás anyaga a konferencia kétlkötetes kiadványában jelent meg.
(Részletes beszámolót lásd ezen Értesítő 10. fejezetében.)
A vándorgyűlések közti időszakokban a legfontosabb társasági szakmai
rendezvények a hagyományos klubdélutánok.
Rendszeres megszervezésüket általában szekcióink vállalták magukra, és
ezek keretében biztosítják a szűk ebb s za,k területen dolgozó kutatók közötti
közvetlen információcser ét. Esetenként e rendezvények keret,ében szálaltattunk
meg olyan előadókat is, akik a szakma hazánkba látogató neves ·k ülföldi kép1

viselői.

A jelen beszámolási periódusban (1978-1980) az alábbi ilyen típusú rendezvényekről

adhatunk számot.

1979. január 29.: MBFT, MBKT, ELFT közös rendezvénye.
Szimpoziummal egybekötött kiállítás: Lézerek, elektrooptikai készülékek
és berendezések.

1979. június 12.: Vitadélután
A számítógépes tomogr áfia jelenlegi helyzete, perspektívái, hazai feladatai.

1979. október 18.: B. Pullman: A makromolekuláris s:cerkeze t hatása a nukleinsavak reakciókészségére.

1979. november 23.: Ultrahang-szekció ülése.
Szebeni A.: Beszámoló az ultrahanggal vezérelt punkció tanfolyamróL
Stock I., S:cebeni A.: Beszámoló a 3. európai ultrahang-kongresszusróL
Bertényi A.: Beszámoló a 4. ultrahang-világkongresszusróL

1980. február 29.: Ultraltang-szekció ülése.
Lengyel M.: A kétdimenziós echokardiográfia jelentósége.
Kárpáti M .-Fehér Gy.: Dóppler-szonográfiás és reográfiás tapasztalatokról.
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1980. március 6.: Ikonográfiás munkacsoport ülése.
Vittay P.: Az ikonográfia orvostechnikai problémái.
Keszthelyi L.-né: Detektorok, szcintillátorok a kamratechnikában és a tomográfia.
1980. március 26.: Sugárbiológiai szekció-Magyar Elektrotechnikai Egyesület
együttes ülése.
Predmerszky T.: Bevezetés.
Masszi Gy.: Szabad és kötött víz vizsgáiata mikrohullámmal.
Ballay L. : Mikrohullámú sugárzások dozimetriai kérdései.
Fehér I.: Mikrohullámú besugárzás hatáJSa emlős sejtekre.
Szabó L. : Mikrohullámú sugárzás hatása csir:ke-embriókra és maikromol,ekulálkra.
Vámos L.: Egészségvédelmi előírások elvi alapjai.
1980. november 14.: Ultrahang-szekció ülése.
Harmat Gy.: Újszülött- és csecsemőkoponya kétdimenziós ultralhang vizsgálata.
Szebeni A.: Beszámoló a p11ágai hasi diagnosztikai kongresszusróL
Beszámoló a berlini Humboldt Egyetem ultrahang-központjáróL
A szaikmai p11og,r am változra tosságán kívül szembetűnő új vonásként jelentkezik a tudományos rendezvényeik szervezés,ében is az interdiszciplinaritás,
hogy ti. rt öbb ízben más, MTES.Z-en belüli, ill. azon kivüli tár,sa:sággal együtt
rendeztük a klubdélutánoka't.
Szakmai rendezvényeink másik formája az utóbbi időben van kialakulóban. Bizonyos speciális sza,k mai kérdések ui. gyakran egy-egy szekción belül
i•s csupán néhány, közvetlenül az ad01tt problémával foglalkozó kutartót érintenek. Ezek számára viszont nem elhanyagolható információcsere-lehetőséget
jelenthet egy-egy, a szóban forgó szakterületet müvelő külföldi kutató látogatására. Ilyen alkalmakat mindig igyekeztünk megragadni, és szakmai szemináriumok (rövid bevezető előadás, majd hozzá csatlakozó diszkusszió) rendezésével igyekeztűnik hozz;ájárulni egy-egy szükebb 'SZ'akterület ápolásá:hoz. A
jelen időszakban az alábbi szemináriumokat szervez;tük:

1979. december 5.: V. R. Malik-Adannjan : A penicillium vitale-ból nyert kataláz 3,5 A feloldású röntgen-vizsgálata.
1979. december 11.: B. I. Khodorov: Az ideg-membrán Na-csatornáina:k biofizikai és mo1ekuláris farmakológiáj-a. ·
1979. december 18.: R. L. Kayushina: Az immunglobulin G kisszögű röntgendiffrakciós vizs,gálalba.
1980. szeptember 15-17.: A napenergia hasznosítása kerekasztal-konferenciához csatlakozó metodikai ill. elméleti szemináriumokat tartotbak:
V. I. Skulachev
A. Kostyuk
N. Abdula}ev professzo~ok.
A felsorolt rendezvények azt mutatjáik, hogy társ'a sági aktivitásunk a biofizikaszámos ágára kiberjed. A témák között vannak klasszikusnaik mondható
területek és vannak olyanok, amelyek müvelésében nemcsak hazai, de nemzetközi vi•s zonylatban is úttörő szerepet ját szunk.
Nem lenne teljes azonban a tudományos rendezvényekről tartott beszámoló, ha még ké:t fontos eseményről meg nem emlékeznénk.
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1980. május 7. és 8-án az MTA köz.gyűlése keretJében az MTA matematilkai és
fizikai tudományok, valamint az orvosi tudományok, to~ábbá a biológiai
tudományok osztályának együttes tudományos ülése az "Új vonások a
biofizikában" témát tűzte napirendre. Az előadók a hazai b1ofizika vezető
kutatói voltak, akik között társaságunk elnökségéből ill. tagságából is
többen helyet kaptak. A két délelőbtöt kitöltő program jól reprezentálta
a hazai biofizikai kutatások igényes, nemzetközi viszonylatban is élenjáró
eredményeit. (Részletes ·b eszámolót lásd e fejezet további részében.)
1980. júliusában zajlo,t:t a nemzetközi fiziológus kongresszus, amiben a membrán-szekció, valamint több szait;ellita szimpozium szervezése révén társaságunk (elnökségünk) több tagja aktívan kivette részét. Ez a tény egyébként felhívja a figyelmett arra is, hogy a biofizika mint az életfolyamatok
alapjait képező jelenségekkel, folyamatokkal foglalkozó tudomány egyre
inkább tért hódít az olyan klasszikusnak számirtó tudományágak művelé
sében is, mint a fiziológia . (Rövid ismertetését lásd a 10. fejezetben.)
Rendezvényeink felsoroláts ához szeretnék még néhány értékelő megjegyzést fűzni. A szekciókon ill. munkacsoportokon belül a 1kutatók s~akmai összefogására irányuló törekvésünk eredményesnek bizonyult. Ezt tükrözték a többségükben szekcióink által rendezett vitadélutánok. - Altalánosságban pedig
a rendezvényeken bemutatott eredményeket tekintve azt mondha:tjuk, hogy
társaságunk 20 éves tevékenysége ugyancsak eredményes volt; a hazai biofiúkai kutatások élvonala eredeti ötletekben, azok egzakt megvalósításában
nem marad el a világ,gz.ínvonal mögötr.
RONTO GYÖRGYI,
az MBFT főtitkára

SUGÁRVÉDELMI TOV Á'BBKÉPZÉSEK
(Mátrafüred, 1978. - Kecskemét, 1979. - Tihany, 1980.)
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat sugárvédelmi szakcsoportja a sugárvédelmi to·v ábbképzés érdekében immár csaknem két évtizede, időnként tanfolyamokat sze:rvezett. 1976 óta rendszeressé vált, hogy éven'te március-április
hónapokban egy-egy 3 napos sugárvédelmi továbbképző tanfolyam kerül megrendezésre, távol a munkahelyektől, valaihol vidéken: 1976-ban Visegrádon,
1977-ben Dobogókőn, 1978-ban Mátrafüreden, 1979-ben Kecskemében és 1980ban Tihanyban.
A tanfolyamokon egyrészt felkért előadók ismer tették a •s ugárvédelem
nemzetközi s~kon törbént új eseményeit, fejlődési irányait, másrészt fórumct
kaptak hazai kutatóink, hogy rövid előadásokban, posz:t erek útján ismertessék
új eredményeiket és mód nyíljék azok megvitatására.
E tanfolyamok igen kö21kedveltek lettek, amit az is bizonyít, hogy a résztvevők létszáma erősen a technikai okok'b ól kívánatos 100 fős maximum fölé
emelkedett.
Az 1978. évi tanfolyam előadásai - tszámUJk zárójelben feltüntetve - a
következő témákkal fog lavkeztak: a hazai és nemzetközi sugárvéddem összehasonlítása (4), szilárdtest nyomdetelktorok dozimetriai alkalmazása (4), SIegységek, új mérőberendez:ések (2), munkahelyi sugárvédelem (5), termolumineszcens dozimetria (6), környezetellenőrzés (6).
1
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Az 1979. évi tanfolyam tematikája: munkahelyi sugárvédelem (6), orvosi
sugárvédelme (4), szilárdbest dozimetria (8), környezetellenőrzés (8).
Végül az 1980. évi tanfolyam tematikája: dozimetria (10), sugárvédelem
a gyógyászatban (4), reaktorok sugárvédelme (2), sugárvédelmi műszerek (3),
publikációs tevékenység a sugárvédelemben (1), :környezetellenőrzés, hulladékkezelés (9).
gyóg~kezelés· ek

BOZÖKY LASZLÖ

ORSZÁGOS LUMINESZCENCIA NYÁR l ISKOLA
(Szeged, 1978. - Debrecen, 1979. - Budapest, 1980.)
Az Országos Lumineszcencia Nyári Iskoláik sora 1978-ban kezdődött. Szeged, 1978. augusztus 31.-szepbember l.; Debrecen 1979. augusztus 27-29.;
majd Budapest 1980. augusztus 25-26. Ezeken általában hazánk mintegy húsz
intézményének munkait:ársai vettek részt és számos olyan előadás hangzott eL
amely a biofizika körébe sorolható. Szegeden a lumineszcencia biofizikai kutatásban való alkalmazásáról, a s•e jtek és molekuláris kölcsönha:tá:sok viZ1sgálatára vonatkozó emis•s ziós ,aniz.o trópiai alkalmazásdkról hangzottak el előadá
sok. Debre·c enben a lumineszcencia biofizikai, biológiai alkalmazásának köre
még nagyobb mértékben szerepelt. A környezetszennyeződés vizsgálatának lumineszcencia spektroszkópiai módszerei, a fotoszintetizáló rendsz·e1'ek fluoreszcencia indukciójából nyerhető információk, a fluorimetriás vizsgálata szerepeltek az iskola temahkájáoban. A budapesti nyári iskolán főleg a polarizált lumineszcencia alkalmazásai köré csoportosultak az előadások. A polarizált lumineszcenci alokalmazásai, a késteltebett lumineszcencia és terrnolumineszcencioa,
valamint a bakteriorodopszin •spektrosZJkópiai vizsgálatai mellett jelentős biofizikai irányú területnek tekinthetők az ionizáló sugárzások és a termolumineszcens anyagok dozimetriai problémáival foglalkozó beszámolók.
A nyári iskolákorr közel 80 előadás hangzott el, közöttük nagyobb al•k almazási 'berületeket átfogó ismertető jellegűek, és a hazai lumineszcencia kutatás aktuáli:s eredményeit ismertletö rövidebb előadások. Az elmúlt 3 év alatt
sikerült a különböző intézményekben folyó munkákat kölcsönösen megismerni
és a kapcsolatokat felvenni, az együttműködés lehetőségét feltárni.
SZALAY LASZLÖ

MEMBRÁN-TRANSZPORT KONFERENCIÁK SüMEGEN
(1979-1980)
A Magyar Biofizikai Társaság 1978. évi Értesítőjében már beszámoltullik a
magyar membránkutatók 1972-ben alapított szakmai fórumáróL a tthanyi,
majd 1977 óta sümegi talállk ozókról. Négynapos konferenciáinkat azóta is minden év májusában rendszeresen megrendezzük.
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Az 1979. május 15. és 18. kö2lött lezajiott 9. membrán-transzport konferencia, valamint az 1980. május 13. és 16. között lezajlott 10. membrántranszport
konferencia igen sikeres rendezvény volt. A részvevők száma mind:két alkalommal 100 fő körül volt az ország minden részéből. A konf-erenciák felépítése
sokat fejlődött az évek során és bátran elmondha:bjuk, hogy most már megtaláltuk az optimális felépítést. Az első napon általában nagyreferátumok
hangzanak ei egy-egy izgalmas, minden'k it .érdeklő kérd ésről (ilyen előadás
volt pl. az 1980. évi konferenciánkon. Damjanovich profes<Szor előadása a
membránreceptorok mozgásának egyensúlyi flowfluorimetriá•s analízisérőL
vagy Némebb Anna előadása a membránfúzióról). Egy délelőttötszánunk minden alkalommal egy nagyobb kutatócsoport munkabeszámolóina'k meghallgatására (1979-ben a DOTE Élettani Intézetének kutatói, 1980-ban pedig a SOTE
Biofizikai Intézetének munkatársai számoltak be kultatási eredményeikről). E
mellett egy-egy délelőttöt szánunk nagyobb szakterületek megismerésére és
részletes megvitatására. 1980-ban pl. meg!:árgyaltuk a " Növények és a stressz"
témakört, melynek vitaindító előadásait az ELTE é3 a JATE Növé nyélettani
Tanszékeinek, valamint az SZBK Biokémiai és Biofizikai Int ézeteinek kutatói
tartották. A másik ilyen témánrk 1980 ~ban a " Sejtkapcsolatok é3 transzport
folyamatok összefüggése a központi idegrendszerben" volt, melynék előadói
szegedi kollégák voltak a Szegedi Orvo•s tudományi Egyetemről, valamint az
SZBK Biokémiai IntézetébőL
1978 óta egy igen jól bevált újítást honodtottunk meg konferenciáinkon.
Megszüntettük a 10 perces kiselőadásokat és helyette bev·e zettük a posberek
rendszerét. Minden évben 30-40 pos tert vitatunk meg rkét délután folyamán
igen nagy érdeklődés közepette. Bevezettük a posterbíráló bizottság rendszerét: a konferencia zárásakor ez a bizottság értékeli a postereik szakmai színvonalát és a legközelebbi évben a legsikeresebb posterszerzőket kérjük fel 60~80
perces referátum tartására.
GARDOS GYÖRGY

A MEMBRÁN-TRANSZPORT-KUTATÁS HELYZETÉNEK ÁTTEKINTESE
AZ MTA BIOFIZIKAI BIZOTTSÁG üLÉSÉN
(1980. január 29.)
A Biofizikai Bizotts ág határoza tának m egfelelően röviden ös szefoglaltuk
szakterületünk néhány fontosabb k érdésének nemzetközi helyzetét:
A biológiai anyag, energia ·stb. transzport óriási terület. Nem foglalkozhatunk minden aspektusávaL ElsÖ>sorban a sejtszin:ten lejátszódó anyagtranszport
főbb biofizikai problémáit tekintem át, melyek nem tartoznak a Biofizikai Bizottság egyéb munkacsoportjainak (izommúködés, ingerüle tkutatás, radiobiofizika, fot!:obíológía, k vantumbiológia, elméleti biofizika) hatásköré be. Bizonyos átfedés azonban elkerülhetetlen.
1. Megállapítható, hogy a nemzetközi tudományos rendezvények tematikájának középpontjában - az előadások számának arányát tekintve - a membrán-transzport jelenségek állnak Pl. a kyotói VI. nemze'!!közi biofizikai kongresszus (1978) 48 pos,t er gyűl éséből ll a membrántranszport kérdésével foglalkozott. Jelentősek a transzporttal •kapcsolatos KGST-IUPAB nemzel:lközi ren-
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dezvényetk, pl. Round Table Conference on the R ole of W ater and InaTganic
Conshtuents in Biologkal Systems, Budapest, 1978; The fiifth Winber School
on Biophysics of Membrane Trans port, Michalovice, Lengyelország, 1979;
Symposium on Enerf}'etics and Regulation of Membrane Transport, Prága,
1979.
2. A különböző nemz:ellközi kutatási együttműködéseik egyiik fő témája az
ooyag·t ranszport. Pl. a KGST Biofizikai Együttműködés eddigi 5 főirányána'k
egyi·k e "A membránműködés fizi!kai-kémiai és energetikai alapjai". Ehhez jön
a köve~kező periódusban 6. fő~rányként a "Viz a biológiai rend!szetiekben". Az
UNESCO európai és észak-amerikai régiójánaJk területén 'k utatási együttmű
ködés indult meg 3 témában, amelyek közül kettő: "Membrán és transzport"
és "A víz biológiai •s zerepe" munlkaosopol'tunik témájához is tartozik
3. Az utóbbi évek nemzetközi folyóirat- és könyvkiadásának nagyon tekintélyes hányadát képviselik az anyagtranszp ort kérdéseivel foglalkozó munkák, pl.: Irodalom.
4. Messzemenően egyebértve azzal a felfogással, hogy a biológiai alapproblémából kell •k iindulni, a biológiai anyagtranszport számtalan megoldatlan kérdéséből - az egysejtűek pulzáló vakuolumainaik hipoozmoti'kws folyadéktranszportjától a növényi fagyállóság és kriobiológia transzport problémáig
stb. - most csak néhány különösen izgató és az irodalomban is előtél'ben álló
kérdést emeleik ki.
a) A Thermobia nevű rovar (Thysanura, fire-brat) anális zsákján át a
45% l'elaitív nedvességta11talmú levegliből vizet képes felvenni, amíg él. Az elpusztult rovar ugyanitt kiszárad. Testnedvei kb. 0,3-0,7 ozmólosak. A 4·5%
relatív nedvességtartalmú levegő kb. 44 ozmólos, azaz kb . 1100 atm. ozmózisnyomású oldattal lenne egyensúlyban, vagy kb. 0,2 g víz/ l g száraz gela:tina
gélleL A telített NaCl oldat csak 75% relatív nedvességgel tart egyensúlyt.
Mi a víz adszorpciójának és a testnedvekbe továbbításán~ mechanizmusa?
(Phillips, J. E. _1977 in Jungreis et al. 333. old.)
b) A tengeri madarak, hüllbk sómir~gye, egyes halfajok kopoltyúja, a
mosZJkitólárva rectuma, az Artemia (shrimp) rák tömé'ny sóoldatot választ ki,
hogy a 2X-18X kisebb belső ozmolalitását fenntartsa. Hogyan? (1. előbbi és
Peaker 1975).
c) Az anyagcsere energiával hajtott "pumpának" elismert vékonybél, vesetubulus, hélkabőr stb. felszívó működésének mi a mechanizmusa? G. N. Ling
1965 (Ann. N. Y. Acad. Sci. 125, 409.): " ... the Na-pump was proposed. This
was a very reasonable assumption at the time it was introducted, since similar
'pumps' for Na+ and for nonelectrolytes undowbtedly operateacross such biolagical 'membranes' as intestinal mucosa, frog sikin and kidney tubules, etc., at
expense of metabolic energy."
5. A biológiai al.approhlémákat sejtszinten vizsgálva eljutunk az ortodox
"membrán" (oldat, steady-state, pumpa) és "asszociációs" (kvázi kristályos,
equilibrum, iholista) teóriák közötti viták közp onti kérdéséhez. Ilyen vita zajlott le a Science 193, 528. 1976 és a Trends in Biochemistry 1977 októberi
(N225-N227. old.) számának hasábjain. Míg a többségi felfogást képviselő
membránpumpa hívei azt a (NA++K +)-ATPáz-zal azonosítják, ·bisztitani és
lipid vesi:kulákba beépíteni, működési mechanizmusát vizsgálni (ko:nfonnációs flip-flop, vagy gating mechanizmus, a csaton1ák mibenléte, fajtái stb.)
töt'ekszenek, addig a Msebbségi equilibrum felfogás hívei a kation pumpát termodinamikai képtelenségnek tavtjá!k, elveti'k és a citoplazma~komplex elsődl e
ges sz;erepét hangsúlyozzák.
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Számomra úgy tűnik, hogy erősödik egy harmadi·k irány, amely - ha nem
is expressis verbis -, de lényegében a megoldást a tények újraértékelésében
és új adatok alapján történő maga s abbszintű is-is szintézisben látja (pl. Hechter: Ann. N. Y. Acad. Sci. 125, 625, 1965; Coolke és Kuntz 1974; G. B. Kolata:
Science 192, 1220. 1976. sth.).
6. Mind általánosabbá válik anna;k fe1ismevése, hogy a víz a metastabilis
biostruktúrák egyik integráns alkotója lehet. Emst, TroSihin, Ling, SzentGyörgyi stb. úttörő munkái után ennek figyelembevétele fokozódik. Pl.
" . . . possi!bly the most important site of organi~ed or immobilized water is
the cell membrane itself" (House 1974). A membrán szÜikitő hatással rendelkező antamaJnide nevű ciklikus dekapeptid a röntgenkris~tallográfiás adatok
szerint belsejében 3 db szilárdan kötött vízmolekulát tartalmaz. Ezek a vízhidak stabilizálják sbruktúráját. Al!káli fémmel cserelődve e vízkomplex fém
komplexbe megy át (I. L. Karle in Tostesorr 1978. 147. old.). "Organized water •structures play a fundamental part in controlling the direction of biochemical aotivities, since changes in randomnes·s of the water solvent can be sufficiently great to controll the magnitude of the positive entropy contributien
essential for spontaneity of reaction." Vízhidak konformációt létesítő szerepe
stb. (Lewin 1974). Mikroorganizmusok vízvissza~artása szárazságban NMRrel viz~gálva (S. I. Aksyonov, AbstractsKyorto 1978. 159. old.). Visszazárt ghostokban a külsővel egyező összetételű oldat mikrovi:szikozi.t ása 2,3X nagyobb
a külső oldaténál spin labellel mérve (P. D. Morse, Abstracts Kyoto 1978. 214.
old.) . Stb.
7. A nemze!Jközi irodalomban jelentő s s~erep jut az egyes transzportfolyamatokat utánzó modellek kidolgozásának enzimek beépítésével (pl. L. E. Hokin in Tostesorr 1978), továbbá a s·ejte<k és membránok fuzionáltatásának A
molekuláris szintű változásc•k felderítésére a legkorszerűbb metodilká:kat alkalmazzák: pl. Fluorescence Correlation Spectroscopy, Fluorescence Photobleaching R:ecovery, NMR, ESR CD, ORD stb. "The effectíve coupling of metabolic mysteries of modern biology" (A. M. Ugolev, CMEA-IUPAB Symp.
Prága 1979, Abstracts).
8. Mindezek mellebt olyan alapvető transzport kérdesek sem tisztázottak
molekuláris mechanizmusukat illetően, mint pl. a legegysz,erűbb ozmO'tiikus
folyamatok a leg,egyszerűbb membránoikon. " ... few phenortnena are ... so
ill understcod kinetically, as the osmotic flow ... " (Longuet-Higgins 1966 után
House 1974). "Our knowl·e dge is very limited and not sufficient to develop a
coherent physical model of water relations which is generally applicable"
(Steudle et al., Planta/ Berl./126, 229. 1975). " ... wearestill far from understanding the water relations ... " (Zimmermann, Steudle: Adv. Bot. Res. 6, 45.
1978). Lálsd még: K. J. Mysels: Which giV'es a simp1er explanation of osmotic
pressure? J. Chem. Educat. 55, 21. 1976., Hamnzel, H. T. : Forum on osmosis.
I. Osmosis: diminished solvent activity or ·e nhanced ·solvent tension? Am. J.
Physiol. 237, R95-R107. 1979; Hildebrand, J. H . : Forum on osmosis. II. A criticizm. of "solvent bension" in osmos~s. Am. J. Physiol. 237, R108-R109;
Maura, A.: Forum on osmosis. III. Comments on Hammel and Scholander' s
solvent tension bheory and its application to the phenomenon of osmotic flow.
Am. J. Physioi. 237, R110-R113. 1979; Soodak, H., Iberan A.: Forum on osmosis. IV. Mol'e on osmosis and diffusion. Am. J. Physiol. 237, R114-R112 .
1979; Hammel, H. T.: Forum on osmosis. V. Epilogue. Am. J. Physiol. 237,
R123-R125. 1979.
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VETÖ FERENC

MUNKAéRTEKEZLET A RADON-TERAPIARóL
(Hévíz, 1980. április 23-24.)
1979-ben az 500 éves jubileumát ünneplő Bad-Münsterben (NSZK) egy
nemzetközi szimpózium tisztázni 1k ívánta a raclortos gyógyfürd6kkel kapcsolatban újabban egyre élesebben felmerülő ellenhnondásokat: a •k is dóústerhe"
lések elszenvedésének s·e m kívánatos volta az egyik o1dalon, a racionos gyágyfürdök elvitathatatlan eredményei a más ik oldalon. A Szovjetunióban pL évente több mint 1 millió beteg részesül radon kezelésben.
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Minthogy az elhangzott előadások és az e:z.t követő vitálk egyS'éges állásfogLalás kialakítását nem tették lehetövé, a Magyar Tudományos Akadémia és
az Egészségügyi Minisztérium Bozóky László és Sztanyik B. László rendezésével a Hévízi Aliami Gyógyfürdő Kórházban 1980. április 23-24-én egy magas
szintű munJmévtekezleten foglallkozott a :kérdéssel. A munkaértekezletre sok tapasztalattJal rendelkező, nagy mértékben interdiszciplináris összetételű társaság nyert meghívást. A balneológusdk 3, a sugávbiológia és kapcsolódó területek 5, a sugárvédelmi fizikusok 3, az onkogyn~kológiai 2, az orvosi radiológia
2, a dermatológia és g.e ológia 1-1 fővd voltak képviselve.
A rendJkívül tanulságos, új ös·s zefüggés·eket feltáró munlkaértekezlet konkrét javaslatokkal és olyan egyhangú határozattal zárult, amely szerint a radonos gyógyfürd&k működtet:ése az ICRP 1977~es ajánlásaival összeegyeztethető,
korlátozásra 1helyebt a korsz,e rü sugárvédelemnek az alkalmazottakra vonatkozó
előírás,ait kie1égítő sugárvédelmí fejlesztésről kell gondosUwdni.
BOZÖKY LASZLÖ

"OJ VONASOK A BIOFIZIKABAN" ELÖADóULES
(Budapest,', 1980. május 7-8).
A Magyar TUdományos A'k adémia 1980. évi ·közgyűlése alkalmával a
matematikai-fizikai tudományok, az orvostudományok és a biológiai tudományok osztályaú fenti címmel közös előadóülést tartottak.
A témáJk a lótűzött szempontoknak megfelelően, elsősorban az atomi és
molékuláris RöksönhatásOik biológiaHag is érdekes kérdései, valamint a szerkezet és a funkció közöttí kapcsolatok problémái köré .csopovtosulbak. Pontosabban: az előadáso•k három kérdéskörhöz kapcsclódtatk. Az egyik a biológiailag érdekes makromolekulák, éspedig a fehérjék, a nu:k1eopro,t eidek (.kromoszómá!k) és a lipoproteid.ek (biológiai membránok) szerkezetével és funkciójával foglalkozott, a máisilk az idegi struktúrákkal és funkcióiikkal, a harmadik
pedig a szellkezetvizsgálat fizikai módszereinek ú}abb határsos lehetóségeivel.
A program természetesen nem törekedhetett a hazai eredmények teljes
bemutatására még a megjelölt téma:körökben sem, néhány újdonság ismertetése
volt csupán a cél. Ma9yarázatot kiván azonban a eimben szereplő .,új vonások" kifejezés. Ezzel a program összeállítói azt az igényt kívántálk hangsúlyozni, hogy olyan eredmények ismertetésére gondolnak, amelyek nemcsak
önmagukban érdekesek, hanem új ősszefüggésekre mutatnak rá, vagy új megközelítési módokat jelencenek, mindenes-e tre további gondolatokat ébresztenek.
Talán nem volt túlzás az elnöki megnyitó azon megállapítása, hogy hazán~'.ban a biofizikának szép hagyományai vannak. Ernst Jenő nemcsak itthon, de nemzetközileg i's az elismert útbörÖik közé tartozik. Aktivitásának lényeges szerepe volt abban, hogy hazánkban viszonylag korán alélikultak ki kisebb-nagyobb kutatócsoportok is, és ezek száma növekedőben van. Elfogadható az a megáll!apítás is, hogy az utóbbi években különö-sen megnőtt az éTdeklődés a hiofiziika iránt a legkülönbözóbb alapképzettségű ikollégák körében.
A fokozódó érdeklődés többek íközött összefügg azzal a ténnyel, hogy a tudo1
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mány nagy lépéseket tett meg az anyag lényegének a megismevésében, és ebben éppen a fiúkajárt és jár elöl. Ez a fejlődés teszi lehetövé, hogy minden
terméswttudományban a j-elenségek, folyamatok alapjait atomi_ ill. molekuláris szinten kerestessük Ha az átomo1k, molekulák világában mozgunk, eltű
nik a különbség a tudományágaik között. ami valamikor a sz·e parálódás alapjául szolgált, de ami csak addig van meg, amíg makroszkopikus szinten dolgozunk.
Első

napi program

ELNÖKI MEGNYITÓ
Tarján Imre, az MTA rendes tagja, a Matematitki és Fizikai Tudományok
Osztályának elnöke
BIOLÓGIAI MAKROMOLEKULAK SZERKEZETE ÉS FUNKCIÓJA
Straub F. Brunó, az MTA rendes tagja
AZ IMMUNGLOBULIN - KÜLÖNBÖZÖ TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLASA EGY MAKROMOLEKULABAN
Závodszlky Péter, a biológiDi tudományok kandidátusa
AZ IMMUNGLOBULINOK KONFORMACIÓJANAK VIZSGALATA
Cser László, a fizikai tudományok :k andidátusa
FEHÉRJÉK FLUKTUACIÓJA ÉS FUNKCIÓJA
Damianovich Sándor, a biológiai tudományok doktora
GÉNMŰKÖDÉS ÉS NUKLEINSAV-SZERKEZET
Venetianer PáL a biológiai tudományok doktora
PONTSZERÜ SÉRÜLÉSEK FAGOKBAN
Rontó Györgyi, a hiológ.ai tudományok: kandidátusa
MEMBRANHOZ KÖTÖTT FEHÉRJÉK MÜ!(ÖDÉSE
Keszthelyi Lajos, a fiúkai tudományok dokbora
SZERKEZETI ATALAKULASOK LIPIDMEMBRANOKBAN
Györgyi Sándor, a biológiai tudománycik kandidátusa
Második napi program
ELNÖKI MEGNYITO
Donhoffer Szilárd, az MTA rendes tagja, az Orvosi Tudományok Osztályának elnöke
IDEGI STRUKTúRAK ÉS FUNKCIÓJUK
Szentágothai János, az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
AZ IDEGSEJT ELEKTROMOS AKTIVITASA
Salánki János, az MTA levelező tagja
TANULAS AZ IDEGSEJT SZINTJÉN
Fehér Ottó, az orvostudományok doktora
NEURONAUS RENDSZEREK ANALíZISE ÉS SZINTÉZISE
Lábos Elemér, a biológiai tudományok ·k andidátusa
NEURONHALOZATOK ÖNSZERVEZÖDÉSÉNEK EGY MATEMATIKAI
MODELLJE
Zimányi József, a fizikai tudományok doktora
MESTERSÉGES ÉS TERMÉSZETES INTELLIGENCIA
Vámos Tibor, az MTA rendes tagja
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TAVLATI LEHETÖSÉGEK
Tigyi József, az MTA rendes tagja, a Biológiai Tudományok Osztályának
·e lnö:k e
EREDMÉNYEK ÉS LEHETÖSÉGEK AZ ÚJ FIZIKAI MÓDSZEREK BIOLÓGIAI ÉS ORVOSI ALKALMAZASABAN
Berényi Dénes, az MTA levelező tagja
KVANTUMKÉMIAI MÓDSZEREK
Kapuy Ede, a fizikai tudományok ddktora
SZAM!TÓGÉPES KARDIOLÓGIAI MODSZEREK
Szlávik Ferenc, a KFKI műszaki iga~gatóhelyettese.
A közö:s rendezvény nagy érd~klődést váltott ki. Különös·e n az első nap
dicsérték s<Okan, kiemelve, hogy azok tartalomban és felépítettségben egyaránt magas színvonalat képviselteik és a ·kitűzött koncepciót szolgálták. Ugyancsak általános elismerés nyilvánult meg a második napi programmal kapcsolatban is, bár egyes megj-egyzések szerint egyik-másik elóadás
kevésbé volt telkintettel a rendezvény interdiszciplináris jellegére, és túlzottan
elmerült részletkérdésekben. Az elhang~otl vélemények összefoglalásaként
megállapítható, hogy a szóbanforgó rendezvény igen sikeres volt.
előadásait

TARJAN IMRE

A SZEGEDI BIOLOGlAl KOZPONT BIOFIZIKAI tNTI:ZETI:NEK
REN DEZVI:NVEI
(Szeged, 1979-1980)
Az 1979. augusztus 29-szeptember l. közöbt megrendezett "XI. magyar
elektronmikroszkópos konferencia" a hazai fizikai és biológiai jellegű szerkezetkutatás új eredményeit foglalta össze.
1980. ápriHs 14-18. között tartották a "Meghatalmazottak tanácsánaik
ülésé" -t, amely a KGST keretén belül a biofizikai kutatások jelenlegi irányvonalaival, eredményeivel és a kutatások koordinálálsával foglalkozott.
Budapesten 1980 nyarán rendezebt "Nemzetközi Élettani K·o ngresszus Szatellita Szimpóziumát" tartották az SZBK-ban 1980. július 21-22. között: "Cellular Analogues of Conditioning and Neural Plasticity" címmel. A szimpózium
a sejtlszínten jelentkező tanulási folyamatok morfológiai, élettani és biokémiai
módszerekkel történő vizsgálata során nyert új eredményekkel foglalkozott.
Az UNESCO-ICRO támogatásával 1980. •szeptJember 5-15. között (23
nemzet kutatói részvételév·el) rendezett iskola a ba:kteriorodopszin fehérje mű
ködésével foglalkozott: "Basic Principles by BactJeriorhodopsin" címen. A háromnapos előadássorozatot egyhetes laboratóriumi gya!korlatoik követték.
(Részletes ismertetését lásd alább.)
"Bios.o lar Energy Transduction" címen a hazai kutatókon kívül főleg cseh
és szovjet tudósok részvételével egy összefoglaló előadássorozat hangzott el a
napen ergia biológiai hasznosítás·a témakörből 1980. ·szepbemb~ r 16-17-e között.
BARABAS KLARA
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NEMZETKOZI BAKTERIORODOPSZIN ISKOLA
(Szeged, 1980. sz.eptember 5-15.)
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ Biofizikai
Intézete az UNESCO támogatásával nagyszabású konferenciát és iskolát rendezett Szegeden, 1980. szepember 5. és 15. között. A rendezvény témája a bioenergetika egyik legérdekesebb problémája, a bakteriorodopszin fehérje műkö
dése volt. A négynapo·s elméleti konfeTenciának 14 ikülföldi meghívott elő
adója volt, a hallgatóság négy kontinens 23 országának fiatal biológusaibóL
biofizikusaiból és biokémikusaiból tevődött össze. Az elméleti részt 7 napos
laboratóriumi gyakorlatsoTozat követte. A Biofizikai Intézet ·k utatói tíz 'k ülönböző mérést állítottaik össze, ahol a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhatták az előadásokon hallottakat. A bemutatott módszwek és kísérletek lközött
több olyan volt, amelyet a szegedi intézet munkatársai dolgoztak ki. Különösen
nagy sikert arattak külföldi vendégeink körében házilag gyártott, olcsó mű
szereink, mérőeszközeink. Nagy érdeklődé ::; t váltott oki a több mint harminc
poszter, jól kiegészítve az összefoglaló jellegű előadásokat a legújabb tudományos eredményekkeL
Az előadásokon szó volt a ba:kteriorodopszin felépítéséről, szer•keze<té rőL
a szerkezet és a működés kapcsolatáról, különböző szerkezetvizsgáló módszerekről, több előadás hangzott el a bakteriorodopszin fotodklusáról , a rodopszin és a bakteriorodopszin összehasonlításáról, a proton-pumpa működésérőL
hatásfokáról. a fotociklust kisérő fotoelektromos jelenségekről. Előadást tartottak: N. Abdulajev, S. P. Balasov, R. Bogomolni. Dancsházy Zsolt, N. A.
Dencher, T. G. Ebrey, L. Eisenstein, H. Frauenfelder, R. Henderson, B. Hess,
M. P. Heyn, Keszthelyi Lajos, R. KoTenstein, D. Kuschmitz, L. Packer, A. M.
Skrob, W. Stoeckenius, W. P. Sz;kulacsov.
Az dőadás•sorozathoz érdekes kerekasztal-beszélgetés is kapcsolódott.
Az elméleti részt követő laboratóriumi gyakorlatsorozat tematikája a következő volt:
1. A HalobactJeriumok fototaxisa.
2. A bakteriorodopszin fotociklusa ·k inetikájának méxése.
3. Elektronmikroszkópos vizsgálatok Halobaderium halobiumon és bíbor
membránon.
4. Bíbor membránok orientálása vizes szuszpenzióban.
5. A bakteriorodopszin fotociklusával kapcsolatos gyors elektromos jelek
mérése.
6. Fotoszelekciós mérések bakteriorodopszinon.
7. A bíbor membrán izolálásának módszerei.
8. Ion transzport és ATP fejlődés vizsgálata vezi:kulumokon és sejteken.
9. A bakteriorodopszin fotoelektromos aktivitása. Akciós spektrum és kék
fény-hatás.
10. Cirkuláris és lineáris dikroizmus mérések.
Minden résztvevő kézhez kapta a poszterek kivonatát és a laboratóriumi
gyakorlatok jegyzőkönyvét ezek fontos segítséget jelenthetnek későbbi munkájuk során.
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A tudományos tnunka utáni kikapcsolódásként vendégeink megismertkedhettek a magyar né pzenével, a magyaros ízekkel, o·r gonahangv·eTsenyen, kiránduláson és városné~ésen vehettek részt.
ZIMANYI LASZLÖ

ÉRTEKEZLET A SUGÁRTERÁPIÁS KEtELÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK
NOVELÉSÉRÖL
(Budapest, 1980. október 16-17.)
Az Orvosi fizi.k ai Szekció gondos előkészités után egy kétnapos komplex
keretében napirendre tűzte, hogy a Számítógépes Országos Besugárzásterve~ési Hálózat 2 éves müködésének tapasztalatai alapján hogyan lehetne
tovább fokozilii a hazánkban működő 8 kobaltágyús központ teleterápiás tevékenységének hatékonyságát.
Az OrszágO·S Onkológiai Intézetben megrendezett értekezleten részt vettek
a szekció budapesti és vidéki biofizilkus tagjai csaknem teljes számban - 16
fő - 8 radiológus orvospro.fesszor, illetve főorvos, az Államigazgatá,s i Számítástechnilkai Szolgálat 4 vezető heosztású sz1a ;kembere, és a Posta Központi
~ávíró Hivatalának 2 adatátviteJi, szakértője. Az értekezés programja a következő volt:
érte~ezés

1. Megnyitó (prof. Eckhardt Sándor főigazgartó)
2. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről (Bozóky László, József Gábor)
3. A hálózat állomásainak beszámolói
4. A hálózat eredményeinek publikálási terve

5. Topometriai kérdéseh megvitatása. (Az állomások beszámolói, majd Petrányi Júlia összefoglalása)
6. A továbbfejlesztés lehetőségei (József Gábor)
7. Beszámoló az NDK-ban rendezett besugárzástervezéssei kapcsolatos szeplemberi KGST ülésről (Józs·ef Gábor)
8. Adatátviteli problemák és ezek megoldásának új lehetőségei (Gáti Pál, az
ÁSZSZ osztályvezetője)
9. Az állomások észrevételei, panaszai
10. A Posta és ASZSZ illetékeseinek válaszai, a kérdések é's új lehetőségek

megvitatása.
11. Javaslatok, kérdések a jövőre vonatkozóan
12. Összefoglalás, határozatok.

Amint a programból is kitűnik, nem pusztán szépen összeállitott előadá
sok meghaUgatásáról volt szó, hanem egy igen élénk és őszinte 2 napüs megbeszélésről, ahol az országos hálózatban dolgozó biofizikusok egymás után
elmondhatták tapasztalataikat, panaszaikat, javaslataikat S'tb. és a legíllebékesebb számítástechni1k ai, postai, orvosi szakértőktől nyomban vészletes választ
is kaptak rájuk.
Néhány esetben sajnos hossZabb vi·ta után sem lehetett - pl. jelenlegi
anyagi lehetőségeink 'következtében - a kérdést megnyu9tatóan tisztázni. Egy
ilyen fájó pont volt például, hogy sajnálatos módon ma sem rendelkezünk
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hazánkiban egyetlen - a korszerű topometriai murukáhoe; nélkülözhetetlen szimulátorral sem.
Más esetekben viszont igen nagy jelentőségű konkl'ét ,e redmények születtek, különósen a vidéiki telefonvonalak magas zajszintjének a távadatközlésre
gyaJ~orolt nega,tiv hartásának a kiküszöbölés·e terén. Úgy tűnik, hogy a közeljövőben e téren döntő elő!'elépést fogunk tudni elérni.
Az igény,ek_ és javaslatok gondos megvitatása után 'k onkrét határozatok
születtek a hálózat szolgáltatásainak biofizikailag reálisnak tűnő továbbfejIeszbése, mint például a többsíkú terve;"és, a "mantel-technika" bevezetése
teren .
Végül az értekezlet megállapította, hogy a jelenlegi 2 fő biofizikus/kobaltágyú létszámnak a tervbe vett fél főre, azaz egynegyed részre való lecsökkentése a hálózat teljes leállítását jelentené.
BOZÖKY LÁSZLÖ

AZ ,.ÉSZM VI/A PLÉNUM" MUNKABESZÁMOLóJA

(Debrecen, 1981. január 29-30.)

Az Életfolyamatok Szabályozási Mechanizmusa (ÉSZM) Ország'os Távlati Kutatási Terv Koordináló Tanácsa 1973-ban létrehozta az ÉSZM VI/a plénumot, amely "Az elemi ingerületi jelenségek, neurális szabályozási furukciók"
c. kutatási feladatban résztvevők munkáját kiséri figyelemmel. A plénum feladata a kuta:tási tervek megvitatása és elbírálása, a kutaibásban részt vevő intézetek és 'S zemélyek regisztrálása, a kutatásolk menebének ellenőrZJése, aminek
fóruma az évenkénti munkabeszámoló. Az ÉSZM VI/ a plénum vezetője Salánki
János, az MTA Biológiai Kutató Intézebéneik (Tihany) igazgatója, a koordináló
tanács ös,szekötője Csilli'k Bertalan et. (SZOTE, Anatómia), a vezetőség tagjai:
Fehér Ottó et. (JATE, Állatélettan), Hámori József, tud. tan . (SOTE, I. Anatómia) és Szélkdy György et. (DOTE, Anatómia).
A plénumho,z tartozó 1k utatók az 1973. novemberében, Tihanyban megtartott alakuló ülés után minden évben összeülneik, hogy beszámoljanak a végzett
munrkáról és a sorontkövetkező 'k utatási tervekről.
A plénum munrkájában jelenleg a következő intézetek kijelölt munkatársai
vesznek részt.*
Budapest: SOTE I. Anatómiai Intézet
SOTE II. Anatómiai Intézet
ELTE TTK Összehasonlító Élettani Tanszék
Debrecen : DOTE Anatómiai Intézet
DOTE Élettani Intézet
Pécs:
POTE Anatómiai Intézet
POTE Biofizikai In:téZ!et
Szeged:
JATE Allatélettaní Tanszék
SZBK Biofizikai Inrtézet
SZBK Biokémiai Inbézet
Tihany:
MTA Biológiai Kutató Intézet
* A plénum keretébe nem az egyes intézetek, hanem csak a koordináló tanács áLtal
meghatározott munkacsoportok és .egyes ,ku!Jatók bartoznak.
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Az 1980-ban lezárult tervperiódus munkáját a kutatócsoportok vezetői által tartott beszámolók és munkatársaik korreferátumai foglalták össze a plénum 1981. január 29-30-án Debrecenben megtartott ülésén. A másfél nap alatt
elhangzott 36 előadás néhány fő kérdés köré csoportosítható:
1. Az ingerületkeletkezés sejtszintű mechanizmusainak és az ezzel kapcsolatos membrán-tulajdonságoknak és jelenségeknek biokémiai és biofizikai vizsgálata.
2. Egyszerű idegi hálózatok mÜ!ködési mechanizmusainak viz,s gálata.
3. A központi idegrendszer szerkezeti és szerveződésí problémáinaJk morfológiai vizsgálata.
Minden intézet beszámolóját élénk vita követte. Végül a plénum elnöke,
Salánki János röviden értékelte az ülés,s zakot. A ho·z zászólók néhány megjegyzése körül kihontakozott vitából kiderült, hogy a résztvevők többsége helyesli,
hogy a hazai neurobiológiai kutatás ezen fórumát minden évben megrendez2lék. Az üléseken els6sorban a legfri,s sebb kutatási eredmények ismertetése,
megvibatása és kri.Ukája biztosíthatja legjobban a fejlődést. Egyetértés kísérte
azt a véleményt is, hogy a konferenciát úgy kell rendezni, hogy az előadó
termen 'k ívül is ~apcsolatot tarthassanak egymás,s al a résztvevők és így egyes
kérdésE!k aiaposabb megvitatása is lehetövé váljék. Nagy többség támogatta
Salánki János azon javaslaJtát, hogy a Magyar Biofizikai Társaság vagy a Magyar Biológiai Tál'saság .k eretén ·. belül teremtsek meg az ENA-<hoz (European
Neuroscience A!'>sociation) való csatlakozás lehetőségét.
Az ÉSZM VI/ a plénumánél!k következő ülésére az SZBK munkélltársai látják vendégül a plénum tagjait.
LAKATOS TIBOR

A MAGVAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG PÁLVÁZATAl
(1978-1980)
Társaságunk me!1alakulása óta különös figyelmet szentel a pályakezdő
fiatal kutatók tevékenységének ösztönzésére. Ennek az ösztönzésnek a konkrét
formájaJként kétévenként pályázatot hirdetünk meg társasági tagjaink számára.
(Korábbi pályázatainkról összefoglaló beszámoló jelent meg az MBFT 1978.
évi Értesítőjének 84. oldalán.)
A jelen periódusban immár az ötödik pályázati értékelés született meg,
aminek az ünnepélyes eredményhirdetésére az MBFT X. vándorgyűlésén Ik erült
sor. - A korábbi értékelésekhez hasonlóan a sorrendet az elnökség most is
két~két felkért hivatalos bíráló véleménye alapján alakította ki. Az eddigi szokáshoz képest azonban a bírálók fel~érésénél új szempontokat is figyelembe
vettünk. Az elnökség külön figyelmet fordított arra, hogy a bírálók ne csak
szakmai, hanem pedagógiai tapasztalattal is rendelkezzene'k, és a bírálatra
való fe1kérés egyúttal az elnökségnek azt a kérését is tartalmazta, hogy a bírálat a munka értékeinek és hibáinélik feltárásán kívül mutasson utat is a pályázó
számára a hibák kiküszöbölésére, valamint a munka továbbfejlesztésére. Az
elnökség elgondolása tehát az volt, hogy a bírálat ta.rtalmazzon olyan hasznos
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tanácsokat, ameÍyek a fiataiok nevelését, irányítását szolgáÍják, és szakmai
is elősegítik Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a bírálatra felkért tagtársak eleget tettek ennek a kérésnek, és ennek eredményeként elnökségünk joggal remélheti, hogy a pályázók által 'k ézhez kapott konstruktiv
szándék, bírálatok is hozzájárulnak a hazai biofizikus káderutánpótlás neveléséhez.
Az MBFT ötödik pályázatának eredményét az alábbiakban ismertetjük.
fejlődés üket

II. díjat nyert
Maróti Péter: A fotoszintézis 2. fotokémiai rendszere gyors reakcióinak
viz;sgálata fluoreszcenciás módszerrel.
Mátrai Arpád: A vér reológiai tulajdonságainaik vizsgálata.
III. díjat nyert
Herczeg Tamás: Fotoszintetikus szerkezetek termolumineszcenciája.
Horváth László: Spektroszkópiai mérések lipid kettősrétegeken spin jelölő
és Raman technikávaL
Tóth Katalin: Baktériumok és vírusaik fényszórásának vizsgálata oldatban.

Dicséretben részesült:
Rásonyi János: A paraaortális nyirokcsomó sugárterápiájának dozimetriai kérdései.
Soós József: Az LD spektrometria alkalmazási lehetősége biológiai
(membrán) kromofórok vizsgálatára.
Eddigi hagyomálnyainkhoz híven az 1980. év elején a társaság elnöksége
meghirdetite az MBIT hatodik pályázatát. A pályázati kiírást a tagtársaknak
rendszeresen megküldött tájékoztatónk tartalmazta, és megjelent a Fizikai
Szemle 1980/3. számában is .
.. Az MBFT pályázatot hirdet fiatal kutatók sz:ámára. A pályázaton részt
vehet az MBIT minden 35 éV'nél nem idősebb, tudományos fokozattal nem
rendelkező vagy olyan tagja, aiki a diploma megszerz;ése után 5 évnél kevesebb ideig dolgozott, és aki tagdíjhátralékkal nem rendelkezik.
Benyújtási határidő: 1980. december 31.
A pályázat céljára elkészített pályamunkáikat kettő példányban, magyar nyelven kell beadni.
- Pályázhatnak egyes szerzők vagy szerzői munkaközösségek az alábbi
témák valamelyikének kidolgozásával:
A Nap energiájának átalakulása és tárolása természetes - módosított - és
madell-fotoszintetikus rendszerekben.
A sugárvédelemben alkalmazott új dózisfogalmak elvi indokiása és gyakorlati meghatározása.
Az ultrahang-diagnosztika szerepe a daganatok kimutatásában.
Kisdózisú besugárzás biológiai hatása.
Nem-ionizáló sugárzások hatása biológiai rendszerekre.
Élő sejbek jellemzése fluoreszcen:ciás módszerekkel.
Spektroszkópiai módszerek alkalmazása biológiai makromolekulák vizsgálatában.
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Az orvosi ikonográfia műszaki problémái.
A membránok ·szerkezete és működés·e.
- A pályázó az irodalom ismeretén túl tegy,e n eleget annak a követelménynek is, hogy saját (tk ísérleti vagy elméleti témák e:;etében elvi) eredményeit ismertesse.
- Legyen képes azok megfelelő rendszere:?Jésé1·e és modern, kva:nJtitatív
szemlélet szerinti interprebálására.
- A pályázat jeligés. A jeligét rejtő nevet és cimet zárt boritékban kérjük mellékelni.
- Az MBFT elnöksége 2-2 felkért bíráló véleménye alapján dönt a díjak
odaítélésérőL amelyek a munka értéikétől függőerr 3000-8000 Ft-ig terjedhetnek.
- A pályázóik sikeres vagy silkertelen pályázat esetén is kézhez kapják
a bírálók véleményét (név néLkül).
A pályázat nyertesei az MBFT soron következő, 1981. évi vándorgyűlésén
röv1d előadásban számolnak he munrkájukról."
A pályai:ételek kitűzéséből is látható, hogy társaságunk a témák kitűzése
révén is igyekszik felhívni a fiatalok figyeimét bizonyos elvi vagy gyakoTl,a ti
szempontból fontos, új kutatási irányork ra.
Órömmel jelenthetjük ki, hogy felhívásunk viss:?Jhangra talált, és a pályamunkák benyújtá,si határidejéig , az alábbi kilenc munka érkezett be.

jelige

Pályamunka címe

Bíbormembrán tartalmú szárított hártyák polarizációs
tulajdonságainak vizsg'á lata.
Kisdózisú gammabesugárzás hatása egerek vévképzéHIDEGVÉRREL
sére.
Bakteriorodopszin protonpumpa mÜ!ködésének vizsKÖR~E
gálata.
ROBBANÁSVESZÉLY Napenergia-<hasznosítás biológiai hidrogéntermelő
rendszerben.
Immunkomplex-kötődés által kiváLtott lipid átrendeSPIN-IZÉ
ződés makrofágok plazmamembránjában.
A termolumineszcencia alkalmaztása a fotoszintézis
"TL"
fényenergia-átalakító folyamatainak vizsgálatában.
Az ultrahang-diagnosztika .szerepe ·a daganatok kimuVIDOSON 635
tatásában.
Spektroszikópiaci. módszerek alkalmazása biológiai
ÁDÁM
makromolekulárk vizsgálatában : UV és VUV spektroszkópia aLkalmazása a nukleoproteiderk sze11kezeté
nek és UV -sérülésének vizsgálatában.
"4711"
Fluoreszcerncia-spektroszrkópiás módszerek biológiai
ma:kromolekulák vizsgálatára.
A bírálók felkérésénél az elnökség az ötödik pályázalttal kapcsolatban
már említett szempontokat tartotta ismét szem előtt. - Az eredményhirdetésre
a társa,s ág 20 éves fennállását ünneplő jubileumi vándorgyűlésen (1981, Szeged) kerül ,sor. - Fiataljaink tudomálllyos fejlődését az eddigi pályázabakhoz
képest még oly módon is kívánjuk szolgálni, hogy a pályázat nyertesei a vándorgyűlés aikalmával munkájukat a társaság tagjainaik be is mutatják.

BíBOR

RONTO GYÖRGYI,
az MBFT főtitkára
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5. SZEKCIÓINK MUNKÁJÁRÓL

A MBFT ORVOSI BIOLóGIAI ULTRAHANG SZEKCIOJANAK
TEVÉKENYSÉGE AZ 1978-1981 ÉVEKBEN

Az ultrahang szekdó az MBFT első szekciójaiként 1972~ben alakult 37
taggal. Tagjainaik száma 1975-ben 47, 1978~ban 52 és jelenleg már 66. A szekció taglétszámának eme örvendetes emelkedése azt tanúsítja, hogy eleget tettünk az ultrahang szekció alapszabálya 2. pontjának, mely előírja, hogy elő
kell mozdítani az ul:tmhangdiagnosztika alkalmazását és elterjedését.
Szekciónk első klubdélutálilja 1978 ~ban március 21-én volt, melynek elő
adó vendége prof. dr. R. Millner, a hallei Martin-Luther Egyetem Alkalmazott
Biofizikai Intézetének iga:zgatója volt. Erről már l.'észletesen beszámoltunk
értesítőn'k hatodik füzetében.
1978. november 25-én müsze1~bemutatóval ·e gybe'k ötött tudományos ülést
tartottunk. Először Falus Miklós bar tott előadást, melyben a real-time és greyscaie készülékek előnyeit ismertette az ultrahang-diagnosztikában, majd Szebeni Agnes grey-scale készülékek alkalmazásáról beszélt a belgyógyászat és
határterületeineik ultrahang-diagnosztikájában, és befejezésül Jo·r g.e n Braasch
M. Sc. elektromérnök és Bertil C. F. Svane sonográfus (Koppenhágából) elő
adásban és filmen ismertetté k a Brucl and Kjaer cég Grey-Scaie System 3401
típusú készülékét. Ezután a készüléket működés tk özben is hemutatták Az
előadáson és bemutatón negyvenke tten jelentek meg és a számos kérdés és
hozzászólás igen élénkké tette htdományos ülésünket.
1979. október 26-28. között zajlott le az "Ubiomed IV." ·konferencia Visegrádon, melynek elnöke Greguss Pál és titkára Bertényi Anna tagtársak
voltak. A konferencia iránt, amely elsősavban az ul:t rahang orvosi alkalmazásával foglalkozó ·s zocialista országokbeli sZJakemberek seTegszemléje volt, mátS
külföldi szakernbere1k részéről is élénk érdeklődés nyilvánult meg. 40 előadás
hangzott el, és a l'észtvevők száma 110 volt. (Részletes beszámolót lásd ezen
értesítő 10. fejezetében.)
1979. november 23-án klu:bdélu:t ánt ·t artottunk, melyen el6ször Szebeni
Agnes tartott beszámolót az "Ultrta:hanggal vezérelt punkció" tár,g yú, Koppenhágában 1978 szeptemberében tartott -elméleti tanfolyamróL majd Stock Imre
és Szebeni Agnes a harmadik európai ultrahang kongresszusról (Bologna,
1978. október) tartottak évtékes beszámoJót és befejezésül Beményi Annától
hallottunk igen színes besz.á molót a negyedik ultrahang világiko>
n gresszusról,
melyet 1979 júliusában Japánban, Miyazaikyban rendeztek. Az ott hallott elő
adásokon kívül reEerálrt a műszerbemutatóról, melyen a világ minden jelentős
gyára bemutatta legújabb termékeit, beszélt a könyvkiállításról, az ottani
oktatásról, :ikebanáról és a fesztiválról is.
1980. február 29-én tartobtuk a tudományos beszámolókk·a l egybekötött
tisztújító vezetőségválasztást Először Lengyel Mária tartott igen értékes és
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szines beszámo1ót, öthónapos USA-tanulmáJnyútjáró1 és eiőadást tartott a kétdimenziós Echocardiográfia jelentőségéről (lásd 11. fejezet). Ezután Kárpáti
Miklós és Fehér György tartották meg előadásukat "Dopplersonográfiás és
rheográfiás tapasztalatokról" címmel.
A harmadik napirendi pont a vezetőségválasztás volt. Falus Mí:klós, a
szekció elnöke a lemondó vezetóség nevében beszámolt az elvégzett munikákról és beszélt arróL hogy az Európai Ultr•ahang Szövetség alakuló ülésére
- mely 1972 februárjában Ba:se1ben volt - az alig egy hónapja megalakult
Magyar Ultrahang Szekció is meghívást kapott és annak megalakulásában
aktívan részt vett. Képviselői 1973 ~ban az Ultrahang Társaságok Világszövetsége alakuló ülésén Rotterdamban, mitlit az európai szövetség delegátusai
vettek részt a világszövetség vezetőségének megválasztásában. Bertényi Anna
tagtársunk éveken át az európai szövetség p énztárosa volt és a szekció tagjai
jelenleg is részt vesznek mind az európai, mind a világszövetség munikájában. Társaságunk tagjai az európai és a világszövetség által rendezett kongres·szusokon ott voltak, előadásokat tartottak, illetve tartanak. Ezekről itthon
a klubdélutánokon vészletesen beszámolnak. A társaság tagjainak aktív tudományos munkásságát mutatja, hogy az eltelt né hány év alatt három tagtársunk (Lengyel Mária, Sobel Mátyás és Nádas Iván) ultrahang-diagnosztikai
témakörben kidolgozott és megvédett disszertációjuk alap}án kandidátusi fokozatot nyertek, további négy tagtársunk (Bertényi Anna, Stock Imre, Szabó
Vilmos és Szebeni Agnes) dis~zeT'tácíójának védése most van folyamatban.
Szóke Béla és Kiss Dezső könyve: "A kismedence és a has ultrahangvizsgálata" címmel a Medicina Könyvkiadó gondozásában ez évben fog megjelenni.
A továbbiakban az elnö•k a szekció tagjai és vezetősége nevé ben megköszönte
Tigyi József akadémikusnak, a Biofizikai Társa·ság elnökének, továbbá Rontó
Györgyinek a társaság főtitkárának fáradozásait és megértését, mellyel a
szekció ügyét és munkáját mindig pártfogoltátk és segítették. Meg,k öszönte a
vezetőség tagjainak - kiemelten Bertényi Annána1
k -, a szekció titkárának
kiváló munkásságukat és fáradhatatlanságu:k at a szekció ügyeinek intézésében. Megköszönte a tagságnak, hogy mun1kájukkal nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy a szekció az ultrahang-diagnosztikában Európában kivívott nem jelentéktelen - helyét továbbva is tartaJti tudja. Az elnök kívánja és reméli, hogy további kutatásokkal és gyakorlati munkával a jövőben is hasznos eredmények születnek majd. A vezetósé'9 nevében bejelenti lemondásukat, kéri felmentésüket és a majd megválasztandó új vezetőségnek sok sikert
kíván a további munkához.
Ezután Rontó Györgyi, a Biofizikai Társaság főtitkárának elnöhlése mellett a szekció tagjai megválasztaitták az új vezetóséget. A szekció újonnan
megválasztott vezetőségének tagjai: Falus Miklós (a szekcíó elnöke), Bertényi
Anna (a szekció titkára), Greguss Pál, Humml Frigyes, Kárpáti Miklós, Kosza
Ida, Szebeni Agnes.
1980. november 14-én tartottuk az év utolsó klubdélutánját. A közelmúltban kezdödött el világszerte az echográphia gyermekgyógyászati felhasználása, ezért örömünkre szolgált, hogy a mi ·k lubdélutánunikon is elsőként már
egy ilyen előadást jelenthettünk be, programunk első pon:tja~ként: Harmat
György előadását "Az újszülött- és csecsemőkoponya kétdimenziós ultrahang
vizsgálata" címmel. Ezután Szebeni Agnes tartott beszámo.Jót a prágai hasi
ultrahang-diagnosztikai kongresszusról és a berlini (NDK) Humboldt Egyetem ultrahang központjáróL
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Klubdélutánjaink látogatottsága az előbbi évekhez hasonlóan kb 40% -os
volt. A klu:bdélutáook programjának összeállításánál az a törekvés vezetett
bet11Ilünket, hogy a különböző sz.akterületeken do-lgozó orvosok tájékozódhassanak egyrészt a saj-át szakmajuk területén folyó ultrahang-diagnosztika fejlődéséről, másrészt betekintést nyerhes·senek az eljárás más szakterűeiteken
való alkalmazásába is. Ez a program továbbra is hasznos ismereteket nyújthat, mert, mint láttuk folyamatosan újabb és úje.bb területeken vezetik be az
ultrahang-diagnoszti:k ai eljárásokat.
FALUS MIKLÓS,
az OBUS elnöke

AZ OBUS TAGJAINAK NÉVSORA*

Elnök:
Titkár:
Vezetőségi

tagok:

Falus M ilklós
Bertényi Anna
Greguss Pál
Humml Frigyes
Kárpáti Miklós
Kosza Ida
Szebeni Ágnes

Tagok:
Ba János
Balogh J ó zs ef
Bácsy Zsolt
Báthory György
Bodosi Mihály
Faludi Péter
Fodor M ária
Gyárfás Józsefné
Harkányi Zoltán
Harmat György
Hegyi Zsuzsanna
Inovay J án os
J erney Judi t
Kádár Kri!:ztina
Kinoses Éva
Kiss De zső
Kodaj Imre
Kolozsvári Lajos
Kopa János
Ko>Vács Lajos

Kökény Mihály
Kun László
Lendvai Iván
Lengyel Mária
Major András
M ajzi•k Mária
Mareik Péter
Mádai András
Mádi Szabó László
Mes·k ó Éva
Moll Ágnes
Molnár Antal
Mórocz Kál'oly
Nagy Ágnes
Paál Margit
Papp Gábor
Paulovics Lajos
Pál Attila
Pentelényi Tamás
Rába Lilla

Rácz Péter
Resch Béla
Rosta András
Sik László
Sobel Mátyás
Stock Imre
Szabó Vilmos
Szántó József
Szlamka István
Sz&ke Béla
Tapasztó István
Tarnóczy Péte:r
Thurzó László
Tóth Zoltán
Török Attila
Töröik Magdolna
Várkonyi Péter
Victor Ág<Oston
66. Vitbay Pál

* Részletes adatokat lásd az MBFT tagnévsoránál ,
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BESZÁMOLO A MBFT SUGÁRBIOLOGIAI SZEKCIÖJÁNAK
1978-1981. ÉVI MUNKÁJÁRÖL

A sug.á11biológiai ·szekció taglétszáma 96, elnöke dr. Predmersz!ky Tibor,
titkária dr. Gidáli Júlia.
A szekció tevékenysége magában foglalja ·a hazai és nemzetközi sugárbiológiai tárgykörü klubdélubánok szervezését és a Magyar Biofizikai Társaság fiatal kutatók résZJére kiirt pályamunlkáinak sugárbiológiaí témáira való
javaslatlléte1ét.
A szekció tagjai l referátumot és 28 előadást tartottak sugárbiológía és
sugáregés:zlségügy 1!éma,kö11éből a Magyar Biofizikai Társaság X. vándorgyűlé
sén (1979, Hhany) .
A szoöalista o11szágok II. 'sugá.J'biológi·a i kongres•s zusán (Várna, 1978) a
szeikció tagjai 5 előadást, a 6. ',nemzetközi sugá.!'kutatási kongresszuson (Tokyo, 1979) 2 előadást, a 15. európai srugá:l'biológiai kongresszuson (Rotterdam,
1980) 8 előadást tarTottak.
1980. március 26-án a sz~kció a Magyar Elektroteohnikai Egye sület VilJamo·s Hőteohnikai Szakbizottság Biológiai Szakbizottságával közösen klubdélutánt rendezett a mikrothullámú sugárzáJS.ok biológiai hatásairóL Ezen a követ!kező előadásoü!k hangzottak el:
Predmertszik.y Tibor: Bevezetés.
Masszi György: Szabad és kötött víz vizsgálata mikrohullámmal.
Ballay László : Mikrohullámú sugárzások dozimetriai kérdései.
Fehér Imre: Mikrohullámú besugárzás hatása emlős sejtekre.
Szabó László: Mikrohullámú sugárzás hatása csirkeembriókra és makromolekulákra.
Vámos László: Egészségvédelmi előírások elvi alapjai.
A szekció ·a Magyar Biofizi1k ai Társaság fiatal biofizikusai részére 1980-ra
a követfkező pályamunikák kiírás át javas olta:
1. Adatok a kisdózisé besugárzás biológiai hatásaihoz.
2. Nem ionizáló sugárzás ·h atás•a biológiai rendszerekre.
~
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PREDMERSZKY TIBOR,
sug:á:r<biológiai szekció elnöke

A SUGARBIOLÖGIAI SZEKCIÖ TAGNÉVSORA*

Elnök:
Titkár:

Predmet~sz•ky

Tibor

Gi dáli Júlia

Tagok:
Acz.él Klára
Antal Sára
B enikő András
Benkő György
Berták Lóránd
B:xló Katalin
Bor Istvánné
Bölöni Erz9ébet
Burger Tibor
Cságaly Endre
Csőváry Mihályné
Damjanovioh
Sándor
Daróczy Attila
Demeter István
Deseő György
Egyed Jenő
Farikas György
Fehér Imre
Ferenczy Marianna
M. Fidy Judit
Fitori János
Fol'kmann Zsuzsa
Földváriné
Fekete Andrea
Francia István
Gallyas Alfréda
Gachályi András
Gazsó Lajos
Gál ÉVIa
GáSipár Rezső
Gueth Sándorné
Gundy SaroLta
Gyenge László
Gyurján István

Hajnal Józsefné
Her nádi Ferenc
Hevesi J án os
Holland J ó zs ef
Hollandné
Békési Éva
Horváth Györgyi
Horváth Magdolna
István ÉvH
J árai Ferencné
J ászsági Is.t vánné
Joóné
Fánagy Anna
Juhász Lajosné
Kanyár Béla
KáHai Miiklós
Károly László
Keresztes Péter
Kiss J ózs ef ·Géza
Koczkás Gyula
Kovács László
Kovács Péter
Köteles György
Kötelesné
Kubászova
Tamara
Krudy Erzsébet
Kurtács Endre
Kutas László
Kutas Vera
Lehocz:ki Endre
Leiszterné
Szombatheyi
Agnes
Loványi István

Máté László
Módos Károly
Molnár Lá·szló
Mózsa Szabolcs
Nagy Zsuzsanna
Naményi József
Niedetzky Antal
Pataki Béláné
Pál Imre
Sas Barnaibá:s
Sánlbha András
Soltész Lajos
Spett Borbála
Szabó László
Szabóné
Kövecses Mária
Szentesi István
Szücs Atha
Tigyi József
Topercz;er Johanna
-Tóth At~pád
Tót!h Katalin
Tóth Lajos
Tóth Lajosné
Turai István
Unger Emil
Vwgáné
Mán.yi Piroska
Varga László
Váradi Júlia
V•árkonyi Zoltán
Várkonyi Zoltánné
Vitlay Pál
96. Zaránd Pál

* Részletes adatokat lásd az MBFT tagnévsoránál.
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A MBFT ORVOSI FIZIKAI SZEKCióJANAK MUNKAJA
AZ 1978-1981. t:VEK'BEN

A szekció létszáma 79 fő. Tevékenységében tagsága jelentős rés~ének
négy vidéki városunkra eloszló munka- és lakóhelye kövevkezbében, eleve a
más társadalmi szervezetekkel, intézményekkel folytatott kooperációs munikák
dominál tak.
Első helyen említhetjük a szekció legtöhb tagját érintő és mindennapi
munkájához szarosan kapcsolódó számítógépes országos besugárzástervezési
hálózatot, amely a bécsi nemzetiközi atomener'gia ügyndkség, az Egés~ségügyi
Minisztérium, az Országos Onkológiai Intézet és az Aliami Sz.ámítastechni·k ai
Szaigálat (ASZSZ) anyagi, illetve szakmai támogatásával - ho,s szahb előké
szítő munka után - 1978. októbet 16-án indult be és azóta 14 biofizikusunk
munkatársaíkkal eredményesen tá(noga:tjá:k a radiológus ot'Vosokn.ak ma már
hét teleterápiás központunkban (Budapesten 2, valamint Debrecenben, Pécsett,
Szombathelyen, Miskolcon és Szegeden 1-1) folyó munkáját.
Indulás előtt egy ~éthetes sz'aiktarufolyamot rendeztünk, melyen hét tagtársunk tartotta az előadásokaJt és írta meg a jegyzetet, majd 1979 és 1980
október közepén egy-egy kérnapos arrikéton vitattuk meg az ASZSZ és a távadatközlésben résztvevő illetékes postai szaikemberekkel biofizikusaink tapasztalatait, panaszait, javaslatait, továbbfejlesztési terveinket stb. (Részleteket lásd ezen értesítő 4. fejeze'bében.)
1978 tavaszán az Orvostovábbképző In!Jézettel együttműtködve egy kéthetes, általános sugárfizikai kérdésekkel foglalkozó továbbképző tanfolyamot
rendeztünJk tagtársaink és ötödéves fizikus egyetemi hallgatók részére.
1978. október 1. és 6. között NDK~beli tkollégáinik meghívátsára részt vettünk (Bozóky László és Reisohl György) a Reinhardsbrunnban megrendezett,
besugárzástervezéstsei foglalkozó, igen tanulságos kongresszuson, ahol több
előadásban ismertettük idevanattkazó hazai eredményeinket.
1979 márciusában tartotta Bécsben szekálsos háromnapos évi vezetőségi
ülését a Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat (IPRA), majd ezt követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendezett egy egyhetes munk.aértekezletet az
ICRP által kidolgozott új sugárvédelmi fogalmi rendszerrőL Mindkét - éles
vitákat kiváltó - vendezvényen reszt vett szakcsoportunk részéről Bozóky
László, aki ismételten kifejtette hazai biofiziokusainik, itlfuon már több ízben
megvitatott álláspontját.
1979 májusában a Stuttgart melletti Bad Münsterben került megrendezésre egy biofizikai szempontból is rendkívül érdekes nemzetközi szimpozion
a radon-terápia hasznos vagy :k áros voltáról. A ·szovjet, bolgár és NDK képviselőin kívül a szocialista országokból még Bozóky László kapott meghívást.
Minthogy a vi:ta egyhangú állásfoglalást nem tudo!Jt kialakítani és további vizsgálatokat ajánlott, szakcsoportunk javaslatára Bczóky László és Sztanyi·k
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László tagtársak az Egészségügyi Minisz~érium és a Magyar Tudományos
Akadémia támogatásával 1980. április 23-24-én Hévízen egy 18 tagú, !komplex ös,szertételű szakértői munkaértekezletet rendezett, melyen szakcsoportunkat Bozóky László és Nikl István lklépvi,s dte (lásd 4. fejezet).
Végül 1980-ban Vittay Pál tagtársunk javaslatára egy ikonográfiai, általa
vezetett munikacsopm:t alakult meg, az orvos fizikai szekció keretében. Erről
a következő oldalakon számolunk be.
Az 1981. március 19-én ta'l'ltott ülésünkön a s.z.ekció tagsága köszönettel
felmentette megbízatáisa alól eddigi titkárát, Niikl Istvánt, s új titkárává választotta Kazai Lajost.
BOZÖKY LAS.ZLÓ.
az orvosi fizikai szelkdó elnöke

AZ ORVOSI FIZIKAI SZEKCIÓ TAGJAI*

Elnök:
Titkár:

Bozóky László
Kazai Lajos

Tagok:
Adorján Ferencné
Ballay László
Banczerowski
Janusené
Báthori György
Berkes László
Berta Ilona
Bojtor Iván
Bor Istvánné
Csobály Sándor
Daróczy Attila
Dezső Pál
Dézsi Zoltán
Dósay Károly
Ember István
Farkas György
Fehérvári József
Fülöp Péter
Füst Lászlóné
Gólián Béláné
Greguss Pál
Guba Ferenc
Gyarmathy László
Gyarmati Edit
Margit
Gyenge László
Hizó József

Horváth László
Gábor
J árdánházy Tamás
J obst Kázmér
Józsa Márta
K·a nyár Béla
Kesz:thelyiné
Lándori Sára
Kiss József Géva
Kós:a Ferenc
Kovács László
Krasznai István
Kuba Attila
Láng Istvánné
Lugosi Is·t ván
Magyar Arpád
Makra Zsigmond
Mi.s ák Lajos
Misik Sándor
Németh Zsuzsa
Ni·k l István
Papp Sándor
Rásonyi J án os
Réschi György
Somogyi Béla
Sugár István
Sváb Ferenc
Sz:abó Arpád

ifj. Szabó Gábor
Szalay László
Szebeni Agnes
Szebeni János \Szevafinné
Rónai Éva
Székely György
Szöll6si János
Szücs Attila
Szüos Géza
Tamás Gyula
Ti gyi J ÓZ1sef
T ombácz Erzsébet
Toperczer Johanna
Tót!h Márta
Tóthné
Osanádi Mária
Törö!k István
Trón Lajo•s
Vadász István
Varjas Géza
Varró József
Vas Imre
Vittay Pál
Wa11kovszky Attila
Wein László
Zaránd Pál
?9. Zöllei Mihály

* Részletes adatokat lásd az MBFT 'tagnévsoránál.
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AZ IKONOGRAFIÁS MUNKACSOPORT MEGALAKULASA
A társaság elnőlk!sége 1979. nyarán - fdi,s merve a műszak:i fejlődés és
annak orvosi alkalmazása diktálba szükségszerűség·eil: - elhatározta, hogy az
MBFT orvosi fizikai szekciója keretében megalakítja az ~konográfiás munkacsoportot. Különleges id6szerűséget jelentett ezen elhatározá1shoz az a tény,
hogy a MEDICOR Művek megtette az első lépést az egyik legkorszerűbb radiológiai leképező eljárás, a CT (Computer Tomogmphia) !honosítása tel.'én.
A MEDTCOR Művek elvállalta a társa~ság, ill. az ikonográfiás munkacsoport
pártoló tagságát.
A munkacsoport célkitűzései és feladatai interdisciplinárisak. Ez tartalmában az a1ka1mazott fizikai tudományok alkalmazo>tt biológiai tudományokra
való hatását, illetv·e ezen tudományok .együttműködését jelenti a leképező, ill.
képalkotó eljárások orvosi diagnosztikai alkalmazása terén. Az MBFT ezen
lépése tehát az eddigi, kevésbé az alkalmazások irányában orientált célkitűzé
seit az idők szavának megfelelőerr az alkalmazott tudományok, azok kölcsönhatásai, határterűletei felé terjesztertte ki.
Az ikonográfiás munkacsoport (IM) pmgramjába tartozik az orvosi ikonográfia teljes probl'émaköre, nevezetesen:
a röntgensugaras transzmi·s sziós leképezések, mind a projekciós, mind
a rekonstrukciós eit> alapján,
a nukleáris emissziqs leíképe~ések mind a projekciós, mind a l'ekonstrukcóis elv alapján,
az ultrasonograflá·s leképezés mind az echo, mind a rekonstrukciós
elv alapján,
az infravörös le~épezés mind a radiaciós, mind a kantakt elv alapján,
NMR leképezés,
_;___ a holografikus orvosi 1e'képezési eljárások
-

-az

A fenti témakörök matematikai, számítástechnikai, fizikai, technikai, technológiai, biológiai és orvosi a,s pektus·a i ho·zzá>tartozn:ak a programhoz. Ugyancsak szerves része a programnak a ~épjavító, 'képmegjelenitő és 'képrögzítő
eljárások köre.
Az MBFr elnök,s ége Vittay Pál tagtársat bízta meg a munkacsoport vezebéséveL Az IM első megnyilatkozásának könyvelhetjük el az 1979. szeptember
22~én Tihanyhan az MBFr vándorgyűlésén elhangzott két előadást ezen témakövből, amelyet Vitbay és G11egus's tagtársak tartottak.

1980. március 6-án az IM tudományo's ülést rendezett. Ezen Vittay Pál

"Az ikonográfia orvostechnikai problémái" és Kesz:tihelyi Lajosné "Detektorok,
scintillátorok a karneratechnikában és a tomográfiában" cimű előadásai hangzottJak el.
Az 1981-es évre két tudományos ülést tervezünk. Szeretnénk szo!l'osabbra
fűzni :a kapcsolatot az ikonogl'láfiával foglalko·zó orvosok és az ipar szakemberei közt.
VITTAY PAL,
az IM vezetője
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IKONOGRAFIAS MUNKACSOPORT*
Vezető:

Vittay Pál

Tagok :

Adorján Fererrené
Ballay László
Csobály Sándor
Dezső Pál
Fehérvári Jó?Jsef
Fülöp Péter
Füst Lászlóné
Greguss Pál

Gyarmati Edit
Mwgit
Keszthelyiné
Lándori Sára
Krasznai István
Kuba Attila
Magyar Arpád
Misák Lajos

Németh Zsuzsa
Niikl Isil:ván
Szeben·i Agnes
Szücs Attila
Tóthné
Osanádi Mária
Varró }óZJsef
22. Wein László

• Jtészletes adatok·a t lásd az MBFT tagnévsoránáL
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSEK

Örömmel jelentjük, hogy az 1978-80. rközötti periódusban társaságunk
tagjai szereztek - a feltüntetett tárgykörből - új tudományos mi-

következő
nősítést:*

A)

Az MTA

közgyűlése 1979~ben

Adám György tagtársunkat
(Munkásságának méltatása a
B)

rendes tagjává választotta

következő

oldalakon.)

A tudományok doktora lett:
Kövér György (orvostudományi, 1979):
A vese nátrium- és vízkiválasztását meghatározó tényezők akut izoozmotikus hypervolémiában;
Predmerszky Tibor (orvostudományi, 1980):
Populációs szintű egészségi kockázat megítélésének modellje, különös tekintettel az ionizáló sugárzás hatásának értékelésére;
Rontó Györgyi (biológiai, 1980):
Bakteriofágok és részrendszereik pontszerü serülése
című disszertációk alapján.

C)

A tudományok kandidátusa lett:
Bagdyné Bölöni Erzsébet (biológiai, 1980):
Csirkeembriók agyából előállított valil-tRNS szintetáz tulajdonságainak változása gammasugárzás hatására;
Dézsi Zoltán (fizikai, 1979):
Telekobalt kezelések optimális klinikai, sugárfizikai és sugárbiológiai feltételei;
Egyed Jenő (orvostudományi, 1978):
A humán prolaktin helye és szerepe a terhességi endokrinológiában;
Fülöp Zoltán (biológiai, 1977):
SejtoszJási folyamatok az emlőskisagy születés utáni fejlődése során;

*

Az összeállítás az 1980. november 10-i körlevéire énkezett válaszok alapján .készült.
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GóHán Béláné ~biológiai, 1980) :

Farmakológiai hatások kvantitatív analízise a jódkinetikában;
Ka:nyár Béla (biológiai, 1980):
Nyomjelzőkinetikai mérések tervezése és értékelése;
Kertész Miklós (fizikai, 1979):
Polírnérek és egydimenziós kristálymodellek elektronszerkezetének
elméleti tárgyalása;
Kis1s István (biológiai, 1978):
Lymnaea stagnalis L. központi idegrendszerében azonosított neuronok működési sajátosságai;
KQIVá:cs Kornél (biológiai, 1980):
Paritás szimmetriasértő kölcsönhatások szerepe a biomolekulák
aszimmetriájának eredetében;
KQIVács Lá:szló (ortvostudományi, 1979):
A harántcsíkolt izomrost különböző membránjain lezajló ingerüleli
folyamatok mechanizmusa;
Kötelesné Kubász.ova Tamara (o!l"Vostudományi, 1978) :
Ionizáló sugárzás hatása a Golgi-komplex funkciójára;
Kutas Vera 0kémiai, 1978):
Izotópokkal jelzett kolloidok előállítása és alkalmazása;
M eskó Éva (oil"Vostudomápyi, 1978):
Non invasiv vizsgáló , módszerek az art, carotis betegségeinek kórisméjében;
Pentelényi Tamás (orvostudományi, 1979):
Agysérülés hatása a szénhidrátanyagcserét jellemző éhomi vé'rcukor
és hormonszintek alakulására;
Sar'kadi Balázs (biológiai, 1980):
Emberi vörösvérsejtek aktív kalcium transzportja;
Sas Barnabás (áUato~vos tudományi, 1978):
A cink intermedier anyagiorgalma;
Sugár István (fiúkai, 1980):
Bimolekuláris lipid membránok fázisátalakulásainak statisztikus mechanikai modellje;
Szőkefalvi Nagy Zolbán (fizikai, 1980):
Magnyomatékok mérése, belső mágneses terek vizsgálata CoulombgerjesztésseJ;
Trón Lajos (biológiai, 1980):
A folyadék-környezet viszkozitásának szerepe az enzimműködésben;
Varró József (oil"Vostudományi, 1978):
Radiológiai módszerek a felső végtag verőerrendszerének diagnosztik2jában
című disszertációja megvédéséveL
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úJ AKADÉMIKus•
ÁDÁM GYÖRGY egyetemi tanárt az MTA
1979. évi közgyűlés,e az Akadémia rendes tagjává
választotta. Az ELTE Összeha·sonlító Élettani Intézetének vez;etője nemzetközileg elismert művelője
az ·e mber- és állatélettannak, valamint a pszichológiának. Székfoglaló előadását 1980. április 14én tartotta meg.
Ádám György kutatás<N az idegélettan széles
területét ölelik fel, kLterjednek az elemi t anulási
jelenségek és az emlékezettároló agyi mechanizmusok vizsgálatára, tanulási modellek kidl()lgozására, valamint a zsigeri érzőrendszerek magasabb
agyi funkciókra gyakorolt hatásának elemzooére.
Ádám György ·e gyben •határterületek kutatója, s
mint ilyen, úttörő munikát v;égzett az agyfiziológia
és kisérleti pszichológia ismevetanyagának közelítése és eredményeinek felhasználáJsa terén, felismerve, hogy az agykutatást a pszichológia, matematika,
filozófia és fizika módszerei jelentősen segíthetik. Adám György sok;a t tett
azért, hogy a különböző disciplinák képviselői megtalálják az azonos nyelvet,
mely előfeltétele elté1·ő módszerek alkalmazásának az agykutatáshan.
Az utóbbi é vtizedben a ·k las·súku.s pavlovi kutatási vonal és az instrumentális kondicionálás módszereivel egyaránt előrehaladt a viscerális tanulás
elmélete. Mind!ke1btő sz,o ros kapcsolatban áll az experimentális pszichológiával
és 1k liniikai vonatkozásai is jelentősek. Ez egyrészt a Bik<Ov-iskola kortiko-vi·scerális patológiai elméletével, másreszt a Freud-féle pszicho ~szomatikus koncepcióban gyökerezett. A két irányzat eredményeinek és módszereinek új
szem1életmódban való feloldását és to vábbfejlesztését jelentik Ádám György
kutatálsai.
Adám György kiterjedt vizsgálatokkal igaiZolta, hogy az interoceptiv impulzusok feljutnak a központi idegrendszer meghatározott neutroncsoportjaihoz, és ezek elektromos aktivitását megváltoztatják anélkül, hogy bekerülnének a pszichikus működés tudaltos sZiférájába. Van .a zonban két olyan zsigeri
receptor zóna (vizelet- és szléikle türit!és), melyet már a gyermek is tudatosít társadalmi környezetének hatására. Ennek mintájára felnőtteken bélingerek is
tudatosíthatók és feltételes reflexeik kialalkítás:álhoz felhasználhatók, s ez mintegy modelljét képezi a zsigeri folyamatok kondicionálhatóságának E vizsgálatdk során azom!ban az is igazolódott, hogy ha túl ·s ok zsig.eri folyamat tudatosul, az káros, mivel túl na gy te1:1het jelent az agyi központok számára a tudabtalamból tudatossá emelt funtkció. E kísérleteik kóvetkeztetése volt az a felisme~és, mely sz.erint az interoceptív impulzusoknak a tudattalanban maradása az e gészséges életműködés egyik .f eltétele. Itt tér el Ádám professzor
vté1eménye a freudi ta;noiktól, mivel 'k isérletesen igazolta, hogy az ösztönfolyamatok tudato·s ítása, vagy nem létezö relációk (pl. szülőkhöz való rossz viszony) komplexumokat teremtenek, neurózist szülnek. VégkövetJkeztetése,

* Az MTA felol vasótermében 1980. április 14-én elhangzott székfoglaló
"Belső

S2lervi működések nagyagyi
XXIV. 1-2. (1981 .)

e llenőrz és e."

előadá·s címe:
Szövege megjelent : MTA Biol. Oszt. Köz!.
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mely szerint a tudattalanitá:s, a gyógyÍtó felejtés -hatásosabb terápi·a m1nt a
tudatm hozás, nagy eredménye kuta'tá:sainak.
Ad:ám György ak,a démikus jelentős tudományszerveúsi és társadalmi feladatot is eHá!t. Többek között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke,
az Akadémián pedig elnöke a Neurobiológiai Bizottságnak és a Pszichológiai
Bizottságnak is. Ezenkívül számos nemzetközi tudományos szervezet tagja.
S. RÖZSA KATALIN
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7. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BIOFIZIKÁBAN
-----------------------------------------------------------

ÁTTEKINTÉS A KGST ·BIOFIZIKAI EGVüTTMOKODÉS
1978-1980. ÉVI MUNKÁJÁRÓ!.
Hamarosan lezárul a KGST tagországok Biofizikai Együttműködésének
második ötéves tervperiódusa is. Az együbtműködés eredményes,s égét bizonyítja, hogy a részt vevő intézetek száma és témá:k száma egyre nő. Az extenzív fejlődés helyett az együttműködő partnerintézetek inkább az együttmű
ködés hatékonyságának biztosítását, fokozáJSát tűzték ki célul.
Az együttmüködés hatékonyságának fokozására a KGST-ajánlásoknak
megfelelően, az egyes főirányok koordínátorai a 10 éves együttműködés tapasztalatainak alapján különböző intézkedéseket dolgoznak ki. Ennek előse
gítésére megvizsgáljáJk az ideiglenes nemzetközi •k,o llektívák létrehozásának
feltételeit a legidőszerűbb műszaiki-tudományos problé mák megoldására; a tagországok egyes intézményeinek spedalizálódási feltételeit meghatáro~ott kutatási profil kialakítására, egyben módszerbani bázis 'k iépítésére. A programból törlik a jdentéktden vagy kevésbé perspektivikus témákat, a kutatókapacitást a gyalkorlati szempontból is fontos feladatok megoldás·ára Ös'Szpontodtják. Egyre több kuta:bási feladatot oldanaik meg multilateráHs projectek keretében, ennek formai követelményeit a koordinációs .k özpont a főirány koordinátorok:kal közösen a közeljövőben kidolgozza.
A hatékonyság fokozásának másik, egyre inkább preferált formája az intézetek közörtti együttműködési munkatervek ·k idolgozása, amely az eddigi
tapasztalatok szerint beváltja a hozzá fűzött reményeket. Ennek egyik oka
az, hogy a szerző dő intézetek saját kutatófinanszírozási alappal rendelkez.n ek,
és a devizamentes kádercseréket rugalmasabban képesek lebonyolítani. A mű
szergyártást ,sz:o lgáló szerző déseik é az intézetek közötti 2-3 évre szóló munkatervek menetének értékelése alapján megállapítható, hogy 1978-ban sikeresen zárult az ERDOZIMETER műszer kidolgozása és a spetktrofotometriában a numerikus regisztrálást lehetövé tevő, SZKRIB-177 nevű automatizált
rendszer prototípusának megalkotása. A?- ötéves t-=rvperiódus lezárását követő
Meghatalmazottak Tanácsa értekezletén az együttműködés keretében kidolgozott és gyártott műszerekből magyar javasiatra kiállítást rendeznek a berendezések megismertetése céljából.
A Meghatalmazottak Tanácsa dönté se értelmében ezentúl az egyes főirá
nyak szaJkértői értekezletein minden esetben megszervezi'k a főirányban folyó
témá:k tudományos konferenciáját, amelyre minél nagyobb létszámú kutató
küldöttséget várnak.
Az 1978-80. évek alapos előkészítő munkája eredményeként elkészült az
együttműködés 1981-85. évi programj-a, a részt vevő országok ajánlásai alapján. Az előző tervperiódus programjától eltérően az új ötéves terv a meglévő
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öt főirány mellett hatodi,k ként a víz biológiai szerepenek vizsgálatát teszi kutatásainak tárgyává.
A biofdkai kutart:ások hosszú távú prognózisa kidolgozásánaik széles körű
előkészítő felmél'ései a közelmúlthan fejezödbek he, és elkészült a 2000-ig
szóló pl'ognózistervezet. A prognózis végleges megfogalmazásánál a korábban
•k észült, rövidebb távú előrejelzés ajánlásait is figyelembe vesziik. A pl'Ognózis
célja : optimális fejlődési irányokat kijelölni a biofizikában alapkutatási szinten és a lehetséges gyakorlati alkalmazás terülehén a jelenlegi biofizikai kutatások tendenciáinak világszintű elemzése alapján. A prognózis kitér azokm az
intézkedéseikre is, amelyek a távlati megvalósításih oz szüksé~gesek.
Az együttműködés folyóiratának, a Studia Biophysica-nak ·a tevékenysége is fejlődést mutat, javult a folyóirat minősége, és rövidült a publiik ációk
átfutási ideje.
Az együttműködés t rögzítő egyezmény megkötésének 10 éves évfordulója alkalmából a következő évben, 1981 májusában megrendezendő üléssei
egyidejűleg jubileumi tudományos konferenciát rendeznek, amelynek alkalmából az elmúlt 10 év során elért kiemelkedő íközö,s eredményekről számolnak
be, étitlékelve az együttműködés efledményeinek népgazdasági ha:sznoiSulását
és a kooperáció ha!Jékonyságát. Az egyes tago['szágok az ülésen beszámolnak
országuk biofizilkai fejlődésének eredményeiről. A tudományos üléssei egyidejűleg jubileumi tudományos kiállítást is terveznek, amelyen a közösen kidolgozott műszerek mellellt a tutiományes produkció dokumenltációjá:t (közös
publikációkat, monográfiákat, s\zabadalmaikat) is kiállítják. A jubileumi kiállítás előkészítésében részt vesz az együttműködés folyóirata, a "Studia biophysica" is. A KGST-országok képviselói fontos feladatnak tekintik továbbra
is a tagországok biofiúkus kádeJ'képzésének és kádertovábbképzésének kérdéseit. Felmévrek az. egyes országok kádevképzési igényeit, és ezeket az igényeket a KGST Titkárság szerepelteti az 1981-85. évi káderképzési együttműködés bewében. A kádertovábbiképzést nagyobb számú iskola szervezésével kívánják megvalósítani.
A Meghatalmazottak Tanácsának tagjai jelenleg:

Bulgária:
Os·ehszlovákia:
J ugosz1ávia:
Lengyelország:
Magyarország:
Mongólia:
NDK:
Románia:
Szovjetunió:

A Koordinációs Központ

G. Georgiev
Z. Karpfel
Cs. Radenovics
K. Wierzchowski
Ti gyi J ó zs ef
D. Najdan
F. Jung
V. V asiles eu
G. R. Ivanyickij
vezetője:

V. Lednyev
BANCZEROWSKY JANUSZNÉ,
a KGST Biofizikai Együttműködés
magyar tudományos titkára
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A KGST Biofizikai Együttműködés keretében 1978-80 között a következő
rendezvényekre került sor:

1979. február 19-28. Michalowice. Mernbránoikon át történő alllyagtra:nszport.
V. téli i<SJkola.
április 17-20. Bukarest. A Meghatalmazobtak Tanácsánaik XII. ülése.
május 14-18. Szófia. Az ESR. speiktrometria alkalmazása a molekuáris
biológiában. Szeminárium.
május 14-18. Gulecsica. 1.1.4. airtéma koordinációs értekezlete.
május 27-31. Pécs. Stabil szrubad radikálok, szintézisük és alkalmazásuk. Szimpozion.
június 7-9. Puscsino. A IV. 2.2. altéma munkaértekezlete.
szeptember. Brno. Fizika!Í falktorok hatáJs,a az élő anyagra. Nyá:ri iskola.
október 1-3. Prága. Mernbránszimpozion.
ok!tóber 3-5. Moszkva. Az együttműködés IL főirányánaik eredménymegvitató és munkrul:!ervössze:álHtó szakérr!!ői értekezlete.
október 9-12. Taskent. Az együttműködés III. főirá:nyánaik eredménymegvitató és munkatervössz,e állitó szakértői értekezlete.
október 16-17. Szófia. Az együttműködés IV. főirá:nyá:n'ak eredménymegvitató és munkatervösszeállító szakértői érte'kezlete.
október 16-18. Moszkva. "A víz a biológiai rendszerekben" c. szakértői érl:!elkezlet az együttműködés VI. főiránya tárgyában.
október 18-19. Szófia. A Koordinációs Központ munkatársainak találkozója a bolgár szaikemberekkel a biofizikai pvcgnózis előkészí
tése ügyében.
október 22-23. Bukarest. A Koordinációs Központ munkatársainak
találkozója a romá:n szakemberekkel a biofizikai prognózis előké
szítése ügyében.
október 22-26. Neubrandenburg. Sejtsérülés és DNS-reparáció. Szimpozion.
október 25-26. Berlin. Nuikleinsavak struktúrája és funikciója. Szimpozion.
október 28-31. Radenci. X. Jugoszláv Biofizikai Szimpozion.
november 2. V ars ó. A Koordinációs Közpo·n t munkatársainak találkozója a lengyel szakemberekkel a biofizikai prognózis előkészítése
ügyében.
novernber 4-7. Neubrandenburg. Az együttműködés L főirányának
eredménymegvitató és munkatervösszeállító sz~értői érteikezlete.
november 8. Berlin. A Koordinációs KözponJt munkatárs·a inak találkozója a német szakembereikkel a biofizilkai prognózis el&készítése
ügyében.
december 5-6. Debrecen. Az együttműködés V. főirányá:nléllk eredménymegvrta:tö es munkatervösszeállitó szaKértöí ertJeKezlere.
december 7. Debrecen, Budapest. A Koordinációs Kö:?!po.nt manikatarsainak talá:lkozója a magyar szakemberekikel a biotizí~ai prognözrs
előkészítése ügyében.
december 10. Prága. A KooTdinációs Központ munkatársainalk találkozója a csehszlovák <
sZ!aikemberekkel a biofizikai prognózis elókészítése ügyében.
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1980. mareius 11-21. Puscsino. A biofizikai hosszú tavú prognózis munkabizottságának ülé9e.
április 15-17. Szeged. A Meghatalmazottak Tanácsánaik XIII. ülése.
április 15-17. Szeged. A KGST Biofizikai Együttműködés Meghatalmazottai Tanácsának XIII. ülése.
április 25-30. Balatonaliga. X. magyar diffrakciós konferencia.
május. Poznan. "Biológiai rendszerek polarizációs spektrosz:kópiája."
iskola.
május 19-24. Poznan. "Nukleinsavak és fehérjék .k özti kölcsönhatás
biológiai hatása" iskola.
június 25-27. Pitesti. "Víz és ionok a biológiai rendszerekben". nemzetközi konferencia.
aug. 31-szept. 5. Brno. III. szimpozion a molekuláris bio.fizikáról: biopolimérek elektroanalízise.
szeptember. Brno. Nyári iskola: "Fizikai faktorok élő anyagra gyakorolt alapvero hatása."
szeptember 9-12. Kapellendori (NDK). VIII. jénai biofiúkai szimpozion.
szeptember 22-28. Várna. "Kémiai és fizika:i információ-átvitel regulációs folyama:t oknál." III. nemzetközi kollokvium.
' zeptember 30.-okt. 4. Pruscsino . .,Bio.fotomet ria" munkaért~ke:det.
október 12-15. Trogir' (Jugoszlávia). XI. biofizikai szimpozion.
november 10-14. Reinlzardsbrunn (NDK). "Ultrahango1k hatása a biológiában és az orvostudományban" szimpozion.

Szimpozion a membl'ántranszport enef'getikájáról és szabályozásáról

(Zvíkovské Podhradí, 1978. szeptember 30. - október 4.)
A szocialista országok membrálllkutatói számára a KGST-együttműködés
keretében szervezett szimpozion Prágától 80 km-re, a Moldva és az Otava öszszefolyásánál fekvő Zvikovské Podhradíban zajlott le 1978. szept. 30.-okt. 4.
között. A konferencia szervezője A Kotyk, a Csehszlovák Tudományos Akadémia prágai Mikrobiológirai Intézete sejtmembrán ~transzport labor-atóriumának igazgatója volt. A népes nemzetközi részvétellel rendezett szimpozion
három kérdéskörrel foglalkozott: l. nem-elektroliJt:ok transzportja; 2. csatolás
és energetika; 3. iontranszport. Mindenegyes térnalkört 2-3 általános jellegű
szabad vita következett. Példaképpen említünk néhány elő-adáscímet:
előadás vezetett be, a kutatási eredményeket posztereken muta·tták be, majd

- Membránfvagmentumok oriellll:ációja elektromos térben;
- ~ölbésátvitel két elektrolitoldat határfelület-én;
- Membránok folyadékkristály-tulajdonságai;
- Bimolekuláris lipid memhránok elektromos bérben.
(Összesen 52 előadás és poszter.)
Az értékes előadások, a poszterek és a szervezett megbeszélések mellett
volt a szabad időben folytatott élénk eszmecsere.

jelentős
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A 87 résztvevő nemzetek szerin:bi megoszlása a kövei:kező volt:
Bulg•á ria
K!anad.a
Cs·e hszlovákia
NSZK
NDK
Magyaro["szág
LengyeloTszág
Szavjetunió
Svájc

4
l
33

2
14
18
5
9
1

A jó levegőjű, erdős :k örnyezetben fekvő üdülőhely kellemes feltételeket
biztosírtott a konferencia számára; pihenőidőben kisebb-nagyobb csopotrlboíkban
erdei ·s•é tára indultak ·a konferencia résztvevői, hogy aztán felfri•s sülve folytathassák a munkát. Eml-ékezetes marad a közeli vár múzeumában tett látogatás,
mely után akrobatikus ügyességű s zínészek mutattak be látványos várjátékot.
Ez a kongvesszus is jó példája volt annak, hogy megfelelő szervezés esetén
munGm, p~henés és SZÓI'Iakozás hasznosan egészírtik ki egymást. A szervezok
gondosságát dicséri, hogy a szimpozion befejezése után helyet és időt biztosítottaik Prága meglátogatására mi,ndazoknaik, akik e2!t igényelték.
LAKATOS TIBOR

Második EPR szeminárium
(Bulgária, 1979. május 14-18.)
1979. május 14-18-ig a Bolgár Tudományos A:k adémia Szerves Kémiai
Intézete szervezett a KGST e gyüttműködési egyezmény biofizikai I. - 1.4.
altémájában részt vevő kutatók számára egy szemináriumot. Ez a szeminárium
már a második volt, melyen az ezen a területen dolgozó kut<atók összejöttek.
A s zeminárium t émája a "Spin jelölők és próbálk szintézisei és alrkJalmazásai"
kövé csoportosult.
Maga a szeminárium, hasonlóarn az 1977-es berlini szemináriumhoz, a
Tudományos .A:kadémia egy hegyvidélki üdülőjében volt. Ahol igen kellemes
k!örnyezetben, magában az üdülőben, vagy a hegyeken tett s•étáin!k közben,
alkalom nyílt nemcsak s~mai, ha:nem baráti ka pcsolataik kiépítésére i·s. Szófiából, megé1'k·e zésünk után, a délutáni órá!kban indultak a szem~nárium résztvevői, az Akadémia autóbuszával a Szófiától mintegy 3 órai útra lévő Gyulesioába, mely a Rila-hegység egyik kedvenc kirándulóhelye is. Az Akadémia
üdülője :k onferenciák rendezésére is alkalmas, előadóterem is van. Így mind
a kényelmes szállás, m~nd pedi'g egy csendes, nyugodt környezet adva volt,
mely egy jól sikJerült s2!emináriumot biztosítoltt.
A szemináriumon a KGST-tagoT"szág·o k küldöttei vettek részt, valamint
két jugoszláv kuta:tó is. A S2!emináriumon a Bolgár Akadémia meghívására
rés~t vett L. J. Berline r, ismert amerikai EPR-!kUJta:tó is. A meghívottak közö.tt
2 s~ovjet, 3 NDK, 3 magyar és mintegy 10 bolgár szakember volt. A szeminá-
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riumon a meghívottaik 45-60 perces előadassal számoltak be új et'edményeikről. Mely előadásokat általában 10-15 perces d1szikusszió követett, mely a szűk
körű s:zJakmai jelenlévőlk miatt igen tJermekeny vitákat váltolbt ki. Magyar részről hárman voltak jeJen: dr. Belágyi József és Lex László dr., a POTE Elméleti Központi LaboraJt:óriumálból, valamíl1lt jómagam, az MTA Biofizikai Tanszéki Kutatócsoport képviseleit:ében.
Az általam tartott, mintegy 50 peroes előadáson beszámoltam a "Glicerines izomrostok SH-2 jelöLt miozinj<éliÍnak rendezett spektrumai"-ról és ezen
izmoknál tapasztalt "DTNB kontrakció" -ról. Belágyi József dr. és Lex László
dr. az előadásokat követő általános diszkusszió során beszéltek eredményeikről, kutatási problémáikróL
A meghívott vendégek előadásai sován megisme:rhettüik az akkor kifejlesztett Stopped Flow EPR módszet't, valamint előadást hallottunk az akkor
nálunk szintén még el nem érhető ST-módszerről.
Több előadás foglalkozott új jelölők szi!ll!:éziséről (pl. a jugoszláv S. Pecar), valamint különböző hemoglobinokon végzett EPR-kutatásOikról (főként
bolgár kutatók).
Öss·z:egezve elmondható, hogy olyan sz:emináriumon vettem részt, mely
nemesaik magi3S szaikmai színvonalat biztosítotit a részt vett szalkeruberek miaJtt, hanem az előadások utáni társasági programok is igen változtosak és pihentetőek voltak.
GRÓF PAL

A víz a biológiai rendszerekben

Beszámoló a KGST tagors:zJágok és Jugosz1ávia
moszikvai szakértői értekezletéről

képviselőinek

{MosZikva, 1979. olktóber 16-18.)
A KGST~tagországok és Jugoszlávia képviselői, valamint a Koordinációs
Központ munkatát1sai a Nemzetközi Biofizilk,ai Együttműködés VI. főiránya tárgyában 1979. okt. 16-18-án Maszkválban érte/keztieten vettJeik rész:t. Hazán:kat
Pócsik I,s tván (POTE Biofizikai Inrbézet) és Rácz Péter (POTE Szer.mészeti Klin:ilka) !képviselte.
Az értekezleten a 'köve!lk,ező napireneli pontok szerepeitek:
1. I. P. Smelev, a Koot'dinációs Közpo·!ll!: vezetője beszámolt a Meghatalmazottak ~anácsa XII. ülésének haJt:árloro<tairól és isme11betlle ,a z értlekezlet feladatait.
2. A VI. fői11ány koo'l.'dinátora, az értekezlet ,elnőlke, Sz. Szvetina (Jugoszlávia) a főirány kiet'etében végzabt kutartó és koordinációs munkáról szólt.
3. A delegációvezetők előadásolkat tartobba!k az 1980-81. évek kutató
munkájánaik perspektíváiról és az elért eredményekről (dr. A. Antonov, Bulgária; prof. K. Wierczlhowskí, Lengyelorsí'Jág; prof. V. Vasilescu, Románia;
dr. Sz. Akszjonov, Szovjebunió; prof. Sz. Szvetina, Jugoszlávia; dr. Pócsik István., Magyarot'szág).
4. Megvi~* és elfog-adták 'a vr. főil1ány 1980-81-re szóló munlk atervét.
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5. Az értekezlet munikájához kapcsolódott egy tudományos konferencia
is, melyen a résztvevők ismerttették elért eredményei1k et. Delegációnk a szemlencsevíz (Rácz P.) és az izomvíz (Pócsik I.) állapotát vizsg.áló kísérleteiről
számolt he.
6. Az érte~ezlet résztvevői elfogadták Jugoszlávia képvisdőjének előze
tes javaslatát, hogy a VI. főrány soron következő SZ'a.kértői értekezletét Jugoszláviában rendezzék meg.
Végül a résztvevők köszönetüket fejezték ki a Mos."kvai Állami Egyetem
Biofiúkai Tanszéke vezetőjének, A. B. Rubinnak és munka-társainak az értekezlet meg's zervezéséért.
PÓCSIK ISTVÁN

Sugárzások biofizikája
Szakértői értekezlet

(Debrecen, 1979. december 5-6.)
A KGST Biofizikai Együttműködés V. főirányáneik szakértői értekezletét
1979. decembe:r 5-6-án tartottáik meg Debrecenben. Az értekezleten részt vett
Z. Karpfel aikadémikus, a főirány koo11dinátora, a felelős kutatók közül az
NDK, Lengyelország, a Szovjetunió és a rendező Magyarovszág képviselői
A resztvev ők a követ!kező napirendi pontOikélll: vitatták meg:
1. Z. KarpfeL a főiránykoordináto·r beszámo·l ója az előző teTVidősz1aikban
elvégzett munkáról;
2. A Koordinációs Központ munkatársának ismertetése a MeghatalinaZJottak Tanáosána:k hatámzatairól;
3. A delegációk vezetőinek jelentése a tervbe vett feladatok elvégzéséről;
4. A köv;etkező kétéves periódus munkaterveinek összeállítáisa és megvitatása;
5. Tudományos konferencia;
6. Egyebek.
Az é:rbekezlet szívélyes, kollegiális szellemben, tudományos és tudományszervezési szempontból egyaránt ha:szn·o san zajlott le. Az ülésről jegyzőkönyv
készült, amelyet ünnepélyes keretek közt írtaik alá a delegációvezetők.
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· AZ UNESCO BIOFIZIKAI EGYüTTMűKODÉSÉRÖL

1975 nyarán a koppen:hágai nemzetközi biofizikai kongiies,szus közgyűlése
után Pullman professzor e sorok írójával elemez~e az IUPAB vezetőségének
a biofizika tudományának fejlesztésére irányuló több éves tevékenységét, arra
a megállapításra jutortt, hogy a hatékonyabb - valóban tudományos - együttműködés érdekében kellene valamit tenni. Meg is állapodtunk, hogy összehívjuk az európai és észak-amerikai orszálgok biofizikusainak egy megheszélését a ·k érdés megtárgyalására.
Az együttműködést indító megbeszélést 1976. jún. 2-4-ig Budapesten
rendeztük az alábbiak részvételével: V. F. Bystrov (SZU), A. Ehrenherg (Svédország), N. M. Emanuel (SZU), E. Ernst (Magyarország), G. M . Frank (SZU),
R. Glaser (NDK), A. Geldbeber (Belgium), C. Helene (Franciaország), L. P.
Kayushin (SZU),], C. Kendrew (Anglia), A. Kotyk (Csehszlovákia), O. Kratky
(Ausztria), S. Maricic (Jugoszlávia), L Prigogina (Belgium), A. Pullman
(Franciaország). B. Pullman (Franciaot'szág), M. OuintiHani (Olaszország),
W. Reichardt (NSZK), L C. P. Smith (Kanada), J A. Subirana (Spanyolország),
J. Tigyi (Magyarország), P. O. P. Ts'o (USA), V. Vasileseu (Románia), K. L.
Wierzohowski (Lengyelország). L. A. Blumenfeld (SZU).
A keretet és a támogatá,s t az UNESCO Európai, Ész:aik~amerikai Regionális Bizottsága adta, a házigazda szerepét a Magyar Tudományos AJkadérnia
vállalta. Ezen a nagyon magasszintű értekezleten megállapodtunk a kon'krét
tudományos együttműködés szl').:kségességéről, melyet az UNESCO azóta i~ s
rendszeresen támogat, mint a k~ésőbbi helsinki megállapodás szellemében létrejött kelet-nyugat közötti tudományos kollaborációt. A budapesti alakulóülésen részt vett dr. Kaddoure, az UNESCO tud. főigaz.gató~helyettese is, aki
azóta is különös figyelemmel kiséri ezt az együttműködést. Az ülés teljes
anyaga megtalálható az Acta Biochim. Biophys. Acad. Sci. Hung. Vol. 12.
1977. (p. 95-190) számában.
1967-ben Párizstban rendeztünk egy s.rervezelti megbeszélést, ahol az
együttműködés társelnökévé Pullman-t és Tigyi J. . t választották, továbbá az
alábbi 3 témacsoport kö11é java,soltá!k csoportositani a tudományo,s együttmű ..
ködést:
1. A biológiailag fonto<s makromolekulák, és azok alkotóelemeinek biofizikája.
2. A biológiai membránok struk.túrája és funkciója.
3. A víz és az ionok szerepe a biológiai rendszerekben.

Az együttmúködésben az alábbi országok, ill. kutatók vesznek résvt: Csehszlovákia (A. Kotyk), DDR (Glaser), Egyesült Királyságok (J. Finney). Franciaország (B. Pullman, A. Pullman és C. Helene), Lengyelország (Wierchawski),
NSZK (K. Ring). Magyarország (Tigyi). Románia (Vasilescu), Svédország
(A. Ehrenberg), SZU (R. Ivanitzky). USA (P. O. P. Tso).
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Az együttműködés első 3 éves periódusárt ös· szegező tudományos ülés
1980. jún.-ban Pári2Jsban volt, melynek teljes anyagát a Studia Biophysica 81.
köt. 1-54. (1980.) száma közölte.
Megelég,e dés:sel állapí bhatjUik meg, hogy ez az együttműködési fonna jelentős tudományos evedményeket hozott, é s azzal is elérte a célját, hogy segítette a különböző társadalmi rendű ors2lágok ·k uta:tóinak eszmecs·eTéjét.
Az együttműködés keretében az alábbi szimpozionok, ill. munkaértekezletek szerveződtek: 1968. Bp. víz és ionok munkaértekezlet; 1969. Reinhardsbrunn: Membrán~transport szimpozion; 1980. Bukarest: víz és ionok.
Teve2lett to·v ábbi tud. össZJejö~etelek: 1981: NDK; 1982: USA.
A 2. hároméves periódus ö sszegező ülése 1983-ban Budapesten lesz.
1
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Kerekasztal-konferencia a víz és a szervetlen anyagok szerepéröl
biológiai rendszerekben

(Budapest, 1978. november 16-17.)
Az UNESCO Európa-Észak-Amerika régiójának első "A biofizika perspektívái" című sza!kértő~ konferenciája 1976. jún. 2-4. volt BudapeSJten; erről
a konferenciáról aiZ MBT Értesítője 1978~ban I'észlebesen bes2lámo1t. Most csak
emlékeztetni szevetnék arra, hogy a hatéknny tudományos együttműködés biztosítására a konferencia biz10tbságoikat hozotit létre. A "Cellular Biophysics" birottság elnöke Ti<gyi József, a "Moiecular Biophysics" bi:wrt:bságé B. Pullman
(FmnciaÖ,r szág). 1978. nov. 16-17-érn a sejtbiofizikai biZO'btság kerekasztal·
konferenciát szervezett Budapesten "A víz és a szervetlen alkotóelemek szerepe biológiai rendszei'ekben" címmel. A !k'DnfeTenciát a Szecialista Ü11S~ágok
Biofiz±kai Együttműködése is támog:albta. A szervező bizottság összetétele a
következő volt:
Ti.gyi József elnök
La:ka'bos Tibor titkár
BanczerowS!kiné Pelyhe Ilona
Kellermayer Miklós
Pócs,i k ISJtván
Vető Ferenc
A 31 résztvevő nemze tek sz.erinti megoszlása a következő volt: 14 magyar, 6 jugoszláv, 3 szo.vjert, 2 csehszlovák, 2 az NDK-·ból, 1-1 angol, francia,
lengyel és USA-küldött.
A rövid, munkaér tekezlet jellegű összejövetel progTamja másfél napra
koncentrálódott. Az első nap (nov. 16.) délután mintegy másfél órás ülésen a
résztvevők munkájuk néhány perces ismertetésével mutatkoztak be egymásnak, ezt követte az MTA tudósklubjában tartott fogedás. Másnap délelőtt 9-től
13 óráig a víz és a szerv·e tlen anyagok biológiai szerepének kutatási perspektíváiról hangzorttak el beszámolók; és széles ·körű vita bontakozott ki. Ennek követ1kez'betéseit a bizot!Jság vezetői kuúatási tervezetben összegezték majd
a konferencia főbb célkitűzéseivel kapcsolatban sajtóé11tekezletet tartottak.
Délután az elkészült kutatási tervet ismertették:
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Kutabási Terv
A víz a biológiai rendszerekben
1. A víz szerkiezete é s állapota biológiai modellrendsz·e rekben.
1.1. Víz-vízes oldatok (elektrolit ok, hiwatáció).
1.2. A víz heterogé n rendszerekben, felületi rétege kben, szerepe fázisátmenetekben.
1.3. Makromolekulák, modell-po1imerek, nukLeinsavaik és fehérjé k hidratációja.
1.4. Szupramolekuláris rendszereik kiépződése.
2.

Membrán~hiwa:táció és membrán-transzport:.
2.1. A víz sze11epe a membránszer1ke2)etben.
2.2. Permeabilitás, víman!Szport.
2.3. A víz haltása az iontm111sz.portra.

3. A víz a biológiai szövetekben.
3.1. Növé nyi s1ejtek és szövetek.
3.2. Allati sejtek és szövetek - az anyagcsere szerepe.
3.3. Emberi sejtek és szövetek (vörösvért:es.te~k).
4. Gyakorlati felhasználás.
4.1. Orvostudomány: pathológiás folyamatok (ödéma, rák, katarakt a, öregedés) NMR-diagnoszhlika.
4.2. Mezögazdaság: fagy- és s2Járazságtűrés. Kriop11otektorok.
4.3. Élelmis2Je:r:l:!artósítás, fagyaJSztás-olvasZltás, szárítás-forralás .
A tervezetet a kereikasztal-konferenda rövid megbesz.é1és után elfogadta
és az ülés ezzel végetért:.
Az UNESCO és a szacialista országok tudomálnyos együtbnűködési szervezete által együbtesren rendezett ö~szejövebel jó példája volt annak hogy a
különböző társadalmi rendszerű országok e téren is hatékonyan kooperálhatnak, é s annak, hogy jól szervezett, átgondolt program alapján dolgozva rövid
idő alaitt is jelentős munika végezhető el, természettesen csak a~kor, ha a munkában azok veszneik 11észt, akik érdemben tudnak hozzászólni a •k érdés·eJkhez
és dömeni a vitáJs ügyekben. Ezen fehé teleik hiztorsítoil-'tak lévén, a rk,onferend a
egyetélibésben dönthetet t a kutaltási teriilet jövőjéről, és a gyakorlatban hasznosítható programot adhatott az együttműködésben részt vevő országok laboratóriumai SZiátmárra.
LAKATOS TIBOR
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A víz és ionok biológiai rendszerekben
konferencia

(Buikarest, 1980. június 25-27.}
A konferencia a Román Biofizikai Tál'saság és az UNESCO közös szervezésében (].Jaz, UNESCO, PáriziS; B. Pullmann, Páriz,s; V. Vasilescu, Bukarest)
került sorm a BuJkaresti Orvostudományi Egyebemen (Petru Groza bulvár 8.) .
A nemzrebközi tudományos bizo!Jtsá'g tagjai között 'Szerepelt V. T. IVJanov
(Szovjetunió), Tigyi József (MagyaroQ"'szrág), C. F. Hazlewood (Egyesült Allar
mok}, K. L. Wierzchowski (Lengyelország), S. Svetina (Jugoszlávia).
A szer'v.ező bizottságban fár&d.habatlanul és eredményes~en tevé1k enykedett
Éva Kalt:ona és L. Leahu (Buka:rest).
A kitűnően sz,ervezett konferencia 8 szimpozion, 3 kerekasztal- és 3 posterszekcióból állt, amelyeken 51 előadás hangzott el és 82 postert mutattak
be román, s:wvjd, magyar, csehszlovák, lengyel, bolgár, NDK, jugoszláv,
osztrák, svájci, ola1sz, francia, belga, egyesült áUamoikbeli, ausztrál, svéd, spanyol, angol, izraeli és brazil résztv~wő'k.
A konferencia fő témái a következők voltak: Víz és ionok - fehérjékben,
szénhidrátokba:n és nukleinsavakban; a víz és ionok állapom biológiai rendszerekben; izmokban. Víz és ionok transzportja biológiai rendszerekben;
NMR spektroszkópia alkalmazása a víz állapotának tanulmányozásában. A
víz és ionok szerepe kűlönböző gyógysz,e rhatások molekuláris mechanizmusában; cardiovascul.aris- és vesebetegségekben, valamint az emberi szervezet fejlődésében.

A résztvevők kézhez kapták az ·előadás- és posterkivonatok kötetét, valamint a tudományos és társadalmi rendezvényeik idő- és helyrendjét.
A magya!l" biofizikai kutatásoikat a következő előadások és posrterek képviselték:
Dancsházy Zs., Keszthelyi L., Orrnos P.: Proton transzport bakteríorhodopszin
membrán rendszerekben;
Györgyi S., Bla;skó K., Györ-gyi-Edelényí J., Mn!vlis'hvili, G., Burger Zs.: A biológiai és modell membránok alkáli ion transzportja;
Masszi Gy., Tigyí J ., Koszorús L.: Az etílenglíkol homológok hatása a víz mobilitására mikrohullámú módszerrel mérve;
Pócsik I., Tigyi J.: Vízkötés biológiai rendszerel~ben termodinamikai módszer.rel mérve;
Sugrá r I., Györgyi S.: A víz hatása a foszlolipid membrán szerkezetére;
Tigyi J., Kállai M., Tígyi-Sebes A.: Az eszenciális ionok egyenetlen lokalizációja a harátesikolt izomban;
l1ompa K., Rácz P., Kováos J., Bánki P.: A víz állapota a normál és a senilis
szemlenesében NMR módszerrel mérue;
Vető F.: Ozmózis vagy kolloid hidratáció?
A konferencia társadalmi programjrai közűl elsősorban a konferencia
résztvevői tiszteletére l'endezett rkitűnő szinvonalú · hangveT~seny és az Arges
areába tórtén:t jól s·íikerült kirándulás emelhető ki.
RACZ PÉTER
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9. RÉSZVÉTELÜNK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKBEN

A NEMZETKOZI BIOFIZIKAI UNIORóL

Az IUPAB 1978-ban a II. nemzetközi biofitikai kongresszussal együtt
tartotta közgyűlését, melyen az alábbi vezetőséget, ill. tanácsot választotta:
Elnök: Prof. S. E bas hi (J apán); alelnökö·k : A. R. Gopal-Ayengar (NSZK). R.
D. Keynes (Ang·l ia), tisztelebbeli alelnök: B. Chance (USA), főtitkár: K. Wüthrich (Svájc); tagok: ]. Coursaget (Fre.nciaorsz.), H . Eisenlberg (Izrael), M. Errera (Belgium), S. Estrada-0. (Mexico), V. S. Gurfirukel (SZU), P. G. Ko•9tyuk
(SZU), S. Maricic (Jugoszlávia), L. D. Peachey (USA) , D. C Philips (Egye;ült
Királyságok), F. M. Richards (USA), A. J. H . Vendrik (Hollandia), A. Wada
(Japán).
Jelen somk íróját a Committee on Education and Development of Biophysics elnökévé választották, melynek tagjai: főtitJkár: R. D. Keynes (Anglia), tagok: O. Amire (Nigéria), A. Boveris (Argentína), L. R. Caldas (Brazília),
B. Chance (USA), R. Di Polo (Venezuela), L. Ehrenberg (Svédország), M . I. El
Gohary (Egyiptom), P. C. Hanawalt (USA}, I. F. Beneine (Brazília}, A. Hollaender (USA), F. Hutchins"On (USA), V. Leon (Venezuela), M. Lock e (Ka·
nada}, S. Maricic (Jug;o szlávia), S. M ascarenhas (Brazília), A. Muhamme.:i
(Pakisztán), H. Noda (Japán), L. Nwoye (Nigéria), G. Ogummola (Nigéria),
A. Oplatka (Izrael), G. C. Papageorgicu (Görögorsz.), C. F. Phelps (Egyesült
Királyságok), J. W. S. Pringle (Egyesült Királyságok), B. Pul1man (Fmnciaorsz.), D. S. Smith (USA), K. Sunclararn (India), A. Vecli (Olaszorsz.), R. Villegas (Venezuela), U. Vladimirov (SZU), G. Whittembury (Venezuela).
Az 1981. évi VII. nem~ellközi biofizikai ·k ongresszus Mexico-Cityben lesz.
Elnök: S. Estrada, főtitkár: H. Avechiga. A kongresrs zus időpontja: augusztus
23-29. Alulírottat az "Educational aspect of Biophysics" panel fórum szervezésével bízták meg .
A következő, VIII. nemzebközi kongres•s zus 1984-ben az amgliai Bristolban lesz. A Council, mely 1980 nyarán Budapesten tartobba ülését - kérte hazánkat, hogy az 1987-es kongresszust megrendezzük Az MTA elnökség<e és
az MBFT elnöksége elvileg hozzájárult, hogy az 1987-es kongresszus megrendezéséről tárgyalásokat folytassunk
·
TIGYI JÖZSEF
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A NEMZETKöZI ATOMENERGIA üGVNOKSÉG FőBB PROGRAMJAIRóL
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ), az ENSZ családba tarbozó kormányközi nemzetközi szervezet, 1982~ben lesz 25 éves. Alig lehet az
a!Jomenergia, rad1oizotópok vagy ionizáló sugárzások alkalmazás·á:ban érdekelt
olYJan szakember a világon, a•k i ez alatt az idő alatt valamilyen formálban ne
lett volna már kapcsolatban a NAÜ-vel, ha másként nem, a'k kor különböző
kiadványainaik olvasójakénlt.
A Magyar Biofizikai Társaság Értesítőjében a szervezet felépítéséről és
bevékenységéről egy tömör össrefoglalá:s 1975~ben már megjelent 1. Fő feladatai, szervezete, murukamódszere aiapjaihan azóta sem változott. Ezért néhány
újabb szervezeti adaJt említése után csak azoikra a tevoékenységeire mutato·k
vá, melyek az elmúlt néhány évben fiejlődtek feL s melyek várhatóan hosszú
távra is megihatáro~ák e nemzetkö·zi ·s zervezet murukáját. Ebből az is kitűnik,
hogy a magyar sz•akembet<ek milyen területeken vehetnek résZit e munikálban,
illetve milyen területekren hasznosítjá!k hazai programokban a NAÜ által c~ z
SZiegyűjtött, •k özvetített ismereteket, tapasztalatokat. Egyben rá sze1'etnék mut:atni ezáltal arra, hogy a NAÜ igye1k,szik programját koncentrálni néhány,
igen gyakadati jdentőségű fő témára. Ez magyaTázza, hogy sok szakember,
aki korábban élveZite a NAÜ vaJamilyen fo!l"'májú támogatását, most ezt hiába
keresi, ha témáj'a nem illilk. bele az elmúlt néhány évben hangsúlyt kapott
programoikba. Hazai nukleá:ri•s' energetikai pt'ogramunk megvalós1tá:sában
azoll!ban igen sok tudományos és műszaki mpaszta1artot kaphartunk a NAÜ-n
keresztűl, s e lehetőségek megfelelő >kihaszn:á!MJsa elsőrendű felada1tunk kell,
hogy legyen.
Szervezetileg a NAÜ jelenltő&en fejlődött, jelenleg 110 tagállama c.ran.
A minllegy 500 diplomás és 800 admin~·sztrartiv alkalmazotthól álló titkárság
élén továbbra is dr. Sigvard Eklund vezérigazgató áll. Az 1980-as évi költségvetés meghaladta a 80 millió dollárt. 1979-ben a titkársá-g új székházba költözött, a bécsi ENSZ-vál'Os egyik 30 emeletes tornyába.
A NAÜ ail•a pító okmányának megfelelően hivato.tt ösztönözni az atomenergia békés alkalmazását a világ lakosságának egészsége, jóléb:! érdekében
és cséiikikenteni az atomene:rgia katonai felhasználásánaik lehetőségét . Programját az dmú1t 25 év alatt az alapító okmány ezen két alapvető kövebeiménye irányította, az011'ban tevékenységének súlypontja időről időre a nemzetlrozi igényeiknek és lehetőségeknek megfelelően eltolódo<tt. Korálbban főleg
a sugaras technikák alkalmazásának elősegítésével foglalkoztak az orvostudományban, a m.ezőgazdaságban, az iparhan és a vízgazdálkodásban. Amióta
azonban a nukleáris enertgia ene'l1g'etikai hasznosítása műsZJaki1ag, gazdaságilag és kereskedelmileg realitássá vált, azóta a NAÜ egyik fő te vélk enységét
ez határozza meg, aZiéliZ a nukleáris fűtőelemcilklus gazdaságos és biztonságos
megvalósítása, ki·a knázása 2• Ez a főirány tükröződött az 1977~ben Salzburgban
megrendezett "A nukleáris ellleTgia és fűtőelemoi1klusa" nemzetközi konferencián, mely a konáhbi "Az atomenergia békés alkalmazása" című genfi ENSZkonfeTenciák folYJbatása volt. E főirányon belül ·a z ügynök·s ég foglalkozik mű
szaki segélynyújtássaL biztonsági intézkedésekre vonat:kozó ajánlások kidol1

Szbanyik B. László: A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felépítése és tevékenysége.
A Magyar Biofiz;ikai Társaság .értesítője, szwk. Tigyi JóZJSef és Rontó Györgyi, 5, 139, 1975.
2 Eklund, S.: International Atomic Energy Agency. 1957-1977, IAEA, 1977.
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gm~ásával, a nukleáris energetika tá~sadalmi elfog•a dtatás4nak elősegítéséveL
Jelenleg ugyanjs mintegy 235 polgári atomerőmű működik a világon. Több,
mint 2000 reaktor-év működtetés s•orán egyetlen sugárzás-okozit a végzetes
baleset sem fordult elő, s közegésZJségügyileg jelentősebb radioaktív s.z ennyeződés sem került a környezetbe. Hogy ez a nagyszerű iparbiztonsági színvonal továbbra is tartható legyen, midön egyre több ország tervezi atomerőmű
vek építését, ahhoz a NAÜ jelentősen hozzájárul. Sajátos módsze:reivel ugyanis köMinccsé teszi a különhöző államoikban felhalmozódott tapasztalatoikat az
erőművek elhelyezésére, .t ervezésére, éprtésére, szervezetlére, működésére vonatlkozóan, olyan működési szaJbályOikat dolgoz ki és ajánl, melyek biztosítják az atomerőművek bizto111Ságos mwködését, az. atomiparban foglalkoztatott
dolgozók, valamint a nukleáris lébesítt mények környezebénetk, beleértv:e a lakosság sugárvédelmét. Ennek a programnak ("Nuclear Safety Sta;ndards" NUSS) a keretében - a közismert nemze~közi szimpozionok, szakértői banácskozások, koordinált :J mtatási programaik szervezésén és tárgyalási anyagainak
megjelenbetésén kívül - úja:bb kiadványsorozatokat indított az ún. Biztonsági
sorozaton ("Safety Series") belül. Ezek célja, hogy a nukleáris energiával
el~tromos áramot temlelni szándékozó egyre több állam illetékesei számára
általános érvényű, nemzetközi szinten kidolgozott és elfogadott biztonsági
szabvány-ajánlás·okat nyújbson.
!gy már 1979~be:n öt szabályzatot adtak ki az erőműV'ek biztonságos rnű
ködtebése tárgyában az ,,IAEA Safety Standards" sorozatcím alatt. Ezeiket az
ajánlásokat az illetékes nemzeti bizottságok és hatóságok alapul vehetik a
saját körülménye~kthez adaptált szabályozásaik és rendelkezéseik kiadásánáL
A biztonsági szabványelőírások betartását a ,.Biztonsági irányelvek" (IAEA
Safety Guides) kidolgozása és kiadás•a se19íti.
A műszaki biztonságon túlmenően aNAÜ-nek is igen fontos tevékenysége
a nukleáris dolgozók, a környező lakosság és a környezet sugárvédelmét szolgálja. Ez a rnunka ikülönösen felfokozódott, mióta a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) 1977-ben közzét:ette 26. ·szárnú Közleményét 3 . Ennek az
új sugárvédelrni koncepciót tacrtalmazó ajánlásnak megfelelőerr a NAÜ biztonsági alapszabvány a, a ,.Basic Safety Standards for Radiation Protection", mely
először 1962-ben, majd 1967-ben ábdolgozott formában jelent meg, újm átdolgozásra rkerü1t. Ezt a NAÜ Kormányzó Tanácsa várhatóan még 1981-bern jóváhagyja. A több nemzetközi szerve~et (IAEA, WHO, ILO, OECD/ NEA, ICRP,
IRPA), valarnint a tagországok szaké:r1tőinek bevonásával és közremüködés>ével
készül.tt alapvető hiztofllsági szaibványok egyrészt kötelezőeik a NAÜ tagállamaiban minden olyan programnál, mely a NAÜ segítségével valósul meg, másrészt olyan irányelveiket tartalmaznak, rnelyeket a tagállamok illetékes sugárvédelmi bizottságai és hatóságai felhasználhatnak saját rendeleteik kiadásánáL
Érdekes megfigyelni, hogy az új sugrá rvédelmi elv·e k, ikülönösen a társadalmi
kockáZJat - társadalmi haszon összefüggésének g·ondola:ta egyre jobban ösztönzi más, nem környrezebszennyez&k egés~ségkárosító hatásának tanulrnányo~ását. A NAÜ újabban maga is l'észt vesz ebben azál·t al, hogy összehasonlító
vizsgálatokban elemzi az en·e r·g iatermelés különböző, hagyományos és nukleáris módszereineik közegészségügyi hatás•ait.

3 Recommendations of the IIlitJernOJtional Cornission on
Publication 26, Pergamon Press 1977.

Rad~ological

Protection, ICRP
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A környezetvédelem területén számos olyan feladat van, mely kizárólag
nemzetlközi együt!tmÜ'k6dés,sel oldható meg. Hazánkat is érintő í·g en jó példa
erve a Duna radioaktív <Szennyeződésének csökkentésé re, ellenőrz,ésére létrehozott l~owdinált kutatási program1· 5. Biofízrukaú vonat:Jkozá·saú is V1ann:ak
olyan programoknak, melyek a sugarbiológia újabb eredményeinek gyakorlati
felhasználását célozzák a nukleáris ipaitiban foglalkoztatott dolgozók sugárvédelmébeé 7.
Egy másik olyan nagy NAÜ-program, mely az elmúlt 5-6 évben fejlődött
fel, s a világ tudományos-műszaki közöss·é gének nagy segítségére van, a Nemzebközi Nukleáris Információs R·e ndszer, az INTS. A nukleáris tudormányokat
és az egyes tudományágakban •a nukleáris teahniikák alkalmaz:ását ige n szélesen felölelő számítógépes rendszer az informá ciÓikat mágnesszalagok, microfichejk, előadás-, kőzlemény- és kutatá:si jelentésUúvonatok formájában - ITIS
Atomindex - szolgáltaibja, s így a votn atkozó irodalom legbővebb tárháza. 8 A
jól szervezett rendsnerben a magyarot'szági részvétel-közvetítés, a szolgáltatás·ok, az input és output !b iztosítása - az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ feladata.
Végül rá szeretnélk mutatni a NAÜ egy nagy politikai és műszaki jelentő
ségű programjára. Az emberiség bizton:sága érdekében tett fontos politikai
lépések egyike volt amikor néhány éves előkészí.tés után az ENSZ közgyűlés
határozatának megfelelően "18 ovszág les:zerelési bizottsá.ga" kidolgozta a
nukleáris fegyverek továbbterjedése ellen[ egyezményt (.,Treaty on the NonPraEferation of Nuclear Weapons"), melyet rövidítve, a hétköznapi, angol
nyelvű szóhasználatban az NPT-nek neveznek. A szerződés végső szövegét
1968-ban hagyták jóvá, s azóta lehet hozzá csathlilwzni.
Az egyezményt aláíró (nwk.leáris fegyverrel rendelkező) államok kötelezik maguk·a t .an.-ra, hogy nem adnak át nu'kleáris fegyvereket, robbanószerkezeteket, V1agy az a~okra vonatkozó ismeret·e ket az ezeik kel nem rendelkező államokna:k; nem segitik elő, hogy a nukleáris fegyverrel nem rendelkező államok nukleáris robbantókapacitáshoz jusSianak. A szerződést aláíró nukleáris
fegyverrel nem rendeJ.kező államo~ viszont kötelezik ma<gukat, hogy ilyen
technológiát nem i•s kérnek. Ezen kötelezettségek teljesítésének nemzetközi ellenőrztésével a szerződés a NAÜ-t bízta meg. A NAÜ azóta számos eljárásbeli,
politil~ai és műszakí-tudományo·s erőfeszítést tett e feladatainak teljesítésére.
Időközben, 1975-ben és 1980-ban nemzetközi konferenciákon is áttekintették
az eredményeket, a szerzödés hatékonyságát. Ez utóbbit j~lentő sen akadályozza
az, hogy sajnálatosan több nukleáris tevé~enységet kitejtő állam nem csatlakonott az ·e gyezményhez. Í·g y az 1980. augus~tus 1-én érvényben lévő állapot
szerint nincs a NAÜ ellenőr:llés•e alatt Franciaország és a Kínai Népkömársa-

4

Köteles G. ]. : On the Rad io-ecalogy of the Danube Ri ver. IAEA Bulletin, 22, 46, 1930.
Internaticool Studies on the Rladioecology of the Danube River. IAEA-TECDOC219 (1979) és JAEA-TECDOC-229 {1980) .
6 Köteles G. ]. : New aspects of cell membrane ra biobiology and their illlpact on radiation protection. Atomic Energy Rev., 1?, 3, 1979.
i Routine Use of Chromosome Analysis in R•a día·tion P,r::>.tecbon (szerk. G. J. Köteles)
IAEA-TECDOC-224, 1979.
R INIS Tcday, An introduction to the International Nuclear Information system IAEA
1979.
5
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ság, mint már az NPT létrejöttekor nukleáris fegyverre! rendelkező áÍÍamok,
továbbá Egyiptom, India, Izrael, Plakisztán, Dél-Afrika és Spanyolors2Já!g nukleáris tevékenysége. Az érdeklődő számo-s szervezeti és müszaki-tudományos
kérdésre vonatkozóan bőséges és időszerű információt kap a NAÜ bulletinjében9.
Összefoglalva: Az 1982-ben 25 éves fennállását ünneplő NemZJetközi
Atomenergia Ügynökség tevékenysége három fő területre ·koncentrálódott az
utóbbi években: a nukleáris energetika biztonságára, a nukleáris információs
rendszerre és a nukleáris fegyverek továbbter}edés•e megakadályozásának ellenőrzésére. Min.d ezek várhatóan a jörvőben is a sze'l"VeZ!et fő programjai lesznek. E terűleteken hazm feiadatainJk ellátásáiban továbbra is felhasználhatjuk
a NAÜ •k özvetítette nemzetiközi tapasZ!talabokat.

KÖTELES GYÖRGY,
a NAÜ nukleáris biztonsági és környeZletvédelmi osztályának
volt sza:ktisztvis•elője

9 The Present Status of IAEA Safeguards on Nuclear Fuel Cycle Facilities, IAEA Bulletin 22, 2. 1980.
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AZ IRPA úJ MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁGA
1966~ban Rómában megalakult a Nemzetközi Sugárvédelmi 11ársulart:
(IRPA), melynek Magyarország alapító tagja és kezdettől fo·~a l'észt vesz a
vezetőség munkájéfuban. Még 1966-ban a M~gyar Tudományos Allmdémia III.
osztályának (matematika-fizika) keretében megalakult a Nemzetközi Sugárvédelmi Társulat Magyar Nemzeti Bizottsága.
Az 1980. évi általános tisZltÚjít!Jás sován Tarján Imre akadémikus osztályelnök megköszönte a felmentett bizottság tagjainak a haza~ és nemze!Jközi síkon kifej'bebt, a s!Uigárvrédelem elméleiti és gy~orloo kérdéseihez kapcsolódó
eredményes munkáját, elsősorban a sugárvédelem elvi a1apj.ainak, normáinak
nemzetközi megvitatása soráh kifejtett tevékenységét, valamint az oktatási,
szerve~é~, jogtSzabál y alkotási ', munkába való bekapcsolódását és új bizottságot nevezett ki.
Az új bizottság elnöke ismét dr. Bozóky László, titkára dr. Fehér István,
tagjai: dr. Biró Tamás, dr. Bujdosó Ernő, dr. Lun KatJaain, Rósa Géza, dr. Sztanyik B. László és dr. V eres Árpád.
Az új bizottság 1980. novemberében megtartotita első, alakuló ülését.

BOZÖKY LÁSZLO,
az IRPA Magyar Nemzetí Bizottságának
elnöke
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EURóPAl SUGÁRBIOLóGIAI TÁRSASÁG -

ESRB

(Société eul'lopéenne de radiobiologúe; Europen Sodety for" Ra,diation Biology)
A társaságat hdga, froocia és holland sugárbiológusok k1e zdeményezésére
hoztálk létre, és a belga törvények szerint, 1964. július 30-án jegyezték be
Liége, Belgium széikihellyel. Célja a tudományos kutatás, információcsere és
együttműködés előmozdítása a •sugá:rbiológia: területén. Tagjai egYiének, nem
pedig nemz:eti társaságok. Eredetileg a nyugail:-európai országok sugárbiológusait tömörit!ette, de csakhamar hekapcsolódtaJk jugoszláv és csehszlovák,
majd 1967-től kezdődően más szociaHst!a országoik, köztük hazáruk sugárbiológusai is. Ma már a 21 európai ország szakemberei közótt helyet foglalnak
Bulgária, Cseh:szloválkia, Lengyelo'l'szág, Ma1gyarország, az NDK, Romáaüa
és a Szovjoetunió sugárhiológusai is. A társas·á g jelenlegi létszáma megközelíti
a 450~et, amiből csaknem 40 magyar.
A társaságnak teljes jogú, pártoló és tiszteleh tagjai vannak Teljes jogú
tag lehet bármely európai 011szág áUampolgára, aki érdemlben hozzájárult a
sugárbiológia előrehaladásához. A felvételt egyénileg kell kérni a társaság
vezető testületéhez, a Councilhoz benyújtott tudományos önéletraj zzal és publikációs jegyzékkeL A Council elbírálja a pályázó érdemeit és alkalma•sságá t
a tagságra, és javasolja az illető felvételét a soronkövetkező közgyű l és n ek
A pártoló tagok l<özött néhány Európán kivüli ország (USA, Kanada i:s Izrael)
sugárbiológusait találjuk, akik fizetik a tagsági díjat, r észt vesznek a távsaság
rendezvényein, de tisztségekbe nem választhaték
A közgyűlés évente egyszer ülés·e zik vagy a társaság székhelyén, vagy
pedig a Cooncíl által kiválasztott más helyen. Ezt az űlés.t á:ltaláiban ősszekap
csoljáJk tudományos rendezvénnyel (Annual Meeting). Csak aZJok:ban az években nem il:artanak tudományos rende:wényt, amikor a Nemzetközi Sugárzáskutatási Egyesület (International Association of Roadiatien Res·e arch, IARR)
tartja kon~esszusát, :rendsZ'erint nrinden negyedik esztendőben. Amióta. a szacialista országok sugárbiológusai részt vesznek az ESRB t eV'ékenys,é gében, a
következő helyeken voltak tudományos rendezvények: Spindleruv Mlin, Cs ehszlovákia, 1967; Interlaken, Svájc, 1968; Ulm a /d Donau, NSZK. 1969; Baska
Polje, Jugoszlávia, 1971; Róma, Olaszország, 1972; Madrid, SpanyoloTszág,
1973; Edinburgh, Nagy-Britannia, 1975; Budapest, Magyarország, 1976; Liége,
Belgium, 1977; Jülich, NSZK, 1978; Rotterdam, Hollandia, 1980.
A soronkövetkező, 16. tudományos ülés megrendezését a Lengyel Sugárbiológusok Társasága vállalta. magára. Erre a rendezvényre Krakkóbaltl kerül
sor, 1981. szeptember 7-10. között.
A társ~aság adminisztratív teendőit a Council intézi, amelynek tétszáma
a taglétszámtól függ, de nem lehet kevesebb, mint 9 fő. Jelenleg 13 tagja van:
J. Beer (Lengyelország), M. Bianchi (Olaszország), W. Cramp (Nagy-Britan-
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nia), J. F. Duplan (Franciaország), L. E. Felnendegen (NSZK), M. Kuzin (Szovjetunió), A. Léonard (Belgium), P. Metalli (Olaszország), A. H. W. Nias (NagyBritannia), P. Oftedal (Norvégia), L. Révész (Svédország), A. Smid (Csehszloválkia) és L. B. Sztanyik (Magyarország) . A Council felét 4 évenként kell újraválasztani.
A közgyűlések közötti időszakban az elnök (President) és a penztáros-fő
titkár (Secretary-Treasurer) látja el az operativ vezetést. Előbbit a Council választja 2 éves időtartamra, utóbbit a ·közgyűlés 4 évre. Az ESRB alapszabálya
szerint a pénztáros ~főtilbkár csak belga nemzetiségű lehet. A jelenlegi elnök:
]. ]. Broevse (Hollandia), a pénztávos-főtitkár pedig: R. Goutier (Belgium).
Eddig két alkalommal volt a társaságnak szocialista országbeli elnöke: z.
Diensbbier, Csehszlovákia, 1970-72-ig, és L. B. Sztanyi·k, Magyarország,
1978-80-ig.
A tagsági díj 1980-ig bezárólag 200 belga frank volt, amit a rotterdami
közgyűlés felemelt 300 belga frankra. Ennek el·sőso!'lban az volt az oka, hogy
az IARR a tagegyesületek tagdíját a korábbi 1 US $ per főről megemelte 2
US $ per fő'l'e. A ·s zocialista országok sugárbiológusai részére óriási könnyebbség, hogy tagdíjaikat nemzebi valutálban fizethetiJk be hazai bankszámlám. Az
így befolyt összeget részben a náluk esedékes ESRB rendezvény költségeinek
fedezésére, 11észlben tagságuk kongressZJusi részvételének támogatására használhatják. Hazánkboo a tagsági díj 1967 óta váltomtlanul 60,- Ft, arnitt a Magyar Biofizikai Társaság MNB 'számlájának alrovatára keU befizetni.
SZTANYIK B. LASZLÖ,
az ESRB 1978-80 közötti elnöke
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9. TÁRSSZERVEZETEINK MUNKÁJÁRÓL

AZ EOTVOS LORAND FIZIKAI TARSULAT

es

TARSASAGUNK

Az utóbbi évtizedben az ELIT extenzív fejlődési szakaszon ment keresztül. A taglétszám már meghaladja a 2000-et. Az egyesületi élet szakcsoporrtokban és megyei csoportokban folyik. Több szakcsoport érdekelt biofizikai kérdésekben és szervezett iskolákat, tanfolyamokat, szimpozionokat olyan témakörökben, amelyekben biofizi•k us részvétel teljesen indokolt. Megemlítem a
Szerves kondenzált anyagok, makromolekulá:k szakcsoport rendezvényei közül a folyadékkristály szimpoziont (1979), a Statiszti'kus fizikai szakcsoport
iskoláit (1979, 1980) é s a Sugá.rvédelmi szakcsoport is•k oláját.
Egy rendezvényt, a Szegeden 1980-ban rendezett bakteriorodpszin nemzetközi iskolát az ELIT és az MBIT közösen patronált. Az ilyen jellegű segítségek nagymértékben megkönnyítik a rendez6k munkáját.
Az ELIT lapja, a Fizikai Szemle az elmúlt két évben is folyll:abba biofiúkai
tárgykörű dkkek közlését. Az 1980. év októberi számát telj·e s egésZiében a
tárgykörnek szentelte. Alijon itt demonstrálásként a ~artalomjegyz.ék:
Szentágothai J án os: A tudat: Egy egységes agyelmélet vázlata.
Tarján Imre: Új vonások a biofizikában.
Rontó Györgyi: Ba~teriofágok és 11észrendszereik pontszerű sérülése.
Bevényi Dénes: Eloektronspektl'oszkópia.
Szlávik Ferenc: Számítógépes kardiológiai módszerek
Ezen számon kívül természetesen mé g több szám tar!:'almazott lényeges
ismerebeket nyújtó biofizikai távgyú cikkeket. Kiemelendőnek tartom Marx
György cikkeit, amelyek az evolució elméletével foglalkoznak.
Az elmondottak azt bizonyitják, hogy a fmkus társadalom széles 'körűen
érdeklődik a biofizika iránt. Ez egy folyamélit, amely a 80-as években bizonyára erősödni fog.
A Magyar Biofizi,k ai Társaság 1978-ban a MTESZ felügyelete alá került,
és ez~el bekövetkezett az az ideális állapot, hogy a:z ELIT és az MBIT felügyeletét ugyanaz az irányító szerv látja el. Úgy vélem, hogy az esetleg meglévő külön szempontú admínisz;tratív akadályok most már !liem játszihatnak
szel'epet lélibban, hogy a két egyesületben alkalmazott módszereket, ·k idolgozott lehetőségeket megvizsgálva az egyesületek egymás jó tapasztalatait átvegyék. ~ét konkréturnot emlitenétk: Az ELTE-~ben nagyon jó gya<lwrlatnak
tartom, hogy olyan kiváló külföldi tudósokat, aikik valamilyen módon sokat
tettek a magJ"élit fizika érdekében, tiszteleti taggá választják. Nagyon vonzó
számomra az MBIT-ben, hogy a fiatal kutatók a társulat szánnára külön írt,
Jeligés pályázalttal jelentkezhetnek, amelyet a társulat elnöksége elbírál, és
kedvező esetben jutalmaz.
KESZTHELYI LAJOS
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A MAGYAR BIOLóGIAI TARSASAG
A Magyar Biológiai Társ·a ság (MBT) 1962-ben ala1k ult meg a MTESZ
és Természettudományi E>gyesületek Szövetsége) keretein belül,
majd néhány év múlva a MTESZ-t61 átkerül'l: az MTA felügyelete alá, a/honnan az időközben megal·a kult Magyar Biokémiai TársalSággal (MBKT) és a
Ma·g yar Biofizika[ Társaságg·a l (MBFT) együtt 1977-ben visszak•e rült a
MTESZ~hez. Azóta a három társaságat együttesen "BIO" Társa1ságok-nak nevezik a MTESZ-en belül, nemCS/ak azért, mert szakterületük szorosan 'k<él!posolódik egymáshoz, de azért is, mert a három társasá•g ügyeit közös adminúsztratív apparátus inrt:éz:i. A három társaság ü~inek koordinálásáva egy .,Koordinádós Bizottság" hivalbott, elnöl;<;e Törő Imre !akadémi'l~us, tagjai ·a z egye~ •társaságok elnökei és főtitkárai. S;;;erencsére e bizottságnak az elmúlt három évben nem sok dolga akadt, a kapcsolat e tisztségviselők között olyan jó és
közvetlen voLt, hogy külön koordinációra nem nagyon volt szükség.
Az MBT a maga kétezres taglétszámával messze a legnagyobb a BIOtársaságok között s ez természetes is, hiszen az egyes szakosztályai olyan önálló diszciplinákat képviselnek, mint például a botanika, zoológia vagy olyan
interdiszciplináris területeket mint a mozgásbiológia. !gy azután érthető, hogy
ezeknek a szakosztályoknak a taglétszáma maga is felér egy-egy kisebb társaság taglétszámávaL Természetesen vannak kisebb létszámú szakos:zJtályok is,
mint például a protozoológiai szakosztály.
Ezzel tulajdonképpen már elárultam, hogy az MBT szakmai pro.filok
szerinti szakosztályokra osztódik, ezek egy-egy, biológián belüli tudományterület (általános és elméleti biológia, hotaruka, zoológia, antropológia, sejttan,
szövettan, protozoo1ógia, ökológia, mozgá!'>biológia, didaiktika, bimetria) szakma.i ~épviselői. Feladatuk az ~adott szakterület tudományos tevékenységének
elősegítése. Ennek leggyaJkoribb formája a szakosztályi ülések, de a különböző
szimpóziumok, kongl'esszusok, ankétok, tanulmányi kirándulások is, feladatoktól és profiltól függő-en. Vannak viszont olyan bio·l ógián belüli szakteriiletek, amelyeknek 'Saját önálló, független társaságuk van, ilyen a Madártani
Egyesület vagy a Magyar Rovartani Társaság. Ezek funkciója azonban ikissé
eltérő a Bio-társaságok funkciójától, <11 szakembereken kívül az adott teriilettel
hobbyiként foglal~ozók1at is összefogják. Társas~ágaink Mzött jó a kapcsolat,
gyakran tartanak előadásokat az állattani szakosztályunkban, főbb tisztségviselő~ket az MBT megfelelő szakosztálY'aibéliJl is gyakran a vezet6ségi tagok
közé választják.
Eltérően az MBFT-tól és az MBKT-tból, az MBT-nek az alsó- és középfokú
oktatással is kell foglalkoznia, hiszen a :biológia mind .a z általános, mind a
közlépfokú iskolák<bap. if}en fontos tantáx:gy. Az oktí'ltás módsz.ert!aní problé(Műszaki
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máival fogl,a lkoúk a didaktikai szakosztályunk, ·arrnelvik évente meg'Vendezi
az ún. "tantárgypedagógiai napok" -at. A biológiatanárok összefogására, problémáik segítésére, érdekeik sza•kmai védelmére viszont az MBT pedagógus
csoportja hivatott.
A szakosztályok mellett ugyanis - •a melyek a tagságot szakterület szerinti
relosztásban fogják össze, 5 amelyek tudományos tevé~enysége:t folytatnak az MBT-nek van egy másik szervezeti egység tipusa is, az úgynevezett csoportok, amelyek lehetnek terűletti vagy központi csoportok. Az előbbiek a tag·
ságot földrajzi elhelyez;kedés, az utóbbiaik valamilyen közös érdek iSZJerint fogják össze. Jelenleg Szegeden, Deb:recenben, Pécsett és Kecskeméten van az
MBT-nek helyi csoportja. Ezek üléseiken szívesen adnak helyt biokémiai és
biofiúkai tárgyú előadásoknak is, ez nem konkurrenda a helyi csoportokkal
nem rendelkező MBFT és MBKT felé, hanem munkájuk támoga:tása. Központi
csopOl't a már említett pedagógus csopocr.-t és az ifjúsági csoport.
Végül az MBT-nek vannak olyai!l állandó bizolbtságai, amélyek tevékeny0,ége közvetlenül 1kapcsolód~k a MTESZ többi egyesületeinek hasonló bizottságaival: ilyen a nemzetközi kapcsolatok bi:wttsága vagy a környezeitvédelmi
biZJotts·ág.
Tár~aságunk a sz1akmai tevékenység nagyo1
b b megbecsülése céljából 1978ban egy emlékérmet és négyféle díj'é!!!: alapí:tott : a Gelei Józ;sef emlékérem az
MBT által adományozható leg!lla!gyoblb kitüntetés, amelyet a ibiológiai kuba:tó-,
szervező- és oktató munkáiban egyaránt kimagasló, hosszú időn keresztUl folyt(jtott tevél~enységért ítéli oda az MBT ellliÖksége. Hermann Ottó-dijjal a kiemelkedő, új utakon induló kutatóm:unkát, Jávorka Sándor-, illetve id. Entz
Géza-díjjal a kiemelkedő •szervezőmunkát, GoTka Sándor-díjjal a kiemelkedő
oktatómunkát végző tagokat tünteti ki az MBT, míg a HuzeHa Tivadar-díjjal a
biológiai szemléletrrnód terjesztését jutalmazza.
Az MBT-nek négy :szakmai folyóirata van, a Biológia, a Botanikai Közlemények, az Aliattani ~özlemények és az Antropológiai Közlemények. Ezek
az Akadémiai Kiadó gondozásában jelennek meg negyedévenként, -illetve félévenként. Költségeiket az Akadémia fedezi. Igen fontos -szerepet töltenek be
két szempontból is: egyDészt majdnem a kizárólagos lehetőséget jelentik a
hazai kuta>tások megisme.véseve, másrészt igen nagy szerepük van a hazai szakmai nyelv alakításában. Ezen :kívül publikációs lehetőséget jelentenek olyan
kubél!tók számára is, akiknek a külföldi folyóiTallokballl való közlés különíböző
ok01k folytán nehézségekbe ütközik.
A MagY'ar Biológiai TáTsaság a legszélesebb értelemben .fogja össze a biológia művelőit, tagjali ·k özött nemcsak biológusok és biológiatanáTok t:Jalálhatók, •h anem oTVoso1k, agrármétmö<kök, vegyészek, fizikusok, de tOC!l/atanál'ok
és ik özlekedési szakemberek is. A biológia eredményei bevonultak a mindendani életbe: a mezógazdaságtól a gyógyszergyár~ásig, az élelmiszeripartól a
környezetvédelemig, az ene:t"giaprohlémáktól a 1k6z.lekedésbiológiai problémákig mindenütt fontos szerepet játszanak. Az elvárás01k telhát nagyok, feladatunk bőv·en lenne. Szeretnénk feladatainknak minél teljesebb mérbékiben eleget
tenni.
GANTI TIBOR,
az MBT főtitkára
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A MATE ORVOSTECHNIKAI SZAKOSZTALVA
1978-1980

A Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület Orvostechnikai Sz:alkosztálya elmúlt három évi munkájána:k összefoglalását mindjárt egy
nega.tívumm<Il kell kezdeni. Ugy·a nis 1978 elején kaptunk hívaitalos értesítést
az International Federa!Jion for Medical and Biologkal Engineering-től, hogy
a federáció wzetősége az 1982. évi nem21etközi federációs konferencia megrende:l'ési jogát nem nekünk, hanrem az NSZK nemzeti csopo~tjánaik adta.
tgy a többéves intenzív előkészítő munka meddőnek bironyult.
1978 nagyobb !'endezvénye volt a szeptember 20-22. között Egerben megrendeU'tt I. egészségügyi épületgépészeti és o~ostechnikai ·kon[evencia, amelyben szakosztályunk ~tár&ren.dezőiként vett reszt. Ezenkívül a szokáso•s előadá
sok, 'klubdé1utánoik, an'k étok kerültek sorra, amelyek közül csupán néhányat
említünk meg:
Beszámolók különféle nemzetközi rendezvényekről (Rio de Janeiro-i
radiológiai kongreSiszusról, a chicagói röntgenkiállításról stb.).
Az orvoSiiműszer-gazdálkodá:s tehetőségei az egészségügyi intézményel~ben.

A ikórházil ügiénés tevékenység szabványositása.
A Perinatális Szekció rendezvényei. (Új utak az újszülöttellátásban,
a szekció debreceni konferenci:ája sbb.)
A dohányzás ártalmai és az orVlostechnika hozzájárulása a dohányzás
elleni küzdelemhez.
Különféle nemzeti napok rendezéséiben való részvébel (lengyel müszaki hét, holland orvosteohl11Íkai napok stb.).
A szakosztály 1979. évi programjából a XII. orvostechnikai szimpozon
emelkedett ;k i, amelyet június 18-19-én rende:ztüntk meg Mis.kokon. A szimpozíon címe "Komplex diagnosztikai rendszerek az egészségügyi alapellátásban" volt, és tulajdonképpen az előző évben megalakult miskolci szakcsoportunk debütált ezzel a szimpcz ionnal. A szimpozion előadói az egészségügy,
az orvostechnikai kutatás és ipar reprezentánsai voltak. Egybeihangzó véleményük 1szerintt rövidesen sürgető szüikséglet jelen!Jkezik az egészségügyi alapellátás orvo,Sitechnika:í felszeTelésének és ezzel együtt hatékonyságán1a k intenzív emelésére.
Az év folyamán sorra került rendezvények közül néhány érdekesebbet említünk meg:
Diplomatervezési tapasztalatok (végzős főiskol1ai és egyetem[ hallgaJtók részéTe t!Japasztalatátadás).
A magyarországi számítógépes besugárzás.- tervezési hálózat.
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Ergonómia és műszaki követelmények a spirográfiában.
Gyógyászati helyiségek villamos biztonsága.
Az elektroterápia szerepe a mo2'!gássérültek gyógyításában.
Beszámoló a paki·sztáni orvosi ellátás helyzetéről, a hamburgi röntgenkongresszusról stb.
Részvétel különrliéle rendeZIVények megrendezésében (finn műsZJaki
napok, szovjet orvosi műszer nap, a mikrokompUJter és mikroprocesszor
szimpozion stb.).
1980-ban a leghangsúlyosabb tevékenységünk a XIII. orvostechruirkai szimpozion keretében megrendezett ,,IL szimpozion a számítógépes diagnosztika
a perinatológiáhan". A zömmel nyugati országokból érkezett előadók és résztvevők, valamin!!: a hazai szervező bizottság gondo•s előkészítő munkája nagyszerű ütemben pergő, vitákkal tarkított vendezvényt eredményezett. Jól látszott, hogy egy gyorsan .fejlődő orvosi szakterület nagymértékben igényli a
technikai támogatást, és a fejlődés jelentősen felgY'orsul, ha az orvostechnikai
együttműködést mindkét oldalról fonto.s nak tartják és támogatják.
Fontos es~emény volt az év februárjában az a jubileumi ülés, amelyen megemlékemünk a szakosrt<ály 15 éves, az elektronikai szakcsoport 20 éves és a
radiológiai szakcsopot'!t 25 éves évfordulójáról. Még egy emlékülés volt az
évben, december 5-én, abból az alkalomból, hogy negyedszázaddal kováhban
indult útjára Magyarországon az orvosi nukleáris méréstechnika.
A kisebb rendezvények sorából néhány kiemelés:
Az űrrepülés orvostechnikai vonat:!kozása (a szovjet-magyar úrikísérletben részt vett szakemberek részvételével).
A száloptikás endoszkópok hazai lehetőségei.
Egészségügyi beruházások technológiai tervezése.
A beteg-nővér kapcsolaitok eszközei.
Már ebben az évben megkezdődött az 1981. szeptembe:r 20-24. között
V. orvostechnikai konferencia és kiállítás előkészítése. Ez a nemzetközi részvételü konferencia kellő reputációt szerzebt magának mind itftJhon,
mind külföldön. E~ért illő alaposs•á ggai készülünk a konferenda megrendezésére.
Szakosztályunk kedvező kapcsdatakat alakított ki a nemzetközi orvo.stechnika fórumaivaL Ennek köszönhető, hogy 1978 augusztusában Jeruzsálemben Richter Nándor kollégát 1beválasz!JoUák a nemzetközi federáció
(IFMBE) hat tagú választmányáJba, s sorok írója pedig a P. Ake Öberg !SVéd
professzor által vezetett öt tagú munkahizotts·á g (Wo:rking Group on Clinical
Engineering) tagja lett.
1980 végén vezetőségválasztó ülést is rendezett a szakosztály. Mivel egyesületünk alapszabálya kimondja a "rotációs elvet", amely szerint az elnöki és
titkári funkcióban maximum két cilk1us't (2~szer 4 évet) lehet eltölteni, az eddigi
elnök és titkár (Katona Zoltán és Richter Nándor) helyett új elnököt (Gőri Csaba, a Medicor Művek müszaki igazgatója) és új titkárt (Dolgos János, a Medkor Művek mérnöke) választott'ak.
sorrakerülő

KATONA ZOLTAN,
az orvostechnikai szakosZillály
vezetőségi tagja
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A NEUMANN JÁNOS SZÁM íTóGÉPTUDOMÁNVI TÁRS.ASÁG
Az NJSZT 1980. évi közgyűlésén elfogadott határozat kimondja, hogy a
társaság munkáját a követ:kező időszakban a szánnítás'technika hazai tevékenységének egészére ki >kell terjesZiteni, meg kdl valósítani a széles ~örben használartos szánnításteohnikai berendezések és software tennékek héllsznalatával
kapcsola;tos !tapasztalatok közreadasat, s végül a Tarsaságnak fel ~ell készítenie a hazai közvéleményt a számílilástechnika tömeges elterjedésének feltéte1eire. A hatál'oZ<!it a 1ienti célok elé~ésre évdekében előírja, hogy a társaság igye~ezzék a sz:ámításttechniká:t alkalmazók széleseihib lkörét, valamint az ehhez
kapcsolódó rs zakembereket, nemzedékeket munrkájába bevonni. Az NJSZT-nek
meg kell teremtenie az ez~ biztosító rugalmas szervezeti feltételeket, az igényeknek megfelelő, módosuló és bővülő ~szakosztályi szerkezetet.
A határozatban megfogalmazott irányelV'erk és tendenciá!k "nyitá:sként" értelmezhet6k, s azon a tényhelyze'l'en alapulnak, hogy napjainkra a számítóq·ép·
alkalmazás esre tleges kuriozitásból a mindennapi gyéllkorrlat részévé vált. Különösen igaz ez a megállapítás általában a tudományos munkában, an1ely sajá·
tos termész etéből fakadóan mű:szaki színvonalát tekintve a mindenkori techni1kai élvonal mércéjéhez igazodik, szakemberei pedig - kutatói mivoltukból
adódóan - "nyitottak" minden új, tudományos céljaik elérésében támogatást
nyújtó módszer, reljrárárs és technikai lehetőség irányá:ba.
A biofizika - mint a biológianak egzalkt tudománnyá válásában jelentős
szerepet játszó diszCiplína - e téren is tiszteletreméltó t:örténebi előzményekkel
venrdelkezirk. Csak példarként említve: az MTA biológiai osztálya - Emst Jenő
javaslatwa - már 20 évV'el ezelőtt pályázatot hirdetett a kibernetika, ill. az információe1mélet b~ológiai alkalmazásáról; 1963~ban ugyan e témakörben a
Pécsi Biofizikai Intézet munkaértekezletet szervezett; az 1967-ben megjelent
Bevezebés a biofizikába önálló 1JOntban foglalkozik a számítógépekkel, s a példákat még srorkáig sororhatnánk
Hasonló - bár a "másik oldalról" induló - törekvést is tapasztalhalltunk,
nevezetes,e n az NJSZT egyiJk első ·szakosztálya az orvos-biológiai szakosztály
volt. Érdekességként említhet6, hogy míndmáig ez az egyetlen olyan NJSZT
szakosztály, amely iUetékes,s égi köTét valamely alkalmazási szakterület - adott
esebben az O!l'Vostudomány és a bblógia - megneve21ésével körvonalazta. Viszsmbérve az indító gondolattban hivatko~zmt: NJSZT határozatra, mondhatju:k,
hogy az MBFT és az NJSZT közötti kapcsolat területén a határozat "nyitott
kapukat dönget", legalábbis a szervezeti kererbek és a ·kölcsörnös érdeklődés
vona:blmzásá!ban.
Azt is el kell ismerni azonban, hogy a Magyar Biofizikai Tál"saság és az
NJSZT orvosi-biológiai szakosztálya közötti kapcsolat - a jó szervezeti adott-
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ságok és a kölcsönösen gyümölcsöző együttműködési lehetőségek ellenére - az
elmúlt évekiben nem bontakozott ki kellő mértékben. Tipikusnak a múl:tban
azt tekintettük, hogy a két távsaságnak van 20-30 könös tagja, aikik snemélyükben, többé~kevésbé spontán módon biztosítják az érintkezést. Továbblé"
pési lehetőséget, tennivalót a ~ét tláT'sa:ság kerebei hőségesen kínálnak: a tagsági névsorcserétől elkendve a ~özös érdeiklődésre számot tartó vendezvényekre vonatkozó évtesítéseken keresztül a gondok és tapasztalatok •s zervezett
megosztásáig.
SZÉFHALMI GÉZA,
az NJSZT orvos~biológiai szako~s~ály titkára

AZ MTA BIOFIZIKAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK MUNKÁJÁRÓL
TárEaságunk 1978. évi Értesítőiében már tájékoztatá's t nyújtottunk a biofiz;ikai szaikb~z.ottság tevékenységéről. A b~ológi'ai tudományok osztálya által
kiküldött szakbizottság általában 3 évt'e ;k,apja meg;b~zatását, aZionban az 1976ban megbízott szakbizottság - az aikadémiai tisztújítás egy éves eltolódása
következtében - 1980-ig, négy évi'g funkcionált. A bizottság elnÖikét, titkárát
és tagja'it az osztályelnök bízza meg. Bnnek megfelelőerr a szakbizottság az
osztálytól kapja feladat:.ait, annak irányítása alatt működik és az osztálynak
számol be tevékenységéről. Feladata! a tudományág területén ~olyó hazai tudományos. munka, oktatási és publikációs te~ékenység, valamint az ismeretberjesztés szakmai felügyelete, ill. e területeken tanácsadói tevékeny~ég az
osztály munkájána~k támogatása céljából.
A jelenleg múködő biofizikai szakbiz;otts'ágot az osztályelnök 1980. szeptemíberében küld:be ;kJi és meg·b ízatása az Akadémia ·következő tisztújításáig
érvényes. A 15 tagú bizottság személyi összetételoe a ikóv· etkező:
Elnök:
Ti1tlkár:
Tagok:

Ernst Jenő alk,adémi,kus (1981. febr. 27-én ·elhunyt)
Niedetzky Antal, a biológiai trudományok kandidátusa
Banczerowski Januszné, a biológiai tudományok kandidáltusa
Berényi Dénes akadémiai levelező tag
Damjanovioh Sándo'l', a biológiai tudományok doktora
Gyarmati István, a fizikai tudományok doktora
Kes~thelyi Lajos, a fizikai tudományaik doktora
Papp Elemér, a fizikai tudományok kandidátusa
Párdutz Árpád tudományos munilmtárs
Rontó Györgyi, a b~ológiai tudományok doktor-a
S. Rózsa Katalin, a biológiai tudományok doktoera
Szalay László, a fiúkai tudományok doktora
Sztanyik B. László, az orrv<J<s,budomál!lyok kandidátusa
Tarján Imre akadémikus
Tigyi J ózs ef akadémikus

A hízottság személyi összetétele is tükrözi azt a törek~ést, hogy a fizikusokkal való szeros szakmai együttműködésr-e alapozva a biológiát ,a z egzakt
tudományok i11ányába fejlesszük.
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A hívottság feladatai ellátása érdekében rendszevesen, általálban kéthavonta ülésezik
Az 1980-ig múködött bizottság annak érdekében, hogy a tudományterület
hazai és nemzebközí helyzetét folyamatosan figyelemmel kisérhesse, értékeihesse és a teend&ket ennek alapján megthatározhassa, munkacsoportokat küldött ki. Nyolc ilyen mu.n~acso'Port működött. A munikacsoportok erdm~nye
sen működtek és nagy S"egítséget nyújtottak a bizotl:!ság eredménye3 mur:,:tájához. A kedvező tapasztalatok birtokában az 1980-:ban kiküldött bizottság a
munkacsoportok rendszereneik tQIVábbi fenntartásamellett döntött. Ennek megfelelőerr a köv-etkező munkacsopo!1bok megalakítását hatáTozta el a bizottság.
1. Anyagtranszport mu.nkacs,o port (vezetője: Vető Fevenc)
2. Izomműködés munkacsopoct (vezetője : Guba Ferenc)
3. Ingerületikutatási munkacsoport (vezetője: S. Rózsa Katalin)
4. Radiobiofizikai munkacsoport (veretője : NiedetzJky Antal)
5. Fot:d biológiai munkacsoport (vezetője: Szalay László)
6. Kvantumb:iológíai munkacsoport (vezetője: Keszthelyi Lajos)
7. Bkllkibernetilkai munikacsoport (vezetője: Damjarnovich Sándor)
8. Elméleti biofizikai munkacsopo11t (vezetője: Gyarmati István)
A munkacsopor!boknak jelentős szevepü:k van szakterületük folyamatos fi ..
gyelése mellett a kutatáJSi ~~számolók és tervek szakmai elbírálásában és véleményezésében is.
Tovabbra is szo~os és tó a kapcsolat a birottság és a Magyar Biofizikai
Társaság elnöksége között. A bizottság és tagjai aktívan rész!!: vettek a :társaság
X. vándo.rgyűlésének (1979, Tihany) szakmai előkészítésében és megszer·v e;;,ésében is.
A hiofizi.ka oktatása érdekéiben végzett tevékenység ré szben evedménnyel
járt, de e területen, továbbá az ismeretterjesztésben is további jelentős fel·
adatok várnak a bizottságra.
NIEDETZKY ANTAL,
a biofizikai szakbi~ottság
titká~a
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10. BESZÁMOLÓ TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEKRŐL

"A MEMBRANTRANSZPORT BIOFIZIKÁJA"
THIISKOLA
(Michalowice, 1979. február 19-28.)
Először 1974-ben került sor Lengyelországban a "Membrántranszport bio·
fizikája" elnevezésű téli iskola megrendezésére. Az iskolát a Lengyel Tudományos Akadémia és Biofizikai Intézete (Varsó; igazgató : K. L. Wíerz.chowskí)
és a Wrodawi Mezőgazdaságí Egyetem Biológiai és Biofizikai Intézete (igazgató: S. Przestalski) rendezi a KGST, az IUPAB és az ECBO* támogatásávaL
A változatos nemzetközi előadógárdát felvonultató rendezvényt mindíg valamely téli üdülőhelyen tartják; igy az iskola előadói és hallgatói tíz napon át
szeros közösségben töltik idejüket és bőségesen nyílik akalom az előadótermen
kivüli szakmai vÍitákra és beszélgetésekre. Nemosak meghívott elóadók, hanem az iskola valmennyi résztvevőjének atkalma van, hogy tudományos ikutatási eredményeit vitára bocsássa; erre az állandó poszterbemutató ad lehető
séget. Míg az előadóknak legalább fele nyug·a:ti országokból érkezik, az elhelyezési lehetőségek által korlátozott létszámú hallgatóság a szecialista országok fiatal kutatóiból áll. Az iskola hivatalos nyelve az angol; a poszterek kívonatát és az előadálsok teljes szövegét minden alkalommal 6-700 oldal terjedelemben kiadják és a résztvevőknek megküld1k. Az eddigi öt téli i·s kola
anyaga a modern elméleti és kisérleti membránkutatás eredményeinek értékes
gyűjteménye; az általános magas színvonalú bevezető előadásokon kívül nagyon sok előadó a legújabrb kutartlási eredményekről is beszámol. Az előadáso 
kat követő nyilváno1s vitt ák anyaga nem kerül be a kiadott köteteklbe, így ezekkel csak az iskola résztvevői ismerkedhetnek meg. Az iskola "tanári karának"
van néhány olyan tagja, ~aki eddi·g minden alkalommal részt vett az iskola
munkájáJbran, mínt pl. C. M. Gary-Bobro (Párizs), R. Glaser (Berlin), K. Janácek (Prága), A. Kotyk (Prága), D. C. Mi·k ulecky (USA) és :természetesen Stanislaw PrzestaJski, a Wrodawi Mezőgazdaságí Egyetem híofizílkus profeszszora, a'k i az iskola egyik kezdeményezője és eszmei 'szervezője.
Az ötödik téli iskolát Délnyugat-Lengyelországban, a Karkoncsze hegységben, Miohalowice-ben szervezllék. 1979. február 19-28. között. A hóborította hegyek közt fekvő kis falu ideális nyugalmat és feltételeket biztosított az
eredményes munkához. 25 előadás hangzott el, melyek közül példaképpen néhány érdekesebbnek a eimét soroljuk fel:

- Elektron-alagúteffektus biológiai rendszerekben
A víz moz.g ása membTánon át
Lecitin vezikulák membránjain NMR-rel mérhető protongradiens
- A biomembránok mint folyadékkristályok
- Biológiai membránok elektrokémiája
* European Cell Biology Organisation.
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A 29 poszter kö·z ül is csak néhány cím et idézünk:
-

Elektromos tér állbal k·e ltett pórusok erib:ocita memhránoklban
Rendezettség mévése Raman-spektroszkópia és spinjelzés segítségével
A sejtmembrán úgy működik, mínt a kation-csevélők?
Az ANS fluorescens fesbék használata membránvizs.gálatokban
Foszfolipid kettősrétegekiben elektromos tér által 1étrehooott fázisátmenetelk elmélete.

A felsorrolt címek mlán repi'e:rentálják •a program sokszínűségét, amit még
vonzóbbá :tellt a mindig lényegretörő, sokszor éles, de mindig élénik vita.
Ez az iiSlkola ablak a membránkutatás világáxa, olyan ablak, melyen érdemes kitekin'!Jeni.
·
LAKATOS TIBOR

VI. NEMZETKOZI SUGARZASKUTATÁSI KONGRESSZUS
('D~kyo, 1979.

májrus 13-19.)

1979. május 13. és 19: közö•bt Tokyolban került meg11ertdezésre a 6. radiológiai világkongres.szus, elsőíZiben Azsiálban. Ez a kongresszus méreteiben
és :a rés·ztvevők számálban is meghaladta az előzöt (SeaJttle, USA). A ·k ongreszszus ·böbb min:t ké~er r<észtvevője a 29 szekcióülés:t felölelő •s zimpoziumon,
1 wol1kSihopon és a kongresszus 59 szekcióülésén mondhatta el kutavási eredményeit. Ezen !kívül, :a megnyitót követő plenáris ülésen, öt ·előadás hagzott el.
E nagy:szabású kongresszus főtitJkára, dr. S. Okada pmfesszm méltán említhet:te azt a tényt, ·h ogy először sikerült Azsiában olyan kongresszust rendezni.
amelynek résztvevői között több volt a külföldi, mint ·a hazai résztvevő. A
kongresszus résztvevői öt kontinenst képviseltek. Nehéz egy ilyen nagyszabású, ötévenként megrendezésre kerülő ·kongresszusról rövid elemzést adni, így
inká!bb az áttekintés nyújthat képet a kongresszusi munkáról és témákról.
A plenáris előadások a fúziós energia sugárbiológiai kérdéseiveL a rosszindulatú daganatok srug:árterápiá!S lehebőségeinek határaival, a hirosimai és nagasaki atom!bomba-robbaJlltások utóhatásainaik 30 éves áttekintésével, valamint a sug·á rhatás genetikai rizikójával foglalkeztak

A szimpozionnal együttesen az alábbi igen széles témakört ölelte fel a
kongresszus anyaga:
- a hyperthcmni:ával kombinált besug<árzások hatása a rosszindulatú daganatokra,
- gyógyászati és diagnosztik,ai srugárártaJmak,
- biológiai anyagok radiokémiája,
- repair meahanizmus és besugárzás (DNS~károsodás, repair enzimek),
a neutron •s ugárzás biológiai hail:ásai,
sugárbiokémia {proteinre gyakorolt hatás, lípidhatás, membránhatás,
általános tumorhatá;s, dwomosomahatás),
- a radionuklidok toxikológiá}a,
- sugárvédő anyagok,
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- sugárzás és immunrendszer,
- sugárzás és haemopoesis,
- sugárzás és emésztőszervek,
sugármikrobiológia,
- fot<Ybíológia,
a tridum biológiája,
- mtlltagenezis,
dozimetriai kérdések,
- radio,s zenzitizáló anyagok.
A tudományos program hagyományos módon paraleli s2íekcíó~ban bonyolódott le a Níihon Toshi Centerben, ahol egyben az információ, ebédlő stb. is
mű:J:QödöU. Ez a központ lényegében minden, és naponként is elég számos
sze:kciót tömöriteltt, igy az érd~elt előadások meghallgatása nem volt neih~z.
Egyébként is ki kell emelni a szervez.ettség magas színvonalát: naponta újsá'g
llájékomatta a resztvevőket a programról (egyébként nem volt sok változás),
pontos volt az útbaigazítás, a közlekedés srervezése, az előadások előkészítése
(pl. di,aJképek kipróhálá,sa) stb.
A kongresszuson nyolc magyar küldött vett részrt:, akik négy SZíekcióban
mondták el előadásaikat (a szedalista országok közül, a Szovjetunió után,
hazánk !képviseltette magát a legnagyobb létszámmal). A hazai rés~tvevők a:c
MTA miikrobiológiai kutwtó csoportjától, az Országos "Frédéric Joliot-Curie"
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézettől, a Chinoin Gyógyszerés Vegyitermékek Gyárától, valamint a Semmelweis Orvostudományi Eg yetemről jöttek.
A kongresszus tudományos programjának középporutjában a tumorterápia
új kutatási !területei állottak, főként a hyperthermia ~különböző, a sugárzással
kombiná1ható lehetőségei. A radioszenzitizáció kérdését sejt-, szövet- és állatzzinten is tárgyalták. Érdekes, hogy elég sok elő,adás érkezett a sugárvoédelem
területJéről (12), ill. volt olyan sz,e kció is, ahol a szenzitízáció és protekció kérdését együtt taglalták. Az érdeklődés egyik kö:oéppontja továbbra is a molekuláris sugárkárosodá6 (DNS repair) maradt, azonban megfigyelhető volt egy
finom "eltiOlódás" j,s a magasabb rendű organázmusok ilyen sugárkáros10dásai,
problémái felé.
A sugárbatás kémiai vonalán jóleső volt látni nérhány olyan SZíekciót,
amely a pozitronok kémiai hatásaival foglalkozott (folyadék. ·S cavenger és fémkelát vona!tkoe;ásokban). Más szekció a kemikáliák és a sugárzás hatásaival
foglaLkozott (interakció,k), de a chemilurninescencia is előadások tárgyát képezte.
Ez utóbbi kiragadott példákkal csak azt szerettem vo·l na alátámasztani,
hogy a te111ápiás kérdések mellett a kongres.szuson teret kaptak, és nem csekély mérllékben, más, fizikai vagy kémiai sugárbatással foglalkozó kérdések.
A tokyoi kongvesszus jól fogta össze, jól demonstrálta napjaink sugárbiológiai, sugárfizikai é's sugárkémiai ké rdéseit.
BENKÖ GYÖRGY
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UBIOMED IV
(Visegrád, 1979. szeptember 25-28.)
Az UBIOMED •betűszó az ultrahangok a biológiában és orvostudományban kifejezés szavainak angol megfelelőiiből (UltrG~~wnics in Biology and Medicine) s~ármazik, és egy, az Intemational Commission on Acoustios (ICA) mintájára Prof. L. Filipczynsik:i javaslatára 1971 ~ben életre hívott laza szervezet.
Célja, 1h ogy ;kétJévenként más-más •s zocialista országban szimpoziumot rendezzen, amely lehetőséget nyújt a szacialista országok bio-lógiai, -orv·osi és mű
sza:ki u}tlrahang;kutatással ill. annak alkalmazásával foglalkozó SZJa,k embereknek arra, hogy
a) egyzn..álst tájékoztassák e téren végzett munkáikról, azokat megvitassá>k
és .a követ:Iendő kutatási irányokra javaslatot tegyenek,
b) Ö9szefoglaló ún. "utoriális" előadások tartására kérjenek fel olyan elő
adókat, akik a nem szocialísta országokhan folyó kut.atá!So.k.ról részletesen be
tudnak számolni a nyugati konferendákra nehezen vagy egyáltalán eljutni
nem tudó szakembereknek,
c) egy-egy szimpozionnal egyidejűleg szervezett műszer1kiállítás segítségével a s~akem,berek megismerkedhessenek a legújalbib ultraihang vonat:>kozású
ber·e ndezésekkel és műszerekke1.

Az első
1975 ~ben az

UBIOMED-et 1973-ban Lengyelorsz.ágban rendezték, ezt követte
NDK-ban tartobt, majd 1977-ben a Csehszlovákiában megrendezett. Ez utJóbbin kérték fel a Magyar Biofiúkai Társaság ultrahang sze1kcióját
és a BME Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumát, hogy 1979 ~ben Magyarország legyen az UBIOMED IV házigaroája.
A magyar rendező hizobrs:ág Visegrádon a SilvaniU·S Hoteit vála~sztotta az
UBIOMED IV helyéül, abból •a meggondolásból kiindulva, hogy ha a résztvevők az előadásak helyén is laknak, úgy böbb alkalom és na9yobb lehetőség
nyílik sza;kmai vitákra, ill. személyes kapcsolatok kiépítésére, to·v ábbá - ami
ugyancsak nem megvetendő szempont - így könnyebben biztosítható, hogy a
szimpozion és a vele kapcsolatos műszerkiállítás ne legyen ráfizetés·es. (És
hogy ez utóbbi mennyire sikerült, a21t a Magyar Biofizikai Társaság 1980. évi
közgyűlésén dhangzott pénzügyi beszámoló igazolja, mely szerint az UBIOMED IV egyike azon igen kevés rendezvényeknek ,amely nyereséges volt!)
A szakmai vitákat jobban elősegítendő, és egy igazi munkaszimpozion
kialakítása érdekében, a rendező bizottság a résztvevők előadásait a szimpozium Proceeding.g-ének első kötetélben nemcsak előre kinyomatta, hanem mintegy két héttel a szimpozion kezdete előtt minden részvevő kézhez is kapta,
úgyhogy mindelllkinek volt ideje megfelelő kérdés·e k feltételére felkészülni.
Ugyanakkor az egyes szekciók elnökei - a•kik ezért a munkáért a szimpozion
vendégei voltak - az adott témáról bartott összef<J·g laló előadáJSaiklban már
hivatkozni tudtak a rész·tvevők le•g újabb munkáiru is. Számítva azonhan arra,
hogy lesznek az ·Uto·h ó pillanat1bn is olyanok, kik elóadást kívánnak tartani,
úgynevezett "post:-deadline paper" szekcíót ís tartottunk, és az itt elhangzott
előadások - az elnökök összefoglaló előadásaival együtt - a szimpozion
Proceedings ~én.ek második kötetében jelentek meg 1980-ban.
A szimpozionon 12 országból 81-en vettek reszt az alábbi eloszlásban:
Anglia 1 fő, Dánia l fő, Hollandia l fő, Kanada 1 fő, Kína 3 fő, Lengyelország
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13 fő, Magyarország 12 fő, NDK 14 fő, NSZK 2 fő, Olaszország 5 fő, Románia
1 fő, Szavjetunió 27 fő.
Az első megnyitó előadást D. N . White, a Queen's University (Kingston,
Canada) professzora tartotta az érmegbetegedések ultrahangos vizsgálatának
jelenlegi állásáról. Előadása meg,e gyezett a ~szimpozium előtt pár héttel Japánban tartott ultrahang OTVosi diargnosz.tirkai világkongresszuson tartott előadá
sával, amelyet termésZJelesen csak igen kevés szecialista országbeli kutató hallhatott Míyazakiban.
A másik megnyitó előadás<ban e somrk írója az állati és orvosi szanárok
közt vont párhuzamot, meg·e mlékezvén az eoholokációs elv első leírójának,
Lazzaro Spalanzaninak 250 éves születési évfordulójáról.
L. Filipczynski (Lengyelo1'sz.ág) összefoglaló elő-adása ve21ette be a szimpozion első térnakőrét az ultrahangos képalkotás problematikájáról, különös
tekintettel az ultrahangképek kvantitatív kiértékelhetóségére. Ebben a témacsoporbban elhangzott 14 előadás közül újdonságánál fogva ki kell emelni
J. C. Sorner és munkatársainak (Hollandia) előadását, amely az ultrahangképek
koherens-optikai úton történő javításának lehetőségével foglalko·z ott, valamint
R. C. Chivers (Anglia) ~előadását a szövethű ultrahangfantomo·k szü!kségességéről a klinikai gyakorlatban. Az öt ultrahangholográfiával foglalkozó előadás
közűl kétségtelenül a legnagyobb érdeklődrést S. T. Shae (Kínra) . előadá'sa keltette a bemutatott kb. 10 perces 16 mm-es filmjével.
Az UBIOMED-en megvitatott második témacsoport az ultrahangos biometria és szövetdiagnosztika problematikája volt, melynek főbb ~kérdéseit
R. Millner (NDK) fejt ette k i a szekciót bevezető előadáS>ában . Az elhangzott
12 előadás közül talán F. I. Braginszkaja é s munkatársai (Szovjetunió), valamint K. P. Richter (NDK) és munkatársai ultrahangos spektroszkópiával kapcsolatos b eszámolóit emelném ki . Mind a kettő a rosszindulatú dag,anatok
utrahangos felismerhetőségének l ehetőségél tárgyalta, és kűlönösen az első
előadás váltott ki élénk vitát, mivel az t állította, hogy a rosszindulatú daganatok fellépésekor ill. növekedésével a vér elnyelési egyűtbhatója a 15-52
MHz frekvencia/tartományban csökken, és hogy az ultrahangspektroszkópíai
adatok, valamint a tumor mérete (súlya) közt diagnosztikai értékű összefüggés található, míg a má:sik szerzőcsoport sokkal óvatosabb volt, hang,s úlyozva,
hogy az adatok kiértékelésénél figyelembe kell venni az akuszltikai tét' paramétereit és az ultrahangsugárzás valamint a szövetszerkezet veverzibilis kölcsönhatását.
Az ultrahang biológiai és biofizikai hatását in vitro tárgyatta E. Veress
(Románia) a III. szekciót megnyitó elóadásában. Ebben a szekcióban elhangzott 6 előadás közűl három az ultrahangoknak a sejtekben ill. a sejtfelületeken
lejátszódó elekrt romos folyamatokra gyakorolt hatásával foglalkozott. Igen
sajnálatos volt, hogy 0. Popescu és munkatársai (Románia) nem tudtak eljönni, mert a beküldött dolgozatukból ítélve bizonyára igen nagy érdeklődés!:
váltott volna ki az ultrahangoknak a sejtek anyagcsereforgalmára gyakorolt
hatásáról szóló tanulmányuk, többek közt azért is, mert e hatást vegyi hatásokkal kívánták volna össz:e hasonlítani.
Az UBIOMED negyedik s ·egyben utolsó témaköre az ultrahangoknak
in vivo biológiai hatásával foglalkozott, s erről a témakörről a bevezető elő
adást A. P. Szarvazjan (Szovjetunió) tartotta. Előadásának különösen a kisintenzitású - kavitációt nem okozó - ultrahangokkal foglalkozó része volt
igen figyelemre méltó. Az ezt követő 5 előadás közül M. Dyson és munka-
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tal'lsainak (Anglia) az ultrahangokkal kezelt sebek. gy6gyu1ásával kapcsolatos
hatásmechanizmus feld.eritJés·ére irányuló vizsgálatait kell kiemelni. A viták
során felmerült a kérdés, hogy van-e ·és ha igen, milyen közös vonás a szakírodalomban újabban felbukkanó, lézerrel kiváltott sebgyógyulások hatásmechanizmusa .k özött.
A szimpozionnal egyidejűleg, de nem Vísegrádon, hanem Budapesten,
böbb külföldi cég 1különböző ultrahangdia'gnosztikai berendezéseket állíto1tt ki
olymódon, hogy az érdeklődő gyak>Orló szakorvosok a helyszínen, a magukkal
hozott betegeken a készülékeket ·k i i•s próbálhattáik. Ez a lehetőség alkalmat
adott arra, hogy ezek a gyakorló orvos·o k maguk is meggyőződihes.senek arról,
hogy mennyire más form~ba.n jelenihet meg egy és ugyanazon beteg ·k órképe,
ha különbözö gyártmányú készülékeket használnak. Világ•ossá vált, hogy mindig hozzá kell ·szokni az adott készüléktípushoz - tán kissé 'h asonlóan ahhoz,
mint amikor valaki olyan autóba ül, amelynek a típusát nem vezel'te még soha.
A szimpozion utolsó napján az UBIOMED elnöksége megállapodott abban. hogy az UBIOMED V 1981-ben esedékes megrendezésére a Szovjebuniót,
és ,s zemély szerint A. P. Szarvazjant kérik fel. Azóta már közölték hogy az
UBIOMED V 19'81. szeptember 7-11. közt lesz Puscsinóban.
GREGUSS PAL

ELEKTROK!:MIAI JELENSéGEK MEMBRÁNOK'BAN ÉS BIOMEMBRÁNOKBAN
(Lihlice, 1980. május 19-23.)
A Csehszlovák Tudományos Akadémia Fizikoké mia.i és Elektrokémiai Intézete által évenként sz.ervezett Heyro'V'sky 1konf.erenciá:k ez évi XIV. Ö.s<szejöveteJ.ének programján a membránok felületén és hehejében lejátszódó elektrokémiai jelenségek megvita!táS'a szerepelt. A hagyományoknak megfelelőerr
egy-egy témakört a terület nemze1:1közileg elismet't képviselőjének előadása
vezetett be, majd a jelenlévők ho·sszaJbb-rövidebb, ábrabemutatá•g,sal is kiegészítert hozzászólása következett. A vitát végül az ugyancsak erre a célra meghívott szakember, a vitavezető eln1ö k foglalta össze és ·é rtékelte. Ez a tárgyalási mód - figyelembe véve a résztvevők korrlátoz.o.tt (kb. 60 főben limitált)
számát - kiváló lehetőséget adott a különböző ors:zjágokból jött és különböző
aspektusból közelítő kuta1Jóknak a szabad véleménycset'ére és egymás eredményeinek alaposabb megisme11ésére.
A bevezető előadások közül az alábbiakat emelném ki (a címek egyúttal
a legfontosabb tématerületeket i•s megadják): Prof. P. Meares (Aberdeen, Skócia): Ioncserélő membránok elmélete és gyakorlata. Prof. J. Koryba (Pl'ága):
Elektromos jelenségek határfelületeken. Prof. P. G. Kostyuk (Kiev): Elektromosan vezető membárcsatornák. Igen szemléletes és jól dokumentált előadást
hallotrunk az Ukrán Tudományos Akadémia Éle1ttani Intézetében folyó, nemzetközi viszonylatiban is elismert idegsejt-membrán vizsgálato,k ról. Prof. V. T.
Ivanov (Moszkva): Ionátvivők és csatonaképzők modellmembránokban. A téma egyik ·e lismert szakembeJ-'é nek előadása igen jó összefoglalást adott a hazánkban is folyó kutabás,<Jikhoz has onló tipusú vizsgálatokról, amelyeket a
Szovjet Tudományos Akadémia Bioor ganikus Kémiai Intézetében végeztek.
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E. G. P. Williams (Oxford): Oxidációs-redukciós folyamatok biológiai membránokban. Nagyszerűen felépített, jól dokumentált előadás volt.
A konferencián a hazaiakon kivül elősorban a Szovjetunióból és az NDKból vett l'észJt nagyobb létszámú küldöttség. Ma9J71aro11szágról rajtam kívül más
nem volt jelen, pedig a téma koTsZleTÜsége, a problémák többoldalú megk,özelítése más, a memhránikutatáshan dolgoe:ó szakem~berek számára is hasznos
információkat szolgáltatoU volna. Egyébként is a téma napirendre tűzése és az
előadások, val.a mint a hozzászólás·o k anyaga egyértelműen bebizonyította, hogy
a biológiai membránok iontranszport mechanizmusának vizsgálata és megismerése elképzelhetetlen a folyamatok alapját képező elektrokémiai jelenségek
felderítése nélkül.
GYÖRGYI SANDOR

NEMZETKöZI J:LETTANI KONGRESSZUS
(Budapest, 1980. július 13-19.)
Az elmúlt év jelentős hazai tudományos eseménye volt a Nemzetközi Élettani Társ•a:ság 28. vándorgyűlése Budapesten. A rendezvény rangját emelte,
hogy patrónusai Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Schulbheisz Emil egészségügymini·szber, és Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke y;o1tak. A hazai szervező bizottság elnöke Ussá;k Kálmán akadémikus,
főtitkára pedig Hársing László akadémikus volt. A szervez és és lebonyolítá·s
szerteágazó munkájából természetesen különböző mérbékben vette b részét
szinte valamennyi, az egyetemek él ettani intézebeiben, illetve más kutatóhelyeken dolgozó koUégánk.
A tudományos üléseknek a Hungexpo terülebén törbént lebonyolítása szerenesés választásnak bizonyult. A rövid időre tömörített mintegy 120 szimpozi.onból, kiselőadás és poster szekciókból összeállírott hatalmas program
ugyanis feltétlenül oda vez.ebett, hogy egyidőben több helyen is folytak érdekes vagy fontos események, ·a minek hátrányos kövellkezményein számottevőerr
enyhített a könnyű vándorlási lehetőség egyik ülésteremből a másikba. A ja
rende~és többi feltételeinek g:o ndos, előrelátó biz'bosítása is lényegesen hozzájárult a rende~V'ény munkájának zavartalanságához.
A jelen i~ smertebes természetesen nem vállalkozhat a vándo1'gyűlés tudományos anyagának még oly fel•szines ismertetésére, még kevésbé értékelésére.
Az elhangzott előadásokat azonlba:n. az Akadémiai Ki•a dó és a Pergamon Press
közös vállalkozásában megjelenő 36 kötetes •sorozat, és jónéhány más kiadóknál megjelenő kötet tartalmazni fogja. A kiadványok első kötetei a közelmúltban kerültek ki a nyomdálbóL
A 14 fő sectio oélja az élettani kutatások egészének felölelése, a mintegy 50 szatellita szimpozion oélja pedig, melyeket Európa különböző városaiban tarto,ttatk a budapesti ülés előtt, illetve után, egy-egy részprobléma elmélyült megvitatása volt. Mind a teljességre törek'V'és, mind pedig a :részletekb·e
hatolási szándék, a körülményekhez képest aránylag sikeresen megvalósulhatott.
Nyilvánvalóan különböző vdemé nyek fogalmazódtak és fogalmazódnak
meg ·a hasonló mammutrendezvényekkel kapcsolatosan. A nemzetközi tudo-
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manyos tá.rsaSiágok V!alamikori szép és egyszerűnek lábszó eredeti céljai sajnos aligha valósulhatnaik meg, habár természetesen részsikerek születtek és
születnek a jövőben is. Aligtha remélhető például ma már, hogy az él:ettan
olyan különböző területein, mint a vese1k utatás vagy az ingerületi folyamatok
elemzése, tevékenykedő krutatók ilyen rendezvényeken ismerkedjenek saját
szakmájuktól távoleső területen tevékenykedő társaik munkájával, eredményeiveL Az időhiánnyal küszködő dőadók mondandóikat kénytelenek az
arálilylag szűkebb :hallgatóság számára fog·a lmazni, elveszítve ezzel annak lehellőségét, hogy a nem spedalista ·k olléga felületes megértésnél mélyebben is
követni tudja a hallottakat. Még a szép oél, a személyes barátkozás, találkozás lehellősége is csak töredékesen valósulhat meg, hiszen hiáiba van egysz.e rre
ugyanott két_találkozni kívánó 1kutató, ·h a mindegyiküket ugyanott és ugyanakkor sokan mások is ts zeretnék megi's merni.
A vélemények, érté·k elé s.ek tehát megoszlanak. Senki sem kívánja állítani,
hogy a befektetett munka hiábavaló, volt, sőt általában sikeresnek tartjuik a
rendezvényt. A szükségszerűen jelentkező hátrányok azonban az egyre kérlelhetetlenebbül eme~kedő ré szvételi köl!Jségekkel egyenes - vagy exponenciális? - arányban gondolkodtatnak el a hasonló rendezvények jövőjét illetően.

CZÉH GABOR

AZ EUROPAl SUGARBIOLóGIAI TARSASAG XV. KONFERENCIAJA
(Rotterdam, 1980. augusztus 25-29.)
Az Európati Sugárhiológiai Társaság múl:t évi, soJ4ban a 15. konferenciáját
a rotterdami Erasmus Egyetem orvostudományi fakultásán tartották. A konferencia 11észtvev6it elsőnek a sz·ervező Holland Sugárbiológiai Társaság elnöke, J. A. G. Davíds üdvözölte. Ezt követően dr. SZ!t,a nyik B. László, mint az
ESRB elnöke, megnyitotta a tudományos ü1ést.
Az előadások délelőtt és délután egy-egy plenáris üléssei kezdődtek, majd
rövidelJ'b előadásokkal négy szekcióban folytatódta'k. A rendezőség kiadványa
szerint a konferenciának 267 résztvevője volt, és 155 előadás hangzott el. Ez
termész·e tesen nem pontos szám, mert a beküldött összefoglalók és jelent!kezések alapján állí,bották össze. Magyarországról például 12-en jelentették be részV'ételüket, de végül 8-an mentek el, azonib an ez a szám is messze meghaladta
a többi s:wcíalista ország reszvételé t. A 8-ból th aran voltak az üSSKI-bóL egy
kolléga a DOTE-ről és egy a POTE-ről. Termés,z etesen legnagyolOb számban
a hollandok képviseltették magukat (71 fő), és az NSZK ís népes delegációval
(63 fő) vett 1~szt.
A beérkezett 155 előadást 13 szekcióba osztották be. A legtöbb előadás
(31) A sugárzás ce1luláris hatásai című szekcióba, valamint a Sugárzás hatásai
a DNS-re című szekcióba (22 előadás) érkezett. A többi 11 sze'kcióban az elő
adáis·o k száma 5-10 körüli volt.
A plenáris el6adások a következő témákban hangzottak el:
Sugárterápia és kemoterápia együttes alkalma:zJása a rák kez:elésélben (M.
Tubia111a, Franciaország)
Nonnál szövetekre gyakorolt sugárhatás (A. Michalowski, Nagy-Britannia)
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DNS ín vitro besugárzása során keletkezett károsodások kémiai jellemzése és biológiai jelentősége (H. Loman, Hollandia)
Sugárbiológiai eredmények interpretálásához felhasználható modellrendszerek (W. Pohlit, NSZK)
újabb, a sugárbiológia számá1·a hasznosítható eredmények az elektrontrack szerkezet ·számításokból (H. G. Pal'etzke, NSZK)
Sugárzással kiváltott genetikai hatások faji eltérései (T. Natarajan, Hollandia)
A szomatikus kockázat értékelésének sug·árbi-oJógiai alapjai (Sztanyík B.
László, Magyarország)
A szekcióülések

előadásai

az alábbi témák köré csoportosultak:

-

Normál szöveti reakciók
Tumor szöveti reakciók
Sejtszintű hatások
Molekuláris szintű hatások
Sugárhematológia
Sugárimmunológia
Sugárérzékenyítő és sugárvédő hatások
DNS-re gyakorolt hatás
Mutagenezis
Sugárbatás növényekben, baktériumokban
- Careincgenezis
- Dozimetria és izotópok.

Az előadások jelentős része érdekes, értékes eredményekről adott számot,
de néhány meglepően alacsony színvonalú prezentáció is előfordult. A plenáris
előadások igen jó áttekintést adtak a téma helyzetéről, a legújabb eredményekről, melyek sorában többnyire az előadó saját vizsgálatai is döntő fontosságú információt jelentettek. Tudományos szenzádóként hattott D. W. van
Bekkum (Hollandia) új eredményekre és felismerésekre épülő eredeti és szellemes hipotézise a sugárzás rákke1tő hatásának magyarázatára. Sajnos a négy
párhuzamos szekcióban gyakran szerepeitek egyidejűleg rokon témák, mely
az érdeklődök választá·sátt: nagyon megnehezítette.
A konferencia utolsó napján (augusztus 29-én) került sor az European
Late Effects Project Group (ELUEP) szimpozionára. Az ott elhangzott elő
adások a csont fiziológiájával, a csontkereső radionukUdok mikroeloszlásávaL
dozimetriájával és a csonttumor indukcióval foglal·koztaok. Az érdeklődéssei
hallgatott és szépen dokumentált -előadássoroz-at után a késő délutáni órákban
zárták a sikeres konferenciát.
A színvonalas tudományos pmgram mellett a résztvevőkre nagy benyomá~t tett maga a helyszín, az alkalmazott technikai berendezések változatossága, valamint a szervezés és lebonyolítás példás megvalósítása.
Az Erasmus Egyetem orvosi kara - ahol az előadások zajlottak - új, modem, építészetileg is jelentős épületkomplexum, amely klinikai részt is magába foglal. Az előadások három nagy elóadóteremben és egy szemináriumí szabában folytak párhuzamosan, négy sze kcióban.
Ezek az előadóbennek egymás mellett voltak, szinlbe fényűző technikai
berendezéss·el. Például az előadótermekben zárt láncú tv-rendszer működött.
Ezen egyrészt üzeneteket közV'etítettek, illetve a programhan beállt változások1
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ról értesítették a hallgatóságot. A legfől-fu funkciója azonban az volt, hogy
figyelmeZitiette az ·előadót az idő múlásáról. A kiszabott idő lejártával, megjelent egy felirat: ,.Az előadásna!k vége, kérjük befejezni!" és erőteljes hangjelzés tette lehetetlenné a további bes~édct. !gy sikerűlt azt a kongresszusokon
ritk!a eredményt elérni, hogy az előadások míndig a pmgramnak megfelelően
mentek, és egyik szekcióból a másikba átmenve, biztos, hogy a programban
megadott előadás szerepelt a megadott időben. A kongresszus technikai lebonyolítása tehát bátran mondható, hogy tökéletes volt de a szervezők egyébként is .jó munkát végeztek (előzetes értesítések, abstract-ok időben történő
szétküldése stb.). Ezen kívül nagyvonalú és megértő is volt a rendezőség, hiszen a szacialista országokból érkező résztvevők a helyszínen is az alacsonyabb regisztrálási díjat fizethették Az pedig kedves g1e sztus volt a rendező
ség l.'észéróL hogy a konferencia idejére bérlettel látták el a résztvevőket,
amellyel szabadon és ingyen használhatták Rorbberdam össz,es töme.gközlekedési járművét
A konferencia 'deje alatt három társadalmi ös,s zejövetelre kerűlt sor, .k ét
fogadásra (egyiket a polgármester adta a városháza dísztermében) és egy
hajókirándulásl'a a rotterdami kikötőben.
Az előadáskivonato 1k megjelentek a ,.Radíation and Environmental Biophysies (Vol. 17. N° 4, 1980) című folyóíratballl, így az érdeklődök vészletesebb információt kaphatnak a konferencia t:ematikájáról.
BAGI GYÖRGY -HOLLAND JÓZSEF,
TURAI ISTVAN-VARGA P. LASZLÖ

A X. MAGYAR RADIOLóGIAI KONGRESSZUS

(Pécs, 1980. augusztus 31-szeptember 2.)
A Magyar Radiológusok Társaságának immár X. kongres·szusa 1980.
augusztus 31. és su~ptember 2. kőzőtt Pécsett, az Orvostudományi Egyeb<!men
került megrende~ésre. A kongresszus szervező bizottsága Khun Endre professzor irányításával nagy és kiváló mun•k át végzett. A röntgendiagnosztikával
és a sugárterápia új módsz•e reivd foglalkozó kongresszusra tíz országból mintegy 400 radiológus orvos éf!lvezett, de szép számmal voltak képviselve hazai
és kűlföldi biofizi,k usok is.
A jubileumi kongresrsz.us augusztus 31-én este a Magyar Radiológu•s Társaság Elnökségének a POTE aulájában adott impozáns, gazdag, jól szervezett
fogadásával kezdődövt, ahol a tudományos hangulatot a kö1'ÖS-1körül ízlésesen
elhelye<"Jett, zömmel nagy külföldi oégek orvostechnikai bemutató kiállításai
szolgá1ttatták.
A kongresszus ünnepélyes megnyitására másnap reggel kerűlt sor. Dr.
Flevkó Béla akadém~kusnak, a POTE J:'lektoránark üdvözlő beszéde után. dr.
Zsebők Zoltán professzor, a Magyar Radiológus Társaság elnöke méltatta
dr. Bozóky László akadémikus négy évtizedes radio·l ógíai munká:sságát és átadta neki a társa,!>ág által adományowtt diszoklevelet.
Ezután ·k ét párhuzra mos szekcióban elkez,dődtek a tudományos előadások,
összesen kereken 130. Az előadások a köv;etkező témák köré csoportosultak;
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a máj, epe és pancreas radiodiagnosztikája,
gyermekradiológia,
csontátb~tek radiodiagnosztikája és terápiája,
orrgarat és mel1éküreg-daganatork ; diagnózis és sugárkezelés,
nyelöcső-gyomor-vékonybél radiodiagnosztikája,
vastagbél-betegségek diagnosztikája,
gyógyító célzatú verőeres katheterezés alkalmazása,
a 100X100-as karnera helye és szerepe a diagnosztikában.

Amint a felsoTolá:sból is kitűnik, több szekcióban is szerepeitek az UJ,
sugárterápiás kezelési eljárások, a biofizikusaink által kidolgozott
számítógépes besugárzás;t ervezéssel meghatározott optimális dózisdoszlású besugárzások tárgyalá!Sa, a nagyenergiájú röntgen- és elektronbesugárzások eredményeinek megrviJtatása, a s zámítástechnika diagnosztikai alkalmazása stb.,
ami világosan mutatja, hogy hazánkban is egyre nagyobb szerephez jutnak
a korszerű technikai lehetőségek orvosi felhasználása során a spe:::iális szakképzettségű biofizirk usok.
Előadásai· k színvonalasak, jól érbhetőek, szépen dokumentáltak voltak és
így megérdemelt érdeklődést vál<!Iötltak ki.
Végül meg kell emlékeznünk a társadalmi program keretében a Pécsi
Nemzeti Színházban bemutatott Orff: Carmina Burana 'k áprázra tos balettelő
adálsról, valamint az ezt követően a Magyar Néphadsereg Helyőrségi Művelő
dési Otbhoná:ban - a Siemens oég által megrednezett "Bajor-est" -ről, ahol a
kongresszus résztvevői az ez alkalorom ideszállított eredeti bajor káposztáskoLbászocskákkal és emlékkorsok•ban felszolgáLt bajor sörrel bi11enthették helyre a sok szellemi tápláléktól megbillent egyensúlyu1k at.
korszerű

BOZÓKY LASZLÓ

GVOKEREK SZERKEZETE ÉS MOKODÉSE
(Pozsony, 1980. szeptember 1-5.)
E témakörben a II. nemzetlközi szimpoziont a Szlovák Tudományos
Akadémia Biológiai és Ökológiai Intézetének növényélettani szekciója rendezte. Az első, jól sikerült rendezvényt, Tátraiomnicon 1971-ben szerveztJék meg.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a II. szimpoziont Pozsonyban, az
újonnan épülő egyetemen rendezték. Az épüiebeiket magyar munkások építik,
nagyon szép kivitelben.
A rendezvényt egy szekcióban tartották, mind az előadások, mind pedig
a pos.zterek anyagát érke.zésünkko,r megkaptuk Mivel a beküldött összefoglalásokat változtatás nélkül nyomtatták ki, meglepően sdk volt a szö'."eghen az
értelemzavaró hiba, nyelvi tév·edés. Szerencsére az anyag könyv formájában,
jóval nagyobb terjedelemben is meg fog jelenni.

A szímpozion hat kérdéscsoporttal foglalkozott:
1. A gyökér növekedése, strukturális
2. A gY'ökér anyagcseréje.

jeUemzői.
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3.
4.
5.
6.

A gyökér stressz körűlmények 1k özött.
Transzport-jelenségek víztranszport, ionfelvébel és -szállítás.
A gyökérrendszer funkcionális integritása.
A gyökér funkciója az egész növény egységében.

A fel<soro·l áshól kitűnik, hogy milyen szerencsésen ötvöződnek a morfológiai és élettani ismeretek. Ebben az elrendezésib en kétségtelen, hogy a közölt anyag okulásul szolgál a különböző irányzatokon dolgozók számára.
Az első :témakörben különös en érdekes volt A. Murin előadása a mitotikus osztódás kühő faktorairól: a hőmérsékletfüggés ún. harang·görbét ír le.
A növényi anyagtranszport sz;empontjából figyelemreméltó eredményekert közölt S. Kubica a metaxilém DNA tartalmáról. Gyakodati jelentősége volt azoknak az előad.ás<Oknak, amelyek a gyökérsüveg képző désével fogl:a lko·z:t ak, mivrel jó okunk van feltételeZi!LÍ, hogy a nyálkaanyagok V'édi:k a gyökeret a kémiai
károsító anyagokkal szemben is. Az eltávolított gyökérsüveg l'egenerálható.
Na,gy érdeklődést váltottak ki a geotrópos mozgások élettanának kutatási
eredményei és az ebben szereplő növekedési honnon viselkedése.
A 2. témában főként a gyökér nitrogén~anyagcseréjével foglalkoztak. A 3.
téma különösen a magyar résztvevők számára volt érdekes, hiszen ez az a terület.. amelyről a növényi objektummal f.oglalkozó hazai membranológusok
éppen ennek az. évnek a tavaszán Sümegen ~s beszámolókat tartottak Erdei
László társszerzökkel írt elóadása a Plantago fa jok nátrium-felvételével és
transzlokációjával fogial:k ozott, a só-s:tressz ·h atásmechanizmusá1t tanulmányozta. A mi előadálsunk (Hutás Klára-Cseh Edit)· a gabonrafélék K+ felvéteiét vi!Jatta mérgező és esszenciális nehézd!émek jelenlétében. Többen foglalkoZitak a
vízstresszel és az alacsony hőmérséklet morfológiai és élettani hatásaivaL
A 4. témát ]. Dainty vezette be, a:k i világviszonylatban úttörő mun1kát
végzett a vízmoZJgás fiziko-kémiai alapjainak felderítésé ben. Még má~g sem
eldöntött kérdés, hogy a víz a gyök,ér mely részében vándorol elsősorban: a
sejtfalak rendsze~én át, vagy a sejteken keresztül. Ehhez a témakörhöz csatlakozott Vető Ferenc posztere: A lehetséges vízmozgató ·erő kérdéséről a gyökérben történő vízltran:szpor~ban.
Az ionfelvétel mechanizmusának témakörében lényeges megállapítások
hangzottak el a H +-ATPázról. Vita alakult ki a K+, Na+-ATPáz szerepéről a
növényi membránokban.
Az 5. és 6. bémakör előadásai során é1,dekes n övénynevelési megoldásokat
mubattak be.
Az előadások, poszterek témái, a kialakult vita világosan mutatta, hogy
ez a :k isérleti anyag és a hozzá tartozó elméleti megfontolások alapját képez;ik a mezőgazdasági gyakorlatban felmerülő problémáknak.
CSEH EDIT
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ll. TANULMÁNYUTAK

ZA VODSZKY PÉTER
(MTA SZBK Enzimológiai I. Bp.)
Oxford (Nagy-Britannia) 1977/ 1978.

Az 1977 / 78-as akadémiai évet az Oxfordi Egyetem Biokémiai Inrbézetében
töltöttem. Kiutazásomat a Kulturális Kapcsolatok Intézete szervezte és a
.,Wellcome Trust" bizbosította anyagi fedezetét Ennek az egy évnek szakmai
és személyes élményeiről •szól ez a beszámoló. A •k iutazásomat megelőző baráti és munkakapcsolat, valamint az egyetem által felajánlott vendégprofeszszori státusz nagyon megkönnyítette beilleszkedésemet az oxfordi tár~adalmi
életbe és a munkába, mely két dolog itt szarosan összefónódik. Talán érdemes
néhány szót ejteni az oxfordi egyetem szervezetéről és életéről. Ez az egyetem
valóban .,E g y e t em" a szó klasszikus értelmében, egyesítve a tudományo'k
minden ágát.
Az egyetem a tanszékekre és a kollégiumokra épül - ez a fajta szel'lkezet
Angliában is csak Oxford és Cambridge sajátsága. A tanszékek 'él'Z egyes szakterületeken •b elül fogják öss~e a tudományos és okt1a tói tevékenységet. A kollégiumok a hallgatók nevelésének, val'amint az interdiszciplinári•s és társadalmi
kapcsolatoknak fórumai. Ezt a kétféle, formailag független hálózatot az oktatók és hallgatók személye foglalja egységbe. Minden hallgató (akkor i-s, ha
nem lakik kollégiumban) és gyakorlatilag minden oktató valamelyik .,colleg•e"hoz tartozik.
A kollégiumok fontos szerepe 1a különböző teriileteken dolgozó, eltérő
érdeklődési körű és műveltségű emberek rendszeres kapcsolatának és véleménycseréjének biztosítása. A 1k ollégiumi ebédek, de külön.ösen a vacsorák
és a vacsora utáni des,sze11t elfogyasztása ad ezeknek a beszélg·e téseknek és
eszmecseréknek rendszeres és kellemes keT'etet. Eng.em az a megtiszteltetés
ért, hogy a XIII. században alapított .,Exeter college" tagjává válasmobt, s így
a közös ébkezéseknek is rendszeres résztvevője lehebtem. A régi alapítású kollégiumok többs·ége gondosan ügyel a formai hagyományok fenntartására, s a
sokszor ötszáz éves faJak között a bútorrok, a teriték és a srertartások is az
elmúlt századok hangulatát idézik. A formaságokat sokan anakronisztilmsnak
érzik, de ebben a környezenben nekiern ink,á bb megőrZJésre méltó értéknek
tűntek.
.
Az előadások, gyakorlatok és a kutatómunka - legalábbis, ami a természettudományokat illeti - a tanszékeken folyik. A tanszék élén a prof·e sszor
áll, őt követik a hierarchiáJban az előadók (lecturer). De vegyük példaként a
biokémiai tanszéket. Élén Sir Peters és Sir Hans Krebs utódaként ma Rodney
R. Porter áll, aki ·a z immunoglobulinok kémiai szerkezeténtek felderibés·e terén
végZJelit munkájáért kapta az orvosi Nobel-díjat 1972-ben. A biokémiai tanszék új toronyépűlet·e, me1ynek leg.feJső ·emeletéről a könyvtár ablakaiból cs-odálatos 1k ilátás nyílik a gótikus Oxfordra, az egyetemi laborartóriumok mellett
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helyet ad a "Medical Research Council" immunokémiai egységének. A tanszéket és a kutatócsoporrtot Porter személye fogja egybe. A tansz·éken 10 leetuver és így tíz független laboratórium van. Szinte mindegyik más irányzatot
és tudományteriiletet képvi·f d, de állandó ·a kapcsolat, mindennaposak a közös
teázások és bes~élgebések. Az egyes labomtériumok metodikai tárháza is kiegészíti egymást, bár a fonto•s,a bb müszerek a "Medical Res•ean::h Council"
által finanszíroZJott "Oxford Enzyme Group" tulajdonát képezik . Ez az intea-diszciplináris ·a lapon, a külön:böző tanszékek vezető kutatóiból SZJervezett és
eléggé bőkezűen finansz.írozott csoport rendszeres kedd esti szemináriumokon
jön össze, ahol egy-egy ~éma részloeves ismerbetés•e meUett mód nyíli·k a legújabb evedmények, frissen •s zerZJebt intformációk kics·el'élésére. Találkozik itt a
kr~sz tallográfus az NMR-szakemberreL az immunológus az enzimológussal
vagy a nuik.leinsavkrutatóvaL a szerV'es kémikus az orvoss'a;l, fizikus•Sal stb.
A garoag műszerpatikot közósen üzemelteti•k és használjá k, összehangolják a
beszerzéseket, könyvírá:st, koruferenciaszer·V'e·zést. Ez a laza, az egész természettudományi ~art álbszövő szervezet, igen eredményesen működik.
A biokémiai tanszéken a csoopolf'tok létszáma, tudományos súlya nem egyforma. A hely min:denütt kevés , és az er•e dményes laboratóriumokba könnyen
áramlanak az ösz/töndíj,a k és alapítványok (grant), sok a vendég. Az állandó
egytetemi stáltrus ritka, még technikusm sem mindenhol futja, de ott vannak
a dokt:OT'a nduszok, akik éjjel-nappal dolgoznak és a "pisz'k os munkát" is zokszó nélkül dvégzí1k. A dokt0randuszokat a kutatómunkán kívül intenzíven
bevonják az alsóéves·e<k oktaÜÍ!sába, gyakorlaibvezetésibe, és az oktatás egyéni
fD'glalkozás,ainaik vez.etésébe (tu'borial). Ez berhet vesz le az előadók v áH áról
és önálló búvárkodásr:a sZJoktatja a doktomndus~okat, ami egyébké11lt is az
oxfordi képzés egyik fő saj átoSisága és et'énye.
Magam az antigén-antitest-komplement kölcsönhatások molekulaszerkezeti alapjainak kutatásában lévén érdekelt, elsösorhan az intézetben folyó immunológiai és fehérje fizikai-kémiai munkák~al ismerkedtem meg közelebbről. Az oxfordi egyetem biokémiai tanszéke tematikai szempontból a komplement kUJ!Jatásban és az immunoglohulinok kötőhelyeinek feltétképeZJésében,
metodik,ai szempontból pedig a magmágneses rezonancia és a ripor:ber csoportok fehérje ...~émiai alkalmazása területéln vívott 'k i vezető helyet magának a
világban. Mielő:tt a tansZJéken folyó munkáról és az érdekesebb eredményekről beszélnék, talán essen pár szó a tanszék és az "Oxford Enzyme Group"
metodikai lehetőségeiről. Van 129 MHz foszfor NMR, 270 MHz proton NMR,
ott-tartózkodásom alatt készült el a ·saját építésű 460 MHz proton NMR-kkszülék, vendelk~és!'e áll fotoeJ.ektmmos k~évbékelővel fel·szerelt Beckman analit~kai ultracentrifug1
a, nanase cundum spektrofluorimé'ter, fluoTeszoenda életidőmérő, fluoresz,cencia spektrofotométer, CD speiktrofotométer, ESR-~észülék,
gázkramatográf, stopped flow berendezés, röntgen diffrakciós készülékek {biofizika) és jók a számítógépes lehetőségek .
Ami a tudományos eredményeket iUeti, az intézet ma a komplementrends:oer kutabásának központja és az itt végzebt munka alapvetően hozzájárult
a komplement aktiválás klasszikus és alternatív útjának felderít!éséhez. Ezek az
eredmények R. R. Porter és K. B. M. Reid nevéhez fűződnek. Nem keU az
ímmunoglobulinok második konstans dorneujének komplement-kötő aktivírását
demonstráló Facb-fmgmentum előállításának jelentőségét sem hangsúlyozni.
Paramágneses próbák, spin-jelek és nagy~felbontá:sú NMR teohni'k a alkalmazásával, antitesbekil)aptén kötőhel~ének pontos, a tönbgenkrisztallográfiás vizs1
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gálatokat kieg·eszítő felterképezését vegezté1k el Raymond Dwek csoportjában.
Speciális NMR pulzustechniká:kat dolgoztak ki I. D. Campbell laboratóriumában, fehérjék aromás oldalláncai intt l·amolekuláris mobil:Vtásán:atk kimutaJtálsára.
E technikák segítségével mód nyílt kiseblb mole1kul<a1Súlyú fehérjék (pl. lizozim,
szénsav :anhidratáz) oldatbeli és kristályos állapotibeli szer~keZJetének ös•szevetésére, a különbség·e k pontos számbavételéTie.
Az intézet tematiikájában megitalálható még ·a z enzimkinetika (Keith Dalziel), a kromaúinkuúatás (I,an Walker), az enzimszerikezet- kuúart:á:s és az in vivo
biokémia (Rad da György), az izomban történő anaerób energ.iafelsza.badítás
enzimológiájána:k - glikolizis, citrát kör - ktlit'atása (E. A. Newsiholme). Margery Ord és Lloyd A. Stooken a nukleoszómákon való t:ranszkripció iniciálá:.ának mechanizmusával foglalkozik, J. S. Knowland, P. C. Newell és D. S.
Parsons érde~lődési területe a differenciálódás és az embrionális szövetek
anyagcseréje. Dr. Acheson pedig az akridin-származékok szintézisével és terápiás felhaiSználásának lehetőségeivel foglalkozik. A mun1k ák szinvonala legalább olyan széles skálán mozog, mint amilyen a tematikai vála•sztélk.
Egységesebb a zoológiai épül•e tben lévő Molekuláris Biofizikai Tanszék
tevékenysége. Itt David C. Phi>llips a pmfess.zor és az egész tanszék röntgenkrisztollográfiás szerkezetvizsgálatt:al és számitóg:épes modelLépítés.sel foglalkozik. Lou is e N. J ohnsan csoportj a a foszforiláz B ·e nzim térszevkez.etJét határozta meg 2,5 A felbontással, ami igen figyelemre méltó eredmény, ha tekintetbe vesszük, >hogy a foszlfonláz alegységtétnek molekulasúlya 100 OOO dalton.
Jelenleg az alacsony hőmérsékleten ,,befagyasZJtott" enzimszulbsztrát komplexek összehasonlító szer&ezetvizsgála:bá:t végzik az allosz1térikus mechian:izmus
térszerkezeti hátberének felderítése oéljából. D. C. Phillips munkatársaival a
Iizozim után most az immunglobulin molekula Fc és F v fragmentumaina·k
.szerkezetén dolgozik.
A Szeruetlen Ké'm iai Tanszéken Robert J. P. Willi:a ms és murukatál'sai fehérjék, membránok és biológiailag aktív vegyülebek (hormono1k, drog,ok) térszerkez,etének, kölcsönhatásainak és működésének dinamikus vonatko·z ásaival
foglalkoznak. Speciális NMR és ESR módsze'lieket fejlesztettek ki a különböző
csoportok gyors mo21gá1Sának megfigyelésére.
Ott-tartózkodásom célja az volt, hogy pélll'amágneses és fluoreszcens próbák, nagyfelbontású proton NMR és fluoreszcencíás mérések segítségével
tovább jussak itthon elkezdett munkámban, mely az ·a ntigén és kompl•e mentkötő immunoglobulin domének 'közö.l!ti információátadás mechanizmusának felderítésére irányult. Ennek során homogén nyúl IgGcveL térkitöltő poliszacharid antigénekkel és a komplement-rendiS2ler első komponensének, a Clq-nak
kölcsönhaJtásaival foglalkoztam. Az első feladat a Clq kötőihelynek a CH2 doménen belüli behatárolása és feltérképezése V'Olb. Ezt a doménhez kapcsolódó
cukor-lánc spinjelölésével, a CH3 doménhez meghatároz.ot:t helyen köthető
Gd III paramágneses próba segítségéveL nem kovwlens fluoreszcens inhibitor
alkalmazásával úgy értük el, hogy kombináltuk a modell-építés, a nagyfelbontású proton NMR és a kémiai módosí'bások által :szolgálta:tott info~ációkat a
paramágneses és fluoa."eszcens próbákkall~apott távolság~adatokhu. A nagyfelbontású NMR vizsgálatokhoz a moh~~kulaméret csökik entésére volt szükség, e
célból megkíséreltük a nyúl IgG intakt és biológiailag aktív CH 2 doménjének
izolálását. Ez a próbálkozá•s unk sikerre vezetett és ez jeil entösen meg.könnyiti
a további munkát.
Kombinálva a proton NMR, az izotóp..ikios:evélődés és a mi•kr<Ykalorimetria
1
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adta lehetőségeket, ö,sszehas>Onlíto:ttuik a nyúl IgG anrt:igrénfelismerő és komplementkötő, a bérszerkezet vázában igen hasonló clemenjeinek szerkezeti stabilitását és mobilitását. Arra az eredményt'e jutottunk, hogy a hason,ló felépítésű
globuláris domének dinamikus sajá1bsálgai,klban jelentősen különböznek. Az elsődleges, felismerő kötőihelyet tartalmazó domén merev, a másodlagos, komplementkötőhelyet tartalmazó domén meg:lehetős, en rootihs szerkezettel rendelkezik. E munkákat Raymond Dw~ laborabáriumában végeztük, szoms kapcsolatban R. R. Porller, R. J P. Williams (s~ervetlen kémia), D. C. Phillips
(biofizika) pTofess.z orokkal s a~ok m~mkatál"S'él!ÍV'al.
A jó felszerelés és a lk ülönleges kV'alitású emberek nagy koncentrációja
mellett még egy nagy előnye van az oxfordi é1etnek, az., hogy nem kell ullazni.
Mindeniki, aki érdekes lehet, "házhoz jön". Ott-tartózkodásom alatt Oh. Tanford vendégprofesszoroskadott és tartott előadásokat az intézetben. H. K. Sachmann töltött ott két rhón:apot, Serge Timasdheff, David Givol, Hemy Metz·ger,
- és még sorolhatnám haSISzasan a neveket - tartJOlbbak sz.emináriumot. Ez idő
ben avatták az egyetem díszdolk torává Szentágothati Jooost és Herbert von
~al'aj<lll!t. Hazai látogatókiban sem volt hi·á ny, c!>ak intézetünkből roltötlteik oU
négyen hosszabb-rövidebb időt. És mindenki, aki jön, hoz valamiféle friss
információt: ki mit csinál, mire jutott, mit tervez. - A •szeminárium~ban is
bőven lehet válogatni. A helyi biokémiai társaság ifjúsági tagozata hetente
hív meg nevezetesebb előadókat más egyetemekrőL ipari kutatóinbézetekből.
A J<;edd déli 'S:oeminárium elsq·s or,b an intézeri munkabeszámolólkból áll össze.
Rendszeresek még a D. C. PhiH:íps által szervezett molekuláris biológiai sz2mináriumok, melyek egy~egy területr51 adnaik átfogó képet. Ezekhez járulnak
még az alkalmi látogatók által (heti áüa:gban két al,k alommal) tartott előadá
sok és a már említett "Oxford Enzyme G!'oup" szemináriumok, 'bár ez:t csak
a meghívo'btlaik láto,gathatják. Vála·sztékban 'tehát nincs hiá:ny, mi'ndeJ:llki míndíg
megtalálhatja, ami érdekli. Évd:ekes, hogy a sok ·szeminárium nem fullad l"észvétlenségbe. Mmdig jelen van 10-60 ember, de csak azok, akiket 'a téma valóban érdekel és a vita sokszor 1-2 órán át is dhúzódik, so'kszor szinte a g orombaság határát súmlja, természetesen angol mérték sz1e rint. A vendégeket kihasználjálk, kifaggatják, igyekezne1k megtanulni tőlük minden:t, amit lehet,
akkor is, ha nem "sztárokról" van szó.
Egy másik különlegesség. amit deinte nem é~tebtem, hogy éppen a legaktívabib és legtájéko:wttabb embeve1k látszólag nem olvasnak, a könyv,IJárban
zömmel csak diákokat és doktori dolgozaton kínlódó ifjakat lát az ember.
A dolog meg.fejllése az, hogy ami nyomtatásban megjelen~k, az már nem érdekes. A ·kézi11atok, p11eprÍIU:tek és a személyes va~gy teldonbeszél<getések képezik
a legfőbb infoa:mációforrást. Sokan szerkes~t16k vala~hol, vagy benne van:nak
valamelyik •s zervezet bíráló bizottságában, ahol az ösztöndíjakról és egyéb
pénzekről dönllenek, így S aját területén bökéletesen tudja, ki mi:t tervez és
mire jU:tott. Így a kísérletek pt"ogramja 1s naponta hozzáigazítiható ·a z aktuális helyzellhez. Pl. HUJber aznap, ami,k or meglkapba az emberi IgG Fc fmgmentumának atomi koordinátáit, megtelexez:te Mündhenből és másnap már az átépített modell alapján interpretálhattuk az NMR kísérleteket. Hasonlóan, amikor a komplementkötés kompetitív inhíbirtorál"a aJk,a dtunk, már néhány nap
múlva megindult az Fc fmgmentum inhibitor komplex kristályositása D . C.
Phill:íps }abol'atóriumában. Porber proEesszor nem mulasztotlla el, hogy li.ftben,
Vlagy a lépcsőházban naponta meg ne ~évdezzen, mire jrl.l!tottunik dőző nap, s
g<ondolom, mással is ezt !tetbe. Ha eszébe jutollt valami, vagy számomra érdekes
1
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dolgot hallott, lesétált és két mond<:Ut!ban elmondta. U gyanez:t tapasztaltam legtöbb kollégám részéről, meglepett, mennyire tudják, mive1 foglalkoz;om és mi
az, ami esetleg érdekelhet.
A közös munka hazatérésern óta is folytatódik és a "Wellcome Trust" is
érdemesneik mlálta a témát további financiáhs támoga:básra. A közös munka
keretében az oxfo·r di intézetiből már négyen jártaik az MTA SZBK Enzimológiai Intézellétben néhány hónapos tlanulmányúton. 1980-ban magam ismét hat
hetet töltöttem Oxfordban, hogy NMR és komplement kötési kisérleteket végezzek, s összehangoljuik a to\"ábbi kisérleti munkáit:.
Számunkra igen hasznos ez a kapcsolat. Az itthon hozzáférhetJetlen metodikai lehetőségeken túl ·g yorsan jutihatunk hozzá új preparátumokhoz és vegyszerekhez, s ami talán a legfontosabb, a legfrissebb információkhoz.

SZOKEFALVI-NAGY ZOLTÁN
(MTA, KFKI)
Namur (Belgium) 1977. november-1978. november.

1977 novemberétől egy évet töltöttem a belgiumi Namu11ban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjávaL Tanulmányutamnak az volt a
célja, hogy megi,s merjem egy olyan l•a.boratórium munkáját, mely alapvető szerepet játszott több modern nukleáris analitikai el járás kifejlesztésében.
A labora:bóriumot melyet egyszerűen csak LARN né ven emlegettek, a Laboratoire d'Analyses par Réactions Nucléaires hi va talos elnevezés rövidítéseként mintegy tiz évvel ezelőtt hozta létre Gaslton Deccnninek professzor, majd
alig egy évvel a megnyitás után már itt rendezték meg az első olyan nemzetközi konferenciát, melynek kizárólagos témája a töltött részecske-bombázással történő kémiai analízis volt. A LARN név azóta is igen jól cseng a témával kapcsolatban álló tudományos körökben.
A laboratórium fő berendezése egy 3 MV -os Van de Graaf rész-eesik egyorsító és tennészebesen jól felszerelték megfelelő nukleáris detektomk,k •aL elektronikávaL illetve adatfeldolgozó és értékelő rendsz;ereiklkel. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a laboratórium lébszáma titkárnővet diplomamunkásokkal
együtt is alig haladja meg a tízet, mindjárt láthatjuk,hogy milyen nagyszerű
lehetőségek nyílnak az alapos és sokoldalú kisérleti munkálhoz.
Néhány hetes ismerkedés után több ponibon kapcsolódtam he a labor munkájába. Fő feladatom a könnyű elemek (O, F, Na) által kibocsájtott röntgensugárzások tulajdonságainaJk tanulmányozása volt. A röntgensugaraikat 1-2
MeV energiájú prolbon, illetve alfarészecske nyalábbal gre rjesztettük és kristályspektrométerrel detektáltuk A speiktrométer nagy félbontóképessége lehetövé
tette a röntgenvonalak alakjánraJk viz,s gálatát is. Mivel ezeknek a vizsgálatoknak közvetlen ül nem voltak biológiai, biofizikai .vonat:kozásaik, az eredményeket itt most nem részlertezrem. Annál érdekes•e bbek lehetnek viszont azok a
mérések, melyek a LARN egyik "specialitásán", az atmoszférára kihozott bombázó nyalábon alapultaik. Miről is van itt szó tulajdonképpen? A gyorsítóban
a részecskék erősen légritkított térben kell hogy haladjanak, különben a gyakori ütközések lefékeznék, szétszórnák a bombázó nyalálbot. Ebből vis:z;ont az
is következik, hogy a vizsgálandó mintát is a válkuumtérben kell elhelyezni,
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ami biológ-iai mintákná1 gyakran kivitelez:hetet1en, nem is beszélve esetleges
in vivo vizsgál·albo:król. Gyökeresen me gv•á ltozik a helyzet azonlban., ha a bombázó nyalábot egy vékony fólián keresztül kihozzuk a gyor·sító vákuumteréből és úgy i'l'lányítjuk a vizsgálandó mintára! (A fólia vas.t a·gJságát úgy kell
megválaszltani, hogy elég vastag legyen ·ahhoz, hogy a külső légnyomás hatás·ám ne ·sz:aikadjon be, ugyanakkor elég vékony ahhoz, hogy ne fékezze jelentősen a bombáz:ó részecskiék,et. A LARN~ban néhány mikromé ter vastag Ta
Vlagy Zr fóliát használtunk "ablaikoolk" .) Ily módon prakhkus•a n bármit akár
folyadekcseppeket is, analizálni lehet, például a bombázó részecskék keltette
karakteriszti:kus röntgensugárzá!S drebeiktálátsával, vagy az esetlegesen létrejövő
magrealkciáik ·termélkeinek mérésévd. SZ'ámos ilyen jellegű mérésben vettem
reszt, ezek közűl a számomra legérdekes·ebb a fogzománc fluórtartalmának in
vivo vizsgálata volt!
A kisérleti magspe:ktroszkópll'sok " kedvenc" izotópja a 19F, mely proton~aJ. b0tn1bázva a 19F/p,p',y)19f magreak·ció jóvo1tlából ontja a 110 keV, illetve 196 keV energiájú gamma sugarakat. E1ég, ha nyomnyi mennyi.ség kerül
belőle a gyorsítóba, tolakodó sugárzásával megkeserítheti a másra kívánesi
magfi~lms életét. A fogorvosak viszont végóta fontos szevepet tulajdonítanak
a ·fogzománcbaJn lévő fluor mennyiségének. A:nalizál<bák i•s, hogy rnilyen fogban, Ihol, rnennyi a fluOT, de ehhez előbb a fogat sajnos ki kellett húzni és az
analízi1s evedménye a volt tulajdonost már aligha vi·ga:sztalta. A LARN kutatói
egy louvain-i fogorrvos prof,e sszorml Ö9szefogva váltcetattak ezen a helyzeten.
A VláUal;k ozó szellemű paciensék - a la~bor dolgozói, beleértve odavetődött ösztöndíja st is, no meg jobb jegyben r•emén~kedő fogorvoshaU.gatók - metsző
fogaihoz •speciális, testre smbott maszkok 'készültek, melyek segí'bsé gével könynyen és reprodukálható módon "szájba lehetett venni" a ·gyol'sító végé t, úgy,
1
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hogy a Ta fólián kilépő protonok mindig ugyanott találják ,el ugyanazt a fogall:. A fent említett hozamdus magreakció gamma sugarainak méT'éséve:l aZJUtán
kb. egy perc alat:t már néhány százalék pontossággal meg lehetett állapítani
a vizsgált fogzománcrész fluortalr~almárt:. Ott-tartóZikodásom alatt külónböző
Huortartalmu szerekkel történő k,ezelés ha:tását tlalilrulmányoz:tuk. A mellékelt
illusztráción a szerző látható, amint bát!lall szembenéz a fog:a inak "rontó"
protonok seregével. (A rutinjellegű mérés~eket természetesen körültekintő és
al'a pos vizsgálat előzte meg, melyben fantomfejben elhelyezett doziméterekkel
mérték Iti a fluormérések során fellépő ,srugálrzlá:si szintet.)
A tanulmányúb minden vomrtkoz:áshan beváltoltba a hozzálfűzött reményeket, kedves barátokat szerezve és a sok tudományos tapasztalattal gazdagodva
tértem haza az év el:t:Jeltével.

H1DVÉGI EGON
(011szágos "FRÉDÉRIC Joliot·Curie" Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi
KutaJt:ó Intézet)
Madison (USA) 1977. december-1979. július.

1977. decembevétől 1979. júliusáig do}g,o ztam az Egész!Ségügyi Minisztérium engedélyével Madisonban (Egyesült ÁllamO'k), a Wi:s,c onsini E'g yetem
Humán Onkológiai Intézebében, mint vendégprofesszor.
A wisconsini egyetem államí egyetem, mintegy 90 OOO hallg:atóvaL nagyobb részük két városban található: a 150 OOO la:kosu Madisonban, amely egyben az állam fővárosa és a félmilliós iparvárosban, Milwaukee.Jben. (Az ország másfélszer nagyobb hazánknál és kb. 5 millió lakosa van. Világhírű a
mezőgazda: sága, tejipava, cellulózipam, ene11giája jelentős részét atomerőmű-~
vekből kapja.) Orvosi .f akultás csak az e mlített két városhan van, összes·e n
mintegy 400 hallgatóval évfolyamonként Az orvosi oktatás színvonalát a legjobb 5-10 egyetem között tartják sz.ámon az Egyesült Államokban. Mégis sokkal híresebb a wisconsini egyetem bi.o lógíai és a,grár'képzese, amely :az első
három között van. A mai korsz,e rü mezőgazdasági termelést éppen Maclisonból indították el. A Wisconsin Egyetem maclisani része egyébként még megőrizte a híres egyetemi caropusok szellemét és hangulatát Ezt segíti, hogy a
városban kizárólag adminisztrációs hivatalok vannak, ipara jelentéktel.en, számos kulturáhs és sportlétesítménnyel rendelkezik. Maclisont és a camprust győ
nyörü erdők és tavak Vleszik körül.
A McARDLE Rákkutató Laboratórium eredm~nyei révén vált világhírűvé.
1938 ~ban Harold P. Rusoh alapí·tobta, 'a ki kiváló s zervező tevékenységével nemosak a McArdil:e-t Ien:ditette fel, hanem befolyásolta az. egész Nemzeti Rákkutató Intézet (NCI, ,a mely vésze a NIH-nak) müködését. Sőt, ezen tUlmenően
kisugálrozva - öszt<:indíjakkal, adományokkal és a náluk tanulmányutas kut:atók tevékenységévd - más int~zete:kben és országokban is hatássai volt a
nákkutatásra. Így pl. a Heidelbergi Német Rálkkutató Központot az ő korábbi
llanulmányutasaik alapíto~ták és a McARDLE minbáj1á ra szervezbé:k. A napjainkban világszer te fellendült !k émiai karcinogenezis program is tőlük indult
el. Rusch aiapította és három és f>€~1 évtiz:ede'n át szerkesztője volt a Cancer
Research folyóiratnak
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A legfontosabb kutatócsoportok a iövellkezők: V. R. Potteré, aki - a kéróla elneveze~t sejthomogenizálóval - először jellemezte biokémiailag a
sejtfuomogenrátumrból differenciál ultraoentrifugálás•s•al elválasztott sejtfrakció~at. Miller házaspár a kémiai karciogeaezi•Stben elért eredményei nyomán vált
világhírűvé. A co-carcinogJene'ket G. Mm
eller fedezte fel. A DNS~ben található
timin analógj,aJként Oh. Beidelberger srintetiz.álta az 5-fluoro-uracilt, amelyet
daganatellenes kemoterápeutikumk<ént ~sználnak. A mikrobiológus Szybalski
a fágdk genetikájában vált a molekuláris biológia egyik megalapítójává. H .
Temin 1970-hen bizonyította a reveTSe transcriptase enzim létezését •s ezzel
magy•aJ!IázatOit adOillt az RNS tumor vín:soknak a kele!Jkezésére és az információnak •a génbe történő insertálódásár.a. Ezt az enzimet ma szélesikörűen használjálk a nukleinsavak szevkezerenek vi.sgálatában. Így Temin egy .á ltalános érvényű - nemcs·aik az RNS-tumorvirusmra helytálló - folyamatot fedezett fel
és 'kiapott érte Nobel~íjat. Felfedezése érvényességi körére szorította vissza a
Crkk-<fél dogmát (inlformációátvítel egyirány.úan: DNS-RNS-fehérje), amely
már akadályozta a fejlődéStt.
A McArdle int:é2lebből éppen é11ke2léiem idején fejlesztették ki a Wisconsini
Klinikai Rák-Dentrumot (Wisconsin ClizllcaJ Cancer Center, WCCC) . Ez a központ ellátja az orv•ostaruhallgatálk onikclögiai képzését i•s - több intézet munkájá:naJk öss.z ehangol,á:sával: belgyógycÍ!Slat, sebészet, mdioterápia, nuclear medicine. Bár :a z intézetek önállóan műlkoonek, a betegfelrvételt és kezelé st központilag irányítják. A dia911ózis fe1állításálho(Z a legmodernebb el járásolkat is
gyorsan bevezetik és al:kalmazzák. Í91 pl. a jelenleg-i iga:zgatt:ó, P. Carbone
jelentős eredményeiket ért el W. L. Mo.Guire-vel az ösztrogen recepte~ kutatásában. Nemzetközi felmérés alapján azt az elvet követi,k, hogy pozitiv ösztrogén-proges:zJberon reeep1bor esetélben k1b. 60°, 0 -ban várható eredmény a hormonkezeléstől. így a}:k<almaz.zá!k a módsz~rt. Negatív receptor eredmény esetében
viszont csak 5-10°/o-ban remélhető siiler, így ill terápiának nem lehet ez a döntő láncszeme. Az emlő~ák a.djuván3 ~ezelésére egyébként Carbone a magyar
DBD-t (diibrómduleit) ·h asználja és e1eim ényeiikről most jelentebte1k meg egy
nagyobb összdoglaió tJa.nulm ányt.
Az erŐisen centralizált kli:ni1kai v~2etést és a kutatással intenzíven foglalkozó tanáraik együtbműködé·sét jól ·51~ti elő az, hogy valamennyi intézetet
egy tömbben helyez.ték el és a. kutatá<;; egyetlen központi alapítványból fedezik. A legmélyebb benyomást az trte rám, hogy a dagrana~tok kombinált
(komplex) ikezelését széleskörü,e:n és huáso:san ,alikalmazzák. Az ig•a zi kombináeiét a különböző modalitások - be;uagárzás, kemoterápeutikumok, hipoxiás
sejt-szenzitorok, hipertermia, imrnumterápia stb. - megtelelő kombinálása jelenti. Például a ·savcomaik. besugárzái!al történő !kezelésével eddig általában
20-25%-os 5 éves túlélést értek el. J. Radiotherepy Centerben A. Wiley nuk
leáris medicinillis teohnilkálk alkralma.táiával megikeresi a daganatolt ellátó véreret és abba irufúzióval actinomidn ~visz be és besugározza: az 5 éves túlélési adatok 70%-os eredményt ( !) ml'tatna!k. Külön érdekessége ennek, hogy
a reménytkeltő actinomycin D dagamrellenes szerként való alkalmazása toxikUJs vol'ta miatt hiúsult meg. A helyi-Ey bevitt hatóanyag azoniban túlnyomórészt a daganatszövetben marad és d:t fejti ki citatoxikus hatását. Hasonlóan
eredmény•esnelk bizonyult A. Wiley ·kr"tében az 5-fluorouracil direkt infúziójánaJk kombinálása besugárzássaL
A Radíotlhera:py Cenrer 3 hneárs elektrongyorsírtóval rendelkezik. A beR0-07 - 0582) hipoxiás sejt szenzisugárz:ás·d knál alkalmazzák a legúja"lli
sőbb
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torokat. A magas LET-érbékű besugárzások közül az egyetem gyors neutron
forrásával kezelnek pácienseket. Kollaborációban 1dsérleteket végeznek negatív pi-mezon és nehéz-ion besugárzó forrásokkaL Ott-tartózkodásom ideje alatt
kezdték el alkalmazni a mi:krohullámú hipertermia kezelést - másodikkém az
USA-ban. Az egyik legérdekesebb és ·k ülönlegesen kombinált terápiát Hiroshi
Hatanaka professzor szemináriumán hallottam. Az elemi bórról ismert, hogy
képes befogni a lassú neutronokat. Hatanaka 150 bórvegyület között talált
egyet (merkapto-undekahidro-duodekaborát), amely nem toxikus, gyorsan kiürül, jól ke~elhető, a máj- és agyturomban koncentválódítk. s ugyanakkor kevéssé található meg az agy nem daganatos r észében. Ezt a bórvegyületet glyoblastomás pácienseknek adta be és lassú-neutronbesugárzást vég:oetrt ("boron-capture neutron therapy"). A lassú neutronokhoz 100 KeV nagyságrendű sugárforrás elegendő és az expozíciót altatás•sal - 2-3 órán át végzik Ezzel az eljárással már a kezdeti szakaszban - 1968-1974 - 22 hónapra emelkedett az
egyébként terminális szakaszban lév ő beregek túlélése - szemben Co-gamma
besugárzottak 6,7 hónapjávaL A sebészi beavatkozást követő !boron neutronbefogási terápiával 40 betegnek a túlélése háromsz.o rosa volt a másfajta besugárzáso:khoz képest. Ez arra a meglepő t:ényre utal, hogy a lassú neutron
energialeadása a szövet mélyében s·o kkal jobb, mint a gamma sug;árzásé. H.
Hatanaka, aki a Tokyo melletti Teikyo Egyetem ideg·s ebész professzora, porcés csontsarcom ás esetekben is jó eredményeket ért el eljárásával.
A McArdle Laboratóriummal és a Klinikai Rák Központtal 1szorosan
együttműködik a Madisoni Egyetem több intézete. Így Khorana professzor,
a Nobel-díjas génszer1ke21et kuta tó, Green, a mitc1k ondrium kubató és Nomura,
a ribosoma kémiai sz,e rkezetének felderítője.

Oktatás
M eghí vás om kettős céllal történt: egyr~:sz t vendégprofes,szorként előadá
sokat kellett tartanom , másrészt pedig kuba tnom. Az előadás okat a laibora:tórium igazgtója, K. H . Clifton oszto tta el négy professzor között. Egy évben
párhuzamosan három előadásso•rozatunk volt, mindegyik heh két óváibéllll. A
sugárbiológiai alapfogalmakat mindhárvm sorozabban elmondtuk - alkalmazkodva a hallgatók ismereteihez és érd.eklődéséhez - hol szükítve, hol bővítve.
Az orvostanhallgatók több sugárbiokémiát, sugárbiológiát és nukleáris orvosi
előadást kaptak. Előadtuk a sugárz·ás késői hatásait, így a genetilmi változásokat, valamint az atombombák és a baleseti sugársérülések következményeit:
a nem specifikus életrövidítő hatásokat és a carcinogenezist. Egy másik kurzuson főleg nem orvostanhallgabók vettek részt: fizikusok, kémikusok, biológusok. Itt több fizikát, radiokémiát, dozime,triát adtunk elő és részletesen a hatásmechanizmus.t. A harmadik kurzust már végzett orvosoknak tartottuk, akik
- mintegy húszan - a Radiotherapy Center-ben dolgoztak négy évig - az onkoradiologus szakképesítés megszerzése céljából. Bközhen szerveznek részükre sug·á rfizikai, sugárbiológiai stb. kurzusokat. Számu'kra részletesen ismertettük a megaelektronvolt forrá~sokat, a magas LET besugárzásokat, a neutron-,
valamint a legújabb neg,a tív pi-meson és nehéz-ion besugárzást; több előadás
ban foglalkoztunk az oxigén effektussai és a hipoxiás sejtszenzitorokkal. A daganatok hi pertermi ás ke2lelés éről is tötbb előadást kaptak: az elméleti alapokat
részletesen, majd a szisztémás, nükrohullámú és ultmhangos hipertermia eddigi eredményeit. Mindhárom terület csatlakozott a Radio.t herapy Center-ben
használt eljáráwkhoz. Mindezek en kívül ré•s zletesen tárgyaltuk az egyes szervek és szövetek sugárpatológiáját.
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Kutatás
Az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kubatóintézet biokémiai
osztályán a besugárzás és daganatellenes kemoterápeutikumok hatását eddig
külön-külön tanulmányoztuk Hatásosabb terápiás eljárás kimunkálása céljából azonban mindig izgatott bennünket a !kombinált 'k ezelés biokémiai alapjainak vizsgálatJa. A hatásmechanizmust nukleinsavakon és fehérjélken tanulmányoZJtuk, mert a nukleinsaVJak a támadáspontjai mind a besug:á rzásnak,
mind a jó :kemOitwapeutikumoknak. Madisonban lehetőségem nyílt a kombinált modalitású daganat-terápia legújabb eljárásaival megismerkedni és új
módszereket elsajátítani a lipidetkfk,el és membránokkal kapcsolatbam.
A laboratóriumban Yat<vin a hipertermia ha:tásmechan~zmusát kUibatta. (Ő
igazolta elősz:örr sugánstimulációs eredményein.l{et a gén transcriptio szintjén.)
Yatvin olyan baiktériummutánst használt (E. wli K1060), amely nem 1képes
zsírsavat szintetizálni, így csak olyan zsírsavat épít be membránjába, amelyet
a tápfolyadékkal nyújtunik. Ha abban telepített zsírsavaik vannak túlsúlyban,
akkor a membrán is azokból épül fel és így rigidebb lesz; ha viszont a telítetlen zsírsavak dominálnak, akkor folyékonyabb. Ya1tvin 'k ísérletei szerint a telítetlen zsírsavakon szapodtott baktériumok a hőmérséklet emelésére gyorsabham pusztulnak el, mint a telíte1tt z<
s írsankon SZiaporitoltaik; membránjuk
höre könnyebben ISZétesitk. Ennek alapján feltételezhető, hogy a membrán támadásponltja lehet a hipertermiás kezelésnek és sérülése a sej't pusztulásá!ban
felltehetőleg nagyobb szevepet játszhat, mint pl. a DNS reparáció bénitása, a
sejtmag fehérjéinek megv áltoztatása vagy a nukleoláris-RNS szintézis gátlása.
Saját munkám célkitűzése ennek a hipotézisnek kisérleti tumor rendszeren való
igazolása volt.
Először ~ szövebkultúra sejtekkel dolg:oztam, ezek membránös,s zebételét
azonban nehéz volt a közegbe adott zs írsavakkal megváltoztatni. Az ascites
tumordkkal szerzett korábbi tapaszbalatairu alapján a későbbiekben ezt az
in vivo rends2JeTt választottam hipertermia kísérleteimhez. A kisérleti állatokat telíitett Vlargy telítetJen zsírsavakból álló diétán tartottam. A membránok
lipid ~analizise, valamint fluiditás vizs<gálat szerint a rájuk oltott asci>re:s tumor
jelentősen eltJért egymástól. A sejtekkel ín vitro, szövet!kultúra körűlmények
között különhöző hipertenniás kezelést végeztem és a hatást in vivo vizsgálattal mértem, a 21az a!Zonos számú sejtet azonos törzsű recipien~s állatba oltottam
be és a tumor meg·e redé sét követtem.
Egy bizonyos kritikus hőmérséklet (42 oq feletti kezelésre szignifikánsan nagyobb volt az:Olknak az állatdknak a túlélése, amelyektől az asciitest telítetlen zsí11savdiétán tartott egerekiből nyertük. Ez arra utal, hogy fluidabb
membránjuk a hőmérséklet emelé sének hatására könnyebben szétesett, a tumor megeredése tehát kevesebb ép sejtből indulhatott el. Különös,e n nagy volt
a külön!bség akkor, ha a hiperberrniás kezelést membrán-fluidizáló anyaggal,
pl. procainnal (hovocairmal) kombináltam. Ebben az esetben a telített 2JSÍrsavdiétás egérből származó ascites 80% -han eredt meg, a telítetlen eredetűvel átoltott állatok viszont mind é letiben maradtak. Az ascites tumor morfológiájának scanning elektronmikroszkópos vizsgálatában nagy segítségemre volt feleségem, Hidvégi Éva dr. A morfológiai kép jó összhan<gban volt a "bioassay"vel. A munika eredményeit nemzetközi folyóiratokban közöljiilk (Oncology,
Cancer Res.)
Tanulmányutam ideje alatt több jelentős tudományos kongresszuson vettem részt. Tagja lettem a Radiation Research Society-nak és azóta lektonként
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muködöm a RadiaJtion Research folyóiratnáL tagja vagyok az Egyesült Allamok Rákikuta:bó Társaságának. Szeminár-iumokat tat'tottam különböző egyetemek intézetei:ben, így pl. a rochesteri egyetemen, a Rosweil Pwk Rákkutatóban, Buffalóban sbb.

MARÖTI PÉTER
(JATE, Biofizikai Intézet)
Gif-sur-Yvette (Franciaország) 1978. február-1978. augusztus

1978. fehruár 13-tól 1978. augusztus 17-í>g Franciaországhan tartózkodtam, ahol a Párizs melletti Gif-sur-Yvette Fotoszintézis Laboratóriumában végeztem :kutató munkát. Az inté~et vezetője dr. Jean Lavorel.
Az inllézet PS 2 gyors reakcióinak vizs·g álatával foglalkozó kullatócsoport
munkájában vettem részt. Két fő texülettel •k eriiltem közelebbi kapcsolatba:
az egyik a fluoreszcencia kioltó caro·t inoid-klorofill triplett áUapotának vizsgátaba a mikroszeikundumos kinetiiká!k tanulmányoz:á:sa alapján, a másik a
fluoreszcencia indukció lassú, nem fotokémiai emelkedésének vizsgálata a 0-60
ftS időtarbományban. A második bémakör kere•tében megvizsgáltuik, hogy válto:zJiJk különböző, a PS 2 reakciócentrumát módosító kezelések hatásáva. Igen
nehéz problémának bizonyult annak felderítése, mi okozza ezt a nem fotokémiai fázisrt a fluoreszcencia hatá'Sfok emelbdésében. Az a vélemény kris.tályosodott ki, hogy a PS 2 reakciócentrumáruak új modellje szülkséges a jelenség
értelmezésére: soros•a n kötött, két primér akceptoros modell, amelyben a 'két
primér akceptor köZJötti elektronátadás ideje (25 ,us) adja a tei1111ilk us fázis felemdkedési idejét. A vég:zJett munkáról Jean Lavorel-lel társs~erzóségben egy
publikáció jelent meg.
Eredményes fél évet töltöttem Franciaországban. Sok új méTési módszerrel
tudtam megismerkedni, amelyek egy részét az itbhoni munlkáffilban azóta i.gyekszem megvalósítani (pl. fluoreszcencia indukció mérés a ,u·s-os időtartomány
ban, oxigén polarcgráf szekvenda méréshez sbb.).

GARABGYÖZÖ
(MTA SZBK Növényélettani I.)
Párizs, 1978.
1978-ba~n magyar állami ösztöndíjjal 4 hónapot dolgozTam az Institut de
Biologie PhJ"sico Ohimique (Párizs) P. JoHot vezette fotoszintlézi•s munkaosoportjában.
Az intézetben dolgo·zó fotoszintet:i.1kus munkacsoport összetétele: 8 kutató,
1 fejiesztés•sel foglalkozó elektromémök, 1 laborr'áns. MÜ<szerezettségüket illetően e1s6sovban gyors (10 ,us-1 s) abszorpció fluoreszcencia és polarcgráfiás
bevendezésoeik vannaik . E:zJeket jóvészt maguk fejlesztették ki, természetesen
felhasználva kereSikedeJ.emben •k apható készülékeiket is (min't: pl. analizátorok,
számítógép, flash~berendezések sbb.). Többek körott ennek a műszerezettség -
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nek, no es az obt dolgozok széles körű tapasztalatának tudható be, hogy a
mtmkiacsoport a fotoszintézis kutatáshan nemzetközileg elismert eredményeket
mutathat fel. Ezek közül kiemelkedöknek tartom a fotoszintetikus 0 2 fejlődés,
az elektrokrom effektus és az elekh·on-transz.porüánc vizsgálatában elért eredményeikct.
Közös vizsgálatainkban annak tisztázását tűztük ki célul, hogy algákban
villanófény gerjesz,bés után vannak-e fényszórás tranziensek, ezek milyen. természetűek, ill. hogy viszonyulnak az elektroikrom abszorpciós változáshoz.
Megállapítorttn.lk, hogy a gerjesztést követően az adott mérőberendezés
időbeli felbontásán (10 ,us) belül megj elenik egy fényszórás-változás, amely
kb. 100-200 ms-:1g együtt fut az rubszorpcióváltozással, majd elválik attól. A
megfelelő h 'aJil:Ziens spektrumcik és elméleti számításaink segitségével megállapítottu:k, hogy míg az előbbi delk trobom természetű szórásváltozás, az utóbbi
lassaJbb :tranziens feltehetőleg konformációváltozáshól ered.
Az intézet munlk·a társaival sikerült jó kollegális kapcsolatot kiépítenem.

DAMJANOVICH SANDOR
(DOTE, Biofizikai Intézet)
Japán, 1978. szeptember

A magyar egészségügyi kormányzat kedvező döntése lehetőséget biztosíszámomra, hogy 1978 szeptemberében egy hónapos időtartamm Japánba
látogassak. A látogatás célja számos Japán intézettel, ill. intézménnyel a kap csolataik felvétele, ill. a kutatóhelyek minóségén erk a felmérése volt.
Japán valószínűleg nemcsa•k számomra, de a legtöbb magyar számára kicsit a csodák birodalma, ahova eljutni a várható tudományos élmények mellett,
önmag,álban i,s kalandszámba megy. Uvam időzítése annyiban nem sikerűlt,
hogy az 1978. évi nemzetközi biofizikai kongresszust szinbe csak napolkiklal kerültem el. Ennek a ros;sz időzítésnek a fő oka az volt, hogy közvetlenül a Japánban teendő látogatásom után az Egyesíilt Államokba •szóló vendégprofeszszori meghívásnak kellett eleget ten!tl!em, amelynek a kezdete egy előre meghatározott időpont volt. Azzal vigaszlbalhattam magem, hogy mivel Japánba a
Szovjetunión keresztül utazom, onnan pedig az USA~ba és úgy haza, igy legalább körülrepülöm a Földet A nemzetközi biofizikai kongresszuson Tigyi
József akia démikus, távsaságuruk elnöke és egyben akkor a Nemzetközi Biofiúkai Unió vezetőségi tagja ·k épviselte a magyar biofizikusoilmt, igy a kongresszus nem maradt magyar l'észtV1evő nélkül.
A japán út megtervezését a Kulturális Kapcsolatok Intézete rám bízta.
Ez na.gyon kellemes, sok szabadsági fokot f}iztositó, egyben viszont sok levelezéssei járó, szervezé~,t igénylő feladat. Ennek lebonyolitása során néha "bejöttek" oly.a n "titkárnö-effektusok" is, hegy a jónevű és általam is érdeklő
désve számot tartó témáit m\ivelő fiziol Ó!JJlS helyett, az ugyanazt a gyakori
japán nevelt viselő nagoyai Yamamoto prdesszor látogatását srervezték meg,
aki .a könnyűbúvárnők izzadásának kérdésével fogla~kozott. Végül azonban ez
a látogatás is érdelke.s nek <bizonyult, mevt az .. elcserélt" Yamamo•to réV'én jutottam el Japán egyilk legkorsz,erűbb .kubató centrumárba.
to~t
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De kezdjük az út elején. A Japánban teendő látogatások során az odaérkülföldível igen alapos, jól előkészített program szerint foglalkoznak
Az .. írott" programot a .. fővendéglátó" segít lehonyolítani. Ez vagy a Kulturális Kapcsolatok Intézet~nek a japán megfelel-ője által kijelölt személy, vagy,
ha a látogatónak volt korábbi japán ismeretsége, akko1" maga is .k iválaszthatja
látogatásának ezen ig·en fonto.:; szereplőjét. Helyzetemet megkönnyítette, hogy
közel két évtizeddel ezelőtbi csehszlovákiai tanulmányutam során, a Csehszlovák Tudományos Akadémia Brunói Biofiúkai Kutatóintéze.tében megismerkedtem Yori Ueno dr.-ral, akivd a levelezá;i barátságunlk azóta is töretlenül
fennáll. Yori Ueno időközben a kyotói egyetem professzora lett, aki kérésemre örömmel elvállalta a fővendégláitó szerepét, és a továbbiaJkban ő szervezte
meg számomra a különbőzö biofiúkai ill. egyéb, de az érdeklődési körömbe
tartozó kutatásokat végző intézetek lárnogatásáJt és nem utolsó sorban az ott
tartandó előadásaimat
Utam és megérkezésem eseménytelen volt. TOikyóban egy rövid napO'!: töltöttem, és utána rögtön Kyotóba utaZitam. A solk éve nem látott Yori Uenót
könnyű volt felismerni, mert a japán ·e xpres1
szvo•n ato1k nemcs.a k 230 km/óra
~ebességgel száguldanak, de az utas ülőhelyét, ha előre megteldonáljálk, akkor
a perorron ki lehet keresni azt a helyet, ahol a meg.felelő vasúti kocsi azon
ablaka, ahol az utas ül, meg fog állni.
Kyotó -a régi főváros vagy nevének megfelelőerr a fővároscik fővárosa -,
egyike a zsúfolt, ősi és modern vé.s zekkel egyaránt bővelkedő, sok millíós japán városoknak Az első meglepetés az, hogy a ·g yakorlott utazó is csaJk nehezen tud tájékozódni, mert utcanevek vagy nincs·enek, vagy csak japán kaligrafikával ellátott táblákon tüntetik fel Ölket, amelyek nem könnyítik meg az idegenek dolgát. Régi japán mondás, hogy a barátok tudják, hogy hol 1alkunk,
az idegenek (feltehetően ellenségek), pedig nem baj, ha e1tévednek.
A kyotói egyetem intézetei patinás múlbtal rendelkeznek. A fizikai intézet
alapítója és névadója a Nobel~díjas Hicleki Yukawa pro.fesiSZ01". Könyvtári ellátottságuk, műszerezettségük kitűnő. Számos, biofizikai, bio~émiai, életitani
intézet, továbbá a radiológiai klinika és egy belgyógyászati klinika meglátogatása után az a benyomásom alakult ki, hogy a felszerelés meUett, igen •a ktív,
erős munkatempót diktáló főnőkök irányítják a kubatást és a rnindennapi
munkát. A "főnök" szót nem vcéletlenül használom. Kicsit a számunkra szokatlanul erős szubordinációt szeretném vele érzé~eltetni. Nemosak a japán
lakásokban vagy speciális japán vencLéglők'ben, de az intézetekben. sem viselnek cipőt. Papucsok hada vár)a a belépőt, aJki kiválasztja a lábánaik megfelélő
méretű .. csoszogót", ami őszinte meglepetésemre, nem várt porfelhőt kavar,
mert a takaritás (mint mondják kev:és a munkaerő) nem erényük. Az éghajlat
megköveteli a légik ondicionálást és a felhőkben közlekedő moszkitálk (alapjában becsületes nagyságú szúnyogok) ellen füs!Jölők égei\Jését. Pro.fán módon
arra következtettem, hogy a megszámlálhatatlan buddhista és sintoista teniplomban is azért alkalmazzák a fústölőket, mert valkarázva nehéz elmélyüini
vallásos gondolatokban.
Kyotótól nem messze (kb. 100 km-re) van a tokyói és a kyotói egyetemek
közös atomreaktora. A sugárbiológus Yori Ueno elvitit a reakto·r centrumba,
ahol viszonylag szabadon közlekedhettünk , bár az óvintézik·e dések - Japánban különösen érthető módon - igen szi.go,rú~k. A két egyetem bávmely intJézetének kutatói tervezhetne1k olyan kísérleteket, amelyek elvég21ése csak a
reaktorcentrumban lehetség.es. A kellemetlen csak az érzékeny anyaggal, pl.
kező
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élő sejtekkel történő autózás,
ségű autó miatlt a 100 km-es
Kyotót főhacHszállásnak

mivel a rossz útviszonyok és amerikai mennyiutart: négy óra alatt tettük meg.
használva meglátogattam Os~akában Sakamotó
professzort, akinek közismerten s•ok a magyar kapcsolata (pl. dr. Hidvégi
Egon és dr. Horvátllh István professzorok, hogy csak a fontosabbakat említsem). A jónevű rákkutató, Higashi profes,s zorral köz·ösen, nemcsak a mo1ekuláris biofizikai módszereket Í•S széles körben al1kalmazó kutatóintézet irányitója, de egy klinikai részleget is vezet. Sakamotó professzor gavallériájának köszönhettem, hogy résztvehettem egy ott is ig•en drágának számító gésavacsorán. Tanulságul elmond.hélltom, hogy a nyers halat is meg lehet enni, csak
előtte elegendő mennyiségű szélikét (}apán riz:sibor, ami nem téy;esztendő össze
a hasonló nevű és igen rossz ízű rizspálinkával) kell inni.
Kyotó valóban Japán kö~epe, ahonnan :könnyű volt ellátogatui Navába.
A régi főváms híres buddhista és sintoista emlékei, templomai, kertjei, méltán
világhíresek Az őzparkban több mint ezer őz él szabadon. Roppant barátságosak, mivel a látogatók kedves kötteleS'ség-e a:z etetésük. Ezt a rengeteg árus
is elősegíti, akik mindenféle, az őzek által állÍitólag rendkívül kedvelt kekszet
árulnak.
Nagoyában, miután meglátogalltam a véletlen áltt:al nekem sorsolt Yamamotó professzort, hála az ő nagyldküségének, eljutottam a híres Uchizono
profes,szoT által igazgattJott és 1978-ba.n még csak félig felszerelt (még épíbés
alatt álló) biológiai kutatócentrum'ba. Az intézmény talán a mi SZBK-unkhoz
hasonlíthélltó, csak pavilon rendszerű, nagyobb és héli>onlíllhatatlanul jobban
felszerelt. A biofizikus leginkább azt figyelte meg, hogy az optikai és rezonancia spektroszkópia módszerei azok, amelyeket a legszéleS'ebb körben alkalmazunk. Egy ilyen rövid beszámoló 1keretében természetes-en nem nyílik arra
lehetőség, hogy érdembeni szaikmai élményekre is kitérjen az ember, de azt
bátran állíthatom, hogy nukleinsa•v, fehérje, izomélettani és idegélettani kutatások iránt érdeklődők Japánban magas'szintű partnerekre találnak.
Látogatásom méM befejezése volt a tokyói Nemzeti Rákkutató Laboratóriumok meg'tekintése, ahol Goro Ciihara profe5szoT tette lehetövé az érdembeni betekinlbést módszereikbe. Külön érdekességet jelellltett számomra, ho-gy
molekuláris farmakológiai, rákkutatás, de mondha:tom általában a hatóanyagkutatás rterülebén mennyire fontos helyet foglalnak el a természetes anyagok,
növényi és állati kivonatok. A Japán tanulmányút után annyira feltöltődik az
egyszerű európai a szép élményekikel (a Fuji hajlandó volt hósapkát tenni a
fejére, amelyet nem csupán lá<thattam, de sikeresen le is fényképeztem), hogy
úgy gondolja, most már kevés megleperes érheti. Mégis, amikor egy péntek
délután felszálltam a Narita repülőtérről és tízórás út után ugyanaznap délelőtt megét'lkeztem Califomiába, földvajzi ismeretek és zónaidők előzetes alapos tanulmányozá•s a ellenére rögtön tudtam, hogy nincs annyi élmény, amenynyi után ne jöhetne még több.
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GREGUSS PAL
(BME Alkalmazott Bíofizíai T.)
Kína, 1978. szeptember és 1979. augusztus
Előzmények

1943-at írtunk, amikor egy napon Szent-Györgyi Albert professzor megkérdezte tőlem, hogy nem lenne-e kedvem egy svéd ismerős-ét németről magyarra tanítani. Johansson Arne úr lett ugyanis a svéd érdekeltségű szegedi
gyufagyár egyik új vezető}e, a!ki szeretett volna magyarul megtanulni, de a
kívánsága az volt, hogy aki tanítja, vegyész is legyen. Szent-G yörgyi rám gondolt, mivel tudta, hogy a vegyészet mellett a magyar nyelv és írodalom is érdekel s rendszeres hallgatója vagyok Sik Sándor irodalmi ·szemínáriumainak.
Elvállaltam. A hetente két-három alkalommal tartott esti nyelvóráJkat mind
gyakraJbban külföldí rádióadók hallgatása, különböző témákról való beszélgetés követte. Egyik alkalommal szóba került az akupunktúra, és amikor megemlítettem, hogy engem minden, ami a kínai kultúrával kapcsolatos, már köZJépiskolás korom óta érdekel, megkérdezte, nem lenne-e kedvem 'böbb évet
Kínában tölteni. A svéd gyufakonszernnek, amelynek ő képviselője, ugyanis
több érdekeltsége van KínáJban, és ha megszerzem a vegyészi oMevelet, hozzá
tudna' segiteni aihhoz, hogy az egyik kínai üzemükben kezdjem el vegyészi
pályafutáJsomat. Egy ilyen lehetőség felcsillanása annyira fellelkesített, hogy
pár nap múlva egy volt ferencrendi kínai misszionáriustól szerzett angolkínai nyelvikönyvből elkeZJdtem kínaiul tanulni. A háború azonban közbeszólt
és Johansson Arne úrral kapcsolatom megszakadt, de a Kína és az akupunktúra iránti érdeklődésem változatlanul megmaradt. Amikor az 1950-es évek
elején véletlenül Ös·szeismerkedtem egy Kínában élt magyar O·r vossal, akinek
kínai felesége a budapesti egyet!emen lektorként tanított, újJb ól elkezdtem kínaiul tanulni, remélve, hogy mégiscsak eljutok egyszer Kínába. Ennek köszönhettem, hogy 1953-ban, amiko·r Budapesten rendez:bék me!=! a Tudományos
Munkások VilágsZJövetségének közgyűlés,ét, a kínai delegációhoz kerültem tolmácsként. A delegáció orvos tagjaitól éribesültem elősZJör azokról a próbálkozásokról, amelyek a hagyományos kínai gyógymódok tagadhatatlan eredményeit kívánták a modern (nyugati) orvosbiológiai alapo·k on értelmezni. Sajnos
a történelem ismét ~öZJbeszólt, és ezekkel a kérdésekkel megint csak legfeljebb
hobbyként foglalkoZJhattam.
Már több éve voltam a New York Medical College alkalmazott biofizika
vendégprofesszora, amíikor Nixon Kína felé "nyitott", s ennek hatására a National Institutes of Health (NIH) munkacsoportot hivoitt életre a fentemlített
problémakör tanulmányozására, s meg;hívást kapam, hogy vegyek részt annak
munkájáhan. Részben az itt végzett tevékenységemnek és publikációimnak köszörrhebem, hogy amikor 1978-ban a Kyotóban rendezett 6th International
Biophysics Congressre utaztam, a Kínai Tudományos Akadémia meghívott,
hogy Japánból hazafelé útban látogas,s ak el Shanghaiba és Beijingbe (Peking),
és tekintsek meg néhány íkutatóintézetet, ahol engem érdeklő munka folyik.
Ezt a rövid látogatást aztán 1979-ben egy hosszéllbb tanulmányút követte,
amely alkalmat nyújtott arra, hogy ne csupán felületes képet kapjak a Kínában folyó lézer, ultrahang és biofizikai vonatkozású kutatásokról, hiszen a
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Kínai Tudományos Akadémia 15, a Kínai Orvostudományi Akadémia 5 kutatóin:tézete mellett több kórházat is megtekintthettem. Mivd a második látogatásom <Során azon intézményeket is újra m eglátogattam, amelyekben egy évvel
azelőtt jártam, bizonyos benyomást kaphattam a kulturális forradalom utáni
fejlődés üteméről is. Természebesen egy ilyen •k orlátozott terjedelmű beszámolóban, mégha csak a szorooan vett szakmai benyomásokra kívánn ék is szorítkozni - ami amúgy sem valósítható meg -, csupán mozaiksze rűen és a t eljesség igénye nélkül szálhatok az ott tapasztaltakróL

Lézerek és alkalmazásuk Kínában
Hogy első·ként a lézer vona•bkoz:ísú tapasztalataimról számolok be. annak
egyik fő O'ka, hogy tán sehol a világon - beleértve az Amerikai Egyesült Allamakat is - nem foglalkoznak annyit a lézerek orvos"biológiai alkalmazJhatóságának kérdésével, mint Kínában, és sehol sem lehet annyi lézerrel találkozni
már a klinikai gya•k orlatban, mint Kína nagyvárosainak kórházaiban. Ezen
irányzat központja kétségtelenül Shanghai, s valószinűleg nem véletlenül,
hiszen a kínai lézerkutatá,s egyik fell egvára a Shanghaitól 50 km-re l-év ő Katin
városában van, a KTA Slhanghai Optikai és Finemmechanikai Kutatóintézete,
valamint Shang·h aiban található az elsóso1<ban alkalmazástechnikával fo-glalkozó Shanghai Lézertechni kai Intézet.
A lézerek orvos-biológiai alkalmazása terén el ső helyen kétségtelenül a
lézersebészet és a lézeres fotokoaguláció áll. Osupán Shanglh aiban 30 kórházban van rendszeres használatban ' a léz erkés, és a Shang.hai Orvosi Egyetemen
gyakorlatilag minden lézertípus, amelynek orvosi alkalmazása szóba jöhet,
megtalávható, s ezek a lézerek szinte kivétel nél.kiil kínai gyártmányúak
Lézersebészetben leginkább a C0 2 lézert használják. Az egyik 55 W-os
co2 lézerük üvegtechnilkája és ablakmegoldá~ a többek közt arról árulkodik.
hogy olyan fejlett technológiával kell rendelkezniök, amely a lézertípus tömeggyártását lehetövé teszi. A neodymium-YAG lézerre alapozott berende z.ésük
másodpercenként 20-100 200 mikroszekundumos impulzust ad le 20 MW
csúcsteljesítménnyel, és a O-kapcsolás egypercenként 60 OOO fordulatú poligon prizmával történik.
Lézerdiagnosztika céljára HeCd J.ézert fejles ztettek ·ki. Ezen diagnosztikai
módszer lényege, hogy a nőbeteggel olyan festéket tartalmazó pirulát nyeletnek le, amelynek festékanyaga a felszívódás után csak a rákos szövetlben kötődik meg, és igy a betegtől vett méhszájkenet HeOd lézerrel megvilágítva
rákos sejtek jelenléte esetében fluoreszkál.
Részben hasonló oélra kívánnak Guanzhouban (Kanton) az ottani Villamosipari Ktl'batóintézetben nítrogén-lézert kifejleszteni. Amikor a lézert, mely
elég primitív kivitelű volt, látogatásomkor működés közben bemutatták, véletlenül megkérdeztem, hogy miért nincsenek kapcsolatban a shanghaiaikkal.
akik hasonló lézert lényegesen előrehaladottabb formában már kifejlesztettek.
Nem tudtak róla, s igen hálásak voltak ezért az információért Azért említem
itt meg ezt az esetet, mert Kínában való tartózkodásom alatt nem egy hasonló
esettel találkoztam, és azt hiszem, hogy az ilyen jellegű információhiány az
egyik legnagyobb akadálya ma Kínálban a korszerű technológiákon alapuló
fejlődésnek, többek közt azért is, mivel feleslegesen köt le magasabb képzettségű szakemhereket, akikben éppen igen nagy a hiány.
A nitrogén-lézer orvosi alkalmazásával kapcsolatban érdemes még megemlíteni azokat a kutatásokat, amelyeknek a célja, hogy nyaki nyirokcsomók
1
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rosszindulatú daganatainak gyógyítá ~. ára im;:JUlzusüze mű nitrogén-lézert használjanak. Bár e kísérletek még a kezdet k edetén tartanak. igen kedvező eredményekről számoltak be a kutatók. de úgy vélem, kellő kritikával kell fogadni ,
ui. kontrollkísérleteket sohasem v.é-geztek, mondván, hogy ez nem egyeztethető
össze a kínai etikával, mivel .,mindenkinek a l ehető legjobb orvosi kezelést
kell megadni".
A nem orvosi-biológiai vonatkozású lézerkutatások közül elsőnek tán a
lézerfúzióval kapcsolatos tevékenységet említeném meg, melynek központja
a KTA Shanghai Optikai és Finommechanikai Kutatóintézete, de Beijingben,
valamint az Anhui Optikai és Finommechanikai Kutatóinbézetben is folynak
ilyen vizsgálatok. Az 1. ábrán részletet láthatunk a KTA Shanghai Optikai és

1. ábra: Részlet a KTA Shanghai Optikiai és Finommeohanikai Kutató Intézet lézerfúziós
laboratóriumábóL

Finommechanikai KutatóintL..:et azon laboratóriumából. ahol a háttérben a hatkarú 1012 W teljesítményt szolgáltató lézerrendszer és a target kamra van. Az
intézet igazgatója, Gan Fuxi professzor elmondotta, hogy a 0,1 nanoszekundumos impulzusokkal végzett kísérletek eredményei igen jó egyezést mutattak
az egydimenziós hidrodinamikai modell alapján számítógépes szimulációval
nyert értékekkel.
Lézeres ízotópszétválaszlással kapcsolatos kutatások ugyancsak több kutatóintézet:ben folynak. A 2. ábrán egy erre a célra Shanghaiban kifejlesztett
0,2-0,5 joule impulzusú COJ lézert láthatunk.
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2. ábra: A KTA Shanghaj Optikai é3 Finommechanikai Kutató Intézetében kifejlesztett
lézer.

co 2

3. ábra: A KTA Jlazmafizikai Intézetében kidolgozott HCN lézer.
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Plazmakutatáshoz pedig Hefeiben, a KTA Plazmafizikai Intézetében kidolgoztak egy HCN lézert (3. ábra), amely többek közt azért is érdemel említést, mert hidrogénátáramoltatássat szét>szedés nél·k ül tisztítható. Ugyanakkor
Hefeitől mintegy 20 km-re, a Zu~shan tó partján, a KTA Optikai és Finommechanikai Kutatóintézetében olyan, 20 nanoszekundumos impulzusokat szalgáltató excimer lézert mutattak, amellyel - mint ahogy a kutatók mondták elsőként a világon si:k errel gerjesztették a 6348 A-ös vonalat
A felsorolt példák természetesen nem jelentik azt, hogy más lézervonatkozású ·k utatással nem találkoztam, de helyhiány miatt nem ismertellhetek
olyan jellegű kutatásokat, mint pl. a környezetvédelem szempontjából annyira
fontos lidarok fejlesztését - melyek közül nem egy már üzemben is van -,
a lézerek használatát földrengések előrejelzésére, nem is szólva azokról a kísérletekrőL amelyek a fényvezető-szálas telefonhálózat kiépítésével kapcsolatosak. Néhány, halográfiával összefüggő munkáról azonban még okvetlenül
meg kell emlékeznem.
Holografikus szűrők kutatá,sávaL amelyek lehetövé teszik a bonyolult kínai írásjelek koherens-optikai úton történő automatikus felismerését, két helyen is találkoztam, elsőnek Shanghaiban, a Fudan Egyetem fizikai tanszéké-

4. ábra: A Shanghai TelefonköZ!pont 519. sz. üzemében 1évö, fényveretőszálas telefoná1lomás,

a vendszer kidoJgoz6jával, Ho Yu·wei mérnökikel.
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5. ábra: Részlet a Fudan Egyetem hologramlaboratóriumábóL Balrá! jobbra: Shae Shi-tung
professzor, Chen Sihan,hu:a tanársegéd, Fu Z!i·liang toLmács.

nek hologram laboratóriumában. Az 5. á1brán látható az egyik kísérleti összeállítás, amely első pillanatra talán túl primitívnek tűnik, hiszen a HeNe lézereken még borítás sincsen. Ezzel a ,,lézennegoldással" szinte mindenütt találkoztam, ahol kisteljesítményű, 5 mW körüli lézereket használnak. Így Guangzhouban a Villamosipari Kutatóintézet halográfiai lahortóriumában, ahol többek közt hasonló jellegű holografikus szűrők kifejlesztésén is dolgoztak. Kérdésemre, hogy miért nincsenek dobozban a lézerek, a kuta.tók elmondották,
hogy ez így olcsóbb megoldás, és emellett véleményük szerint igy könnyebb
elkerülni a hőmérséklet-változásokból eredő azon deformációkat, amelyek a
lézer instabilitásához vezethetnek.
Természetesen ahol a dobozolásra szükség van, mint pl. az ugyanebben
a laboratóriumban kidolgozott, holografikus intel'lferometrián alapuló, gumiabroncsvizsgáló holokameránál, akkor - mint ahogyan a 6. ábrán láthatjuk erre is sor kerül. A ]OR típusú berende:öést különben az egyik közeli gumiabroncsgyár részére fejlesztették ·k i. A 7. áb11án egy ezzel a berendezéssel, réteghibás gumiabroncsról készült felvételt láthatunk.
Egy másik - méghozzá hordozható kivitelű és rubinlézeres - helokamerával az Anhui Optikai és Finemmechanikai Kutatóintézet hologram laboratóriumában találkoztam. Ez a holokamera már készen állt a sorozatgyártásra,
és elsősorban különböző eredetű aeroszolok vizsgálatára szánták.
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A kódolt apertúrás holográfia elvét felhasználva a Shanghai Optikai és
finemmechanikai Kutatóintézet hologram laboratóriumában viszont olyan
k vázi-holografikus interferometriát lehe tő vé tevő holakarnera kidolgozásán
fáradoztak, amely majd az intézetben folyó lézerfúziós kísérleteknél a plazma
vizsgálatát teszi lehetővé. Az eljárás elvét Lin Li-ren kutató a 8. ábrán látható
módon magyarázta el.
Végül még szeretném megemlíteni, hogy hologramlemezek és filmek iparszerű gyártása is folyik Kínában, de ezek minőso§ge még nem éri el a nyugaton
kaphatókét Ugyanakkor azonban a KTA Fizikai Intézetében Pekingben kidolgozott termoplasztikus anyag minden tekintetben legalább olyan jó, mint
a Kalle cég hasonló célra szolgáló terméke.

Témák az ultrahangok és akusztika

köréből

Kínában a szív- és érrendszeri megbeteg eMsek elleni küzdelemnek igen
régi hagyományai vannak, és ezen a téren fol ytatott kutatások a múltban is
a világ élvonalához tartoztak Valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy náluk
most igen nagy súlyt helyeznek az echokardiográfiára, és szinte alig van olyan
kórház, ahol ne használnának rutinszerűen kínai gyártmányú echokardiográfot.
Sőt, ott-tartózkodásom alkalmával nem egyszer láttam olyan utcai plakátot,
amely a CXZ-1 típusú hazai készüléket reklámozza, s így hívja a lakosságat
szívszűrűvizsgálatra (9. ábra) .

6. ábra: A ]QR típusú holokamera gumi,a broncsok vizsgálatára.
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7. ábra: A ]OR típusú holakamerával rétegilibás gumiabroncsról készült felvéteL

A Doppler-'készülékek mellert az alhasi és nőgyógyászali ultrahang-diagnosztikai készülékek használata is terjedőben van. Tlllnyomó többségben itt is
kínai gyártmányú készülékeket használnak, de a B~képet szolgáltatók műszaki
színvonala - ellentétben az echokardiográfókéval - még nem éri el a világszínvonalat. Ennek egyik fő oka tán az, hogy Kína ma még nem gyárt tárolócsöves oszcilloszkópokat, nem is beszélve a mikroproce3szorokról. Ezért a nagyobb kórházak japán vagy amerikai tároló oszcilloszkópokat s z.ereznek be,
és a kórház elektromémökei illesztik ezeket a már meglévő kínai gyártmányú
készülékekhez vagy - míg sajátjukat ki nem fejlesztett2k - főleg Japánból
importálnak ilyen berendezéseket.
A különböző kórházakat látogatva megfigyelhető volt az az irányzat, hogy
a k észülékek jobb kihasználása érc;iekében, rendszerint a radiológiai osztály
mellett (de volt ahol a fizikoterápiával együtt!), központi ultrahangdiagnosztikai részleget hozzanak létre. A Shanghai Orvosegyetem Shun Shan Kórházá-
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8. ábra: Az Anhui Optikai és Finommech:mik.ai Kutató Intézet holograml.abomtóriumában
lévő tábla, amely az obt kidolgozott ,k vázi h:)lográfiás interiemmétert magyarázza.

9. ábra: A CXZ- 1 Hpusú echokardiográfot reklámozó pJ,a.kát Shanghai egyik u•tca.sat'kán.
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nak ultrahang oszbályán - amely három és fél helyiségből állt- több Dopplerkészülék mellett három echokardográfot és három B-Mszüléket láttam. A Bkcészülék,e ken egyaránt végeztek nőgyógyászati és alhasi vizsgálatokat, méghozzá rendszerint ugyanaz az orvos. Ezen orvosok kiképzése - legalábbis
Shanghaihan - központilag töroénik. Tankönyveik szakmailag semmiben sem
maradnak el a nyugaton forgalomban lévő hasonló művektől, didaktikai szempontból pedig éppen példamutatónak mondhatók, ami az utóbbiaha nem
mindig áll.
A nem orvosi jellegű ultrahangkutatások igazi központja a KTA Akusztikai Kutatóinbézete Pekingben, amely papírforma szerint csupán 1979. január
1. óta létezik, vagyis első kínai utam alkalmával még nem volt meg. Ez a látszólagos ellentmondás egyike azoknak, amelyekkel lépten-nyomon találkozhat az ember Kínában, és amelyek - ha nem is mindig, de rendszerint - az
1960-as évek közepétől az 1970-es évek elejéig dúló kulturális forradalomra
vezethetők vissza. Így pl. az akusztikai és ultrahangkutatás már az ötvenes
években elkezdődött Pekingben a KTA Fizikai, majd Elektronikai Kutatóintézetében, és amikor 1964-re annyira fejlődött, hogy az addig osztályszinten
dolgozó közösség önálló intézetté válhato:t t volna, jött a kulturális forradalom,
és a pár hónapja működő Akusztikai Intézetet megszüntette, muThkatársait
Kína különböző helyeire s~étszórta, ahol azok tudományos munkával egyáltalán nem foglalkozhattak Az akusztikai és ultrahangkutatás újjászervezése
csupán 1976-ban kezdődött mti!g aKTA Fizikai Intézetének keretében, és hogy
1979-ben önálló intézet alakuH1atott, az nagyrészt az intézet jelenlegi két igazgatóhelyettesének, a hazánkban is jól ismert Maa Dah-yon professzornak
(1964 ~ben volt a Magyar Tudományos Akadémia vendége) és Ying Chongfu
professzornak, akihez több évtizedes barátság fííz, köszönhető. Látogatásomkor az intézet mintegy 450 munkatársa közül 200 volt az, aki egyetemet végzett, számosan közülük a Szovjetunióban, Angliában és az USÁ-ban. Az intézet
tíz laboratóriumában folyó kutatási munka ismertetése term észetesen messze
meghaladja e beszámoló kereteit, ezért inkább csak né,h ány jellemző példát
ragadok ki.
Az egyik kutatócsoport pl. beszédvezérlé: ű robotok kidolgozásán fáradozik. Alkalmam volt az egyik - akkori állapotában 32 szót felismerő - berendezést kipróbálni, amelynek az volt az érdekessége, hogy "megtanulta" a "gazdának" a kiejtését. A készülék számára ez alkalommal a feladat annál is nehezebb vólt, mert az angol szavak kínai akcentusához "volt szokva", és így,
mikor kipróbált(im, figyelembe kellett vennie a kinaíak és az én akcentusom
közti különbséget. ,:;_nnek ellenére mintegy háromszori ismétlés, azaz tanulás
után 75%-os biztorit.ágggal· feli-smerte az általam kimondott szót, és azt az
oszcilloszkóp képernyőjére kiírta.
Egy másik kutatócsoport földrengések és táj Eunok előrejelzésének akusztikai módszereit kutatja. !gy pl. megállapitották, hogy a földrengéseket közismerten megelőző infrahangok vízzel telt mély kutakban jellegzetes spektrumú, a haHható tartományba eső hangokat is gerj esztenek. Alkalmam volt a
nem sokkal látogatásom előtt Hoppei tartomány Tongshan körzetében bekövetkezett földrengés előtt 4 órával magnóra felvett hangspektrumot meghallgatni, amelyről a felvételkor már következtettek arra, hogy azon a környéken
lehet földrengés, de azt nem sejtették, hogy ez néhány óra múlva bz is következik. Jelenleg többek közt ezen az elven is alapuló métőhálózat kiépítésén
dolgoznak.
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Az intézetben folyó ultrahang vonatkozású kutatások közül ki szeretném
emelni a felületi hullámokkal kapcsolato~akat, ill. ezek optoakusztikai célokra
való felhasználására irányulókat Annak bemutatására, hogy kutatásaikban
mennyire igyekeznek a legmodernebb módszereket felhasználni, példaképpen
csak azt említeném meg, hogy ultrahangsugárzók kifejlesztésénél (amelyeknek
anyagát is maguk állítják elő) és különösen víz alatti ultrahanggerjesztéshez
szükséges szendvicstípusú sugárzók vizsgálatához holografikus interferometriás módszereket is felhasználnak.
A víz alatti ultrahangkutatás egy másik fellegvára a WUJhani Fizikai Intézet ultrahang osztálya. Látogatásom alkalmával éppen befejezés előtt állt
egy 64X64 elemből álló kétdimenziós array rendszer, miután a 16X16 elemből állóval már 50 m-nél nagyobb távolságról is sikerült víz alatti tárgyakról
elfogadható minőségű képeket kapni. A képalkotás holografikus elven történt,
vagyis az array által felvett akusztikai tér intenzitás-eloszlásának megfelelő
villamos jelekhez elektronikus úton adják hozzá a referencia hátteret. A nyert
képek minősége olyan volt, hogy megindulhattak azok a vizsgálatok, amelyek
választ adhatnak többek közt olyan kérdésekre, mint hogy milyen hatással
van a láthatóvá tett ultrahang·kép minősége a tárgy 'k örüli környezet, azaz a
képminőség mennyire függ- attól, hogy a tárgy pl. iszapo·s, homokos vagy kavicsos talajon fekszik-e.
Találkoztam továbbá ultrahang-halográfiai kutatásokkal S:hanghaiban is,
méghozzá a KTA Sejtbiológiai Kutatóintézetében. A Shae Shi-tung professzor
által vezetett optoakusztikai laboratóriumban kidolgozott folyadéklevitációs
módszert alkalmazó, ultrahanghologramokat készítő berendezéssel nyert képeket alkalmam volt hasonó amerikai, NSZK-beli és szovjet berendezéseken készült képekkel összehasonlítani: Shae professzor képei semmiben sem maradtak el, sőt bizonyos tekintetben mi!g felül is múlták a felsoroltakat Különben
amikor Shae professzor és munkatársai látogatásomat követően, 1979 őszén
a Visegrádon tartott UBIOMED IV. a berendezésükkel készült filmet bemutatták, olyan sikerük volt, hogy közkívánatra újra le kellett vetíteni. Amit
azonban még ennél is lé:1yegesebbnek tartok, az az, hogy Shae professzorék
felismerték : az ultrahangholográfia nem való orvosi diagnosztikai célokra, és
éppen ezért mindazt, amit addig c'ináltak, csupán előtanumányanak tekintik
egy, a sejt- és rákkutatás számára kidolgozandó ultrahangmikroszkóp kifejlesztéséhez.

Biofizika-biológia
Pekingben a KTA 1958-ban létesített Biofizikai Int~zete - amelynek igazgatója Pei Shih-chang professzor, akinek irányításamellett 1961-ben a világon
elsőnek szintetizálta·k inzulint - kilenc osztályból áll. Ezek közül a legtöbbet
csupán futólag tekintettem meg, és csak ott, ahol engemet közelebbről érdeklő
témával foglalkoztak, tartózkodtam hosszabban. Így pl. sem a radiolégiávaL
sem pedig a molekuláris biolégiával kapcsolatos munkákról nem tudok beszá~
molni, érdeklődésemet elsősorban a "Fiziológiai receptorok biofizikája" elnevezésű osztályon folyó munkák ragadták meg.
Elsőként talán a mechanikai receptorokkal kapcsolatos kutatásokat említeném meg. Megállapították többek közt, hogy a csontokat felépítő sejtek
közt vannak olyanok, amelyek a mechanikai rezgésekre irányérzékenyek többé-kevésbé hasonlóan, mint ahogy a retinában is vannak irányér.2lékeny sejtek.
Azt hiszem, nem kell külön hangsúlyozni, hogy milyen jelentősége van ezen
felismerésnek pl. az űrbiológia szempontjábóL
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A galambok csüdjén található sörték némelyikéről is kiderült, hogy mikrorezgésekre érzékenyek, és valószínűleg ezek a felelösek a galamboknak
ugyancsak a labor által 8 éven keresztül megfigyelt azon képességéért, hogy
a földrengéseket előre megérzik és a magatartásukban bekövetkező változással nagy biztonsággal előrejelzik annak közeledtét.
Szisztematikus vizsgálatokat láttam továbbá elektromos halak receptoraival kapcsolatban, mivel ezek egyes fajtái ugyancsak alkalmasnak tünnek földrengések előrejelzésére.
Egy másik kutatócsoport a látásfolyamatok elsősorban a mélységi információk feldolgozási mechanizmusának modellezésével foglalkozik . Igen jó érzés töltött el, amikor megtudtam, hogy az én általam az 1960-as évek közepén
felvetett biohologram elvet használják, ill. fejlesztik tovább.
Ugyanezen az osztályon alakult meg nem sokkal látogatásom előtt egy
új kutatócsoport, amelyaKTA Akusztikai Intézetével, valamintaKTA wu:hani
Hidrobiológiai Intézetével együttműködve a Jangce folyóban élő édesvízi fehér
delfinek echolokációkor használt receptorait kívánja tanulmányozni. Az utóbbi intézetet is alkalmam volt meglátogatni, és ami itt különösen lenyűgözően
hatott rám, az a hatalmas halmúzeum volt, ahol Kína vizeiben élő 800 halfajta közül 750-et lehet látni, de jelentős a Kínával szomszédos országok halaiból álló gyűjtemény is.
A KTA Genetikai Intézetében megérkezésemkor az intézet igazgatóhelyettese, Shao Qi-guan azzal fo'gadott, hogy az intézet "éppen az újjászervezés
állapotában van". Valóban, mipdenütt a 40-es és 50-es évek légkörére emlékeztető helyiségekben kicsomagolásra váró műszerek voltak láthatók, és nyilvánvaló volt, hogy a kutatómunka is épp hogy csak folyik. Egy munkacsoport
azonban, amely protoplaszt-kutatásokkal foglalkozik, igen aktívnak tünt.
Számomra ez a munka azért is volt érdekes, mert Li Shiang-hui, aki 1979 nyarán, közvetlenül Kínába való elutazásom előtt látogatta meg az Alkalmazott
Biofizikai Laboratóriumot abból az alkalomból, hogy részt vett a szegedi protoplaszt nemzetközi konferencián, és munkatársa, Yen Chiu-sheng, a lézersugarak protoplasztra való hatását tanulmányozta. Arpa (Hordeum vulgare L.)
mezofil protoplasztját másodpercenként kétszer sugározták be 10 percen keresztül 0,5 joule nitrogénlézer-impulzussaL Besugárzás után 17-20 oc hőmér
sékleten elültették, és a 4-6 napos növényke leveleiből izolált protoplasztot
a szokásos vizsgálatoknak vetették alá. Azt tapasztalták, hogy míg a lézerrel
nem kezelteknél 6 nap után a harmadik sejtosztódás csak 0,01-0,0S%-ban
következett be, addig, a besugárzottaknál 0,1-1 °/o-ban. Ezeknek az eredményeknek - mondották - hibridizációs nemesítésnél lehet majd jelentőségük.
Mezőgazdasági növények lézeres besugárzásával kísérleteztek az Anhui
Optikai és Finemmechanikai Kutató Intézet egyes kutatói is. Csírázó eper-,
rizs-, húza- és babmagot sugároztak be 10,6 és 1,6 ,um hullámhosszan néhány
másodpercig. Allításuk szerint a terméshozam a kontrollhoz képest 100/ 0 -kal
megnőtt, függetlenül attól, hogy a besugárzást megismételték-e vagy sem. A
kapott eredményen felbúzdulva egy közeli mezőgazdasági kutató intézettel
közösen terveznek nagyobb szabású kis·érleteket.

Hagyományos kínai gyógymódok
A hagyományos kínai gyógymódok két nagy csoportba oszthatók. Az
egyik a természeti anyagok gyógyszerként való alkalmazása anélkül, hogy a
tulajdonképpeni hatóanyagat különleges vegyi eljárással kivonnák belőlük,
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a másik pedig az akupunktúra néven ismert eljárás. Abban a szerenesés helyzetben voltam, hogy amellett, hogy meglátogathattam több kórházat, ahol
szinte csak ezeket a gyógymódokat használják, bepillantást nye11hettem azokba
a kutatásokba is, amelyek a több ezer éves múltra visszatekintő, európaiak
számára sokszor érthetetlennek tűnő gyógymódok korszeru eszközökkel történő tanulmányozását tűzték ki célul. Ezen utóbbiak közűl első helyen talán
a KTA Shanghaiban működő Fiziológiai Intézetét említeném meg, amelynek
igazgatója a nemzetközileg is elismert és mÍgyrabecsült fiziológus, Zhang
Xiang-tong professzor. Ezen intézet kutatásainak központjában az akupunktúrás anesztézia tudományos vizsgálata áll, és hogy milyen korszeru műsze
rezettséggel folyik ez a munka, arra szalgáljon például a 10. ábra, amelyen
Wu Chieng-ping éppen azt meséli eL hogy az állatokon végzett akupunktúrás
fájdalomcsillapításkor milyen elektrofiziológiai változásokat tapasztaltak. Módomban volt Shangai I. sz. Orvosi Egyetemének Shung Shan kórházában egy
elektroakupunktúrás érzéstelenítéssei végzett pajzsmirigyműtéten részt venni.
Meggyőződhettem arról, hogy a fiatal nő, akin a műtétet végezték, sem a mutét előtt, sem műtét közben semmiféle fájdalomcsillapÍtót nem kapott, és az
egész műtét ideje alatt öntudatánál volt, sőt - mint ahogy a 11. ábrán látható
- a neki feltett kérdésekre a szeme kinyitásával vagy becsukásával válaszolt is.

10. ábra : A KTA shangai Fiziológia i Kutató Intézetében Wu Chieng-ping az akupunktúrás
anesztézia lehetséges hatásmechanizmusát értelmezi.
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ll. ábra: El ektro-a.k upunktúrás érzéstelení·téssel végzett
Orvosegyetem Shu ng Shan kórh ázában.

s truma műté t

a Sha'1ghai I. sz.

A Kínai Hagyományos Gyógymódok Tudományos Akadémiájának pekingi Akupunktúrát Kutató Intézetében elmondották, hogy az akupunktúrás érzéstelenítés elsősorban nyaki, agyi és felső mellkasi műtéteknél hatékony, de
alhasi műtéteknél, első s orban nem kívánatos izomösszehúzódások miatt, problémák léphetnek fel, ugyanakkor gyakorlatilag teljesen hatástalan a végtagroütéteknéL E téren talán új lehetőségek nyílnak majd meg, ha tényleg bebizonyosodik az a megfigyelés, hogy egyes vegyületek, amelyek önmagukban
véve nem rendelkeznek fájdalomcsillapító hatással, mint pl. a phentanil, akupunktúrával kombinálva anesztéziás hatást fejtenek ki anélkül, hogy a fájdalomcsillapító ismert mellékhatásai fellépn ének, és ugyanakkor a beteg sem
veszti el öntudatát.
Azok a kínai orvosok, akik nyugati rendszerű orvosegyetemet is végeztek, és az akupunktúrával nemcsak mint aneszteziológiás módszerrel foglalkoznak, hanem terápiásan is használják, az ingerterápia egyik módszerének
tekintik, hangsúlyozva azonban, hogy a hatásmechanizmust még messze nem
ismerik. Azt már kétségtelenül kimutatták, hogy a tűszúrások hatására a szervezetben biokémiai változások lépnek fel, de arra még nincsen válasz, és főleg
hiányzanak még azok a láncszemek, amelyek e megfigyelt biokémiai válto-
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zásokat a tűszúrás végső eredményeivel összekötik. A pekingi Akupunktúrát
Kutató Intézetben alkalmam volt egy gyomorsüllyedésben szenvedő betegnél
röntgennel követni, hogy a tűszúrások hatására hogyan húzódik vissza a gyomor majdnem eredeti állapotába. A 12. ábrán a tűszúrás előtti (bal) és a tű
szúrás utáni (jobb) állapotot láthatjuk. Az orvosok elmondták, hogy ez a
helyzet az első kezelés után napokig megmarad, és csak fokozatosan süllyed
vissza, de eredeti mélységét nem éri eL és a beteg panaszai lényegesen csökkennek. A kezelést hetente két alkalommal megismétlik több hónapon keresztüL míg a beteg teljesen panaszmentess·é nem válik. Ezt követően évente egyszer kontroll vizsgálatra kell jönnie, és ha szükséges, a kezelést újból megkapja. A tűszúrás ilyen ingerterápiás hatását - mint mondották - arra is fel
lehet használni, hogy a szülés előtt nem megfelelően fekvő magzatot a helyes
helyzetbe hozzák, de ilyet én személyesen nem láttam.

Találkozásom a kínai tudományos élettel
A Kínában töltött idő alatt a tudományos élet legkülönbözőbb szintű képvolt alkalmam találkozni, és szót váltani, részben az intézetlátogatásokkor, de tán még inkább azokon a szemináriumokon és előadások után,
amelyeket (mintegy 25-öt) a meglátogatott városokban, Pekingben, Shanghaiban, Hefeiben, Wuhanban és Kantonban, a meghívók felkérésére tartottam.
viselőivel

12. ábra: Gyomorsüllyedé"ben
és után (jobb).

srenvedő

beteg röntgenképe akupukntúra kezelés

előtt

{bal)
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Ha az itt szerzett benyomásaimról akár csak felületesen is be kívánnék számolni, akkor legalább annyit kellene még írnom, mint amennyit eddig papírra
vetettem. Éppen ezért inkább csak egy különösen érdekes találkozásról, és
néhány, a beszélgetések során felmerült gondolatról számolnék be.
Elsőként talán Fu Zí-liang-ot említeném meg, aki mindkét alkalommal
ciceroném és tolmácsom volt. Elsősorban neki köszönhetem, hogy a kínai mindennapi életbe is bepillantást nyerhettem. Fu a KTA Központi Könyvtárának
munkatársa, aki az 1950-es évek közepén a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, könyvtárszakon végzett, majd számos magyar művet fordított kínaira. Ezért aztán a kulturális forradalom idején vidékre száműzték, és
2 éven át folyamszabályozásnál kubikolt. Csak 1976. végén került ismét vissza
a KTA Központi Könyvtárába. Elbeszéléseiből kirajzolódott az a mérhetetlen
pusztítás, amit a kulturális forradalom elsősorban éppen a tudomány és kultúra területén tett, aminek következménye, hogy ma Kínában a tudományos
életből gyakorlatilag hiányzik egy nemzedék. Ma még nem tudható, hogy az
olyan próbálkozások, mint aminek egyik vezető egyénisége Yan Yeng-chong,
a világhírű rádiókémikus, sikerre fognak-e vezetni.
Yang Yeng-chong professzor Kína egyetlen olyan egyetemének, a Hefeiben működő Kínai Tudományos és Műszaki Egyetemnek a rektorhelyettese,
amely kizárólag a KTA fennhatósága alá tartozik, és egyedüli feladata a tudományos kutató utánpótlás nevel~se. Bár az egyetemet Csu En-Jaj még 1958ban alapította, a kulturális forradalom teljesen felszámolta, és csak 1976-ban
szerveződött újjá. Ottlétemkor h'a llgatóinak létszáma csupán 2100 volt, és a
hallgatók átlagéletkora tanulmányaik megkezdésekor mindössze 17, l év!!!
A beszélgetések során elmondták, hogy az egyetemen egy különleges bizottság
működik, amelynek szinte egyetlen feladata, hogy Kína egész területéről öszszegyűjtse az átlagon felüli tehetségeket. A válogatás az országos matematikai
és fizikai versenyek eredményei alapján történik, valamint figyelembe veszik
a kínai nyelvből és idegen nyelvekből tartományi versenyeken kiválóan szereplő fiatalokat is. 1978-ban pl. 67 ilyen, a "zsenialitás határát súroló" fiatalt
vettek fel, akik közül a legfiatalabb alig múlt ll éves, a legidősebb pedig csupán 16 éves volt. További érdekessége ennek az egyetemnek, hogy bár mű
szaki egyetem, önálló biológiai tanszékkel rendelkezik, amely öt részre tagozódik: általános biológia, biofizika, biokémia, molekuláris biológia és a biológiai kutatásoknál használatos elektronikus műszerekkel foglalkozó csoportra.
Az olvasóban valószínűleg felmerül a gondolat, hogy mire jó, ha egy mű
szaki egyetemen önálló biológiai tanszék is van, méghozzá egy olyan egyetemen, ahol az ország legtehetségesebb fiataljait gyűjtik össze. Az e körül folytatott ottani beszélgetésekből aztán az alábbi kép alakult ki bennem, és ezt
másutt tett látogatásaimból szerzett tapasztalatok is megerősítették . Ha ugyanis egy pillanatra el is tekintünk attól, hogy az elkövetkező é·v tizedek a biológia,
a bionika évtizedei lesznek, elég, ha arra gondolunk, hogy Kínában jelenleg
a munkaképes lakosság 75-80%-a a mezőgazdaságban dolgozik. Ezen hatalmas tömeg 40 év alatti korosztályainak 95% -a - a kulturális forradalom ellenére - írástudó, ami a kínai írást ismerve, nem kis dolog. Sikerüljön az említett 80%-ot csupán 60% -ra lecsökkenteni, ami pár év alatt aránylag szerény
eszközökkel és befektetés·e kkel reálisan elérhetőnek tekinthető, akkor a kb.
700 milliós agrár tömegből 140 millió írni-olvasni tudó szabadul fel az ipari
termelés számára, s e tömegek irányítására már olyan vezetőkre van szükség,
akikben a technikai és biológiai gondolkodásmód harmóniában van.
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Valószínűleg az akupunktúrával kapcsolatos előadásaimnak köszönhetem, hogy amikor második kínai utam utolsó napjaiban Pekingben tartózkodtam, meghívást kaptam Kína egészségügyminiszterétől, dr. Chien Sin-chungtól, akivel aztán az Egészségügyi Minísztérium fogadóépületében (13. ábra)
hosszabban elbeszélgettünk az akupunktúra szerepéről a kínai orvoslásban,
valamint az akupunktúra körül folyó pro és kontra vitákróL Dr. Chien Sinchung ugyanis mielőtt miniszter lett volna, e téren mind gyakorlati, mind tudományos munkásságot fejtett ki. Ebből a beszélgetésből csupán egy momentumot szeretnék kiemelni: éppen ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy nem minden kínai közlés, ami akupunktúrára vonatkozik, állja ki mindig a tudományos
vizsgálódás próbáját, külőnösen azok közül sok nem, amelyek a kulturális
forradalom idejéből származnak.

13. ábra : Dr. Chierr Sin-chung egészségügyi minis.zterrel a kínai Egészségügyi Minisz térium
fogadóépületének bejáratánál, Pekingben.
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IF]. SZABÖ GABOR
(DOTE Biofizikai Intézet)
Bethesda (USA) 1978/ 1979.

(Mesterségem eimére?) A Debreceni Biofizikai Intézet pályakezdő munkatársa vagyok, egyéves tanulmányúton voltam 1978-79-ben az USA~ban, Bethesdaban, Laki Kálmán professzor NIH-~beli labora tóriumában ... Mecénásom"
a Szent-Györgyi professzor rákbiológiai kutatásait és a vele kooperáló munkacsoportokat támogató National Foundation for Cancer volt.
A NITH (National Institute of Health) 12 OOO embert, ezen belül 3000
diplomást foglalkoztató állami fennhatóság alá tar tozó intézmény, kb. ötven
5-10 emeletes épülettel, korlátlan anyagi lehetőségekkel. Allandó labor-, ill.
szekciófőnöki stáb vezetésével a világ minden táj áról származó kutatók dolgoznak a Current Contents tartalomjegyzékén, néhány éves turnover-reL
A Szent-Györgyi professzor által kezdeményezett kutatási irány jellemző
vonása, hogy a tumoros transformáció által megváltoztatott sejtstruktúrát és
működést általános, fehérjék közötti kölcsönhatások megváltozásával magyarázza, szubmolekuláris megközelítésben. A fehérj ék kölcsönhatását (magasabb rendű szerkezetek, ill. funkciók létrehozása során) ezen elmélet a fehérjék (és újabban egyéb makromolekulák) elektromos (félvezetőszerű) tulajdonságaira vezeti vissza, mely.et methylglyoxal-sz erű kismolekulákkal történő kapcsalódásuk által nyernek. Az ':é n, Laki professzor által kijelölt tudom4nyos
programom a methylglyoxal és egy fehérje-modelL a polylysin kölcsönhatásának ESR (elektron spin rezonancia) vizsgálata volt. Kísérleteim fő konklúziója az volt, hogy a reakció során ESR-jelet adó methylglyoxal polymer képződik, melynek a polylysinnel való kölcsönhatása során valóban olyan ESRspektrumváltozás volt észlelhető, mely a posztulált change-transfer komplex
létrejöttével magyarázható.
Szűkebb területemen végzett munkán túL módomban állt részt venni a
NIH-ben szervezett postgradualis tanfolyamokon, így a .,vírusok molekuláris
genetikája", .,nukleinsav-kutatással kapcsolatos metodikák", .. tumor chemotherapia", .,interferon" és a .. fehérjék fluore scens jelölése" c. kurzusokon. Arra
is lehetőségem nyílott, hogy némi laboratóriumi jártasság-ot szerezzek a virológiai, szövettenyésztési alaptechnikák vonatkozásában, egy interferon-kezelés
során keletkező VSV ts mutánson folytatott .. gyakorlatozás" által.
Nagyszerű előadásokat hallottam: Khorana-ét az első teljes, funkcióképes gén ~émiai szintézisérőL Beatrice Mintz-ét, a teratc carcinoma sejt embrionalis implantaciójával kapcsolatos kísérleteikrőL és rengeteg ·előadást az
SV 40, és az akkoriban felfedezett RNS splicing témakörébőL Eljutottam egy
tumor virológiai kongresszusra is, Cold Spring Harborba.
Több volt, mint állandó, közvetlen .. élményforrás" a Laki professzorral
folytatott tanulságos, és megtisztelő szakmai és emberi kontaktus. Háza a
Carderock drive-on van, és a Sírnonyí útra néz, mindig . . .
Az amerikai társadalomról szerzett impresszióírn tulajdonképpen közismert sablonokat erősített meg, talán kissé árnyaltabban. Az emberek közti
kapcsolatokat az elidegenedés nem elsősorban jellemzi, benyomásom szerint;
inkább a függetlenség+ magára utaltság. Az átlagos, felületes munkahelyí
kapcsolatok színtjén kizárólagos téma a pénz és az árudömping aktuális célképzeteL Az emberek közérzetét szignifikánsan meghatározza az a körülmény,
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hogy mindennapi életük megszc:rve3eseoeD gördülékeny, előzékeny hivatali/
szolgáltató appartáus segít. Pénzzel nemcsak minden elérhető, de könnyen is.
Gyakran tapasztaltam USA-Európa hasonlítást érintő beszélgetések során
magabiztos felületességet empátia-nélküli világszemléletet. A tudományos
élet postdoc, sőt Ph. D. szintű derékhada számára az általában néhány éves
szerződések lejártáig tart a stabilitás, az utazgatás így valójában a •k utató életformájának "kötelezően választható" része. Mindez keményebb munkára sarkall, sokkal szélesebb és maibb tudományos tájékozottsággal, és existenciális
bizonytalanság-érzéssel jár együtt.
Ezek a benyomások természetesen a& egyetlen mérési pontból való extrapoláció szintjén érvényesek, ezért a "kísérlet" ismétlése kívánatos ...

SZALAY LASZLÖ
(JATE Biofizikai Intézet)
India, 1978. nQvember-deceml:: er.

1978 novemberében és decemberében 3 hetes indiai tanulmányúton vettem
részt, amelynek során meglátogattam Bangeloréban a Ramarr Intézetet. Delhiben a Jawaharlal Nehru Egyetemet és részt vettem a Madurai Egyetem Biológiai Fakultása által rendezett szimpóziumon, amely a napenergia biológiai
alkalmazásaival foglalkozott. A szimpozionon a fotoszintézis II. fotokémiai
rendszerével kapcsolatban előadást is tartottam. A mintegy 250 résztvevő közül 30-40 volt külföldi. A szimpozion programjának főbb szakaszai a fotoszintézis produktivitásávaL a nitrogén-anyagcserével, a biomasszával és a biológiai [üt5anyagokkal foglalkoztak. Kisebb teret kaptak az extrém környezeti
hatásokkal foglalkozó tanulmányok és a modell-rendszerek.
A bangalerei Ramarr Intézetben találkeztam Lady Ramannal, aki örömmel elevenítette fel magyarországi tartózkodásunknak számos emlékét. Delhiben Singhal professzorral találkoztam, akivel korábban az USA-ban és Szegeden is több közös publikációt készítettünk.
Maduraiban nagy benyomást tett a résztvevőkre az egyetem szép, új
campusa, amely a rendezvénynek adott otthont. A vendégek számára emlékezetes marad a tamil földi mindennapi élet, az Egyenlítő körüli különleges éghajlat számos vonása.

LENGYEL MARIA
(Országos Kardiológiai Intézet)
Mayo Klinika (USA), 1979. január-június

A Magyarország-Egyesült Allamok közti államközi szerződés keretében
vehettem részt ezen a tanulmányúton. Célom a kétdimenziós echocardiographia gyakorlati technikájának és értékelésének elsajátítása volt. A felnőtt kardiológiában ennek az új módszernek a legnagyobb jelentősége a coronaria
betegség pontosabb diagnosztikájában van, de ezzel még akkoriban igen keveset foglalkoztak, így a technikai tanulással párhuzamosan kutatómunkát is
kezdtem.
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Közvetlen témám a kétdimenziós echocardiographia lehetőségeinek tanulmányozása volt a fali mozgászavarok felismerésében és a coronaria betegség
szövődményeinek diagnózisában (bal kamrai aneurysma, fali thrombus, heg).
Kutatóhelyemet az IREX jelölte ki a Mayo Klinika cardiovascularis osztályának echocardiographiai részlegén, témavezetőm dr. Abdul Tajik egyetemi docens volt.
A Mayo Klinika az USA legnagyobb, ún. non-profit ma~ánint~zménye,
a Minnesota állambeli Rochester kisközségben. A hatvanezer lélekszámu lakosság nagy része az 1800 ágyas gyógyintézményt szolgálja ki közvetlenüL
vagy közvetve a számtalan kis motel fenntartásával, ahol az ambulans betegek tömegei várják ki a kivizsgálás folyamatát. Az echocardiographiai részleg
2 főrészből állt. Nagyobbik része a rendelőintézethez tartozott, kisebbik része
a kórház területén helyezkedett el. A rendelőint.ézeti részleg egy egész szintet
foglal el az ún. Plummer-épületben. Összetétele: 4 vizsgáló, melyek egy központi kiértékelő szobából nyílnak, mindegyikhez külön betegöltöző tartozik,
leletező, hatalmas dokumentációs helyiség, főorvosi sz.o ba, szakorvos-jelöltek
és kutatók szobái, konferenciaterem, büfé, személyzeti öltöző, higiénés helyiségek. A 4 vizsgálóban 1-1 készülék helyezkedik el: 3 M-mód készülék (SKI)
és egy kétdimenziós készülék (Varian). Az M-mód vizsgálatokat jól képzett
asszisztensek, a kétdimenziós (20) vizsgálatokat a forgórendszerben ide beosztott kardiológus főorvosok végzik. A leletezés is a főorvos ::Jk dolga. A szakorvosjelölteket az asszisztensnek tanítják az M-módra, és a főorvosok a 20-re.
A leletezésben is részt vesznek', Ké~zülékenként és óránként 1 vizsgálatot vállalnak. Az állandó személyzet: 3 orvos, 5 asszisztensnő, 1 adminisztrátor.
Helymegtakarítás céljából az echo-regisztrátumokat mikrofilmre veszik feL
erre külön személyzet van. A kórház területén 2 echo-labor volt: a fekvőbe
tegek vizsgálatára egy M-mód készülék (Irex), mely könnyen a betegágy
mellé is tolható, és a szívkatéteres laborban a 20 készülék (Varian), mellyel
napközben a katéterezés során, főleg kontrasztechos vizsgálatok történnek,
délután pedig a fekvőbetegek 20 vizsgálatai.
A munkát 3 orvos - egyéb elfoglaltságai mellett - és 1 asszisztensnő végzi. (Azóta egy második Varlan készüléket is kaptak, mely a beépített computer
segítségével lehetövé teszi a pontos méréseket élőben (vizsgálat közben] és
visszajátszáskor egyaránt. Ezt a készüléket az intenzív osztályra tették.)
Tanulmányutam során módom volt részt venni az Amerikai Kardiológus
Társaság évi kongresszusán 1979. máveiusban Miamiban. Itt megismerkedhettem az echocardiographia összes hírességével: Feigenbaum, Kisslo, Popp,
Schiller, Roberta Williams, Gramiak, Nanda és munkatársai voltak a résztvevők között. Tanulmányutam befejező részében meglátogattam néhány híres
echocardiographiás központot:
1. University of California in San Francisco Kórház echolaboratóriumának
vezetői dr. Nelson Schiller (felnőtt-labor) és dr. Norman Silverman (gyermeklabor). A 3 vizsgálóban 3 db kétdimenziós készülék - Ekoline-21,
Toshiba, Varian. A Toshiba különlegesen éles, szép képeket alkot, viszonylag kicsiny, a vizsgálófej könnyen kezelhető, a látott készülékek
közül rám a legjobb benyomást keltette. A Varian-on light pen-nel szívvolumen és tömegméréseket végeztek, főleg tudományos célból. Ezenkívül
2 M-mód készüléket használnak a közkedvelt, olcsó, kicsiny Irexet és
az általuk is dicsért Picker~t.
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2. Stanford Medical Center, echolabor. Vezetője dr. Richard Popp. Itt is 3
kétdimenziós gépet láttam: Vari an, Toshiba, Ekoline. Előnyös helyzetük
abból is adódik, hogy szomszédjukban van a híres műszaki központ Palo
Alto, ahol az új utlrahang-készülékeket tervezik és fejlesztik ki. Ezért
kipróbálásra is kapnak készülékeket, és különböző tulajdonságú transducereket. Kutatási elképzeléseik közül a legérdekesebb az ultrahangos
szövetstructura-elemzés és a microhuborékok bejuttatásával végezhető
áramlás-, sőt nyomásmérés volt.
Stanfordi látogatásom alatt éppen Peter Wells (Anglia, Bristol) tartott
meghívott vendégként igen érdekes előadást a Doppler-technika perspektíváiróL Az új felhasználási lehetőségek közül kiemelném a mama-carcinoma diagno·s ztikáját.
3. San Diegó ~ban megismerkedtem dr. Leopolddat a JCU (Journal of Cli:ni·cal
Ultrasound) főszerkef.ztőjével. Ő a Veteran' s Administration Hospital
echo-laboratóriumának a főnöke . Ez volt az egyetlen olyan ultrahanglabor, ahol a hasi és a cardiológiai ultrahang-diagnosztika közös részlegre
van telepíbve, de különálló készülékeket használnak. Echocardiographiai
szempontból alacsony színvonalú munka folyt, a vizsgálatokat asszisztens
végezte, a leletezéshez pedig az osztályról jött le időnként a cardiológus,
aki soha nem találkozott a beteggel.
San Diego ~ban még dr. Hagan híres laborját látogattam meg. Itt talál·k oztam a viszonylag olcsó és ig'e n szépen dolgozó ATL kétdimenziós készülékkel.
4. A keleti parton csak Baltimore-ban jártam, a világhírű johns Hopkins
kórházban, dr. Fortuin echo-laborjában. A kétdimenziós technikában még
kevés tapasztalatuk volt, de az M-mód vizsgálatokat tudományos igényességgel végzik.
Összefoglalva benyomásaimat az echocardiogmphia állásáról 1979-ben
az USA-ban: Előretört, tért hódított a kétdimenziós technika, azon belül kizárólag a sector-echocardiographia. Technikailag az electronikus sector-scannerrek vezettek. A legszebb munkát a Mayo Klinikán láttam.
Az M-mód vizsgá~atok rutin vizsgálattá váltak. Értékelésükben sok helyen computeres méréseket használtak, de csak tudományos céba.
A kétdimenziós vizsgálatokat orvos, az M-mód vizsgálatokat asszisztensnő végzi.
Néhány érdekesség: a kétdimenziós vizsgálatoknál az orientáció olyan,
hogy a keleti parton és a Mayo Klinikán a ba~szív-fél bal oldalon van, a nyugati parton viszont jobb oldalon ábrázolódik. A beteget a Mayon és Keleten
a beteg jobb oldaláról állva vagy ülve, jobb kézzel vizsgálják, Nyugaton a
beteg bal oldala mellé ülnek, és így bal kézzel vizsgáinak.
1980-ban saját költségemen ismét kijutottam az Amerikai Kardiológus
Társaság kongresszusára. Ekkor már nagy lépéseket tettek a képorientáció
standardizálásám és a korábban kvalitatív kétdimenziós vizsgálatok helyét
egyre inkább elfoglalták a pontos, beépített computeres mérések (szívvolumen, falvastagság stb.). A kiállításon bemutatott készülékek típusainak száma,
technikai tulajdonságaik és főként áraik hihetetlen emelkedést mutattak.
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LEHOCZKI ENDRE
(JATE Biofizikai Intézet)
Moszkva, 1979. február-1980. március

Munkavállalás jellegű tanulmányúton voltam Moszkvában n SZUTA
A. N. Bachról elnevezett Biokémiai Intézetének Fotobiokémic:: LJ ~orab:·i u
mában 1979. február 3-tól 1980. március 1-ig.
A tanulmánytit fő célja a lipoidek és a zsírsavak szerepének a fotoszintetizáló membránok szerveződésében és funkciójában való tanulmányozása. Kutatási módszerként abból indultunk ki, hogy zsírsavszintézist gátló vegyületekkel {cerulein antibiotikummal és piridazinon vázas herbicidekkel) in vivo
körülmények között módosítható a kloroplasztisz membránok összetétele, és
szokásos eszközökkel tanulmányozhatók a módosítás funkcionális következményei.
Az intézmény kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan médszereket (pl. a fluoreszcencia indukció mérését kétsugaras mérőberendezésseL
a késleltetett fluoreszencia indukció mérését, a fényindukált abszorpcióváltozás mérését egysugaras mérőberendezéssel stb.) tudják elsajátítani, amelyeket
világszerte ismernek, mégis hazánkban a fotoszintézis-kutatásban ez ideig alig
alkalmazzák, vagy egyáltalán nem honosadtak meg. Konkrét vizsgálatokat
végeztem a "Zsírsavszintézis gáHók hatása a fotoszintézis 2. fotokémiai rendszerének működésére" c. témakörben N. V. Karapetyan és M. G. Rakhimberdieva közreműködésével. Munkáilkat nagy érdeklődéssei és sok tanáccsal irányította A. A. Krasznovszki akadémikus, a laboratórium vezetője. Tanulmányutamat eredményesnek tartom, végzett munkánkról több orosz és angol nyelvű
tudományos közleményben számolunk be.
A 13 hónap alatt lehetőségem volt a Moszkvai Allami Egyetem Biofizikai
Tanszékének néhány kutatócsoportjának munkájával is megismerkedni {pl. a
fluoreszcencia pikoszekundum időtartományban történő vizsgálatávaL ESRtechnika alkalmazásával, a reakciócentrurnak tanulmányozásával). A Fizikokémiai Biológiai Tanszék munkatársaival (ifj . A. A. Krasznovszkival és A. Yu.
Kovaljevvel) munkakapcsolat is kialakult. Fuschinóban 1979-ben részt vettem
a "Napenergia raktározása és átalakítása" című összszövets ági konferencián.
Szeretném a figyelmet felhivni az ilyen munkavállalási jellegű tanulmányut (közismert, régi nevén a Keldis-ösztöndíj) nyujtotta lehetőségre. Közvetlen
vezetőm, Krasznovszki akadémikus az előzetesen jóváhagyott kutatási tervben
rögzített feladatok elvégzésehez minden anyagi és személyi feltételt biztosított ahhoz, hogy tanulmányutam ideje alatt saját kutatási témámat minél sokrétűbben kidolgozhassam.
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VARKONYIZOtTÁNNÉ
(JATE Biofizikai Intézet)
Kairó, 1979. december-1980. március

Háromhónapos tanulmányutamat az Egyiptomi Arab Köztársaság és hazánk közötti kulturális csereegyezmény tette lehetövé. A tanulmányút célja
elsősorban a kairói Ain Shams Egyetem mezőgazdasági karán folyó fotoszintézis-vizsgálatokban való részvétel volt. A Növényélettani Tanszék vezetője,
Aly Raafat professzor korábban egy évet dolgozott egyetemünkön, a kapcsolat folytatását jelentette korábban Szalay László vendégprofesszori meghívása,
most pedig a jelenlegi tanulmá nyutam.
Az ún. C:1 és Cr,-típusú fotoszintetikus (esetünkben kukorica és búza) növények produktivitását vizsgáltuk különbö ző t§nyezők (megvilágítás, talaj összetétel, sókoncentráció stb.) mellett. A C~ -típusú novények két tekintetben
felülmúlják a c3-típusokat: ökonomiailag nagyon habékonyan fotoszintetizálnak, ökológiailag pedig vízszegény tcrmőhelyeken , zárt léJzŐnyílásokkal is
képesek fotoszintézisre . A növényeken és nö vényi alkotórészeken növényélettani, fotobiológiai és talajtani vizsgálatokat végeztünk. A kapott eredmények
mellett számomra értékes volt a módszerek megismerése is. A kutatási eredményekről közlernény ké szül.
Két hetet töltöttem a kairói National Research Center (NRC) Biológiai
Főosztályán, ahol több laboratóriumot és kisérleti gazdaságot meglátogattam.
Két alkalommal tartottam előadást itthoni munkánkról, amelyek Heve.:;i János vezetésével az elmúlt két évben a 3 Oktatá:ügyi Minisztérium t ámogatásával folytak. Az egyik előadásban a fo toszint2tiku.:; egys§g festék-detergens
micelláris modelljé vel, a másikban a napenergia modell- és bioanalog-rendszerekben való átalakításával és tárolásá val foglalkoztam. Ebben a témában
az Ain Shams Egyetemen is tartottam előadá st kutatók és posztgraduális képzésben résztvevők számára.
Az NRC Biológiai Főosztályának veze tője Higazy, és helyettese Ashaur
professzorok nagy érdeklődést tanúsítottak viz.s gálataink iránt. Javaslatukra
egy együttműködési javaslattervezet készült, amely azóta már konkretizálóclott az illetékesek jóváhagyásával. A kooperációs téma "Napenergia hasznosítása a fotoszintézisben."
Mint egyetemi oktatót érdekelt az egyiptomi felsőoktatási rendszer. Sok
ismeretet szereztem a tudományegyetemek és orvosegyetemek oktatórnunkájáról a kairói egyetem mellett az alexandriai egyetemeken t ~tt látogatások alkalmával. Egyetemi hallgatókkal együtt vettem rész egy tanulmányi kiránduláson, amely az ősi egyiptomi kultúra nevezetess~geinek megtekintését is magában foglalta (Luxor, Asszán stb.).
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A POTE Központi Laboratórium új ERS 174 típusú, NDK gyáxtmányú
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mérőrendszere

12. VARIA

HAZAI ·BIOFIZIKAI KUTATóHELYEK
Huszonöt éves a POTE Biofizikai Intézetének izotóp laboratóriuma
Az 1940-es évek elején a mesterséges radioaktív izotópok alkalmazása
rohamosan terjedt el világszerte. Hevesy György úttörő munkássága nyomán
a kémia mellett a biológia és orvostudomány képviselői voltak az izotópalkalmazás élharcosai, hazánkban is eszerint alakult a helyzet. A pécsi Biofizikai
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Intézet azzal a metodikai előnnyel rendelkezett, hogy 1948 óta rendszeresen
vizsgálta a K-40 természetes radioaktivitásának kérdés ét . Budincsevics Andor
és Szalay Sándor segítségével itt készültek az első véga bla kos GM-csövek,
az első seaterek is saját előállításúak voltak.
1953-ban az előzmények alapján anyagi lehetőséget kaptunk ahhoz, hogy
létrehozzuk hazánk első biológiai profilú izotóplaboratóriumát. Az ilyen jellegű munkákra vonatkozó hazai szabványok és tapasztalatok hiánya miatt
számtalan nehézséget kellett megoldani (pl. izotóp-temető létesítése, sugárvédelmi segédherendezések előállítása, személyzet szakmai kiképzése stb.). Végül
is 1954-ben elkészült a saját terve2)ésü izotóplaboratórium, és 5 főnyi személyzetével az akkori viszonyokhoz képest felkészülten várhattuk az első izotópszállítmány érkezését a Szovjetunióból. A készítmény érkezése (1954. nov. 3.)
olyan nagy esemény volt, hogy azt Veres Arpád személyesen kísérte le Budapestről Pécsre, és az -első kísérletnél maga is személyesen jelen volt. (1. ábra.)
Nagyon rövid idő alatt sikerült megszervezni a rendszeres (heti egyszeri)
szállítást, és az 1954. év végén már rendszeres izotópos munka folyhatott
Mivel az akkori iontranszport-vizsgálatokhoz rövid (12-15 óra) felezési
idejü izotópokat (elsősorban K-42 és Na-24) használtunk, a felhasználással
számtalan problémánk adódott. A Szovjetunióból repülőgéppel érkező izotóp-

2. Házi mühelyünkben
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l~észült

impulzusszámláló és ólomtorony.

szállítmányok vonaton jutottak le Pécsre. ótt az állomáson szeméiyesen veitük át és szállítottuk az intézetbe, hogy haladék nélkül m)..tnkába kezdhessünk
A szállítási határidők miatt gyakran kényszerültünk ünnepnapi és éjszakai
munkára is. Előfordult, hogy a szilveszterestét is munkával töltöttük. Később
- különösen a hazai izotóptermelés megindulása után - a helyzet normalizálódott és tervszerű időbeosztás szerint folyhattak a kísérletek.
Az 1954-ben létesült izotóplaboratórium a magyar izotópszabvány elkészülte után B típusú besorolást kapott és egé szen 1970-ig működött .
Mivel a hazai kereskedelemben akkor a céljainknak megfelelő aktivitásmérőberendezéseket és mérőhelyeket beszerezni nem lehetett, a feladatot az
intézet házi műhelyében gyártott készülékekkel oldottuk meg. A 2. ábrán
látható a kettes számrendszerben működő, részben mechanikus első GM-csöves mérőberendezéseink egyike, amely ma is működőképes.
Kisérleti programunk széle3edése folytán szükségessé vált egy gammasugárforrás létesítése is, amelyet szintén házilag kellett megoldani. Az 50 Ci
Co-60 töltet befogadására alkalmas sugárforrásunkat a 3. ábrán mutatjuk be.
A sugárzás kilépő nyílása az ólomhenger alján található. A forrás betöltését mivel az Izotóp Intézet akkor ilyen szolgáltatást még nem végzett - házilag
aplikált és távmanipulációs munkát biztosító berendezéssel magunk végeztük
el. A munkát előzetesen inaktív anyaggal többször ismételve begyakoroltuk.

3. Gamma sugárforrás Co-60 töltette!.
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Kutatási feladataink és lehetőségeink olyan mértékben bővültek, hogy
a laboratórium építészeti adottságai és felsze relts-ég-e folytán egyre kevésbé
volt alkalmas többféle izotóp felhasználására, és a kibővült munkacsoport biztonságos munkakörülményeinek biztosítására . Ezért az intézet egy részének
új épületbe költözésével egyidejűl eg (1 970-ben) megoldást kerestünk egy korszeru, B-szintű, kísérletes biológiai munkára alkal mas izotóplaboratórium
építésére. Ezt parancsolóan szükségessé tették az időköZthen megjelent magyar
izotópszabvány előírásai is.
Az új izotóplaboratórium-komplexum egy C-, ill . B-típusú meleglaborból,
a hozzátartozó kiegészítő helyis égekb ő l és létesítményekből áll (10 személyes
öltöző, zsilip), állandó levegőcserét biztosító szellőzőbeTendezés, nagy kapacitású dezaktiváló, nagysúlyú szállítmányok átvételét és mozgatását biztosító
berendezés, méröszobák).
A B-típusú la'boratóriumban béta- és gamma-sugárzó anyagok tárolására
szolgáló biztonságos izotóptrezorok é s manipulációs fülkék biztosítják az elő
írásos munkavégzés feltételeit. Az új B laboratóriumunkat mutatjuk be a 4.
képen. Az új telephelyünkön jelentősen bővültek mévési lehetőségeink. Egyik
mérési összeállításunkat mutatjuk be az 5. képen .
1975-ben felszerelésünk újabb jelentős berendezéssel bővül t. Több főha 
tóságunk együttes támogatásával lehet övé vált egy magyar gyártmányú neutronaktivációs laboratóriumrendszer telepítése. Ennek részleteit mutatják a 6.
és 7. k épek.

4. B
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szintű

biológiai izotóp laboratórium.

5. Kombinált

mérőrendszer.

6. MTA-KFKI gyártmányú neutron generátor.
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Az izotóplaboratórium munkacsoportjának jelenlegi létszáma 8 fő: 4 diplomás és 4 asszisztens; akik részben az MTA Biofizikai Kutatócsoportja, részben az egyetem alkalmazottai.
Radioaktívlaboratóriumunk munkaterületei az alábbiak:
A harántcsíkolt izom ioncseréjének változásai különböző működési körülmények és különféle sugárzások hatására.
Az anyagok lokalizációjának vizsgálata elektronmikroszkópos autoradiográfiával.
Mikroelemek hatása a sejtek és szövetek sugárérzékenységére.
A radioluminescencia szerepének vizsgálata az ionizáló sugárzások biológiai anyagokra kifejtett hatásában.
Biológiai izotópeffektus kimutatása stabil és sugárzó izotópokkal.
Izotóptechnikai segítségnyújtás az egyetem intézeteinek és klinikáinak.
Oktatási tevékenység (I. évfolyamcs orvostanhallgatók megismertetése
az izotópos alapfogalmakkal, diplomások és ·asszisztensek részére izotóptanfolyamok lebonyolítása).
Az izotóplaboratórium munkatársai - szakirányú munkájukon kívül aktívan részt vesznek az egész intéz·e t szakmai és oktatási feladatainak ellátásában is.
A laboratórium negyedszázados tevékenysége során kb. 110 publikáció
jelent meg az itt folyó munkáról. A legfontosabb eredmények rövid ismertetése és a közölt publikációk jegyzéke megtalálhatók Ti gyi József: "A radioaktív izotópok alkalmazásának 25 éve a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetében" címü cikkében, amely az Izotóptechnika 22. kötetében
(287-300), 1979-ben jelent meg.
NIEDETZKY ANTAL
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A BME Alkalmazott Biofizikai laboratóriuma

A Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott Biofizikai Laboratáriurnát az
Oktatási Minisztérium 24.825/ 1976. VII. sz. alatt hívta életre, és ünnepélyes
megnyitására 1977. április 29-én került sor. A laboratórium, amely a műegye
temen belül teljesen önálló intézmény, közvetlenül a rektor fennhatósága alá
tartozik, ugyanúgy, mint például a tanreaktor vagy az építőipari laboratórium,
és az 1976. szeptemberében elkészült Kruspér utcai kollégium épületének I.
emeletén, mintegy 250 m 2 területen nyert elhelyezést.
A laboratórium kutatási tematikája legjobban talán egy k érdőmondattal
jellemezhető: miképpen használhaták a koherens sugárzások biológiai-orvosi
jellegű problémák megoldására? Mivel a koherens sugárzás természete - vagyis hogy elektromágneses-e (pl. lézer) vagy mechanikai (pl. ultrahang) - nincsen kikötve, a témák az optika, akusztika s biológia érintkezési területeiről
származnak, és három fő csoportba sorolhatók:
A metrológiai jellegű témáknál a sugárzások koherens voltából adódó
különleges jelfeldolgozási lehetőségeket igyekszünk kihasználni, míg a biolágiával kapcsolatosak elsősorban azon kérdés körül csoportosulnak, hogy van-e,
s ha igen, milyen szerepe a koherenciána·k a nem-ionizáló sugárzások biológiai,
fiziológiai és pszichofizikai hatásmechanizmusában. A témák harmadik csoportja azon kérdéssel foglalkozik, hogy a koherens folyamatokat leíró formalizmusból adódó lehetőségeket miképpen lehet egyes biológiai információfeldolgozási mechanizmusok modellezésénél, a távlati gyakorlat számára is útmutató módon, felhasználni. Természetesen a gyakorlatban az egyes kutatási
feladatok nem mindig sorolhatók kizárólag az egyik vagy a másik csoportba,
mint ahogyan egy-egy kutatási téma rész-, ill. végeredménye sem csupán biológiai-orvosi, hanem műszaki téren is felhasználható, különösen ha erre a lehetőségre már a téma beindításakor is tekintettel vannak.
A fenti gondolatot, amely a laboratórium tevékenységének egyik alap·
pillérét képezi, az alábbi példa talán még jobban megvilágítja. A kutatás gon·
dolatmenete, sőt műszerezettsége szempontjából is szinte közömbös, hogy va·
jon a megoldandó feladat, pl. egy katarakta mögötti retinaleválás detektálására
szolgáló műszer kifejlesztése-e vagy egy olyan berendezésé, amely vasúti sínekben fellépő repedések kimutatását végzi. Mindkét esetben ugyanis az elektromágneses sugárzás látható spektruma számára átaerntetsző közegben kell
egy határfelületet kimutatni, és a probléma megoldásához azonos információhordozót - ultrahangot - célszerű használni, méghozzá mindkét esetben kb.
ugyanolyan frekvenciájút. Ez tehát azt jelenti, hogy a kialakítandó berendezés
műszaki paraméterei is hasonlóak, csupán az egyik rends~erint fehér dobozba
kerül (s ez kétszer olyan dr ágán adható el, mert "orvosi").
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Műszeriejlesztés

Az ABFL alapításakor az illetékes szervek megadták mindazt az anyagi
és erkölcsi támogatást, amely szükséges volt ahhoz, hogy a taboratóriumot
felszerelhessük olyan korszerű berendezésekkel és műszerekkel, amelyek nélkül a fenti célkitűzések nem valósíthatók meg. Ugyanakkor azonban a laboratórium kötelességének tartotta, hogy már tevékenységének kezdetén új, lehető
leg célműszerek kidolgozásának segítségével bővítse a rendelkezésre álló mű
szerpal'kot. Ez a célműszerfejlesztés egyben jó iSikolának biz•onyult a koherens
sugárzásokkal és azok alkalmazásával még csak most ismerkedő fiatal kutatóknak.
A holográfiának biológiai kutatáso•k ban való alkalmazását nagy mértékben gátolja az az igen sokszor tévesen értelmezett kitétel, hogy a hologrammok készítéséhez okvetlenül rezgésmentes környezetre van szükség. A valóság
ezzel szemben az, hogy csupán a tárgyhullám és a referenciahullámfront közti
relatív mozdulatlanságot kell a felvétel időtartama alatt biztosítani. Ebből a
meggondolásból kiindulva a laboratóriumunk három halokamerát fejlesztett
ki. Az első változat - a HOLOSIX CAMERA - a MOM He-Ne 76 típusú
5 mV-os léz.e rére vagy hasonló méretű más gyártmányúra terveződött. Nevét
a karnera hatszögletű alakjától kapta (1. ábra). A tárgya t, amelyről a hologram
készül, a kamerába helyezik, miután a kamerán belül a léz·e rsugárnyalábokat

1. ábra HOLDSIX CAMERA, MQM Hf!).Je 76 típusú Iézerr(!l
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a kitűzött feladatnak megfelelően - reflexiós, átvilágításos stb. - beállították.
A karnera kiképzése olyan, hogy egy és ugyanazon tárgyról egyidejűleg akár
három hologram is készíthető , melyeknek mérete 9X12 cm vagy 24X36 mm,
attól függően, hogy melyik karnerafeltétel használják. A vizsgálható tárgy méretét a karnera oe l s ő m érete határozza meg, és a jelenlegi kiviteli formánál
mintegy 10X5X5 cm maximális térfogatot jelent. Mivel a halokamerában a
sugármenet olyan, hogy a tárgy- és referenciahullámfrontok egymáshoz képest
nem mozdu!nak el, a karnera külön rezgésmentesíté séről gondoskodni nem
kell. A holokamerával, amelyet egy szokásos laborasztalra helyezünk, akár
2 perces megvilágítást igénylő hologram is készíthető. A karnera alkalmas különböző fajta holografikus interferometriás mérések elvégzésére, valamint kisebb nagyítású (kb. 80-100X) hologramfelvételek ·k észítésére is.
Az ABFL-bzn kifejlesztett másik holakarnera-változat abból a meggondo!ásból indul ki, hogy ha eg y lézernyaláb éppen a fényérzékeny réteg síkjában
válik széttartóvá (ezt úgy lehet el érni, hogy a filmet kilyukasztják és a lézernyalábot egy mikroszkópobj ektívval erre a pontra fókuszálják), akkor mielőtt
amegvilágítandó tárgyra ér ne. egy része a film síkjával párhuzamosan elhelyezett féligáteresztő tükörrel a filmre referenciaháttérként visszavetíthető,
mint ahogyan azt a 2. ábra szemlélteti. Ezen gondolat gyakorlati megvalósítását, a HOLOCAMERA 36-ot, a 3. ábrán mutatjuk be. A berendezés bármilyen típusú (He-Ne, Argon-ion, rubin stb.) lézerrel egybeépíthető, és mivel az

'
Lf2.ER-

2. ábra Lézersugánnenet a HOLOCAMERA 36-ban

183

3. ábra HOLOCAMERA 36. 5 mW-os He-Ne lézerre szetelve
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elrendezés itt is olyan, hogy a tárgy- és referenciahullámfront egymáshoz viszonyítva nem mozdul el, e helokamerával való dolgozás nem igényel különösebb
rezgésmentes környezetet. Jelenleg ezen helokarnera egy újabb változatának
kifejlesztése folyik, amely remélhetőleg alkalmas lesz fehérfénnyel rekonstruálható hologramok készítésére is.
Ahhoz, hogy kis intenzitású koherens sug<árzások biológiai hatását tanulmányozni lehessen, a sugarak intenzitásának mérése igen fontos. Amíg lézerekhez kereskedelmi forgalomban igen jó intenzitásmérők kaphatók, addig kis
intenzitású ultrahangok mérését a laboratóriumoknak világszerte maguknak
kell megoldaniuk. Tekintettel arra, hogy az ABFL programjában szerepel a
fotoakusztikai spektroszkópia, úgy gondoltuk, hogy az ott használatos koherens mérési elvhez hasonlót alkalmazunk igen kis intenzitású ultrahangok
mérésére. Az így kidolgozott műszerünk, amelyet a 4. ábrán láthatunk, jelenleg 15 flW mérését teszi lehetövé igen széles frekvenciatartományban, és megvan annak elvi lehetősége, hogy továbbfejlesztve az 1-2 nW értéket is el fogjuk tudni érní. A jelenlegi berendezést különben a laboratóriumba beküldött
orvosi diagnosztikai ultrahang-sugárzófejek karakterisztikájának felvételére
rendszeresen használjuk. Az 5. ábrán egy ilyen mérés eredményét mutatjuk be.
Természetesen ez a műszer ultrahangos anyagvizsgálófejek karakterisztikájának meghatározására is - lényegtelen módosítással - alkalmassá tehető.
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Ikonográfia
E név alatt laboratóriumunkban folyó azon munkákat foglaljuk össze,
amelyek valamilyen formában a kétdimenziós intenzitáseloszlások, azaz képek
megjelenítésével, ill. információvá történő kiértékelésével kapcsolatosak.
Laboratóriumunk az Országos Röntgen- és Sugárfizikai Int2c::t és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság között háromoldalú együttműködés k eretében egy o1yan display-t fejlesztett ki, amely ultrahangdiagnosztikai berendezés szeigáitatta tónusos fekete-fehér képet (gray-scale B-kép) valós időben,
előre beprogramo21ható módon szinesen jelenít meg.
Az ultrahang B-képek színes megjelenítésén€k jelentősége abban rejlik,
hogy az ultrahangvizsgálatot végző orvos számo·s diagnosztikai jellegű következtetést kíván levonni az általa észlelt szürkeségi értékekből (hiszen éppen
ezért fejlesztették ki a gray-scale készülékeket), márpedig egy-egy képelem
szürkeségi értékének szabjektiv megítélése nagymértékben függ attól, hogy
milyen fokú szürkeségű környezettel határos a kérdéses képelem, míg színazonosság megállapításánál ez a probléma gyakorlatilag nem áll fenn. Természetesen már a téma beindulásakor gondoltunk arra, ho~ y a szürke-színes átalakító ne csupán a szóbanforgó ultrahangdiagnosztikai B-készülékhez legyen
majd csatlakoztatható, hanem más, eltérő amplitudójú és DC tartalmú videojeleket szeigáitató készülékekhez is, mint pl. fekete-fehér képmagnók , infravörös
kamerák stb. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a színes képmező tets zőlegesen
kiválasztott területéről analízis c~ljából ki lehessen emelni egy, az ultrahangkészülék felbontóképességénél minbegy 3-5-ször hosszabb élhosszúságú mezőt, és hogy a berendezés automatikusan jelezze, hogy e képterület hány százalékában van egy-egy adott szín jelen. Ilyen módon az eddigi, inkább szubjektív, kvalitatív jellegű információ kvantitatívvá válhat, és ezzel több lehető 
ség nyílik majd különböző szintü szövetdifferenciálási feladatok megoldására.
Kihasználva a színes átalakítás nyújtotta lehetőségeket, további terveinkben szerepel egy, a Julesz-féle ciklopszi látásmódon alapuló display-rendszer
kialakítása. Ennél a display formánál az adott diagnosztikai feladat szempontiából lényeges területet nem a display síkjában, hanem abból kiemelkedve
a térben látnánk, ha a display-t egy speciális szemüvegen át nézzük. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez a megoldás nem lenne azonos a már ismert sztereo-megjelenítési formák egyikével sem, mivel a speciális szemüveg használata
nélkül képszerü, alakot mutató információminta nem alakul ki a szemlélőben.
Egy kép tulajdonképpen akkor válik igazán információvá, amikor ki tudunk belőle emelni néhány olyan ré szletet, amelyet - egy ado1tt szempont sze-·
rint - a kép jellemzőjének tarthatunk Ez a folyamat játszódik le akkor is - ha
nem is mindig tudatosan - amikor például fény- vagy elektronmikroszkópos
felvétel alapján a morfológus arról dönt, hogy egészséges vagy patológiás
szövetről, sejtről stb. van-e szó. A koherens sugárzások terjedési törvényszemségeiből adódik, hogy ilyen jelmintakielemZJés (feature extraction) és ezeknek
korrelációs vizsgálata például holografikus szürőkkel módot nyújtha:t arra,
hogy ilyen jellegű feladatok elvégzésére valós időben dolgozó, részben vagy
teljesen automatikus rendszert fejl€sszünk ki. E cél érdekében, egy hosszabb
távú kutatási program első lépéseként, együttműködve az Orvostovábbképző
Intézet Szülészet-Nőgyógyászati Tanszékével, laboratóriumunk méhszájkenetekből származó egészséges és rákos (rákgyanús) sejtek optikai Fourier-transzformáltjait (helyesebben Fourier-spektrumait) vizsgálta, valamint egy egyszerű
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sejtmodell (transzmittancia modell) segítségével a preparátumok biológiai eredetéből és készítésük metodikájából származó hibák jellegét és mértékét próbáltuk felderíteni. Vizsgálatainkat az ABFL Spindler és Hoyer gyártmányú
Fourier-optikai padján (6. ábra) végeztük. A 7. ábra sz.épen szemlélteti, hogy
elméletünk és a kís·érleti úton nyert spektrum jó egyezést mutat. Bár még
vizsgálataink kezdetén vagyunk, eddigi eredményeink arra utalnak, hogy
amennyiben sikerül az elméletet továbbfejleszteni és néhány technikai jellegű
nehézséget legyőzni, lehetövé válhat olyan automatikus optikai berendezés kifejlesztése, amely az orvosi gyorsdiagnosztika számára lényeges P L-II. és
P IV.-V. osztályok közti megkülönböztetést lehetövé tesz.

p, ábra Az ABFL Spindler és Hoyer gyártmányú Fourier-padja
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7. ábra A P IV.-V. osztályba tartozó sejtek spektrumának elméleti (baloldalt) és kísérleti
(jobboldalt) úton nyert Fourier-spektruma

Biofizikai kutatások
A lézersugárzást - mivel a röntgen-tartományra még nem terjed ki általában nem-ionizáló, koherens sugárzásként tartjak nyilván. Nagy koherenciája révén azonban kis felületre igen nagy eneTgiasűrűséggel koncentrálható,
és ha ez a koncentrált energia a biológiai szö,v etekben elnyelődik, pillanatok
alatt olyan hő keletkezi·k, hogy a szövet nemcsak elég, hanem el is párologhat
Ez az abszorpcióból adódó hőhatás az, amit a lézersebészet kihasznál, és amit
mintegy 35 évvel ezelőtt az akkor rendelkezésre álló koherens sugarakkal, az
ultrahangokkal is megvalósítottak, de mivel a lézerkésnél sokkal bonyolultabb
technikát igényelt, nem is tudott elterjedni. A lézersebészet viszont ma már
egyre inkább tért hódít a klinikai gyakodatban, de ugyanakkor - sőt éppen
ezért - egyre többször felmerül a kérdés, hogy nincs-e eddig figyelembe nem
vett és csak utólag jelentkező mellékhatása. Különösen égetövé válik ez a kérdés most, amikor a lézerkés az agysebészetben is polgárjogot kezd nyerni. Az
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet munkatársai laboratóriumunkban
és útmutatásaink alapján kezdték meg azokat az állatkísérleteket, amelyeknek
oélja annak megállapítása, ·h ogy mennyire változik meg az agy elektromos
tevékenysége a lézerkés hatása után. A 8. ábrán az első ilyen jellegű kísérleteknél használt műszerösszeállítást láthatjuk.
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8. ábra Kísérleií összeállítás annak vizsgálatára, hogy történik-e változás a kísér1eti állat
agyának elektromos tevékenységében, ha az agyat lézerrel műtik

Mivel a lézerkés használatakor a szerves anyag bomlást szenved, felm erül a kérdés, vajon a bomlástermékek nem okozhatnak-e nem kívánt mellékhatásokat. Ezért kívánatos lenne egy olyan módszer kidolgozása, amely lehetőleg valós időben, a vágás közben keletkező bomlástermékeket analizálni
tudja. Az ABFL-ben megkezdődött egy hosszabb lejáratú munka, amelynek
első fázisaként egy olyan fotoakusztikai spektroszkóp kialakításán dolgozunk,
amellyel egy co2 lézer által elgőzölögtetett szerves anyag egyes komponenseit meg lehet majd határozni.
Reméljük továbbá, hogy egy ilyen analízis eredményéb51 következtetés
vonható majd le arra vonatkozóan is, hogy vajon a lézerk és patológiás vagy
egészséges szövetben vág-e az adott pillanatban.
A lézersugár és a szerves vegyületek közvetlen, nem hőjellegű kölcsönhatásán alapszik az az analitikai módszcr, amelynek kifejlesztésén laboratóriumunk a Péterfy Sándor utcai Kórház Gyermekosztályával közösen dolgozik.
Arról van ugyanis szó, hogy ami!l~or egy újszülött apja Rh pozitív, anyja pedi,g
Rh negatív, az anya a gyermek vérével szemben antianya:got termelhet, amely
a gyermek vörösvérsejtjeit elpusztítja, miközben nagy mennyiségű bilirubin
jut a plazmába. Ez ·s .árgaságot (Erythro blasto-sis foetalis) okoz. Amikor azonban
ez a sárgaság szemmel láthatóvá válik, a vér bilirubin koncentrációja már a

189

•

.

l .,.

'

9. ábra Kisérleti összeállítás a vér bilirubin tartalmának infravörös fl uoreszcenciás vizsgá·
lataho z. (Magyarázat a szövegben)

még megengedhető 0,5 mg/ 100 ml kancentráció háromszoro.:;át is meghaladja.
f:ppen ezért, amikor felmerül a sárgaság gyanúja, az új szülöttől vért vesznek
és meghatározzák bilirubin tartalmát
In vitro kísérleteink azt mutatják, hogy ha bilirubin tartalmú vért egy
Ar-ion lézer 488 nm hullámhosszával megvilágítunk, akkor az a bilirubin
koncentrációtól függőerr különböző mértékben fog az infravörös tartományban
lumineszkálni. Az in vitro kísérleti berendez:ésünk összeállítását a 9. ábrán mutatjuk be. A próbacsőben lévő (1) vérmintát egy kb. 3 mm átmérőjű lézersugárral (2) világítottuk meg, és a gerjesztett infravörös sugárzást egy, a Westinghouse Research Laboratory-ban kidolgozott, infravörös szilárdtest érzékelőre alapozott és ugyancsak az ABFL-ben kialakított infravörös kamerával
(4) észleltük Mivel ez a karnera csupán tónusos fekete-fehér képet szolgáltatott, az előzőkben már említett szürke-színes átalakítóval (5) színes formában
is megjelenítettük. Eddigi, inkább kvalitatív jellegű kís·érleteink arra utalnak,
hogy valószínűleg 1 mg/ 100 ml bilirubin kimutatása vérvétel nélkül, közvetlenül a test egy kis felületének lézerrel történő megvilágítása révén lehetséges
lesz. A továbbiakban, elsősorban a klinikai kisérleteknéL Ar-ion lézer helyett
a MOM által gyártott He-Cd lézert, amely hasonló hullámhossztartományban
működik, szeretnénk használni, illetőleg ha kísérleteink a várt eredménnyel
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zárulnak, erre a lézertípusra kívánnánk a célműszert megtervezrii, mivel így
könnyebben kezelhető és viszonylag olcsó berendezést lehetne az orvosok rendelkezésére bocsájtani.
Hasonlóan a mintegy három évtizeddel ezelőtt megjelent közleményekhez, amikor is az ultrahangokban látták az új, csodálatos, gyógyító energiaforrást, napjainkban a nem közvetlenül roncsoló intenzitású lézer az, amelyet
különböző, reménytelennek tűnő vagy nehezen gyógyuló esetekél próbálnak
a gyógyítás szolgálatába állítani. Laboratóriumunk összegyűjtötte azokat a
régi tudományos közleményeket, amelyek az ultrahangoknak limfocitákra,
különböző sebek gyógyulására stb. gyakorolt hatásáról számoltak be, s igyekszik azokat összehasonlítani a lézer hasonló hatásairól közölt adatokkal. lgy
pl. megállapítottuk, hogy az ultrahangos sebgyógyulásokról akkoriban közölt
fényképsorozato·k at nem lehet megkülönböztetni a lézeres sebgyógyításokról
közzétett mostani felvételsorozatoktól, de nem mutatkozik lényeges különbség pl. a két sugárzásnak mikroorganizmusokra gyakorolt hatásában sem. Mivel pedig annak idején nem sikerült az ultrahangok nem hőképzésre visszavezethető biológiai hatásmechanizmusát értelmezni, a legtöbb javasolt ultrahangos gyógyítási eljárás a feledés homályába merült. Várható, hogy ez lesz
a sorsa a napjainkban javasolt különbőző lézeres gyógymódoknak is, amennyiben nem sikerül a hatásmechanizmust felderíteni. Tekintettel azonban arra,
hogy rendelkezésünkre állnak a régi ultrahangos tapasztalatok, úgy véljük,
hogy jól megtervezett, párhuzamosan lefolytatott lézer- és ultrahangkísérletek
a két sugárzás sokszor hasonlónak tűnő biológiai hatásai mechanizmusának
megismerését elósegít!hetik.
Laboratóriumunk hazai és külföldi kutató intézetekkel együttműködve
most tervez egy ilyen hosszabb lejáratú kutatási programot. Ennek mintegy
bevezetéseként az ELTE Összehasonlító Élettani Tanszéke részére kidolgoztunk egy olyan ultrahangos stimuláló berendezést, amellyel macskák beleinek
nyálkahártyáját lehet ingerelni. Az első eredmények arra utalnak, hogy az ingerlés hatására az agy szomatoszenzori területén egyes neuroncsoportok elektromos aktivitása ilymódon befolyásolható.

Pszichofizikai kutatások és modellezés
Tárgyak koherens fényben rendszerint más benyomást keltenek, mint közönséges, inkoherens fényben. Ennek fő oka az, hogy a tárgyak felülete általában érdekes, és a róluk visszaverődő másodiagos hullámfront interferenciajelenséget hoz létre, amely szemcseszerű, egyenetlen intenzitáseloszlásban válik
láthatóvá. Ennek oka az, hogy a visszaverődő koherens fényhullámok előbb vektoriálisan adódnak össze és csak azután emelődnek négyzetre, míg inkoherens
megvilágításkor az intenzitások (amphtudó 2) adódnak össze, s így a durva felület gyakorlatilag egyenletesen megvilágítottnak látszik. Ha mármost egy koherensen megvilágított felület lassan mozog, az ép szemű ember, azaz akinek
refrakciós hibája nincs, a mozgást nem fogja észlelni, mivel a szemcsézettség
képe a retinán mindig azonos helyre esik. Ha azonban az illető rövid vagy
távollátó, azaz a szemcsézettség képe a retina előtt vagy mögött keletkezik,
a szemlélőben a tárgy mozgásával ellentétes irányú mozgásérzet alakul ki, sőt,
ha az illetőnek asztigmatizmusa is van, ez a mozgás nem vízszintesnek, hanem
ferdének tűnik. Természetesen, ha a szemlélő helyesen korrigáló szemüvegen
át nézi a mozgó felületet, ugyanúgy nem fogja érzékelni a mozgást, mint a teljesen ép refrakciójú egyén.
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Tekintettel arra, hogy ez a pszichofizikai jelenség mindenkinél fennáll,
megvan a lehetősége egy olyan lézel'es szemészeti szúrő- és szemüvegellenőrző
berendezés kifejlesztésének, amely egyidejűleg több személy vizsgálatát teszi
lehetövé. A Magyar Optikai Múvekkel együttműködve laboratóriumunk ilyen
szemvizsgáló berendezés kifejlesztésén dolgozik.
Az ikonográfiai jellegű témáinkkal kapcsolatban már utaltunk arra, hogy
egy kép az ember számára csak akkor válik információvá, ha a jelmintát egy
adott szempont szerint feldolgo·z za. Az eközben végbemenő fiziológiai és pszichofizikai jelenségek leírására a koherens folyamatokat leíró formalizmusokat
felhasználva próbálunk - részben nemcsak funkcionális - madeileket felállítani. Az egyik út, amelyen elindultunk, a központi idegrendszer alakfelismerési tevékenységét igyekszik egy, a maradékszámrendszeren alapuló "modulo"rendszerű modellel leírni. Ennek lényege az a feltételezés, hogy egy-egy sejt
saját és közvetlen szomszédainak állapotát "érzi" és ezt az állapotot egy adott
egész szám maradékjegye tükrözi, míg az egész szám a neuronba érkező információ kódolt alakja. A modell számítógépes szimulációban azt mutatta, hogy
képes egyszerű tárgyak, mint pl. hasáb, kocka, gúla stb. felismerésére, függetlenül attól, hogy a tárgy a jelmintaérzékelő felülethez képest miképpen helyezkedik el a térben.
Egy másik, a tér-, sztereo- és a Julesz-féle ciklopszi látásfolyamatok egységes leírására kidolgozott modell alapján pedig értelmeztünk olyan jelenségeket, mint pl. a fordítoU perspektíva előfordulása távol-keleti, köz.é pkori egyházi és néhány maclern művész alkot4saiban és gyermekrajzokban.
Az utóbbi, ún. biohologram maciellünket alkalmazni tudtuk néhány, nemadekvát stimulus pszichofizikai hatá•s ának értelmezésére. Ennek alapján javasoltuk nem-adekvát stimulusok alkalmazását annak érdekében, hogy tárgyakról - nem látás útján - olyan térbeli érzetet kapjunk, mint amilyet akkor
tapasztalunk, amikor egy hologram rekonstruált, virtuális képét szemléljük.
Ily irányú további kutatásainkat azonban egyelőre kénytelenek vagyunk létszámhiány miatt szüneteltetni .
H ologrammúzeum

Ha nem is elsődleges, de mégis egyik lényeges feladata laboratóriumunknak azon - főleg biológiai-or vosi, ill. múvészi hologramok összegyűjtése,
amelyek valamilyen oknál fogva a halográfiás eljárások kialakulásának szempontjából tekintve jelentősek. Ezért ha a szakirodalomban ilyen jellegű közleményre bukkanunk, érintkezésbe lépünk a szerzővel, és rendszerint sikerül is
szóbanforgó halogramot vagy annak hiteles másolatát megszerezni. Jelenleg
mintegy félszáz ilyen hologram van már gyűjteményünkben. Megtalálható
köztük pl. az első, élő emberről készült kettős megvilágítású hologram, Gábor
Dénesről a Nobel-díj odaítélésekor készített hologram másolata stb. Az egyik
legújabb sz.e rzeményünk Abrarnsan "Light in Flight" hologramja, amelyen
először sikerült a fénynek egy tükörről történő visszaverődésének folyamatát
pikoszekundumos megvilágítás mellett holografikus formában rögzíteni. Hologramgyűjteményünkből a laboratórium folyosóján állandó, de időszakon
ként változó tartalmú kiállítást tartunk fenn, s a lehetőségekhez képest igyekszünk bemutatni, hogy a kiállított hologramtípus milyen kutatási folyamat
eredménye (10. ábra).
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10. ábra Részlet az ABFL folyosóján felállított hologramkiállításból.

Hazai és külföldi kapcsolalah
Már az eddigi ismertetésből is kitűnik, hogy az ABFL több hazai és külföldi intézménnyel tart fenn kapcsolatot. Ezen túlmenő-en nemcsak előadások
kal vesznek részt nemzetközi tudományos konferenciákon, hanem ilyen konferenciák szervezésére is vállalkoznak. Így 1977-ben az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetével közösen Visegrádon rendeztek egy
nemzetközi optikai számítástechnikai konferenciát (International Conference
on Optical Computing in Research and Development). és 1979-ben a MTESZ
Magyar Biofizikai Társasággal közö·sen a IV. UBIOMED-et, az ultrahangok
biológiai-orvosi hatásával foglalkozók kétévente más-más szecialista országban tartott seregszemléjét. Mindké.t konferencián számos, nemcsak szecialista
európai országból, Amerikából és Azsiából jött kutató vett részt.

Távlati célok
A BME Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumának, amely ·a hazai biofizikai kutatóhelyek legfiatalabbika, a már említetteken kívül egyik jövőbeli célja, hogy a koherens sugárzások biológiai-orvosi alkalmazhatóságának olyan
központi kutatóhelyévé váljon, ahol e témákör iránt érdeklődök, pl. belföldi
ösztöndíjjal (tehát vidékiek is) majd rövidebb-hosszabb ideig dolgozhatnak.
Ezen gondolat mintegy előfutáraként már eddig is számos diplomamun'k a és
több egyetemi doktori disszertáció készült itt.
GREGUSS PAL
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úJ TíPUSú MUNKAHELVEK A SUGÁRTHERÁPIÁBAN
A sugárterápia alapvető biofizikai követelményeit a következ6kben foglalhatjuk össze:
a) az elnyelt dózis maximuma az elpusztítandó daganatra és annak feltehetően már rákos beszűrooést mutató környezetére, röviden a besugárzandó
céltérfogatra essék,
b) a céltérfogat teljes egészében lehetőleg egyenletesen legyen besugározva,
c) a céltérfogat körül az ép testszövetek felé az elnyelt dózis minél rohamosabban csökkenjék.
Az elnyelt dózisorr - mint ismeretes - az egységnyi tömegű anyaggal ionizáció formájában közölt energiát értjük.
Nagyo,bb mennyiségű ionizációnak a mélyebben elhelyezkedő daganatokra külső sugárforrás-okból történő lejuttatásához különféle nagy energiájú
sug.árforrásokat fejlesztettek ki, mint a különböző típusú kobaltágyúkat valamint a körkörös ésdineáris gyorsítókat

100 %
5Cf/ +50%+50%=150%

1. ái;Jra
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Háro:mmezős

kobaltágyús besugárzás keresztmetszeti képe

l-Iazánkban jelenleg 8 kobaltágyú és l darab 25 MeV-es szovjet betatrori
Sok esetben azonban ezekkel a sugárforrásokkal is csak úgy teljesíthetök a fenti feltételek, ha vagy több irányból célozzuk meg a mélyen fekvő
gócot, vagy a sugárforrást a góc, mint középpont körül körbeforgatjuk úgy,
hogy a sugárnyaláb állandóan a góc felé haladjon. Így a gócdózisnál általában
jelentösen nagyobb bőrdózis nagyobb felületen oszlik el, azaz a felületegységre
jutó elnyelt dózis kisebb lesz a gócdózisnál és így nem akadályozza meg a
szükséges daganatpusztító gócdózis leadását, lásd l. ábrát.
Az orvos feladata, hogy meghatározza a daganat pontos helyét, kiterjedését, a körülötte elhelyezkedő esetleg különösen védeni kívánt szerveket, a
kívánatos be-sugárzási irányokat stb., míg a biofizikus feladata aztán, hogy
ezeknek az adatoknak a birtokában meghatározza az optimális besugárzási
mezők számát, nagyságát és elhelyezését, a pontos besugárzási irányokat,
a szükséges ékszűröket, a rotációs besugárzások paramétereit, az eredő dóziseltolódást feltüntető izodózis görbéket, a leacini kívánt gócdózisnak megfelelő
besugárzási időket, röviden elvégezze a besugárzástervezést.
A besugárzástervezés hosszú időn át igen sok emberi munkát igényelt:
egyrészt pontosan ki kellett mérni a különbözö alakú és nagyságú mezőkhöz
tartozó izodózis görbék menetét különböző fókusz-bőr távolságoknáL ékszű
röknél, meröleges és különféle ferde beesési irányoknáL másrészt összegezni
kellett a test egyes pontjaira jutó összes elnyelt dózist. Ez utóbbi az egymásra
vetített egyes dóziseloszlási térképek megfelelő pontjainak grafikus összegezését jelentette.
!gy egy-egy nagyobb testkeresztmetszetre vonatkozó besugárzási terv elkészítése több embernek sok órás munkáját igényelte, illetve igényelte volna,
mert hiszen ilyen szakemberek megfelelő számban csak igen kevés helyen állottak rendelkezésre. Így aztán egzakt besugárzástervezés nagyon sok helyen
nem történt és ahol folytak is ilyen munl<;ák, ott is csak a betegek egy törtrészénél folytak.
A besugárzástervezés menete rö viden a következökben foglalható össze:
- a beteg pontos testkeresztmetszeti mjzába az orvos által bejelölt daganatelhelyezkedés alapj.á n - figyelembe véve az egyéb követelményeket is - a
mezök számának a meghatározása. Minél mélyebben fekszik a daganat, általában annál több mezö felvételére van szükség,
- a pontos besugárzási irányoknak a meghatározása, különös tekintettel
a védeni kívánt fokozottan sugárérzékeny szervekre,
- a mezök alakjának és méreteinek a meghatározása, különös tekintettel
a mezönagyság különbözö definícióira,
- az ékszűrök alkalmazásának a mérlegelése, figyelembe véve az ékszű
rök alkalmazásával szükségszerüen együttjáró dózisintenzitás csökkenéseket
is, végül
- az izodózis görbék megfelelő pontjaiban a dózisok összegezése és az
eredő dózistérkép izodózis görbéinek a megszerkesztése.
Ennek az esetenkénti sekórás munkának a lényeges lerövidítését tette lehetövé a számítástechnika, amennyiben megfelelő programmal egy nagy számítógép egy-egy komplett dózistérkép kiszámitását és az egyes mezőknél
szükséges besugárzási idők meghatározását 6-8 másodperc alatt elvégzi.
Így egyrészt a tervezést valamennyi erre rászoruló betegnél el lehet végezni, másrészt, ha a kapott dózistérkép nem bizonyulna megfelelőnek, a paraméterek megváltoztatásával második, ha kell harmadik besugárzási terv is
könnyen készíthető.
tnűködik.
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Á számítóg<épes besugarzástervezési eljárás lényege abban áii, hogy
ugyanúgy összegezi az egyes pontokra nézve az egyes besugárzási mezőktől
eredő részdózist, mínt a grafikus eljárás, azonban ehhez nem az egyes mezökhöz tartozó dóziseloszlási térképeket használja fel, hanem a sugárzás és anyag
közti kölcsönhatásokat leíró matematikai formulák alapján - a geometriai
viszonyok figyelembeV'ételével - közvetlenül számítja ki.

A Számítógépes Országos Besugárzástervezési Hálózat
Intézetünk még az 1960-as évek második felében szarosabb együttműkö
dést alakítolt ki Van de Geijn holland biofízikussal, akitől az 1970-es évek
közepén ajándékba kaptuk az általa írt és 10 éven át tökéletesített EXTDOS
programot [1), [2), [3), melynek részleteire itt nem térhetünk ki. Miután intézerunkben elvégeztük ennek a hazai viszonyainkra és kobaltágyúinkra adaptált
programnak nagyszámú kisérleti méréssel történő ellenőrzését és megállapítottuk, hogy az évtizedeken át egzakt besugárzástervezés nélkül végzett többmezős teleterápiás besugárzásoknál az említett biofizikai alapkövetelmények
csak igen kis mértékben teljesülnek, célul tűztük ki, hogy ezt a sugárterápia
hatékonyságát a külföldi szakirodalom szerint igen nagy mértékben javítani
képes új metodikát hazánk valamennyi, kobaltágyúval rendelkező teleterápiás központja számára hozzáférhetővé tesszük.
Mint említettük, a sok és rendkívül fontos mellékkörülményt is figyelembe
vevő EXTDOS program csak nagy számítógépen futtatható le. !gy az a lehetőség, hogy kobaltterápiás centrumainkat külön-külön nagy számítógéppel
lássuk el, eleve szóba sem jöhetett.
Lényegesen olcsóbb, reális megoldásna·k látszott egy olyan országos hálózat létrehozása, melynek az egyes kobahágyús teleterápiás centrurnak csak
egy nagyságrendekkel olcsóbb tenninállal és nyomtatóegységgel rendelkeznek
és a számításokat telefonösszeköttetés útján az Államigazgatási Számítástechnikai Szolgálat Budapesten, intézetünk közelében felállított nagy teljesítményű
Honeywell-Bull 66/ 60-as számítógépe végzi. Ez a más főhatóságok részére
is dolgozó számítógép kapacitásának egy kicsiny töredékével valamennyi teleterápiás központ igényét ki tudja elégíteni.
Felhasználva a bécsi Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (IAEA) fennálló régi jó kapcsolatainkat, a mintegy 100 OOO dolláros értéket képviselő terminálok rendelkezésünkre bocsátását az IAEA-tól kértük. Az ügynökség érdeklődést mutatott terveink iránt és 1976 őszén megszavazta a szükséges öszszeget Ezután hosszú és izgalmas levelezések, személyes tárgyalások következtek, míg végül 1977 novemberében a Honeywall-Bull cég leszállitotta
5 db Terminet készülékét és intézetünk részére, mint a hálózatot üzemeltető
központi intézmény részére 1 db VlP képernyős terminált 2 db Sematron modemmel.
Ezután vette kezdetét a tervezett Számítógépes Országos Besugárzástervezési Hálózat kiépítése és a menet közben felmerülő problémák megoldása,
a postával folytatott tárgyalásO'k és kísérletek bonyolítása stb. Az első, vidékről telefonon át történő besugárzástervezési kiséTletet 1978. június 1-én Debrecenből Vargha Gyula professzor és biofizikus munkatársaival folytattuk le.
A terminálorr bebillentyűzött betegadatok után a gép rövidesen elkezdte kinyomtatni a Budapesten löszámított ízodózisgörbéket feltüntető dóziseloszlási
térképet. A sikeres kís·é rlet után a posta és ASZSZ ·s zakemberei üzembe he-
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lyezték a többi terminált is, intézetünk elkészítette a kért testkeresztmetszet
felvevő rajzológépeket, az esetenként kitöltendő nagyszámú adatlapot a terminálok elhelyezésére alkalmas asztalokat, megszerezte a hálózat működte
téséhez feltétlenül szükséges további státuszokat, köztük 5 biofizikusi státuszt
az 5 kobaltágyús centrum számára stb.
1978. szeptemberében egy 2 hetes -egésznapos- tanfolyamot rendeztünk
intézetünkben a hálózatban dolgozó orvosok és fizikusok számára egy e célra
írt jegyzettel és gyakorlati kiképzéssel, majd október 16-án beindítottuk a
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2 budapesti és 4 vidéki állomással rendelkező hálózatot, mely azóta is folyamatosan üzemel. Blokkdiagramját a 2. ábra mutatja.
Eszerint intézetünk sugiufizikai osztályának VlP terminálja bérelt telefonvonalon állandóan kapcsolatban áll a HwB számítógéppel, míg a többi aláilomás termináljait a budapesti interközpont a megállapitott menetrendnek
megfelelően különleges telefonvonalakon keresztül esetenként kézzel kapcsolja
a HcoB 66/60 számítógéphez.
A hálózat megtervezésénél fontos szerepet játszott az Eü. Minisztérium
és az ÁSZSZ részéről támasztott ellenőrzési igeny. Üzemelés közben ugyanis
több fázisban lehetőség nyílik arra, hogy emberi, adatátviteli, vagy más technikai jellegű tévedésből kifolyóan a kiszámított dóziseloszlási térkép, a kiszámított besugárzási idők stb. hibásak, ami esetleg a. beteg súlyos káro,s odásához
vezethetne. Ennek elkerülésére több irányú ellenőrzést iktattunk be a hálózat
működésébe, ami a tévedések kockázatát egy elfogadható minimumra csökkenti.
A hálózat működését röviden a következőkben foglalhatjuk össze:
l. A besugárzástervezésre kerülő betegeknél az aláilomások elvégzik a
szükséges vizsgálatokat és ezek alapján pontosan kitöltik az EXTDOS program
által megkívánt adatlapot. Reggel 7 és 8.30 között adatlapjaik tartalmát termináljaik segítségével közvetlenül a számítógépbe küldik. Egy-egy betegre
vonatkozó adatok bebillentyűzése 3-5 percet vesz igénybe.
2. Intézetünk elvégzi az ellenőrzést, a netán szükséges javításokat, majd
elindítja a számítások végrehajtását. Még a délelőtt folyamán - ellenőrzés
céljából - valamennyi kiszámított tervet lekérdezi. Egy-egy állomás naponta
maximum 6-8 tervezést kérhet.
3. 14 órakor - ismét menetrend szerint kapcsolt telefonvonalakon keresztül megindul az ÁSZSZ-ból a dóziseloszlási térképek és besugárzási adatok
továbbítása a beküldőkhöz . A terminálokon történő kinyomtatásra állomásonként 40 perc áll rendelkezésre.
4. Az állomások terveiket mindenekelőtt egy helyi ellenőrzésnek vetik alá,
elsősorban abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a kitűzött orvosi céloknak. Amennyiben nem, újabb tervet futtatnak le.
A számítógépes besugárzástervezés a fentiek szelint egy nagy mértékben
interdiszciplináris munka, melyben fontos szerepet játszanak a jól képzett biofizikusok is. Hálózatunk kiépítése révén ez a legkorszerűbb sugárterápiás metodika hazánk valamennyi teleterápiás centrumának rendelkezésére áll. A hálózatnak több mint 2 éves üzemeltetése során komolyabb üzemzavar nem fordult elő. A munkában részt vevő szakemberek száma kereken 60 fő, beleértve
a nyolcadik kobaltágyúnkkal 1980 Ő'szén belépő legújabb teleterápiás központunkat is dr. Kelemen János professzor vezetésével a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen, ahol a számítógépes besugárzástervezés - a terminál késése miatt
- még osak szűkebb keretek között indulhatott meg. A 2 év alatt készített
tervek száma meghaladja az 5000-et, a hálózat korszerű továbbfejlesztéséTI
folyamatosan dolgozunk. Ennek részleteire azonban e helyen nem térhetünk ki.

IRODALOM. 1. Van de Geijn, Brit J . Radiol. 36 (1963). 2. Van de Geijn,
Brit J. Radiol. 38 (1965) 369. 3. Bozóky L., Eckhardt S., Országos Számítógépes Besugárzástervezési Hálózat, Számítástechnika 10 (1979) 10. 4. Bozóky L..
Harnos Zs.-né, Gáti Pál: Számítógépes országos besugárzástervezési hálózat,
Információ-Elektronika 14, (1979) 316-319.
BOZÖKY LAS!ZLÖ
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KONVVISM ERTET!:S

Molekulaóriások biofizikája
Damjanovich Sándor
(Akadémiai Kiadó. Bp. - 1976)
A Korunk tudománya c. sorozatban m egjelent műben a SZierző a biofizika
egyik igen izgalmas terűletéről, a makromolekulák molekuláris biofizikájáról
ad szakavatort módon áttekintést. A sorozat jellegének megfelelőerr a könyv
célja elsősorban az ismeretterjesztés, a gyorsan fejlődő biológiai tudományok
egyikének, a biofizika problémáinak, módszereinek és eredményeinek bemutatása. A biofizikai kutatások egyik alapvető célja a szupramolekuláris rendszerekben lezajló dinamikai folyamatok, mint pl. anyag- és energiatmnszport,
enzimműködés, biológiai mozgás stb. megismerése, valamint ezen mechanizmusok megvalósulásánál szerepet játszó struktúrák felderítése, így m~gisme
résük csak bonyolult fizikai vizsgáló eljárások és kiértékelé-sek segítségével
lehetséges.
A szerző érdeme, hogy a könyv megírásánál pontosan megtalálta azt a
határt, hogy középiskolai matematikai és fizikai műveltséggel rendelkezők nehézség nélkűl követhetik gondolatait, anélkűl, hogy a szakszerűség csorbát
szenvedne.
Az első fejezet a makromolekulák kialakulásával és prebiológiai fejlődé
sével foglalkozik Ismerteti azokat az elméleteket, amelyek a szerves anyag
kel~tkeZiésének magyarázatára születtek. Tárgyalja a természetben tapasztalható aszimmetriát is.
A második fejezet a molekuláris kölcsönhatások fizikai vizsgálati médszereinek rövid leírását tartalmazza. Az anyag és elektromágneses tér kölcsönhatásának tanulmányozása számos - a biológiai makromolekulák vizsgálatára is
alkalmas - spektroszkópiai módszer kidolgozására vezetett, mint az elektronspinrezonancia-·spektroszkópia, mágneses magrezonancia-spektroszkópia, fluoreszcencia spektroszkópia, röntgendiffrakció, optikai rotációs diszperzió és cirkuláris dikroizmus, valamint lézer holográfia. A módszerek leírása mellett sor
kerül a biológiai problémá.\ megvilágítására is, valamint a módszerrel elért
eredmények és leh~tőségek ismertetésére is. A bemutatott módszerek közül is
kiemelkedik a fiuoreszcencia spektroszkópia tárgyalása.
A harmadik fejezet a sugárzások biofizikája címet viseli. Ebben a fejezetben a szerző áttekinti a radioaktivitás alaptörvényeit, az izotópok biológiai alkalmazásait és a radioaktív sugárzás élő szervezetekre gyakorolt hatását.
A negyedik fejezet a bioelektromosság molekulári•s jelenségeivel és a biomolekulák elektromos erőtérben történő viselkedésével foglalkozik. A fejezet
alcímei: elektroforézis; izoelektromós fókuszálás; fél vezetés, energiatranszfer;
dielektromo6 spektroszkópia; elektromosság és enzimműködés.
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A könyv jó propagandája a molekuláris biofizikának, kielégíti mindazok
akik a biofizika problémáival és eredményeivel kívánnak megismerkedni, de élvezetes és hasznos olvasmány a biofizika művelői számára is.

érdeklődését,

BELAGYI JÓZSEF

Biophysikalische Aspekte der elementaren Zellfunktionen

J arcob Segal
(VEB Georg Thieme, Leipzi.g - 1978)
Ez a könyv az "Aspekte" sorozat 4. része. Jacob Segal a berlini Humboldt
Egyetem tiszteletbeli professzora nem biofizikus, ennek ellenére könyvében
a biofizikára vonatkozó nézeteit foglalja össze nagyon szerenesés formában.
A ~önyv gyakodatHag a biofizi•k a minden területét felöleli, mivel senki sem
tudja meghatározni ezen disdplína határát. Biokémikusok és fiziolégusok egyaránt biofizikusoknak tekintik magukat. Ez a helyzet Segal esetében is, aki
általános biológiával foglalkozik' és feltehetőleg ezért van szüksége erre a
könyvre, nevezetesen arra, hogy a'. biofizika fő területeivel foglalkozzon.
A könyv témája időszerű és jól megírt, az elmúlt évek nagyarányú információáramlása ellenére. Sok irodalmat hoz fel, ·sajnos nem mindíg a legszerencsésebb formában. Előnyös lehet az adott szerző jelenlegi munkáínak idézésére - melyből korábbi munkáit ismerhetjük meg -, de ez a cél óhatatlanul
azt eredményezi, hogy ezen terület klasszikus munkáít elhanyagolja. Ez a helyzet a membrán funkció témájánál is. A szerző nagyon objektív. Megvitatja
a membránelméletet, valamint a fázisteóriát, anélkül, hogy megemlítené a magyar biofizikai iskola által megteremtett kálium koncepciót.
Mindenesetre a könyv a biofizika minden területével foglalkozik, de ismerve a szerző nézeteit, a legkedves·e bb témája mégis a rootilitás (mozgásképesség).
A mctilitás témája a sejt mitosis amőboid mozgás'ából ered, de ennek legfontosabb része az izom mozgása. Méqis ez az a rész - habár óvatosan van
megírva - mellyel bizonyos szempontból nem értek egyet. Segal professzor
megvitatja az izom mozgását a sliding filamentum alapján, anélkül, hogy figyelembe venné anna·k paradoxoniát. Nyugalmi hossznál az átfedés hossza nem
50 1h , hanem gy;akorlatilag teljes, kivéve egy rövid sávot, melyet Huxley pseudo
H zónának, Sjőstrand pedig L zónának nevez, és amely nem tartalmaz myosint.
Ezt laser diffrakciós módszerrel lehet a legmeggyőzőbben bizonyítani. Ráadásul ez azt jelenti, hogy a nyugalmi sarcaroerben nincs H zóna, és ritkán jelenik
meg az izom nyújtásakor. Másrészt, ha az izom rövidül, a nyugalmi hosszról
indulva, úgy tűnik, hogy az M vonal elhagyása után a vékony filamentumok
kettős átfedési zónát hoznak létre, folytonosan a rövidülés szélesedésével
együtt. A sliding modell nem foglalkozik a kontrakció ezen fontos területével.
Egyetértek Segal professzorral, hogy az M vonalak nem membránok, de sokan közülünk bebizonyították, hogy az additianális M anyagtól eltekintve,
ezek stabil crossbridge rendszerekből állnak (nem összetévesztendő a myosin-
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aktin keresztvonalakkal) . Ezért nem értek egyet a sz·erzővel, hogy az M vonalakat H vonalaknak nevezi, mivel ezt a t erminológiát már elfogadták a H zónára.
Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a Z vonal képviselné a valódi
membránt a szó helyes értelmében, továbbá arról sem, hogy ez az összekötő
szövetekhez (anyagokhoz) tartozna.
A myosin filamentum szerkezetére javasolt pricípium nagyon ötletesnek
tűnik.

A nem-izommozgás mechanizmusának leírása nagyon terjedelmes. Napjainkban ez egy gyakran visszatérő probléma, és ennek a 'k önyvnek nagy érdeme, hogy összefoglalta ezt a. nagyon fontos problémakört.
A Cancerogenesis a könyvnek talán a legkezdetlegesebb és legmerészebb
fejezete. Ez nem azt jelenti, hogy egyúttal szükségtelen is.
Összefoglalva, Segal professzor könyve hasznos. Megérdemli a 2. kiadást,
a három előjelzéssel együtt. A megjelenés ideje kissé hosszúnak tűnik, a kiadók oldaláról nézve.
Végül szeretném kifejezni, hogy teljesen egyetértek Segal professzor következő megállapításával: "Nem hisszük, hogy a hosszúéletű elméletnek feltétlenül jó elméletnek is kell lennie. A nem pontosan kialakított elméletek nem
nyújtanak a kritikára lehetőséget, nagyon gyakran sterilek. Ellenkezőleg, célunk az, hogy kritikai vitákra ösztönözzünk, amelyekből majd eredményes
gondolatok származhatnak."
GARAMVÖLGYI MIKLÖS

Seminar Physik/'Biophysik
W. Beier-K. Dahnert
(VEB Georg Thime, Leipzig - 1980)
Az NDK egyetemi és főiskolai oktatási rendszerében fizikát vagy biofizikát kell tanulniok az orvostan:hallgatóknak, az állatorvosi kar és a mezőgaz
dasági karok hallgatóinak, biológushallgatókna:k, valamint bármilyen alkalmazott biológiát tanuló egyetemi hallgatóknak. WalteT Beier, a lipcsei KarlMarx Egyetem biofizika professzora és Klaus Dahnert, ugyanezen intézet tudományos munkatársa olyan 163 oldalas könyvet írtak, melynek célja az, hogy
az egyetemi hallgatókat és oktatóikat egyaránt segitse a gyakorló laboratóriumi és a szemináriumi munkájában. A könyv a következő fejezetekből áll:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fizikai nagyságok - SI
Mozgások
Erők

Energia
Egyenáramú körök
Váltóáramú körök
Fénysugárzások
Hullámok
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9. Kvantumok

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Merev testek - összetett testek biomechanikája
Rugalmas testek - a csontok terhelhetósége és szilárdsága
Folyadékok - a vérkeringés mechanikája
Gázok- a légzés mechanikája
Hangok - bioakusztika
Hö- ~z ember hő-háztartása
Oldatok - anyagtranszport molekuláris szinten
Enet'gia és entropia - bioenergetika
Regisztrálasi technika - qiofizikai jelek kimutatása
Regisztrálasi feltételek - az artefaktumok kiküszöbölése
Regisztráló készülékek technikai felépítése
Adatfeldolgozás az orvostudományban
A szem optikája, a szem mint megfígyelő szerv
Optikai készülékek nagyítási és feloldóképessége
Optikai mikroszkópia
Fotometria
Elektronmikroszkópia
Atomok
Molekulák
Spektroszkópia
Röntgensugárzás
Radioaktivitás
Nagyenergiájú sugárzások hatása
A gyakorló feladatok megoldása

Minden egyes fejezet ugyanolyan felépítésű: az alapvető szabályok és
formulák tételszerű összefoglalása után néhány megoldandó számolási feladat
következik. Minden egyes példához megadja a megoldás kulcsgondolatait és
utal a felhasználandó formulákra. A példák megoldásának eredményét a könyv
végén sorolják fel.
A könyv terjedelméhez {165 oldal) képest sok információt tartalmaz, jól
összerendezett formában. Mégis kétséges, hogy elérheti-e célját, melyet a szerzök az előszóban kifejtenek: a szemináriumok sikere attól függ, hogy az oktató és a hallgató egyaránt alaposan készül-e fel, e könyv mindkettőjükhöz
szól. ·Azonban az a benyomásunk, hogy a könyv nagyon keveset nyújthat az
oktatónak - nem többet, mint a szeminárium vázlatát. Téteiszerű anyagismertetésével a hallgatónak lehetövé teszi, hogy a felsorolt feladatokat megoldja
és bizonyos alapvető tudnivalókat elsajátítsen - de nem segíti az önálló, problémamegoldó gondolkodás fejlödését. Mindazonáltal a könyv jól egységesiti
a szemináriumi tanítási programot, megfelelő kreativitású oktatók kezében
hasznos vezérfonaHá válhat. Ezért ez a korrekt, világosan szerkesztett könyvecske érdekes olvasmány mindazok számára, akik meg akarnak ismerkedni
az NDK egyetemein biológiai és orvosi szakokon tanulók fizikaoktatásávaL
LAKATOS TIBOR
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AZ ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA TEVt:KENYSt:GE
Társaságunk háromévenként megjelenő értesítóiben eddig is rendszeresen beszámoltunk hazai szakfolyóiratunk tevékenységéről. Az elmúlt évben
(1980-ban) már a folyóirat 15. kötete került az olvasó kezébe. A másfél évtizedes múltú, kevés hagyománnyal rendelkező folyóirat kezdettől a beérkező
cikkek hosszú átfutási idejének gondjával küszködik. Annak ellenére, hogy a
szerkesztő bizottság komoly erőfeszítéseket tett az átfutási idő csökkentése
érdekében, ezt a gondot nem tudtuk mego-ldani és így nem tudtunk lépést tartani a nemzetközi folyóiratokkaL Val6színüleg ez a . fő O'k a annak, hogy az
utóbbi években csökkent a folyóiratunkban történő közlés iránti igény. A hazai
biofizikai kutatóhelyektől egyre inkább c sökkenő mennyiségű cikk érkezik a
folyóirat szerkesztő bizottságához. E sajnálatos helyzeten az sém változtat,
hogy a folyóiratunkban m egjelenő cikkeket rendszeresen referálja több nemzetközi referáló folyóirat, többek között a Current Contents is.
Az Akadémia által 1977-ben átszervezett szerkesztő bizotbság azóta is változatlan összetételben tevékenykedik, tevékenységében biokémikusok és biofizikusok vesznek részt a folyóirat elnevezésének és profiljánakmegfelelően. A
folyóirat két főszerkesztője Stmub F. Bruno akadémikus és (a közelmúltban
bekövetkezett haláláig) Ernst Jenő akadémikli's. A szerkesztő bizottság tagjai:
Bot György, Damjanovich Sándor, Keleti Tamás, Rontó Györgyi, Solymosy Ferenc, Szabolcsi Gertrud, Szalay László és Tigyi Józ,sef. A techni·ka.i szel'lkesztők
változatlanul: Sajgó Mihály (biokémia) és Niedetzky Antal (biofizika).
A folyóirat eddig megjelent 15 kötetében 674 közlernény jelent meg, közülük 413 (60% ) biokémiai és 261 (400/ 0 ) biofizikai tárgyú volt. A hagyományoknak megfelelőerr rendszeresen közöltük a folyóirat olvasóinak érdeklő
désére számot tartó, újonnan megjelent ·szakikönyvek kritikai ismertetését is.
A 15. kötet 2. füzete kizárólag biofizikai anyagat tartalmaz. E füzetben közóltük a Magyar Biofizikai Társaság 1979-ben Tihanyban tartott X. vándorgyű
lésének előadá:s<kivonatait is. Az előadáskivonatok különlenyomatát a szerkesztőség megküldte valamennyi előadónark. A 15. kötet 3. füzete pedig csak
biokémiai tárgyú cikkeket tartalmaz.
NIEDETZKY ANTAL
techni-kai szerkesztő
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NEMZETKOZI
1981. VIII. 23-29.

RENDEZV~NVEK

Mexico City
VII. Int. Biophys. Congr. and III. Pan-Am. Biochem.
Congr.
Inf.: Secr., Cerrada de Popocatepetl. No 51-A, Mexico
13, D. F. Mexico.
VIII. 31-IX. 4. Freiburg
3rd Int. Symp. on Organic Free Radicals.
Inf.: GDCh. Postf. '900 440, 6. Frankfurt am Main 90.
NSZK.
Athén
'
IX. 6-12.
X. Int. Cont. on Photochemistry.
Inf.: P. M. Rentzipis, Bell Lab., I. D. 358. Murray Bill,
N. J. 07974. USA.
Kraków
IX. 7-10.
16th Ann. Meeting of the Eur. Soc. for Radiat. Biol.
Inf.: J. Huczkows'ki, Inst. of Nucl. Phys. Raziwows'k iego
152. 31-342. Krakow, Lengyelország.
IX. 7-11.
Graz
IC0-12 Stellite Meeting: Optics in Biomed. Sciences.
Inf. Secr. of the 12th Assembly of the Int. Comis•s for
Optics. Graz, Ausztria.
IX. 7-11.
Puscsino
UBLOMED V.
Inf.: A. P. Szarvazjan, Inst. of Biol. Phys. 142292 Pushchino, Mos:ökvai Terület, Szovjetunió.
IX. 9-11.
Chicago
2nd Int. Symp. on Radiopharmacology.
Inf. L. G. Colombetti, Pharm. Dept. Loyola Univ. Maywood, Ill. 60153. USA.
X.
Dubna
Az Egyesített Atomkutató Intézet berendezéseinek felhasználá•s a a biológiai kutatásban - konferencia.
Inf. Je. A. Kraszdvia, EAI, 141980 Dubna, Mosz:k vai
kerület, Szovjetunió.
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Ül82. Víi. 11.

VII. 12-14.

VIII. 14-24.

IX. 5-11.

London
5th World Conf. on Ultrasound in Medicine.
Inf.: H. P. A. 47. Belgrave Square, London, SWlX BOX.
Anglia.
Durham
Int. Conf. Biomed. Polymers.
Inf.: Keith Copeland, Biol. Engineering Soc. Lincoln's
Inn Fields, London, WC2A 3PN. Anglia.
Hamburg
10th Int. Congr. on Elech·on Microscopy.
Inf. : Der Congress Ger. Conn. Service, Dammtorstr. 12,
2. Hamburg 36. NSZK.
Hamburg
World Congr. on Med. Phys. and Biomed. Engin- 1982.
Inf.: Sekr. Med. Phys. and Biomed. Engin.
el o Hamburg Messe u. Congr. GmbH.
Pm;tf. 302360, 2. H~mburg, NSZK.
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MEGEML~KEZÉSEK

ERNST JENÖ
1895-1981
Ernst Jenő akadémikus, a magyar és a nemzetközi biofizika kiemel-kedő
tudósa 1895. április 16-án Baján született, szegénysorsú kereskedősegéd család
nyolcadik gyermekeként. Kivételes tehetsége a matematika és a természettudományok iránt már kora gyermekkorában kitűnt. 1913-han a bajai gimnáziumban letett érettségije után a Bp.-i Egyetem orvosi fakultására iratkozott
be, de harcos egyéniségére jellemzően II. éves orvostanhallgató 'k orában önként jelent1kezett katonának. 1915-ben orosz hadifogságba esett és 5 éven keresztül hadifogolyként élt, először szimpatizáns szemlélője, majd egyre aktívabb résztvevője lett a bolsevik párt harcainak. Tulajdonképpen ezekben az
években kötelezte el magát egy életl·e a kommunista eszmékkel és mozgalommal. 1923-ban a Pécsi Tudományegy,etemen szerzett diplomát és azonnal meghívást kapott Mansfeld Géza professzor intézetébe, ahol megkezdte a fogság
éveiben kiérlelt elgondolásai szerínt r endkívül eredeti tudományos munkáját
az életműködések biofizikai törvénys zerű ség ein ek kutatására. 1928-ban magántanári képesítést szerzett : ,.Az életmüködések fizikai elemei" című értekezésével. A 30-as évek elején nemze tközileg az egyik legelismertebb magyar
biológus lk utatóként tartották számon, el ső s o rba n az izomműködés és a folyadéktranszport kutatásában elért eredm ényei alapj án. Megalkuvást nem tűrő
egyéniségére jellemző, hogy 1935- ben címzetes rendkívüli tanári címet kapott,
sőt - ha az akkori rendszer által követelt kompromisszumokat telj esíti - egyetemi katedrát is felkínáltak neki. de ő 1945-ig megmaradt fiz etéstelen tanársegédi állásban. Külföldi kollégái, akik nagy érdeklődéssei olvastak, alkalmazták vagy vitatkeztak eredeti tudományo'S eredményeivet nem is sejtetté k,
hogy mindezeket a ragyogó eredményeket Ernst Jenő rendkívül mostoha körűlmények között - sokszor a mindennapi létfenntartás elemi gondjaival küzdve - szerénylaboratóriumában 2-3 lelkes é s tehetsé9es orvostanhallgató tanítványával együttdolgozva teremti meg . A fasizmus következményeként 1939ben még a fizetéstelen tanársegédi állását is elv·e szik tőle, akkor a már Nobeldíjas Szent-Györgyi Albert hívja meg szegedi laboratóriumába, hiszen ő éppen
akkortájt tervezte, hogy áttér az izom biokémiájanak vizsgálatára. Ernst Jenő
nek így jelentős szerepe lett az azóta világhírű vé vált Szent-Györgyi izomkutatási iskola elindulásában. A II. világháború utolsó éveiben munkaszolgára kényszerítve nem tudta folytatni kísérletes munkáját, de csodálattal mesélik
bajtársai, hogy a legmostohabb külső kürölmények sem akadályozták meg
abban, hogy emléleti tudományos munkálkodását ne folytassa.
Az 1944-es felszabadulás idején szökött és halálra keresett munkaszolgalatos volt. Egyéni problémáival mit sem törődve azonnal hozzálátott a magyar
tudományos élet újjászervezéséhez, 1945-ben, amikor számos magyar vezető
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értelmiségivel együtt belépett a Magyar Kommunista Pártba, ezt a hírt egy
napon közölte a Moszkvai Rádió és a BBC is, mint a magyar értelmiség soraiban bekövetkezett jelentős fordulatot.
A felszabadulás utáni években mint híres agitátort láthattuk, aki az értelmiségí filozófiai vitaformáktól a bányászoknak tartott ismeretterjesztő elő
adásokig mindenhol ott van, tanít, érvel, nevel, lelkesít.
1945-től 1972-ig vezette a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetét, melyet mindjárt működése elején szervezett át orvosi fizikából biofizikává, megelőzve ezzel számos fejlett nagy országot. Az 50-es évek elején
kialakította a Pécsi Biofizikai Kutatóiskolát, megszervezve az MTA Biofiúkai
Tanszéki Kutatócsoportját is, mely a magyar biofizika kifejlesztésének bázisa lett.
A nemzetközi biofizikai társaságok megalakulása időszakában az elsők
között szervezte meg a Magyar Biofizikai Társaságot 1961-ben, melynek megalakulásától elnöke, majd 1969-től haláláig tiszteletbeli elnöke volt.
1961-ben jelentős szerepe volt a Nemzetközi Biofizikai Unió létrehozásában, két periódusban e S:l!ervezet tanácsának tagja volt. Létrehozásától betöltötte az MTA Biofízikai Szakbizottságának elnöki tisztét. E testületnek is nagy
szerepe volt és van a magyar biofizikai tudomány létrehozásában és irányításában.
Megindulása óta egyik fősz.enkesztője az MTA Acta Biochimica et Biophysica című folyóiratnak.
Az MTA 1946-ban rendes tagjává választotta, jelentős munkát végzett az
Akadémia átszervezésében és a biológiai osztály megszervezésében, melynek
éveken át titkára volt.
Tudományos és politi·k ai .szervező munkája meUett sohasem hagyta el a
laboratóriumát és élete végéig kitartó rendszeres tudományos munkás maradt.
Tudományos munkásságának legfontosabb területe az izomműködés kapcsán az élő anyagban ·előforduló tízi·k ai jelensége k elemzése. Az izomműködé s
biofízikájának szám os területén végzett úttörő és . maradandó eredményű vizsgálatokat: a térfogatcsökkenés és ingerület összefüggése, a K- Na-csere, a kötött víz és kötött K kérdésében, a mechanikus feszülés és polymer kristályosodás mechanizmusának felderitésével, az ingerület félvezető hipotézisének kidolgozásával. Munkásságának másik jelentős területe a transzportfolyamatok
fizikai alapjainak a víztranszport törvényszerüség~nek és a thermoozmozis
és thermodiffúzió biológiai szerepének kidolgozása.
Tudományos munkásságát 3 monográfia és 200 tudományos dolgozatban
publikálta. Biofizika tankönyve 3 kiadást ért meg és generációk tanultá:k belőle a modern biofizika alapjait.
Tudományos, tudományszervező és politikai munkáját a Magyar Népköztársaság kormánya nagyra értékelte, ezért · 1948-ban Kossuth-díjjal, 1953ban és 1955-ben a Munka Erdernrend arany fo}wzatával, 1956-ban a Kossuthdíj II. fokozatávaL 1965-ben Semmelweis Em1ékéremmel, 1970~ben újra a
Munka Érdemrend arany fokozatával és Felszabadulási Jubileumi Emlékéremmel tüntették ki. 1971-ben megkapta a Pécsi Orvostudományi Egyetem Pro
Universitate Emlékérmének arany fokozatát. pgyancsak 1971-l;>en az MTA
Elnöksége a Pécsi Orvostudományi Egyetem Biofizikai Kutatócsoportja vezetőjeként neki adományozta az 1971. évi Akadémiai Aranyérmet, kiemelkedő
tudományos és oktató munkájának elismevéséül. 1975-ben a Munka Vörös
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Zászló Erdernrendjét kapta és 1980-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetem díszdoktorává avatta.
Ernst Jenő egész életében töretlenül és állhatatosan harcolt a valódi tudomány fejlesztéséért, az alapvető lényeges eredményeknek a divatos látszateredményekkel szembeni megbecsüléséért, munkatársaival, kollégáival szemben is mindig magas 'k övetelményt állított, de erre megvolt minden erkölcsi
alapja, hiszen 85 éves korában is a laboratóriuma melletti - szerzetesi cellához hasonló - szebájában reggel fél 5-től kezdve ,s zakadatlanul dolgozott. Alig
pár héttel halála előtt fejezte be a tudományos kutatással kapcsolatos kritikai
megjegyzéseit tartalmazó könyvét és adta a kiadóba "Tények és szövegek"
címen; utolsó egészséges napjaiban készítette el ezen Értesítő "Bevezető"
sorai t.
Ernst Jenő halálával a magyar tudományos élet igen eredeti, színes, nagy
egyéniségét, a magyar biofizika élő klasszikusának elvesztését gyászoljuk.

TIGYI JÖZSEF
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SZIGE'l T GYÖRGY
1905-1978.
Szigeti György akadémikus 1978. november
20-án elhunyt. Benne a magyar szilárdtestfizikai
kutatás, ezen belül is elsősorban a félvezető fizika
élenjáró kutatót és hosszú éveken keresztül a kutatá:s különböző területein működő irányítót, tanácsadót vesztett el.
Pályafutását 1926-ban az Egyesült Izzólámpa
és Villamossági Rt.-nál kezdte, ahol gazkisülésekkel foglalkozott, majd érdeklődése a fénykeltés
más módszerei felé fordult; részt vett a hazai fénycsőfejlesztésben, nagynyomású gáz:kisülőlámpák
hazai megvalósításában és nevéhez fűződik az
elektrolumineszcencia jelenségének hazai tanulmányozása; világviszonylatban az első elektrolumineszcencia fényforrásra vonatkozó szabadalom az ő
nevélfez fűződik.
Lumineszcenda és félvezető kutatá:sa terén elért kimagasló eredményeit
mind a haz·ai, mind a nemzetközi műszaki tudomány számos kitüntetéssel és
tisztség elnyerésével jutalmazta. Az MTA rendes tagjává választotta, egy idő
ben főtitkárhelyettese, és az elnökség tagja volt; a Magyar Népköztár,s aság
Kossuth-díjjal és a Magyar Népköztársaság ZászlórendjéveL valamint a Népköztársasági Érdemrend és a Munka Érdemrend arany fo·k ozatával jutalmazta.
Számos belföldi és külföldi szakmai egyesület és társaság választotta tisztségviselőjévé ill. tiszteletbeli tagjává. Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulatnak
hosszú éveken keresztül alelnöke, majd főtitkára , később pedig elnöke volt.
1976-tól pedig a társulat tiszteletbeli elnöki funkcióját töltötte be. Mint az
ELIT főtitkára, ő elnökölt 1961. március 6-án a Magyar Biofizikai Társaság
alakuló ülésén az MTA felolvasótermében, majd haláláig e társaság tiszteletbeli elnöke volt.
Számos külföldi tudóstársaságnak is tagja ill. tisztségviselője volt; így az
Indiai Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, az Európai Fizikai Társulat
tiszteletbeli tagja és alelnöke, az Angol Fizikai Társaság tagja, a Nemzetközi
Világítástechnikai, valamint Nemzetközi Vákuumtechnikai Bizottságok vezető
ségi tagja.
A Műszaki Fizikai Kutatóintézet igazgatójaként sokat tett az alaptudomány és a műszaki alkalmazás megbonthatatlan egységének fejlesztése terén,
s erre nevelte a fiatal nemzedékeket is.
Emlékét tanítványai és munkatársai megőrzik és útmutatása alapján folytatják azt a tevékenységet, amelyet Szigeti György akadémikus kezdeményezett.
1

SCHANDA JANOS
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ll ORVÁTH IMRE
1926-1979
Horváth Imve Hódmezővásárhelyen született.
Alkotó erejének és aktivitásának teljességében,
szülőhelyétől míndössze 25 km-re hunyt el Szege~
den rövid, de sok szenvedés után. Elvesztése nagy
veszteség a szegedi egyetemnek, amelynek 'botanikai tanszékét vezette több mint másfél évtizeden
át és amelynek füvészkertjét nagy szeretettel és
hozzáértéssel bővítette és szépítette, ezzel Szeged
népének is maradandó emléket hagyván.
Horváth Imre nemcsak kíváló kutató és oktató volt, de kiemelkedő érdemei voltak a tudomány szervezé&ében is. A KGST tudományos
együttmüködésbe a hazai fotoszintézisseJ foglalkoző intézményeket kezdettől bevonta. Ezek a kapcsolatok részben az ő ösztönzésére terjedtek el má:s
közelálló tudományterületekre . Nehéz lenne felsorolni mindazt a sok akadémiai, egyetemi és társadalmi bizottságet és testületet, amelynek vezetője vagy
tagjaként működött. Alapító tagja · volt a Magyar Biofizikai Társaságnak is
és a társaság országos elnökségében hosszú éveken át tevékenykedett, 1961-től
1966-ig mint társaságunk titkára, majd 1972-ig mint elnökségi tag.
Tudományos munkájának gerincét fotoszintézis vizsgálatai képezték. A
biológiai tudományok doktoraként a szegedi egyetemen jelentős akadémiai
munkacsoportot alakított. Céltudatosan fejlesztette és korszerűsítette a tudományos kutatás eszközeit. A füvészkertben az általa lé-tesített fitotron adott
otthont a kutatások egy részének. Csak csodálni lehetett azt az energiát é s
szeretetet, amellyel a Tisza kutatása felé fordult. Ebbe az igen l(o,m plex tevékenységbe számos egyetemen kivüli szakembert is bevont. RendszeTesen szervezett ankétokat és kiadta a Tiscia folyóiratot, amely elhunytakor a 14. évfolyamba lépett.
Horváth Imre csendes, halkszavú ember volt, de akik ismerték őt közelebbről tudták róla, hogy konokul szívós, kitüzött céljaitól nehezen eltéríthető. Tudták róla azt is, hogy nem ismer fáradságot, ha a munka megszervezéséről, feltételeinek megteremtéséről van szó. Életműve megmaradt és őrzi emlékét, azokkal együtt, aik iket körébe vont és akik alkotásainak reszesei volták.
TOMBÁCZ ERZSÉBET
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CARAMVÖLGYI MIKLÓS
1932-1980
Súlyos veszteség érte a biofizika művelőit, elsősorban a sikerekben gazdag, nagy hagyományoikkal rendelkező magyar izomkutató iskölát. Tragikus
hirtelenséggel, alkotói teljében, 1980. április 15-én elhúnyt dr. Garamvölgyi
Miklós címzetes egyetemi tanár, a biológiai tudományok 1doktora, a Magyar
Testnevelési Főiskola Tudományos Kutatóintézetének tudoniá'hy,os tanácsadója,
Dobozon született, iskoláit Dobo·zon, Újvidéken és Budapesten végezte.
1954-ben kapott biológia-kémia szakon tanári okl,e velet a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemen, 1959-ben szerzett egyetemi doktorátust.
Töretlenül felfelé ívelő tudományos pályáját a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Biofizikai Intézetében kezdte Ernst Jenő akadémikus irányítása mellett, aki érdeklődését a harántcsíkolt izom struktúrája és működése felé irányította. Felismerte és kísérletileg igazolta, és ez tudományos munkásságának
egyik jelentős lépése, hogy a harántcsíkolt izom legkisebb működési egysége
a szarkomér. 1961-ben védi meg kandidátusi értekezését, 1966-ban pedig a
biológiai tudományok doktora lett a Harántcsíkolt izom struktúrája funkcionális szempontból c. értekezésével, 1968-ban Budapestre kerül az Orvostovábbképző Intézetbe, ahol 1969-ben docenssé nevezték ki. 1973-tól a Magyar Testnevelési Főiskola Tudományos Khtatóintézetének munkatársa.
Összesen mintegy nyolcvan 1k öeJeményben foglalkozott a : harántcsíkolt
izom biofizi:kájával. Közülük is kiemelkedik a K. Laki szerkesztésében megjelent Centractile Proteins and Muscle c. monográfiában írt fejezet: The functional morphology of muscle, amely leglényegesebb tudományos eredményeinek és az izomműködésről vallott elképzelésének kifejtését tartalmazza. Mindig fontosnak tartotta és hangsúlyozta az ultrastruktúra eredmény.e inek összekapcselását az izom mechanikus tevékenységéveL a kontrakcióvaL A megírt
fejezet ennek szép példája.
Rendszeresen részt vett a tudományos kongresszusok munkájában, a biofizika oktatásában, j-elentős tudományszerve<?ési tevékenységet is folytatott.
Számos társaságnak volt tagja, aktívan közremüködött különböző akadémiai
bizottságokban; hosszú ideig tagja volt a Tudományos Minösítő Bizottság
kisérleti biológiai szakbizottságának, valamint a Testnevelési Tudományos Tanács elnökségének.
A magyar biofizika egy kiemelkedő egyéniségét vesztette el, halála súlyos
veszteség.
BELAGYI JÓZSEF
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13. SZER VEZETI KÉRDÉSEK

A MAGVAR BIOFIZIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABALYZATA
1.§

A Társaság címe
Magyar Biofizikai Társaság. A Magyar Biofizikai Társaság a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetség"éneik tagegyesü1ete, amely az MTA
Biológiai Tudományok Osztályával, valamint az MTESZ tagegyesületeivel szeros együttműködésben fejti ki tevékenységét.

A Társaság neve:
Oroszul: Vengerszkoe bíofizicseszkoe obscsesztvo.
Angolul: Hungarian Biophysical Society.
Franciául: Société Hongroise de Biophysique.
Németül: Ungarische Biophysikalis·che Gesellschaft.
A Társaság S2lékhelye: Budapest.
Müködési területe a Mag yar Népköztársaság, hivatalos nyelve magyar.
Pecsétje köriratban: Magyar Biofiúkai Társaság, Budapest, 1961.
2. §

A Társaság a magyar biofizi,k usok és a határterületi tudományokkal foglalkozók önkéntes egyesűlése, amelynek célja a biofizikai művelődés előbbrevitek
társadalmi úton, szocializmust építő hazánkban.
a) a biofizikai kutatá<s ápolása és fejlesztése,
b) a hicfizikai aktatás előmozditása,
c) a biofizika alkalmazáEának előmozditása,

d) a feladatokat érintő elvi szervezési és világnézeti kérdések figyelemmel
kísérése, illetőleg propagálása.
e) a biofizikus hivatás erkölcsi és anyagi megbecsülésének előmozditása.
A biofizika egyes területeinek fokozott fejlődése érdekében a Társaság keretén belül szekciók alakulhatna:k, amelyek tevékenységüket a Társaság szervezeti egységeként, az elnök·ség felügyelete alatt, az Alapszabályban foglalt
feltételek szerint, önállóan szervezik. A szekciók munkáját az elnök és titkár
irányítja.
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3. §
A Társaság uagyona, jövedelme

A Társaság jövedelmét a

következők

biztosítják:

a) rendes és pártoló tagok fizetendő tagsági díja,
b) MTESZ-támogatás,
c) egyéb adományok.

A rendes tag tagsági díja évi 60 Ft, nyugdíjasok és egyetemi hallgatóké ev1
közgyűlés megváltoztathat A Társaság megszűnése esetén
vagyonáról a közgyűlés, illetve az MTESZ Végrehajtó Bizottsága dönt.
A Társaság éves költségvetés alapján működik A tervszerű felhasználásért a
főtitkár a felelős.

10 Ft, amelyet a

4.§
A Társaság

működése

A 2. §-ban megadott célok megvalósítása érdekében a következő rendezvényeket szervezi:
a) Előadások, tudományos beszámolók, vitaestek,
b) Kollokviumok a biofizika ~yes ágaiban elért eredmények ismertetése,
illetve megbeszélése céljából.
c) Vándorgyűlés a tagok munkásságának ismertetése és a munkaterűle
ten dolgozó tagtársak kapcsolatának elősegítése, valamint a legutóbbi
hazai és külföldi fejlődés áttekintése céljából.
d) Kongresszus hazai, illetőleg külföldi résztvev6kkel, a legjelentősebb
új eredmények megbeszélése.
e) Ankétok: állásfoglalás a szakmát érintő valamennyi szakkérdés ben, továbbá kapcsolattartás az Eötvös Loránd Fizikai TársulattaL ezenkívül
a magyar biológiai társaságokkal a Biológiai Társaságok Koordinációs
Bizottsága közreműködésével.

5.§
A Társaság tagjai
a) Rendes tagok, olyan, a biofizi'kának, illetve határterületnek művelésében

tevékenyen résztvevő magyar állampolgár szakemberek, akik a Társaság
alapszabályait kötelezően elismerik magukra nézve, és akiket a Társaság
tagjai körébe felvesz. Megala,k ulás után új tagot két tag javasolhat az elnökségnek taggá való felvételre.
b) Tiszteletbeli tagok olyan hazai vagy az MTESZ Végrehajtó Bizottságának
hozzájárulásával olyan külföldí állampolgárok, akiket az elnökség egyszerű
többségének ajánlása alapján a közgyűlés megválaszt
c) Pártoló tagok olyan jogi és természetes személyek, akik a biofizikának hazánkban való előbbrevitele céljából csatlakozni kívánnak és akiket az elnökség pártoló tagul felvesz, és akik a pártoló tagsági díjat fizetik.
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6. §
A rendes tagok jogai
a) A közgyűlésen véleménynyilvánítás bármilyen, a Társaságat érintő kérdésben.
b) J avaslattéteL
c) Választás és megválaszthatóság, valamint a köz,gyűlésen a szavazás.

d) A Társaság tudományos rendezvényein való részvétel.
e) A Társaság által nyújtott kedvezményekben való l'észesedés.

7. §
A rendes tagok kötelessegei
a) saját munkaterületének művelése,

b) a Társaság határozatainak végl'ehajtása,
c) a tagsági díj fizetése.

8. §

A. tagság

megszűnése

A tagság

megszűnik:

a) halál (jogi személyeknél

megszűnés),

b) kilépés,
c) törlés.
d) kizárás esetén.

A tag kilépési,szándékát írásban kell közölni az elnőkséggeL A tagság megszűnése utáni hónap kezdetével megszűnik a tagdíj fizetésének kötelezettsége
is. Elveszti tagságát az elnökség határozata alapján az a tag, aki kétéves vagy
annál nagyobb tagsági díj hátralékát ismételt felszólításra sem rendezi. Kizárható az a tag, aki megsérti a Társaság alapszabályait vagy akinek ténykedése ellentétbe kerül a Társaság célkitűzéseivel. Kizárható az a tag, akit bűn
cselekmény miatt jogerősen elítéltek. A kizárásról a kiküldött bizottság által
lefolytatott tárgyalás után az elnökség dönt, kétharmados szótöbbséggel. A kizárt tag a közgyűléshez fellebbezhet, de ennek nincs halasztó hatálya.

9. §
A Magyar Biofizikai Társaság

intéző

szervei

a) a közgyűlés,

b) az elnökség,
c) az ellenőrző bízo.t tság,
d) az ügyvezető elnökség, amely az elnökből, alelnökből, főtitkárból áll, és
tanácskozási joggal részt vesz az ellenőrző bizottság elnöke.
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10. §

A

közgyűlés

A Társaság rendes és pártoló tagjaiból tevődik össze. A közgyűlés a Társaság
elvi irányításának az elnökség munkájának és az ellenőrzésnek legfőbb szerve.
A közgyűlést háromévenként kell összehívni, tisztújító közgyűlést ötévente kell
tartani. Össze kell hívni ezenkívül a közgyűlést, ha az elnökség fele vagy a
rendes tagok legalább egyharmada kéri.
A közgyűlés küldöttközgyűlésként (azonos feladat- és hatáskörrel) is öszszehívható, amely választott küldöttekből áll. A küldötteket a szekciók szavazati joggal rendelkező tagjai választják. Számukat és megválasztásuk médjában szavazati joggal rendelkező tago·k számának megfelelően az elnökség
határozza meg. A ·k üldötteken kívül a ·küldött!közgyülésen szavazati joggal
vesznek részt az elnökség tagjai és a jogi személy tagok egy-egy képviselője.
Tanácsko.záJsi joggal részt vehetnek a Társaság más tagjai is.

A

közgyűlés

feladatai

a) A Társaság alapszabályainak megállapítása vagy módosítása, a jelenlévő,

szavazati joggal rendelkező ta~ok kétharmados többsége alapján.
b) Jelölő biz;ottság javaslata alapján az elnökség tagjainak a 11. § sz~rinti
megnevezésében, valamint az eHenőrző bizottság t<
a gjainak megválasztása,
vagy újraválasztása titkos szavazással, egysz.erű ·szótöbbséggel.
c) Az eln()kség által benyújtott, az elmúlt idös.zatkról szóló beszámoló, valamint a felmentés megtagadása.
d) Olyan indítványok tárgyalása, amelyek legalább 3 nappal a közgyűlés előtt
megérkeztek a Társaság főitkárához.
e) A közgyűlés összehívása a kitűzött időpont előtt 15 nappal, a tagokhoz kiküldött értesítés alapján történik. A közgyűlés határozatképes, ha a tagoknak 50% -a megjelent; amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, 30 na-

pon belül ugyanazon tárgysorozattal összehívott közgyűles a megjelentek
számára való tekintet nélkül határozatképes.
f) A ·közgyűlés dönt azokban a kérdésekben, amelyeket a jogszabály vagy
alapszabály a hatáskörébe utal.
g) A közgyűlésről szabály·szerűen hitelesített, a jelenlévőket név szerint feltüntető j<egyzőkönyvet kell vezetni.
11. §

Az elnökség
Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, a főtitkár, valamint 8 elnökségi tag,
továbbá a szekciók elnökei és titkárai. Meghívottként részt vesz az ellenőrző
bizottság elnöke. Az elnökség határozatát nyílt •s zavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenl6ség esetén az elnök dönt.
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Az elnökség feladatai
a) két közgyűlés között a Társaság mínden ügyének intézése, kivéve amit az
alapszabály kizárólagosan a közgyűlés hatáskörébe utal.
b) az elnökségi ülések között az operatív feladatok intézése az einökre és ügyvezető elnökségre hárul, akik tevékenységükről kötelesek beszámolni a legközelebbi elnökségi ülésen.
c) Elnökségi ülés szükség szerint legalább euente négyszer hívandó össze, de
össze kell hívni, ha az elnökség tagjainak fele kéri.
12. §

A függetlenített apparátus feladata a szervező- és adminisztratív munika végzése. Az apparátus murrkájáért a főtitkárnak, végső soron az MTESZ főtitká
rának felelős .
13. §

Az

ellenőrző

bizottság

A közgyűlés által választott 3 tagú ellenőrző bizottság ellenőrzi a Társaság
alapszabály szerinti működését, és a rendelkezésre á1ló anyagi eszközök tervszerű felhasználását. Az ellenőrző bizottság tevékenységéről a közgyűlésnek
számol be.
14. §

Azokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály nem szabályoz, a vonatkozó
jogszabályok és az MTESZ alapszabálya az irányadó.

15. §
A Társaság felügyeletét az MTESZ Végrehajtó Bizottsága az MTESZ
Bizottsága közreműködésével látja el.

Ellenőrző

16. §
Jelen alapszabályt az 1978. évi tisztújító közgyűlés elfogadta. Életbe lépett
1978. december 15-én.
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TAJI:KOZTATó A TARSASAG MASODJK 10 ÉVÉNEK
RENDEZVÉNYEIRÖL •
Megalak11~t ?,\2;·

MBET Orvo-Si-Biológiai Ultrahang Szekciója.
1972. február 4. Bv.dapest Magyar Tudományos Akadémia.
Ismertetés megjelent:
Az MBFT Értesítője (4) ·1972. 125-127.

5.

közgyűlés

1972. június 12. Budapest, Országos Onkológiai Intézet.
Anyaga megjelent:
Az MBFT Értesítője (5) 1975. 13-20.
Megalakult az MBFT Sugárbiológiaí Szekciója.
1973. február 26. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia.
Ismertető megjelent:
Az MBFT Értesítője (5) 1975. 69-74.

VII.

vándorgyűlés

1973. május 31-június 2. Tihany, Biológiai Kutató Int.
A referátumol) ki vo patai és a kiselőadá,sok címei:
Az MBFT Ért~sítője (5) '1975. 33-51 .
Az előadások kivonatai angolnyelven :
Acta Biochim. et Biophys. 8. 183-214. (1973).
Megalakult az MBFT Orvosi Fizikai Szekciója.
1974. június 27. Bud<;~.pest.
Ismertetés megjelent ;
Az MBFT :E:rtesítöje (5) 1975. 74-76.

VIII. vándorgyűles (közösen az MBKT-val)
19,75. augusztus 27::-30. DebreG;,en, Orvostudományi Egyetem.
Plenáris előadások' és a kiselőadások - posterek - cím ei:
Az MBFT Értesítője (6) 1978. 17-36.
Az előadások - posterek - kivonatai angol nyelven:
Acta Biochim. Biophys. 11. 143-236. (1976) .
6.

közgyűlés

1975. augusztus 30. Debrecen, Orvostudományi Egyetem.
megjelent:
Az MBFT Értesítője (6) 1978. 11-15.

Jegyzőkönyv

A biofizika oktatásáról (elnökségi ülés)
1976. június 24. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia
Anyaga megjelent:
Az MBFT Értesítője (6) 1978. 75-80.

* Az
Értesítője
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első

-

10 év rendezvényeinek
1972" 131-133. oldalán.

áttekintő időrendi

felsorolását lásd: "Az MBFT

7. (vendkívüli) közgyűlés
1977. február 21. Magyar Tudományos Akadémia.
Ismertetés megjelent:
Az MBFT Értesítője (6) 1978. 16.
A Magyar Biofizikai Társaság az MTESZ tagegyesülete lett :
1977. április 24~én az MTESZ 12. közgyűlésén.
IX. vándorgyűlés (közösen az MBKT-val és a MÉT-tal)
1977. június 30-július 2. Pécs, Orvostudományi Egyetem.
Plenáris előadás, referátumok kivonatai, kiselőadások és posterek címei:
Az MBFT Értesítője (6) 1978. 37-70.
Az előadások-posterek kivonatai angol nyelven:
Acta Physiol. 52 95-304. (1978).
Neurobiológiai iskola.
1977. szeptember 26-október 1. Visegrád.
Ismertetés :
Az MBFT Értesítője (6) 1978. 82-83.
8.

közgyűlés

1978. december 15. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia
Anyaga megjelent:
Az MBFt' Értesítője (7) 1981.
Az MBFT Orvosi Fizikai · Szekciója keretében megalakult az Ikonográfiás
munkacsoport.
1979. június 26. (Elnökségi hozzájárulás.)
Ismertető megjelent:
Az MBFT Értesítője (7) 1981.
vándorgyűlés

X.

1979. szeptember 20-22. Tihany, Biológiai Kutató Int.
A referátum ok kivonatai és a 'kiselőadások cím ei:
Az MBFT Értesítője (7) 1981.
Az előadások kivonatai angol nyelven:
Acta Biochim. et Biophys. 15. 111-159. (1980).
9.

közgyűlés

1980. december 15. Budapest, MTESZ-székház.
megj elen t :
Az MBFT Értesítője (7) 1981.

Jegyzőkönyv

XI.

vándorgyűlés

1981. július 5-8. Szeged, MTA SZBK.
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TEV~KENYS~GUNK

AZ MTESZ-BEN

1978-1980
Az utóbbi két évben társaságunk az MTESZ keretében fejtc:·ae ki aktivitását a hazai "biofizikai művelődés előbbre vitele" érdekében. Alapszabályunk
idézett célkitűzésének megvalósítása az MTESZ keretei között megfelelő támogatásra talált, társaságunk pedig egyre inkább bekapcsolódott azokba a közös
ügyekbe, amelyek az MTESZ központi szervei részéről indultak el, és amelyek
a tagegyesületek támogatásával valósulhatnak meg. Társaságunk az alábbi állandó ill. ad hoc bizottságokban képviseltette magát, ill. e bizottságok munkájában vettünk áktívan rész·t.
MTESZ Díjbizottság

Rontó Györgyi

MTESZ Nemzetközi Kapcsolatok

Niedetzky Antal

MTESZ Budapesti

Intéző

Bizottság

Gidálí Júlia

MTESZ Központi Gazdasági Bizottság

Góliánné Bartha Klára

MTESZ Központi Oktatási Bizottság
pályaválasztási munkabizottság

Györgyi Sándor

Tájékoztatási Tudományos Társaság

Gundy Sarolta

Közművelődési

Fidy Judit

Bizottság

MTESZ Országos Elnöksége mellett
működő Gyógyszeripari
Koordinációs Bizottság
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főtitikár

Rontó Györgyi

A TÁRSASÁG TAGJAINAK KITUNTETt:SEI*
(1978-1980)
Adám György
Bertók Lóránd
Biczó Géza
Bodó Katalin
Cseh Edit
Csillik Bertalan
Damjanovich Sándor
Ernst Jenő
Guba Ferenc
Holland József
J obst Kázmér
Joóné Fónagy Anna
Károlyi Géza
Keszthelyi Lajos
Kopa János
Kutas Vera
Marx G;'y'örgy
Salánki J án os
Straub F. Brunó
Szabó László
Szentágothai J án os
Szentesi István
Tigyi József

Tigyi Józsefné
Turi Lstvánné
Várkonyi Zoltánné
Victor Agoston

Munka Érdemrend arany fokozata
Munka Érdemrend ezüst fokozata
ELFT "Bródy Im11e" díja
Az Egészségügy Kiváló Dolgozója
Kiváló Munkáért
Magyar-Szovj.et Műszaki és Tudományos
Együttműködés Emlékplakett
Munka Érdemrend arany fokozata
Pécsi OTE díszdoktora
Jancsó Miklós Emlékérem
Kiváló Orvos
Munka Érdemrend arany fokozata
Kiváló Dolgozó
Kiváló Munkáért
ELFT Érme
Kiváló Munkáért
Munka Érdemrend ezüst fokozata
Apáczai Csere János díj
MSZBT aranykoszorús jelvény
Szegedi OTE diszdoktora
MSZBT aranykoszorús jelvény
Pécsi OTE díszdoktora
Az Egészségügy Kiváló Dolgozója
Munka Érdemrend arany fokozata
Pro Universitate Emlékérem (POTE)
A Magyar Gyógyszerészeti Társ.
Cholnoky László emlékérem
Kiváló Munkáért
MTESZ·díj
Munka Érdemrend arany fokozata
Kiváló Munkáért
Kiváló Munkáért

1978
1979
1978
1978
1980
1979
1980
1980
1980
1979
1978
1980
1980
1979
1980
1980
1979
1980
1980
1980
1980
1980
1979
1979
1980
1980
1978
1980
1980
1980

• Az összeállítás az 1980. novernber 10-i körlevéire érkezett vál•a szok a.Lapján készült.
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HfR EK
Örömmel jelentjük, hogy
RONTÖ GYÖRGYIT, Társaságunk főtinkárát az egészségügyi miniszter 1980. július
a Semmelweis OTE Biofizlikai Intézetébe egyetemi tanárrá neV€zte ki;
ADAM GYÖRGYÖT, a Társaság tagját az MTA 1979. évi közgyűlése rendes taggá,
TlGYI JÖZSEFET, a MBFT elnökét 1980-tól a Biológiai Osztály elnökévé válaJS2ította;
ERNST JENÖT, a Társaság tisztele~beli elnökét, és
SZENTAGOTHAI JÁNOST, a Társaság alapító tagját a Pécsi Orvostulományi Egyetem,
STRAUB, F. BRUNÖT, a Társaság alapító tagját a Szegedi Orvos tudományi Egyetem
1980-ban díszdoktorává fogadta;
TIGYI JOZSEFET a Román Biofizikaj Társaság 1979-ben tiszteleti tagjává vá.\.asztotta;
BOZÖKY LÁSZLÖT, az MBFT elnök&égének tagját a Magyar Radiológus Társaság X.
kongres~zusa 1980-ban kimaga-sló munkáját elismerő oklevélle l köszöntöM:e;
GREGUSS PÁLT, Társaságunk tagját a KGST orvos-biológÍJai műszeregyezmény koordinációs központja o·k levéllel tüntette ki 1980-ban;
TIGYI JÖZSEF 1978-tól az IUPAB 01ktat<isi és fejlesztési bizottságánélJk elnöke, 1980-tól
az ICSU föbizottságának és állandó pénzügyi bizottságának tagja lett.
l-től

Sajnálattal jelentjük, hogy
AUJESZKY LÁSZLO, Társaság unk volt elnökségi tagja,
ERNST JENÖ, Társaságunk elnöke, majd tiszteletbeli elnöke,
GAZSÖ JÖZSEF,
. GARAMVÖLGYI MIKLOS,
GESZTI OLGA alapító tagok,
HORVÁTH IMRE, az MBFT volt titkára,
KESZTYŰS LORÁND, a Társaság ·a lapító tagja, és
SZIGETI GYÖRGY, tiszteletbeli elnökünk
az elmúlt
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időszakban

elhunytak.

Hazank nyolcadik kobaltágyúja.t avatták fel 1980. november 4-h ünnepélyes keretek között Szegeden, a Radiológiai Klinikán. A Picker gyártmányú,
votációs besugárzásokra is alkalmas kobaltágyú további két Picker kobaltágyúval együtt Weiss Imré magyar számiazású főmérnök közbenjárására a
párizsi CGR-MeV cég ajándéka. Teljes felújítást a Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete végezte, s 90 TBq aktivitású szovjet 60 Co sugárforrással
betöltve állította fel a klinika területén épített új beton bunkerben.
A magyar egészségügy e korszerű újabb mélyterápiás létesítményét, ahol
2 biofizikus is dolgozik, rákapcsolták az Ovszágos Onkológiai Intézet által
irányított Számítógépes Országos Besugárzástervezési Hálózatra is.
Új Ultrahang Reszleg működik 1980. november 1. óta a Semmelweis OTE
Radiológiai Klinikáján, amely egy Picker Echoview 801 típusú gray-scale ultrahangberendezéssel dolgozik. Az elmúlt két esztendő alatt több mint 3500
vizsgálatot végeztek az egyetemi klinikáknak, ill. egyéb budapesti és vidéki
kórházaknak Művelik a teljes hasi ultrahang-diagnosztikát (máj, epeutak,
pancreas, vese, kismedence stb.) mind felnőttekné!, mind gyermekeknél, ilL
csecsemőknéL Egy éve végzik a pajzsmirigy, emlő, és újszülött agyi ultrahangvizsgálatokat is. A gray-scale echográfia szervesen illeszkedik a Radiológiai
Klinika egyéb diagncsztikus tevékenységébe, kapcsolódva a hagyományos
röntgen-, izotóp- és angiográfiás vizsgálatokhoz.

CíMTÁJÉKOZTATó
Ezúton is közöljük Tagtársainkkal, hogy a Magyar Biofizikai, a Magyar
Biokémiai é s a Magyar Biológiai Táfls·a ság közös titkársága (Újhelyi Györgyné
egyesületi titkár) a MTESZ székházában : Budapest V ., Ko·s suth Lajos tér 6-8.
III. emelet 331. szebában van .
1372 Bp. Pf.: 451.
Levélcíme :
Telefonszáma : 119-834
MNB szám: MTESZ 232-90171-2494.
(Az átutalásoknál kérjük feltüntetni a jogcím mellett a Társaság kódjeiét is:
32/ MBIT.)
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A MAGYAR BIOFIZIKAI TARSASAG 1980-BAN MEGVALASZTOTT
VEZETÖS~GE

(9.

közgyűlés,

Budapest)

Jó~sef

Elnök:

Tigyi

Alelnök:

Damjanovich Sándor

Főtitkár:

Rontó Györgyi

Ellenőrző

Bizottság elnöke:

Elnökség tagjai :

Bozóky László
Dézsi Zoltán
Guba Ferenc
Hernádi Ferenc
Keszthelyi Lajos
Niedetzky Antal
Révész Pál
Salánki János
Schubert András
Szalay László
Sztanyik B. László
Tarján Imre

A szekciók mindenkori elnökei és titkárai tagjai az elnökségnek (1. 5. fejezet).
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A Magyar Biofizikai Tórsasóg tagnevsora•
1. Achátz Imre
tud. mtárs
2. Aczél Klára
3. Ado·r ján Perenené
nukleáris ügyintéző
4. Antal Sára
tud. mtárs
5. Aradi Ferenc
tanársegéd
6. Adám György
ak.adém1kus
7. Ba János
szakorvos
8. Bagdyné Bölöni Erzsébet
•tud. fun.társ
9. Bagyinka Csaba
fizikus
10. Bajusz 'tamásné
adjulllktus
11. Sz. Balázs Marg.i t
tanársegéd
12. Ballay László
tud. mtárs
13. Balogh József
alorvos
14. Banczerowski Januszné
főelőadó

15. Barabás Klára
fizikus
16. Barsi Miklós
programozó
17. Baumann Miklós
adjunktus
18. Bácsy Zsolt
19. Báthori Edit
tud. mtárs
20. Báthori György
tanársegéd
21. Belágyi józsef
docens
22. Benedikt Mihály
adjunktus

1965

POTE Bio,fii.zikai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.

1973

s

1979
OF
1973

s

1966
1969
1972
UH
1973

s

1974
1975
1977
1974
OF
1973
UH
1969
OF
1974
1974
1961
1966
UH
1973
1980
OF, UH
1961
1978

1125 Bp., Mérő u. 20. II.
GAMMA Művek
1119 Bp., Fehérvári út 85.
Orsz. Sugárb1ológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
POTE Elméleti Közp. f..abon
7624 Pécs, SZiigeti út 12.
ELTE ÖsszehrusonJító Élettani T.
1088 Bp., Múze:um krt. 4/a.
Schöpf Merei Agost Kórház
1092 Bp., Bakáts tér 10.
Orsz. Sugárbiológiilli K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
MTA SZBK Biofizikai I-nt.
6701 Szeged, Odesszai krt. 62.
6723 Szeged, Tarján lt. 522 II. 9.
DOTE Biofizikai Int.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Orsz. Sugárbiológia·i K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
1126 Bp., Királyhágó u. 1.
MTA Természettud. II. Főoszt.
1051 Bp., Münnich F. u . 7.
MTA SZBK Biofi.zik•a i Int.
6701 Szeged, Odesszaii krt. 62.
Volán Tröszt Elektronika
1113 Bp., Karolina út 65.
Vegyipari Egy. AnaJi.trkai Int.
8200 Veszprém
SOTE N.e urológiai Klin.
1083 Bp., Balassa u. 6.
MTA Orvosradiológ•i ai Kut. Csop.
1082 Bp., Üllői út 78/a.
SOTE Bioüzikai Int.
1088 Bp. , Puskin u . 9.
POTE Elméleti Közp. Labor.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
JATE Elméleti Fizikai T.
6720 Szeged, Aradi vért:oo.úk tere 1.

• Az alapítótagok nevei dőlt betűtípussal jelezve.
A belépési évszám a.batt található betűk jelentése:
UH: az Orvos-Biológiai Ultrahang,
OF : az Orvos-Fizikai,
S:
a Sugárbiológiai Szekció •tagja.
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Benkő András
tud.' mtárs
24. Benkő György
tud. mtárs
25. Berkes László
adjunktus
26. Berta Ilona

23.

fiz~kus

27. Bertényi Anna
tud. fmtárs
28. Berték Loránd
tud. banácsadó
29. Bérczi Alajos
tud. mtárs
30. Biczó Géza
1tud. csop. vez.
31. Bíró Gábor
tud. mtárs
32. Blaskó KataJ.in
tanársegéd
33. Bodosi Mihály
tanársegéd
34. Bodó l<ia:balin
gyógysZJerész
35. Bodó Márta
egy, haJ!g.
36. Bojtor Iván
tud. fmtárs
37. Bor Istvánné
tud. m társ
38. Bot Judit
ta.nársegéd
39. Bozóky László
akadémikus
40. Burger Tibor
egyet. .tanár
41. ifj. Csatorday Károly
tud. mtárs
42. Cságaly .Endre
tud . fmtárs
43. Csákány György
igazg.a tó. egy. t.
44. Cseh Edit
docens
45. Cser László
oszt. vez.
46. Csermely Miklós

1973

s

1973

s

1980
OF
1974
OF
1972
UH

1973

s

1974
1974
1963
1966
1972
UH

' 1977

,s
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9700 Szombart:hely, Semmelwejs u. 2.
Orsz. Rtg. és SugárfiZI1kai Int.
1081 Bp., Ká!Lai É. u. 20.
Orsz. Sugá.rbrológi.a i K. I.
1775 Bp .• Pf. 101.
MTA SZBK Biofizikai Int.
6701 Szeged, Odesszai krt. 62.
MTA KöZJponti Kémiai Km. Int.
1025 Bp., Puszta:szeri út 59.
POTE Biofizikai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
SOTE Biofizikai Int.
1088 Bp., Puskin u. 9.
POTE Ideg-, Elme Klinika
7623 Pécs, Rét u. 2.
Orsz. Sugárbiológ•iai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.

'1977
1961
OF
1961
OF, S
1972
1961
OF
1973
1972
1973

s

1979
1965
1980
1979

főorvos

47. Csécsei György
orvos
48. CsiZlik Bertalan
tszv. egy. tanár
49. Csobály Sándor
tud. fmtárs

Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
SOTE Biofizikai I.
1088 Bp., Puskin u. 9.

7626 Szeged, OdessZJai krt. 50-52.
Orsz. Sugárbiológliaü K. L
1775 Bp., Pf. 101.
Orsz. Sugárbiológi-ai K. L
1775 Bp., Pf. 101.
DOTE Biofizi,k,ai Int.
4012 Debrecen, Nagyardei ·krt. 98.
Orsz. Onkológiai L
1122 Bp., Ráth György u. 7.
POTE II. Belklin1ka
7621 Pécs, Széchenyi tér 5.
MTA SZBK
6701 Szeged, OdessZJai -krt. 62.
Orsz. Su.gárbiológi,a j K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
Orsz. Rtg. és Sugárfizikiai I.
1081 Bp., Kállai É. u. 20.
ELTE Növényélettan[ T.
1088 Bp., -Múzeum krt. 4/a.
MTA KFKI
1121 Bp., Eötvös u. 47-49. B. ép. 10.
ORFI Közp. FiziOit:herápiás Osz;t.
1027 Bp., Frankel L. u. 17.

1970
1961
1979
OF

4028 Debrecen, Kórház u. 6.
SZOTE Anatómiai Int.
6701 Szeged, Ko•s suth L. sgt. 40.
Orsz. Rtg. és Sugárfizika:i I.
1081 Bp., Kállai É. u. 20.

50. Csorba Imre

1971

51. Csöváry -Mihályné

1966

52. Csukonyi Pál

1966
OF
1978

53. Czéh Gábor
tud. f.mtárs
54. Damjanoviclí
tsz v. egy. tanár
55. Dancsházy Zsolt
56. Daróczy Atttila
oszt. vez. főoTV.
57. Demeter Isrtván
tud. mtárs
58. Demeter Sándor
tud. fmtárs
59. Deseő György
tanársegéd
60. Dezső Pál
fejl. mérnök
61. Dézsi Zoltán
fízí·kus
62. Donholfer Szilárd
akadémikus
63. Dósay Károly
tud. mtárs.
64. Dux Ernő
tud. mtárs
65. Egyed Jenő
egy. adjUJJoktus
66. Ember István
tanál'segéd
67. Eöry Ajándok
tud. mtárs
68. Erdei Lás.z ló
tud. mtárs
69. Faludi Péter
s. orvos
70. FaJus Miklós
ny. oszt. vez. főorv.
71. Farádi László
ny. ·s zaktanácsadó
72. Farkas György
csop. vez.
73. Fazek•a s Márta
biológus
74. Fehér Imre
oszt. vez.
75. Fehérvárj József
fejl. mérnök
76. Fenyő Márta
fizikus

s

1963

s

1977
1970
S, OF

1977

s

1972
1964

s

1980
OF
1974
OF
1961
1961
OF
1978
1966

s

1980
OF
1969
1971
1979
UH

Kertészeti Kuta:tó Int.
6600 Szentes
POTE Szülészeti Klinika
7624 Pécs, Édesanyák u. 13.

POTE Élettani Irutéret
7624 Pécs, Szjgeti út 12.
DOTE Biafizikai Int.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
MTA SZBK Bio.fjzjkai Int.
6701 Szeged, Odesszai krt. 62.
Ajk,aj Kórház Kö~o.nti Labor
8401 Ajka
MTA KFKI
1525 Bp., 114. Pf. 49.
MTA SZBK
6701 Szeged, Odesszai :krt. 62.
DOTE Kó.rélettani Int.
4012 Debrecen
1027 Bp., Csalogány u. 55.
DOTE Radio1ógiai Kllinika
4012 Debrecen
POTE Kórélettani Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
011Sz. SugárbiOtlógiaj K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
MTA SZBK
6701 Szeged, Odes•s zai •krt. 62.
OTKI Szülészeti Klini~a
1135 Bp., Szabolos u. 35.
DOTE Közegész;ségta.n.i Int.
4012 Debrecen
!ÜM Számí.tásteahnikai Közp.
1134 ·Bp., Lehel u. 11.
MTA SZBK Biofizikai I1111:.
6701 Szeged, Odesszai ·k rt. 62.
Weil Emil Kh . Rendelő Int.
1145 Bp., Uzsoki u . 29.

1972
UH

1961
1961
OF, S
1977
1973

s

1980
OF
1977

1026 Bp., Pór Bertalan u . 5.
Orvostovábbképző Int.
1135 Bp., Szabolcs u. 35.
Orsz. SugárbioJógiai K. L
1775 Bp., Pf. 101.
JATE
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Orsz. Sugárbiológiaá. K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
MEDICOR Müvek CT. Labor
1161 Bp., Béla u. 31.
MEDICOR Múvek
1132 Bp., Röntgen u. 11-13.
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7'7. Ferenczy Marianna
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
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tud. smtárs
M. Fidy Judit
tanársegéd
Fitori János
tanársegéd
Fodor Mária
tanársegéd
Fo.Jkmann Zsuzsa
tud. smtárs
Földváriné Fekete Andrea
tanársegéd
Francia István
tanársegéd
Fricsovsz.ky György
docens
Fülöp Péter
mérnök
Fülöp Zoltán
tud. fmtárs
Füst Lászlóné
fizikus
Gachályi András
tud. mtárs
Gallyas A1fréda
tud. mtárs
Garab Győző
tud. mtárs
Gazsó Lajos
tud. mtárs
Gál Éva
tanársegéd
Cárdos György
főigazg. h.
Gáspár Rezső
tanársegéd
Gáspár Sándor
tud. munkaerő
Gidáli Júlia
tud. fmtárs
Gólián Béláné
adjunktus
Gombás Margit
biológus
Greguss Pál
igazgató
ifj . Greguss Pál
tud. mtárs
ifj. Groma Géza
tud. mtárs
Gróf Pál
aspiráns
Grinberg András
kutató

i975

s

1970

s

1963

s

.1973
UH

1977

s

1976

s

1975

s

1980
1980
OF
1971
1979
OF
i 979
9
1973

s

1972
1973

s

1971

s

1966
1970

s

Orsz. Sugarbiológiai K. !.
1775 Bp., Pf. 101.
SOTE Biofizikai Int.
1038 Bp., Puskin u. 9.
DOTE Biofizikai Illi!:.
4012 Debrecen
SOTE II. Szemésret.i Klin .
1085 Bp., Mária u . 39.
Orsz. Sugárbiológiad K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
SOTE Biofizikai Int.
1088 Bp., Puskiin u. 9.
DOTE Központi Kut. Labor.
4012 Debrecen, Nagyaaxl.ei krt. 98.
ELTE Atomfizikai T.
1088 Bp., Puskin u. 5-7.
1137 Bp., Újpesti rkp. 6.
SOTE I. Anatómiai Int.
Bp., Tűzoltó u. 58.
1026 Bp., Gárdonyi G. u. 48.
Orsz. Sugárbiológia,j K. I.
1775 Bp .. Pf. 101.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
MTA SZBK Növényélettani Int.
6701 Szeged, Odesszai -krt. 62.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
POTE Biofizikraj Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Orsz. Vértranszfúziós Szolg.
1113 Bp., Daróczi út 24.
DOTE BiofiZ'ikai I.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

1973
1973

s

1961
OF
1972
1969
UH, OF
1971
1976
1976

1148 Bp., Jakab K. u . 28.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
SOTE Biofizikai I.
1088 Bp., Puskin u. 9.
6600 Szentes, Nyíri ·k öz 2.
BME Alkalmazout Biofizikad T.
1111 Bp., Kruspér u. 2-4.
CHINOIN Gyógyszergyár
1045 Bp., Tó u. 1-2.
MTA SZBK Biofizikai I.
6701 Szeged, Odesszai l~rt. 62.
POTE Biofizik<lli Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.

1979
1144 Bp., Kerepesi út 140/36.

104. Guba Ferenc
tszv. egy. tanár
105. Gueth Sándorné
tud. mtárs
106. Gundy Sarolta
tud. mtárs
107. Gyarmathy LászJó
radiológus
108. Gyarma<ti Edit Margit
tud. s.mtárs
109. Gyávfás Józsefné
szakorvos
110. Gyenge László
tud. smtárs
111. Györgyi Sándor
egy. docens
112. Gyurján István
adjunktus
113. Hajnal Józsefné
tanár
114. iHargittai .Pál
tud. smtárs
115. Harkányi Zoltán
tud. mtárs
116. Harmat György
srokorvos
117. Hámori József
tud. tanácsadó
118. Házi Erzsébet
119. Hegyi Zsuzsanna
tanársegéd
120. Herczeg Tamás
tanársegéd
121. Herényi Levente
tud. mtárs
122. Hemádi Ferenc
egy. tanár
123. Hevesi János
docens
124. Hidvégi Egon
oszt. vez.
125. Hizó József
fizikus
126. Holland József
tud. fmtárs
127. Hollandné Békési Éwt

1961
OF
1973

s

1975

s

1974
OF
1979
OF
1972
UH
1973
OF, S
1961
1964

s

1964

s

1977

um
UH

1980
UH
1961
1977
1972
UH .

1975
1980
1970

s

1967

s

1973

s

1974
OF
1973

s

1973

s

128. Hollósné Nagy Katalin

1977

129. H ()111ola László
körzeti főorvos
130. Horváth Györgyi
tud. smtárs
131. Horváth László Gábor
ny. igazgató

1963
1973
S
1961
OF

SZOTE Biokémiai I.
6720 Szeged, Dóm tér 9.
Orsz. Sugárbiológiati K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
Orsz. Sugárb·ioJógia1i K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
Ors.z. Onkológiai Int.
1122 Bp., Rá th György u. 7.
POTE RJadio>
l ógiai Klin.
1624 Pécs, Ifjúság u. 31.
Rend elő Intézet
1088 Bp. , Tre fo l't u. 3.
Orsz. Sugárbiológiali K. I.
1775 Bp., Ff. 101.
SOTE Biofizrikaü Int.
1088 Bp., Pu~km u . 9.
ELTE Genetikai Int.
1083 Bp., Múreum krt. 4/a.
Altalános Is-kola
7633 Pécs, 39-es dan.dár u.
MTA KFKI
1525 Bp., 114. Pf. 49.
SOTE Radiológiai KHnika
1082 Bp., Üllői út 78.
Madarász u. Gyermek·k brház
1131 Bp., Madarász u . 22.
SOTE I. Anatómiai Int.
1094 Bp. , Tűzolit:ó u . 58.
8200 Ves.zprém, Nárcisz u. 10.
SOTE I. N·e urológja,i Klinika
1083 Bp., Balassa u. 6.
JATE Biofizikai I.
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
SOTE Biofizikél!Í I .
1088 Bp., Puskin u . 9.
DOTE Gyógysoertani I.
4012 Debrecen. Nagyerdei 1k rt. 98.
JATE Biofi>zikai I.
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Orsz. Sugárbiológiai :k. I.
1775 Bp., Pf. 101 .
Orsz. Mérésügyi Hivatal!
1125 Bp .. Németvölgyi u. 57.
Orsz. Sugál'lbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101 .
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
MTA KFKI
1525 Bp., 114. Pf. 49.
Egyesített Eü. Intézmé nyek,
Pécs
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Ff. 101 .
1062 Bp., Népköztársaság útja 83-85.
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132. Horváth Lá,szló István
tud. mtárs
133. Horváth Magdolna
tud. firntárs
134. Hummei Zoltán
tud. mtárs
135. Humml Frigyes
kutatómérnök
136. Inovay János
adjunktus
137. István Éva
tud. smtárs
138. Izsák János
főisk. adjunktus
139. Jáno!>sy András
tud. mtárs
140. Jánossy Vera
141. Járai Ferencné
tud. ügyint.
142. Járdánházy Tamás
tanársegéd
143. Jászsági Istvánné
tud. fmtárs
144. Jerney Judit
orvos
145. ]obst Kázmér
egy. l!anár
146. Joóné Fónagy Anna
tud. mtárs
147. Jólesz Ferenc
148. Józsa Márta
klin. orvo,s
149. Juhász Lajosné
tanársegéd
150. Juricskay István
tud. mtárs
151. Juricskayné Dávid Zsuzsanna
tud. mtárs
152. ]uvancz Ireneusz
egy. tanár
153. K<myár Béla
tud. írntárs
154. Karvaly Béla
tud. mtál's
155. Katona zo,Ltán

1976
1977

s

1973
1972
UH

1972
UH

1979

s

1972
1971
1978
1971

s

19ú9

OF
197.3

s

197Y
UH

1961
OF
1973

s

1975
1917
OF
1968

s

1969
1977
1961
1977
S, OF

1972
1966

főmérnök

156. Kazai Lajos
kórházi fiz:iikus
157. Kádár Krisztina
tud. mtárs
158. Kállai Miklós
tud. mtárs

230

1974
OF
1980
UH

1964

s

MTA SZBK Biofizikai I.
6701 Szeged, Odesszai ikrt. 62.
Orsz. Onkológiai I.
1122 Bp., Rá>th György u. 7.
POTE Biofi!zirkai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Elektronikus Mérőkészülékek Gy.
1163 Bp., Czáráky u. 26.
SOTE Stomatológiai Klin.
1085 Bp., Mária u. 52.
Orsz. Sugárbiológia.i K. I.
1775 Bp., Ff. 101.
Pénzügyi és Számviteli Főisk .
8900 ·Zalaegerszeg, Ságvári u. 23.
MTA S:OBK Biofizik,a i I.
6701 Szeged, Odessza'i krt. 62.
MTA KFKI
1525 Bp., 114. Pf. 49.
POTE Biofizikai Int.
7624 Pécs, Szigetí út 12.
SZOTE Ideg- és Elmeklinika
6720 Szeged, Korányi :t<kp. 15.
SOTE Radíológ.i ai Klín1ka
1082 Bp., Üllői út 78.
Heim PM Gyermekkórház
1089 Bp., Delej u. 13.
POTE Közp. Klinikai Labor.
7624 Pécs, Ifjúság u. 31.
Orsz. Sugárbíológíai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
Orsz. Idegsebészeti I.
U45 Bp., Amerík:ai út 57.
POTE Szemészeti Klinika
7624 Pécs, Ifjúság u . 31.
POTE Bíofizikiai Int.
7624 Béos, SZiigeti Últ 12.
J;>OTE Intenzív Theráp. Oszt.
7624 Pécs, Ifjúság u. 31.
POTE Elméleti Közp. Labor.
7ú24 Pécs, Szigeti út 12.
MTA Biometriai Kut. Csop.
1082 Bp., Korányi S. u. 2/b.
SOTE Száanítástechruikai Csop.
1089 Bp., Kulich Gy. tér 5.
MTA SZBK Biofizikai I.
6701 Szeg,ed, Odesszai krt. 62.
SOTE Műszaki Főosztály
1085 Bp., Üllői úÍ: 26.
.Megyei Kórház Radiológí!<IÍ Qs,zt.
3501 Miskolc, Szen1tpéteri kapu 72.
Orsz. ~ardíológli:aí In.t.
109Q. Bp., Hámán Ka.tó u. 29.
POTE Biofizikai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.

159. Károly László
tud. munkatárs
160. Károlyi Géza
docens
161. Kárpáti Miklós
oszt. vez. főorvos
162. Kelényi Gábor
egy. tanár
163. Kellermayer Miklós
164. Keresztes Péter
tud. mtárs
165. Kertész László
docens
i66. Kertész Miklós
tud. mtárs
167. Keszthelyi Lajos
igazgató
168. Keszthelyin-é Lándori Sára
fizikus
169. Kincses Éva
adjunktus
170. Királyialvi László
tud. mtárs
171. Kiss De zső
főorvos

172. Kiss István
tud. írntárs
173. Kiss József Géza
tud. mtárs
174. Kiss Tibor
tud. mtárs
175. Koczkás Gyula
ny. oszt. vez.
176. Kodaj Imre

1971

s

1961
1972

UH
1961
1977
1978

s

1961
1974
1974
1977
OF
1972

UH
1961
1972

UH
1972
1976
S, OF

1974

POTE Közp. Klinikai Labor.
7624 Pécs, Ifjúság u. 31.
Orsz. Sugárbiológ ~ai K. I.
1775 Bp., pf. 101.
ORSI Iw tóp Labor.
1389 Bp., Szabolcs u. 33.
MTA Közp. Kémiai Kut. I.
1025 Bp. , Pusz ta•s zeri út 57.
MTA SZBK Bi.ofizi~ai I.
6701 Szeged, Odesszai krt. 62.
GAMMA Művek
1509 Bp., Fehérvari út 85.
DOTE Szemészebi Klinrk1a
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
POTE Számítástechn. Csop.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tanácsi Kórhá z
2400 Dunaújváros, Serrumelweis u. 5.
Nehézvegyipari Kut. r.
8200 Veszprém, Wartha u. 1.
SZOTE Fül-orr·gég.e klini•k a
6701 Szeged, Leni n krt. 111.
MTA Biológiai K. I.
8237 Tihany

1961

s

1122 Bp., Városmajor u. 50/b.

1978

UH
177. Kolozsvári Lajos
tanársegéd
178. Kopa János
oszt. vez. főorvos
,179. KoszaIda
adjunktus
180. Koszorús László
tud. mtárs
181. Kovács Kornél
tud. mtárs
182. Kovács Lajos
igazgató
183. Kovács László
tud. írntárs
184. Kovács László
adjunktus
185. Kovács Péter
adjunktus

Orsz. On,k ológiai Int.
1122 Bp., Ráth Gy. u. 7.
OTKI Eü. FőiskoJai Kar
1046 Bp., Lahne-r u . 26.
Orsz. Ideg- és Elmegyógyint.
1121 Bp., Vörös Hadsereg útja 116.
POTE Kórbonctani I.
7624 Pécs, Súgeti út 12.

1976

UH
1972

UH
1972

UH
1975
1977

1125 Bp., Rútvölgyi u. 4.
DOTE Szemészeti Klinik·a
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Megyei Kórház Idegosztály
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. E. u. 35.
Munkaterápiás Int.
2013 Pomáz
POTE Biofiú k a1i Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
MTA SZBK Biofizik,a i I.
6701 Szeged, Odesszai bt. 62.

1972

UH
1973

s

1979
OF
1970

s

4025 Debrecen, Barna u. 9.
OrvosradioJógi-ai Kut. Csoport. SOTE
1082 Bp., Üllői út 78.
DOTE Éle·ttani Int.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
DOTE Gyógyszertani Int.
4012 Debrecen, Nagyerdei ht. 98.
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186. Kovács Sándor
egy. tanár
187. Kovács Valéria
adjunktus
188. Kóbor György
kutató
189. Kósa Ferenc
fejl. mérnök
190. Kökény Mihály

1961
1973
19?1
1980
OF
19??
UH

191. Köteles György
igazgató h.
192. Kötelesnoé Kubászova Tamara
tud. fmtárs
193. Kövér György
egy. tanár
194. Krasznai István
tud. fmtárs
195. Krudy Erzsébet
196. Kuba Attila
aspiráns
197. Kun László
orvos
198. Kurtács Endre
tud. mtárs
199. Kutas László
adjunktus
200. Kutas Vera
tud. fmtárs
201. Kuzman Ernő
tud. smtárs
202. Laczkó Gábor
tud. smtárs
203. Laczkó Ilona
204. Lakatos Tibor
docens
205. Laskay Gábor
tud. mtárs
206. Láng Ferenc
egy. tanár
207. Láng Istvánné
főorvos

208. László György
209. Lehoczky Endre
tud. fmtárs
210. Leisz;terné Swmbathelyi Agnes
körz. orv.
211. Lendvai Iván
alorvos

232

1980

s

1973

s

1973
1962
OF
1973

s

1979
OF
1972
UH

197?

s

1966

s

1961

s

1969
1977
1973
1961
1979
1972
1961
OF
1975
1969

POTE Kórélettani Int.
?624 Pécs, Szigeti út 12.
ELTE AtomfizH~ai T.
1088 Bp., Puskin u. 5-?.
Közp. Kémiai Kut. Int.
1025 Bp., Pu:sztas·z eri út 5?-69.
1215 Bp., Kútvölgyi út 4.
Orsz. Kardiológiai Int.
1096 Bp., Hámán Kató u. 29.
Orsz. Sugárbiológi·a i K. I.
1??5 Bp., Pf. 101.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1??5 Bp., Pf. 101.
SOTE Élettani Int.
1088 Bp., Puskin u. 9.
SOTE I. Belklinika
1083 Bp., Korányi S. u. 2/a.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1??5 Bp., Pf. 101 .
JATE Kibernet~ka.i Labor.
6720 Szeged, Arpád tér 2.
V. ker. Tanács Eü. Int.
1075 Bp., Madách tér 2.
Orsz. Sugárbiológi.ai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
POTE Biofizikai Int.
?624 Pécs, Szigeti út 12.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1??5 Bp., Pf. 101.
1074 Bp., Alsóerdősor u . 20.
JATE Biofizikai T.
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
6723 Szeged, Felsőváros 114/A. I. 3.
POTE Biofizikai Int.
?624 Pécs, Szigeti út 12.
JATE Biofizikai Int.
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
ELTE Növényélettani T.
1088 Bp., Múzeum kert. 4/a.
KOI"ányi Kórház, Otoneurológia
1075 Bp., Csengery u . 25.
MEDICOR Orvostud. Oszt.
1097 Bp., Illatos út 7. XI. ép.

s

JATE Bié:fizi.kai T.
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Egyesített Eü. In~ézmények
Pécs

1979
UH

Főv. János KH. IV. Belosztály
1125 Bp., Diósárok u, 1.

s

1979

212. Lengyel Mária
orvos
213. Loványi István
tud. fmtárs
214. Lőrinczi Déne s
tud. mtárs
215. Lugosi István
sugárfizikus
216. Lukovits István
vegyész
217. Magyar Al'pád
fejl. mérnök
218 . Major András
oszt. v. főorvos
219. Major János
tud. mtárs
220. Majzik Mária
főorvos

1974

UH
1973

s

1969
1979

OF
1974

Orsz. Kardiológiai Int.
1096 Bp., Hámán K13ii:Ó u . 29.
Orsz. Sugárbiológiai K. l.
1775 Bp., Pf. 101.
POTE Bio.fiz.i!kai Int.
7624 Pécs, Smgeti út 12.
POTE RadiolégiJai KLin.
?624 Pécs, Ifjúság u. 33.
Közp. Kémiai Ku:t. Int.
1025 Bp., Pusmaszeri út 57-69.

1979

UH

1132 Bp., Visegrádi u. 3. III. 29.
Városi Kórház S.zülészet
9400 Sopron, Győri u . 15.
Kisérle ti Orvo·s tud. Kut. Int.
1083 Bp., Szigony u. 43.
Szakorvosi Rendelő Int.
1088 Bp., Trefo~t u. 3.
Orsz. Onkológiai Int.
1122 Bp., Ráth György u. 7.
We~l Emil Kórház
1145 Bp., Uzsokli u. 29.
JATE Biofizik8i T.
6722 SZieged, Egyetem u. 2.
ELTE Atomfi:zi.k.ai T.
1088 Bp., Puskin u. 5.
POTE BiofiJZikai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
DOTE Biofizikai Int.
4012 Debreoon, N agyerdei krt. 98.
Orsz;. Kardiológiai Int.
1096 Bp., Hámán Kató u. 29.
Semmelweis Kórház IV. BellosZit.
1028 Bp., Tárog•a ti út 84.
Katonaorvo•s i Kut. Közp. Toxikológia
1134 Bp., Róbert Károly krt. 44.
POTE Biofizikai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Pest megyei KH. II. Bel. Os,zt.
1394 Kerepestarcsa
POTE Anatónriai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Gyógyszeripari Kut3JI:ó Int.
1045 Bp., Szabadságharcosok útja 47.
POTE Biofizikai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
OTKI
1135 Bp., Szabolcs u. 33-35.
Szőlészeti és Borászati Kut. I.
6000 Kecskemét, Katona J. tér 8.
MAV Kórház
1062 Bp., Rudas L. u. 111.

1973
UH

1125 Bp., K!irályhágó u. 1.

OF
1972

UH
1969
1972

UH

221. Makra Zsigmond
tud. fmtárs
222. Marek Péter
oszt. vez. főorvos
223. Maróti Péter
•a djunktus
224. Marx György
akadémikus
225. Masszí György
tud. fmtárs
226. Matkó János
tanársegéd
227. Mádai András

1977

228. Mádi Szabó László
alorvo·s
229. Máté László
tud. mtárs
230. Mátra•i Arpád
tud. ösztöndíjas
231. Meskó Éva
oszt. vez. főorvos
232. Mess Béla
egy. tanár
233. Meszes Gabriella

1977
UH
1974

234. Metzger Tiborné
tud. munkaerő
235. Misák Lajo·s
vili. mérnök
236. Misi·k Sándor
tud. oszt. vez.
237. Moll Agnes
szakorvos
238. Molnár Antal
orvos

1964

OF
1972

UH
1975
1977
1961
1977
1977

UH

s

1975
1977

UH
1961
1963

1980

OF
1970

OF
1972

233

239. Molnár Lás7-ló

1965

s

240. Molnár Péter

1972

241. Módos Károly
biológus
242. Mórocz Károly

1980

főorvo,s

243. Mázsa Szabolcs
tud. mtárs.
244. Nagy Agnes
adjunktus
245. Nagy jánosné
adjunktus
246. Nagy ]ó2JSef
egy. hallgató
247. Nagy Károly Zoltán
fizikus
248. Nagy LásZiló
tanársegéd
249. N•a gy Zso,Jt
tanársegéd
250. Nagy ZSUZS<l'n!lia
tanársegéd
251. Naményi József
kutató
252. Németh Zsuzsa
mérnök
253. Niedetzky Antal
egy. már
245. Nikl István
fizikus
255. Orrnos Pál

s
1972
UH
1973
1972
UH
1961
UH
1973
1974
1966
1966
1973

s

1979

s

1980
OF
1961

s

1974
OH
1977

ku~ató

256. Orosz Antal

1979

257. Örkényi János
tud. tanácsadó
258. Paál Margit
tanársegéd
259. Pallai Gábor
bic•lógus
260. Papp Elemér
docelliS
261. Papp Gábor

1961

262. Papp Sándor
tanársegéd
263. Pataki Béláné
tud. ösztöndíjas
264. Paulovics Lajos
orvos
265. Pál Attilla
klin. orvos

234

1972
UH
1975
1979

1978
UH
1977
OF
1980

s

1972
UH
1980
UH

Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
DOTE Idegklinika
4012 Debrecen
SOTE Biofizilkai Int.
1088 Bp., Puskin u. 9.
WeiJ Emil Kórház
1145 Bp., Uzsoki u. 29.
SOTE Radiolégiali Klin.
1082 Bp., Üllői út 78.
1016 Bp., Hegyaljai út 1.
DOTE Biofizikai I.
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
DOTE Biofizikai I.
4012 Debrecen, N agyerdei bt. 98.
MTA SZBK
6701 SZJeged, Odesszai krt. 62.
POTE Bio.f izikaí Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
SOTE I. Kémiai-Biokémiai Int.
1088 Bp., Puskin u. 9.
SOTE Bio•lógiali Int.
1094 Bp., Tűzoltó u. 58.
Orsz. Sugárbiológ~ai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
Orsz. Rtg. és Sugárfiú~ai I.
1142 Bp., Kelen ]. u. 10.
POTE Bioofizikai Int.
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Orsz. Sugárbiológiai K. I.
1775 Bp., Pf. 101.
MT A SZBK Biofizi.kei I. .
6701 Szeged, Odesszai krt. 62.
Központi Fizikai Kut. Int.
1525 Bp., Konkoly Theg,e út 29-33.
POTE BiofiJzi~ai Int.
7624 Pécs, Szig,e ti út 12.
SOTE I. Női Klinik·a
1088 ·Bp., Baross u. 27;
POTE Elméleti Közp. Labor.
7624 Pécs, Srigeti úrt 12.
ELTE AtomfiZiíkaí T.
1088 Bp., Pu!lkin u. 5.
Megyei Kórház SzüJ.észet
4400 Nyíregyhám
DOTE Biofizika' Int.
4012 Debrecen, N agyerdei ·k rt. 98.
SOTE Biofizikai Int.
1088 Bp., Puskin u. 9.
Szakorvo·si Rendelő I. N őgyógyás7-at
1054 Bp., Rosenberg hp. u. 19.
SZ OTE N ő i KLin.
6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

266. Pál Imre
tud. mtárs
267. Pál I~tván
268. Pártay Géza
tud. mtárs
269. Pentelényi Tarmás
tud. fmtárs
270. Petró Madanna
orvos
271 . Pongrácz Zsuzsa
272. Pócsik lstuán
adjtunktus
273. Práger Péter
orvos
274. Predmerszky Tibor
igazgatóh.
275. Pusztai János
276. R'a.k&ányi Kund
vegyész
277. Rába LiUa
tud. ösztöndíjas
278. Rácz Péter
adjunik.tus
279. Rásonyi János
sugá·vf<izikus
280. Reischl György
fizi'!:m
281. Resch Béla
adjunktus
282. Révész Pál
tud . tanácsadó
283. Ringler András
adjunktus
284. Romhányi György
egy. tanár
285. Rontó Györgyi
egy. tanár
286. Rosta András
·alorvo·s
287. S. Rózsa Katalin
tud. tanácsadó
288. RöhHch Pál
oszt. vez.
289. Salánki János
akadémikus
290. Sarkadi Balá~
tud. mtárs
291. Sas Barnabás
tud. oszt. vez.
292. Sá•ntha András
tud. oszt. vez.
293. Schiiffer Béla
tud. mtárs
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