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BEVEZETÉS Az újszülöttek mint egy 4%-áb an fordul elő súlyo
sabb fejlődési rendellenesség , és ilyen ese tekben a teljes gyó
gyulás ritkán érhető el. A születést követően a rendellenessége k 
gyakran okoz nak halálozás t (a csecsemők köze l egynegyedét 
em iatt vesz ítj ük el), de az életben maradottak jelentős részének 
az életét is beá rnyéko lják. A fej lődési rendellenessége k eseté
ben ezért csak a megelőzés tek inthető a legjobb megoldásnak. 
Az utóbbi időben egyre gyakra bban ismerik fel e rendellenes
sége ket a méhen belüli élet folyamán, aminek csaknem mindig 
a terhesség megsza kítása lesz a következmé nye. Az eutanáziá
nak ez a saj átos formája azonban sokak számára nem elfoga d
ható, és mindenképpen csak átmeneti, szükséges rossz nak te
kinthető. Emiatt keresni kel l a fejlődési rende llenessége k el
sődleges megelőzésének a lehetőségét, vagy is kóroki kizárását 
és/vagy megszü ntetésé t. A magzatvédő-vitamin pé ldáj a igazo l
ja , hogy erre van esé ly, és ezért mindenképpen a magzato k sú
lyos rendellenességektől történő megóvása je lenti a humá nus 
megoldást szü letésük megakadá lyozása helyett . 

A MAGZATVÉDŐ-VITAMIN A magzatvédő-v itam i n gon dolata 
Sm ithe lls ango l gye rmekgyógyász pro fesszor ban foga lmazó
dott meg, és ennek igazolása két vizsgála tnak köszönhető. 

Egyrész t a világon elsőként hazánkban létrehozo tt Optim á lis 
Csa ládtervezés i Szo lgá ltatás lehetőséget kínált a magza tvé
dő-vi tam in hatásá nak ellenőrzésére a központi idegrendszer 
leggyakor ibb és legs úlyosabb fej lődés i rende llenessége inek 
(az ún. nyitott ger incnek és agy- koponyahiánynak) a kivédé
sében. Czeize l Endr ének sikerült igazo lnia, hogy a magza tvé
dő-vitam in e rendellenességek el ső je lentkezésé t 90%-os biz
tonságga l véd i ki . Vára tlan eredménye vo lt a magyar v izsgá
latnak a vese- , a sz ív- és a végtag- rende llenessége k kivédhe
tőségének igazo lása a magzatvédő-vitaminnal. Így a súlyos 
fej lődés i rende llenessége k csaknem fele mege l őzhető lenne 
ezze l az új módszerre l. Más részt a Wald professzo r (Egyes ü lt 
Ki rá lyság) irányításáva l szerveze tt nemze tköz i vizsgá lat 
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(aho l a résztvevők csa knem fele magya r volt) igazol ta a fól
sav hatékonyságá t a közpo nti idegrendsze r említ ett rendel le
nessége i ismétel t előfordulásának a k ivédésében. A magzat
védő-v itamin (amelybe n kulcsfo ntosság ú a 8 11-v itam in ter
mésze tes form ája : a folát és a mesterségese n előállí tott fó l
sav, va lami nt a 8 6- és a 8 1rv itaminok) azon ban csak akkor 
képes hatását kifej teni , ha már a foga mzás előtt elkezd ik 
szedni , és a vára ndósság első három hónapjá ban is kiegész í
tik ezze l a táp lá lkozás t. Magya rországo n az Opt imá lis Csa
ládtervezés i Szo lgá ltatás megfe lelő segí tséget nyúj t a gyer 
mekük egészségéé rt tenn i akaró párokn ak, éppen ezé rt vezet
ték be ezt az új egés zségügyi szo lgá ltat ást a magya r tapaszta
latok alapján az Egyes ült Álla mokban, Kanadá ban, Holland i
ában és más országokba n. Sajnos azo nban sokan még mindig 
nem tervez ik meg terhesség üket, és ezé rt nem kezdhetik el a 
magzatvédő-vitam in szedésé t a megfe lelő i dőben . Az Egye
sült Államokban kötelezővé tették a liszt fólsavva l történő 
dúsításá t, és 1998 . augusztus 20-án hazá nkba n is beveze tték 
a fó lsavva l, 8 6- és 8 1rv itaminnal dús ított ún . Táltos kenye
ret. A legújabb kutatások szerint az em lített fej lődési rendel
lenességek nem elsősorban a táplálék hiányosságai nak a ro
vásá ra írhatók, hanem az embere k min tegy 35%-ába n e lőfor

duló különleges génhibákra vezethetők vissza. Ráadásu l e 
génhib áknak jel entős a sze repe a kora i ére lmeszese dés (így a 
sz ívinfa rktu s) és a rák létrejöttébe n is. 

A KENNEDY-DU A Kennedy-d íjat ma már öt évenként adomá
nyozzák azoknak a tudósokna k, akik a legtöbbet tették a gyer
mekek egészségéé ,t , a testi és é1t elmi fogyatékosságo k meg
előzéséé,t. 

TÖRTÉNETI ELŐZMÉNY Az Egyes ült Államok történetében nagy 
szerepet j átszó Kennedy-család tulajd onképpen idősebb Joseph 
Kennedy és Rose Fitzge rald gyermeke i révén vált vi lághírűvé. 

Kilenc gye rmekük született. Az első, Josep h, 1944-be n hősi 

halált halt. A másodikból, Jolmból lett az Egyes ü lt Államok 
tragikus sorsú elnöke. A harmadik Rose mary, ő értelm i fogya
tékosnak szü letett. A negye dik, Kathlen 1948-ban megha lt. Az 
ötödik Patrícia, míg a hatod ik Robert, ak it 1968- ban az elnök
válasz tás i kampány során öltek meg. A heted ik Jean, a nyo lca
dik Edwar d, az ismer t szenátor és a legkiseb b a ki lenced ik, if
j abb Joseph. Rosema ry betegsége miatt a csa lád tisztában volt 
az értelmi és más fogyatékosok szomorú sorsáva l, ezé rt je len
tős összege t áldoztak em berhez méltó életük biztosítására, 
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/. 1áblázat A Kennedy-díjja l eddig kitüntetette k 

Év A díja zott személye 

1962 
1962 
1962 
1964 
1966 
1968 
1971 

1986 

1990 
1995 

2000 

M11rray L. Barr (Ka nada) 
Jarome Leje1111e (Franci aország) 
Joe Kin Tjio (Indo nézia - USA) 
lionel S. Penrose (Anglia) 
A. S. Wiener (USA) 
Jack Tizard (Ang lia) 
Teréz anya (India) 

Roben G111hrie (USA) 

Edward Zigler (USA ) 
Susan Brody Hazasi (USA) 

Czeize/ Endre (Magyaro rszág) 

Tevékenysége 

az ún . nemi kromat in felismerése 
a Down kór kromos zóma-elváltozásá nak felfedezése 
az emberi kromoszómaszám megállapítása 
a Down kór anyai é letkor függé sének felismerése 
az Rh vércsoport össze férhetet lenség tisztázása 
az érte lmi fogyatékoso k korszerű orvos i ellátása 
Nobel békedíjas 
(ezt követően 15 év ig nem adták ki a díjat) 
az újszülöttkor i PKU ( értelmi fogyatékosság) szürés 
mód szerta nának kidolgozása 
az érte lmi fogyatékosság kóroki kutatása 
az érte lmi fogy atékosok össze hangolt okta tás i módszerének 
elte rje sz tése 
a magzatvédő-vitami n fej lődési rendellenessége t kivédő 
hatásá nak igazo lása 

létrehozta azt az alapít ványt, 
amelynek kamata iból kezdetben 
2, majd 3, újabban 5 évenké nt ke
rül odaítélésre az elismerő díj 
(!. táblázat). 

CZEIZEL ENDRE KITÜNTOÉSE A 

magzatvédő-vi tam in fej lődési 

rendellenessége t kivédő hatásá
nak igazo lását az e lmú lt éve k 
egy ik legfo ntosa bb gyako rlati 
hasznú felfedezésé nek tartják . A 
Kennedy-díj at 2000. augusztus 
2-án az Egye sült Államokban, 
ünnepélyes keretek között adták át 
Czeizel Endre profes szornak. Fel

továbbá az egye tlen esz ményi megoldásra: betegségü k meg
előzésének elősegítésére. Egyfelől több országban (így az 
Egyesü lt Államo kban, Angliában, Dániában) létrehozták az 
úgynevezet t Kennedy Intéze teket az értelmi fogyatékosok 
korszerű gondozásá nak és kóreredetük kutatásának, illetve 
megelőzésüknek a seg ítésére. Másfelől ifjabb Joseph Kermedy 

fedezésé nek nagy közegészség ügyi jelentőségén túl a magzat
védő-vitamin j ó példa arra is, hogy a világ szakembe rei az élet 
pártján állnak, és ezért mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy ne kényszerüljenek a sérült magzatok elpusztítására a ter
hesség alatt , hanem a kórokok semleges ítéséve l biztos íthassá k 
egészséges fogantatásukat és megsz ületésüket. 
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