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ERSEK IVAN:

Mogőnesé lyek - kozerkolcsok
Helybe jiitt a kenyér, sot a jÓ ideje nélktiltjzcitt pacsni, meg a kuglÓf, a kalács is.
Frissen, ropogÓsan, ínycsiklandÓan, csak ide ke|l érte menni a sarokra reggel ki-
|enckor vagy délután <jtkor: ekkor á|l ott a furgon, mellette a fehér kcipenyes pék.
árussal. Bízvást mondhatni: a ktirnyék <jromére. És persze a pékére is, aki észre-
vette a piaci rést: nem mindenki várja szívesen végig az élelmiszeriizletek pénztá-
rai elott kanyargÓ sort, ktiltjncisen, ha csak éppen a friss kenyérre van sziiksége
a vacsorához.

De megszÓlaltak az aggodalmaskodÓk is. Mint az Esti HírlapbÓl megtudhattuk:
számos bejelentés érkezett a KtJel-hoz, ,,hogy az i|yenf'ajta árusítás nélkti|ozi az
élelmiszerekhez sziikséges higiéniát.'' S a bejelentéseket ktivetóen a Fővárosi Ta-
nács egészségtigyi osztá|ya sietett kivizsgálni, vajon minden rendben van-e a 30
gépkocsiből kenyeret árusítÓ _ természetesen maszek _ pék k rtit. Nos, rendben
van. Ami megnyugtathatja azokat, akik a higiéniai fenntartásokra fittyet hányva,
inkább gépkocsibÓl vásárolták és vásárolják a kenyeret, mint a Csemegéből vagy
a K<jzértból, ahol másnrilyen árut is egy helyben megkaphatnak. Kiha|ászhatják
a tejet a muanyag rekesz fenekén <isszegyúlt poshadÓ tejtőcsábÓl, s ha a csepegó
tasakot nem szívesen teszik a szatyrukba, a jobb helyeken a tej mellé rakott biiz-
hodt ronggyal le is ttircilgethetik rÓ|a a fÖlcisleget. Kiválogathatják a legkevésbé
cisszenyomÓdott, csak alig beszakadt teasiiteményes dobozt a po|crÓl, amelyik
|egalább az otthoni felnyitásig élni hagyja az i||ílzíőt, hogy nem stiteménytcirmelék,
hanem sÍitemény van benne. Cseké|y erolk désse| |eválaszthatják keziikrol a hoz.
zfuagadt gyiimiilcsleves vagy befottes iiveget és behelyezhetik a kosztÓl retkes mií-
anyagkosárba, ame|y azért még mindig jobb a drÓtbÓ| fontnál, mert |egalább nem
szaggatja cissze orvul a kabát alját vagy a harisnyát. Mert itt, rigye, higiénia van.
Vagy csak már megszoktuk? És itt nincsenek elvárásaink? Emiatt nem aggodal-
maskodunk? Nem kiildiink beje|entést a KtJal-nak?

Vagy a gépkocsibÓl kenyeret, kalácsot, pacsnit árusítÓk esetében valami más
nyugta|anította volna a számos bejelentőt? Netán, hogy ebból meggazdagszik a
maszek? Aki államilag megszabott áron veszi a lisztet, az áramot, a benzint és a
kalku|áciÓs szabályokon kívii| az ez esetben nem hiányzÓ versenytársak is kor-
dában tartják az árait. Ktjvetkezésképpen sokkal kisebb az esélye a meggazdago-
dásra, nrint mondjuk az állami bo|tban hiánycikket árusítő eladÓnak.

Félek, hogy a számos beje|entci motiváciÓját va|ahol itt kell keresniink. S még
jobban félek, hogy ha ennyi energiát fecsérltink 30 - vagy 300, de |egyen 3000
_ ember ,,meggazdagodásának'' megakadá|yozására, akkor tÍrl kevés marad annak
kirnÓdo|ására. hog-v-an mehetne valamennyi i ink sora,iobban.
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HáLtrányos besugárzás
Az MTA lzotÓpintézete telies ioggal vise|i a kutatőintézeti státust, noha egyben az
izotÓpkészítmények kizárőlagos hazai gyártÓia és forga|maz ia, be|eértve az ex-
portot és az importot is. A kutatÓintézetekre vonatkoző létsámcsiikkentés miatt
azonban nehéz helyzetbe kerii|t, mert a végrehaitás hátrá|tatná a iiivedelmez<í és
sok esetben importot he|yettesító vagy

Az orvosi diagnosztikában ma már
nélktilcizhetetlen radioaktív készítmé.
nyek kcizÍil a Magyar Tudományos Aka.
démia IzotÓp Intézete egyre tcjbbet gyárt.
(A radioaktivitást felhasználő diagnoszti-
kai mÓdszerról részletesebben a keretben
kclzrilt Izotőpia címti írásunk szÓl.) A mi-
nöséggel a felhasználÓk egészen a leg-
utőbbi idókig e|égedettek voltak, mosta-
nában azonban szaporodnak a reklam:i-
ciÓk. Az orvosok például arra panasz-
kodnak, hogy amikor a radioaktív olda-
tot tartalmazÓ fecskendöt kihitzzák az
ampullábÓl, cseppek freccsennek szét,
amelyek gondos eltakarítása fcil<isleges
munkát je|ent.

éppen exportá|hatő termékek gyártását.

Az iltézet m szaki igazgatőhelyettese,
Zsinka LászlÓ radiokémikus szerint a
gumidugők okozzák a bajt. Míg az am-
pullákat korábban kiilfoldröl származ6,
négy milliméter vastag gumidugőkkaI
zárták |e, most <irtilnek, ha egyáltalán
hozzájutnak a 0,8 milliméteres hazai
gyártmányokhoz. Ez a megoldás azon-
ban semmiképpen sem lehet végleges.
Egyrészt azéil, mert a radioaktív készít-
ményekke| végzett munkák semmiféle
bizonytalanságot nem tiírnek, másrészt
pedig ezekkel a dugőkkal a készítmény
minósége sem szavatolhatÓ. Ha nem
kapják meg hamarosan a pár száz do|-
lár érték{í importanyagot, akkor le kell
állniuk a gyártással, amely csupán az in
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vivo (é|(í szerVezetben haszná|t) diag.
nosztikai kész|etekné| tcibb mint szái-
ezer dol lár tókés importot he|yettesít. S
természetesen |e ke|| mondaniuk az e\..
portrÓl is annak egyik |eggazdaságosabb
részér l. (Lapzártakor kaptuk a hírt:
aZ intézet várhatÓan a koze|jor'óben
megkapja a: importanyagokat.)

A radioaktív izotÓpokat nemcsak
az egészségtigyben haszná|ják, ha-
nem egyre inkább az iparban is' '\ lre-
gesztések ellencírzésére például nra már
legtcibb helyen az ir idium egyik radio-
aktív izotóp1át alkalmazzák. Az iriditr.
mot a hazainá| nagyobb te|jesítményii
svéd'és belga atomreaktorokban sugá.
rozzák be - természetesen kemény r'a-
lutírért -, és az izotópintézetben készí-
t ik e| az ipari radioaktív forrásokat. I l l .
ya|y a Soros besugárzáshoz sztikséges
20-30 ezer dol láÍt az intézet - m]nt
nem ternrelót izem - e|ószőr nem kapta
meg. Amikor azonban kidert i l t , hogv a
szi. ikséges minóségi bizt.-n1.latok híj l in
tcibb szítzezer do|láros gépe.rport hiÍrstr|-
na meg'  a  pénzt  mégis  megkapták.

Ma már fet 
'sem 

vetödÍk a kérdés,
sztikség van.e a radioaktív preparáttr-
mokra, sót, az is nyi lvánvalÓ, hogy van-
nak olyan készítmények, amelyek csakis
a felhasználő országban ál líthatÓk e|ó.
Az orvosi diagnosztikában kívánattrs rti.
vid felezési idejíí izotőpok pétdáut gya-
korlat i lag nem is importálhatok: mire
megérkeznének, lebomlanának. A hosz.
sz(l fe|ezési idejíí izotÓpokat t<s a fe|hasz.
nálásukkal gyártott készítményeket írlta-
lában ésszerií nemzetk zi munkamegosz-
tásban ál lítják eló. Kevés o|yan hely varr
a vi|ágon, ahol mindennel foglalkozná-
nak, a |egtobb gyártÓ exportál és inr-
portá| is.

Rrdiorktív izotÓpprl jelzetÚ hormonol c|röó|lÍláse il vi.ro (kémcs<i) készlete}hez
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ga a vállalkozás is rcjvid idón belti| vesz-
teségessé válna, senki sem venné az e|-
avult termékeket. Márpedig az izotőp-
gyártás bevételébó| ezt a kutatÓ.fei|eszti j
hátteret nem lehet fenntartani.

A hazai izot,ópkészítmények sikerét
pedig éppen az szavatolja, mondják az
intézetben, hogy itt a teljes innovácit is
lánc - az alapkutatástől az értékesíté-
sig - egy he|yen valősu| meg. A terme-
|és jelenieg évi egymil l iÓ dol láros impor.
tot helyettesít, ezenkívtil |20 ezer dolliil-
értéktí ternrék jut exportra. Kezdetben
az intézet a már forgalomban levó ké-
szítmények elöállítására tcirekedett, de
ma nrár alapkutatási eredmények és ircr-
dalmi adatok felhasználásírvá| eredeti
termékeket is fej|eszt és gyárt. I lyenek
pé|dául az in vivo vizsgálatokhoz egyre
szélesebb kcjrben használt technécium-
kész|etek r'agy Írjabban a radioaktív jÓd.
dal je|zctt prosztaglandinok. Ez utÓbbi
téma i i lapkutatásként indult, ám hama-
rosan fel ismerték a jelentóségét és azt,
hogy ezekkel a vegvti|etekkel vi lágvi.
szonylatban is elókeló helyet vívhatnak
ki maguknak. Az Írj termelr iránt máris
érdeklódik egy neves svájci cég: szívesen
részt venne a forgalmazásban. K lon
említésre méltÓ, hogy a ki'i|foldi megren.
delés és a gyártás kozcjtt mindcissze né.
hány hÓnap telt el - az intézstiek szc-
rint a zárt innováciÓs ciklus eredménye.
ként .

A termelés kívánatos bóvítésének
azonban s lyos akadályai vannak. Mint
kciztudott, a kutatÓintézetek létszámírt
cs kkenteni kel|, a hét százalék az izo-
tőpintézetre is vonatkozik. Ám amikor
az intézet vezetói ezt tudomásul vették,
még nem tudhatták, hogy az utÓbbi .iét
évben a fejlesztések eredményeként az
izotőpgvártásbÓl származó bevételek évi
30 száza|ékkal fognak n<jvekedni, tehírt
érdemes |esz ezzel is foglalkozni. De ch.
hez emberek kellenek. Csupán a már
említett prosztaglandinok és más. jÓdda|
jelzett vegytiletek elóállításához példáut
tíz ember sz{ikséges. A lehetséges átcso.
portosításokat már végrehajtották, a
probléma tehát ilyen mÓdon nem oldha-
tÓ meg. S nemcsak azÉrt, mert például
fizikusokat, mérn<ik<iket, miíszerészeket
nem lehet átirányítani a számukra telje.
sen ismeretlen és magas fokír szakkép.
2ettséget igénylö kémiai preparatív mun-
kákra, hanem azért sem' mert értelmet-
len lenne kittínóen futő témákat leállítrr.
ni. Ezzel nemcsak a sikeres régi kutatási
teriileteket rombolnák le, de nem sokat
lendítenének a gyártáson sem.

Zsinka LászlÓ miíszaki igazgatÓhelyet-
tes véleménye szerint ktilcinbséget kellc-
ne tenni a kutatÓintézetek kcjziitt' A lét.
számcs kkentést - mondj nem le-
het mechanikusan végrehajtaní, f l igget-
lenti| attÓl, mive| foglalkozik az intézet.
Szerinte esettikben az izotópforgalmazás
onállősítása' egy 25 f s leányvállalat lét.
rehozása |enne a megoldás. Ez arrf sza.
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Arra a kérdésre azonban. vaion kif i-
zetódik-e az izotópeyártás, má' nehe-
zebb vá|aszolni. Az izoIópintézetnek a
koltségvetésból évi 2o-25 mi|lio fclrint
jut alapkutatásra. Saját bevétele tavalv
kcirt i|belt i l  l  l5 mil l iÓ volt. Ennek t bb
mint a fe|e az izotÓpgyártásbő| szárnra.
zott, 'l t bbi pedig azokbrÓl a szerzodé-
sekból. ame|yeket az lntézet iparvá|la|a-
tokkal k t tt a radioaktív izotÓpok al-
kaImazásáva| kapcsolatosan. .,\z izott lp-
gyártásban a 60 mi|l iÓ forintot 80 errr-
ber terme|te meg, ami nagyon szépcn
hangz ik '  ánr  mindezek e l |enére sem á|-
líthatő' hogy az izotÓpeloál lítás a je|cn-
|e.qi mennyiségek me||ett eltartaná me-
gát. Ez egyebként ir tobbi izotÓpg1,'árto-
ra is á||. Sót, még a szakma \'ezet cége,
az angol Anrersham sem é| meg k zve-
tett álIami tánrogati is né|kti|, annak c|.
lenére, hogy a magyarorszírginá| sokkal
nagyobb mennyiséget terme|. A har..
we||i att lnrreaktor használatáért példáuI
f izet a cég, de kozel sem annyit, ameny,-
nyi elegendó lenne a reaktor amortizír-
ciÓjának fedezésére. Az izotÓpgyírrtás
és -feldo|gozás ál loeszkcjzei is olyan drá-
gak' hogy nem fedezhetók a tcrmclésbo|.
És az említett trazai 80 ember Sem en}-
nyit jeIent valőjában, hiszen mogcitti'ik
ott á|l az intézet sze||emi és anyagi po-
tenciál jának jelentös része.

Folyamatos kutatás (beleértve az alap-
kutatásokat is), miíszaki fejIesztés nél.
kti| az izotÓpgyártás hamarosan kifrr|-
Iadna. Nerncsak arrÓ| van szÓ, hogv az
i lyen bonyolult fol l 'amatokban mindig
elófordulbat vaIamilyen váratlan hib'.
amelynek kiktisztjb<j|éséhez a bármilven
jol képzett technikus sem e|egendó, mert
feltétlenÍil kutatő kell hozzá, hanem ar-
rÓ| is' hogy j termékek bevezetése. a
régiek fo|yamatos fej lesztése nélkÜl nra.
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kosodna, hogy a kti|foldról beszerzett
készítményeket eljuttassa a felhaszná|ők.
hoz. Ezzel enyhtilne az intézet létszánr-
cscikkentési gondja, ugyanakkor a leánv-
váIlalat életképes is lenne, hiszen nincs
szervesen sztiksége az intézet szellemi
hátterére. Az esetenként sztikséges szak.
értói feladatokat természetesen további.a
is az intézet látná el.

Az izotópgyártásnak egyébként a iét.
számgondokon kívtil más problémákkal

Radioaktiv készítmény srrgárbiztos csoma.
golása

is szembe ketl néznle, például az eszkii.
zcik e|használődásával. Az erósen radio.
aktív anyagok kezelésére szolgálÓ bo.
nyolult szerkezetií manipulátorok pé|-
dául már olyan rossz állapotban van.
nak, hogy nem rijíthatők fel veliik a le.
bomlott sugárforrások, amelyek egyre
csak gyiílnek az egyik kamrában, lefog-
|a|va az amÍrgy is sziík<is helyet, mig az
országnak kiilfcildról kell j kobalt-
forrásokat vásárolnia.

A másik, ennél sokkal sű|yosabb prob-
|éma a cs i | |ebe1rc i  rcaktor  Ie|Ír jí tírsa.  ^
tcibb mint huszoncit éve kifogástalanrrl
miíktjdó reaktort legkésóbb 1985-ben le
kell állítani, teljes rekonstrukciÓra szo-
rul. A felÍtjítás ideje alatt pedig nemcsak
azokat a radioaktív izotőpokat kell ki.il.
f ldcin besugároztatni, amelyek elóállí-
tásához a hazai reaktor teljesítménye
nem elegendó, hanem az cisszeset. Az
izotÓpintézet már tárgyal az atomreak.
torokkal rendelkezó drezdai, prágai és
varsői intézményekkel, hog1' a szt ikséges

besugárásokat ott végeztethessék el ---
természetesen nem ingyen. A legjobb
megoldás azonban a Bécs és a magyar
határ kcjzcitt levó seibersdorfi reaktor
lenne. Az ország biztonságos izotopellá-
tása ugyanis hosszabb ton sállított izo-
tÓpokkal nem oldhatő meg kielégítóen.
Megtcirtént már például, hogy Drezdá-
ban a besugárzott anyagot nem vették
fel a reptilógépre trilterhClés miatt vagy
a gép az idíjárási viszonyok miatt kés.

ve érkezett meg. Mire ideért az iznt.Sp,
sok hasznát nem vették, lebomlott. A
legbiztonságosabbnak az autÓs szállítás
látszik. de természetesen csak rcivid tii-
volságről. A számitÍtsok szerint az extr:r
kiilfÖldi besugárás évi 150-200 ezer
dollárba kertil majd. Ezenfelti| a re.
konstrukciÓ ideje alatt t<ibb, jelenleg itt.
hon gyártott készítményt is importálni
kell - nem kis cisszegért. -/,
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|zotóPia
Az izótóp-készleteket in vitro (kém.
csoben) és in vivo (élo szervezetben)
diagnosztikai célokra a|ka|mazzák. Míg
az e|so esetben a vizsgálandÓ személy
nem keriil érintkezésbe a radioaktivi.
tássa|, az utÓbbiban a vizsgálat lény,ege
dz, hogy a szervezetbe bejuttatott ra-
dioaktivitást k<ivetik nyomon' s fel.
halmozÓdása, iIletve kii'irtilése Ío|1,3.
matának elemzésével kcivetkeztetnek
arra' a vizsgált szerv jől mtikcidik*e.

Az in vivo készítmények radioaktív
anyaga ma már a leggyakrabban a
technécium egyik izotópja (Tc_99 m.)
HatÓrás felezési ideje, a testszijveteken
valÓ ideá|is áthatolőképessége teszi
használatát kényelmessé. A radioaktív
anyagot olyan szerves vegyiiletek szál-
|ítják a vizsgálni kívánt szervbe, ame-
lyek komplex vegytiletet alkotnak a
technéciumma|. A hordozÓvegyi.ileteket
Írgy választják meg, hogy azok _ ma.
gukon hordva ,a technéciumot is
egy bizonyos szervben halmozÓdjanak
fel. A technécium.készletbe az orvos-
nál tárolt, a kiilcinbozo szervek vizs-
gé atára szolgálÓ inaktív szerves ve-
gyiiletek tartoznak, valamint a radioaktív
technécium-oldat, amelyet az IzotÓp-
intézet Budapesten naponta, menet-
rend szerint szállít. A radioaktív anya-
got saját szabadalmuk szerint állítják
elo, s mÓdszertik iránt érdeklodik a
bécsi Nemzetkijzi Atomenergia Ügy.
niikség is. A hordozők ktjz<itt az á|ta-
lánosan ismert vegyiileteken kívi.il
olyanok is ta|álhatÓk, ameIyek eredeti
hazai készítmények.

Az in vitro, gynevezett RlA-készle-
tek (Radio-Immuno-Assay) a ktil<jnfé|e
hormonok, gyÓgyszerek rendkíviil kis
rnennyiségének meghatározására szol-
gálnak. MegtalálhatÓk benni.ik a mé-
rendo anyag radioaktív izotÓppal jel-
zett vá|tozata, valamint a biokémiai
reakciÓkhoz sztikséges segédanyagok. A
vizsgálandÓ mintát a készletben levo
reagensekkeI sszehozzák, Iejátszatják
a biokémiai reakciÓkat, majd radio-
aktivitást mérnek. A mÓdszer igen
nagy pontosságát éppen ez a tény ad-
ja, hiszen ma a legpontosabban a ra-
dioaktivitás mérheto. Így vált lehetÓvé
például az inzulin, 

" 
Ts, a Ta pajx-

mirigy hormonok, a ktiliinféle nemi
hormonok, a niivekedési hormon ko.
rábban semmiféle más ton. el nem
végezheto mennyiségi meghatátozÍsa,
Ma már mintegy száz ki.iliinb<jzo RIA.
kész|et van forgalomban. Nemcsak
hormonok, hanem bizonyos gyÓgysze-
rek például digitálisz _ és más
anyagok szintje is mérheto a vérben
vagy más testnedvekben. Az IzotÓp-
intézetben 6 Ts, a Tl' az inzu|in, az
antiinzulin, a HPL meghatározásáta
szolgálÓ készleteket gyártják, ttjbb más
pedig engedélyeztetés alatt van.

Radioaktív atomokkal jelzett ve-
gyi.ileteket egyébként ma már a kémia,
a biolÓgia, ?Z orvostudományok és
más tudománytertiletek szinte minden
ágában használnak. A radioaktív
nyomjelzés mődszerének bevezetését
a magyar származás Hevesy Gytirgy
javasolta, aki ezért Nobel.díjat kapott.


