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200 ! . novcn1ber

BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A B!BLIABAN
/„\". ré,-..,·z: lior1uo11;,avarok, e11t!okri11 beteg.\·égek

D1: Jú:sa Lás:ló

!\ honnonok kétníai úton szabúlyozzúk szervezetünk
vala1ncnnyi funkciójút. r\ honnonokat tennclö bclsö elvú-

lasztúsú 111irigyekben tú1nadó apró zavar. vagy bt.::tegség
azzal júr, hogy a honnontcnnelés vagy csökken (hypofunctio), vagy fokozódik (hypcrfunctio), de akúr igy. akúr
úgy 1núdosul a honnontern1eles. a szer\·ezct 1nindcnképpen 1negsínyli a vó.ltozúst. ;-\ belsö clv{dasztúsú n1irigyek-

bcn kialakuló daganatok egy része szintén tcrn1cl hor1nont, a1ni tovúbbi kórképeket idéz elö (egyfclli\ a tu1nor
n1iatt. 111üsfelöl a honnon túlproclukció 111iatt). ;\ honnonzavarok sokszor jól lútható testi eltéréseket. 1núskor csak
a beteg által észlelt tüneteket okoznak.
l\ szervezet honnon-húztanúsúba n vannak élettani
\'Últozúsok is. /\Z egyik a scrdülökorban. a pubcrtúsban
kezdődik. an1ikor többszörösére en1clkedik a nciní hor1nonok tennclésc. an1i azuín kinlakitja a inúsod!agos neini jellegeket. Jól is1ncrték a pubertús jeleit. a111iröl ez olvasható az Énekek énekében: „Kicsiny húgunk 1·a11 nékiink. kinek nincsen 111ég c111hye ... ". Ezékiel inég pontosabban fügahnaz: „ ... és./"clnö1·ekcdél és jutó! 11agy s:::úpségre. e111/iiid du:::adának, s s:::áröd kinúu 1·a/11. / .„j Ekkor ch11e11Jk 111ellcned, Js i111é a le korod'' s:erele111 kora". rvlindkét lcírúsban a serdülés legsze1nbcti.i11öbb testi jelei olvashatók. tncgtoldva azzal. hogy <l pubertás
utún a leány alkahnas a szerelc1nrc. szexuúlis életre. ;\
pubertús lezajlúsa idején jelentóscn lecsökken a növekedési honnon tennclődése, ezzel bcf't:jcződik a növekedés. \únyokná! 14-15 éves korban. riúknúl va]a1nivcl ké~
söbb.
Ugyancsak !iziológiús honnonú!is változús a nöknél a
pcteJCszek tevékenységének csökkenése. 1najd kialvúsa. a
-l5-55 éves kor között bckövetkezö klin1ax. Ernj] így ír a
Biblia: ,„-·Íbruluí1n pedig és Sára élc111cdeti korú t"ircgek
ralúnak [ne feledjük. hogy akkoriban az útlagos élt.!tkor
35-40 é\' volt~!]. 111egs:1!111 \'a/a Sárá1ui/ a::: ass:o11yi rer111és:::cr [ ... ] f'(u·o11 csak11g1·a11 s:::iilhc1ck-e, ho/ol! én 111c:;1'i:11hcd1e111'.)" - chné!kedctt !ll~lgúban Súra. akí jól tudta.
hogy a k!i1nax, az ,.asszonyi tennészcf' 1negszünte után
nincsen gyennckúldús sen1 ( 1.ivlózcs 18. ! 1-13). 'v'a!ószínülcg ncn1 fejezödőtt 111ég be a klin1ax folya111nta Súrúnál.
csak annak kezdeti szakaszúban lehetett. \'a\ószínlíleg Erzsébet (K„eresztelö Júnos anyja) is a klitnax elején fogant
„ ... 111cr1 é11 \"L.;11 1·agyok [1nondja az angyalnak Zakariús].
és a: é11./"c!1.?sége111 is igen itlás" (Lukács 1.18). Ebben a
periódusban gy·akran hónapokra kirnaradhnt a \·érzés. de
az asszony ezalatt is 1negfoganhat. i'v!.:1 .scn1 ritka. IH)gy ~1
hölgy kli111axos vérzés kin1aradúsra gondol. n1íközben \'isclössé vúlik. ,;\női k!i111ax egyéb tünetciröl (h(íhullúrnok.

szCtll'tlés, hangulnt-!abilitús stb.) nc1n szó! az Írús. Zakariús ugyan úgy vélte, hngy tnúr idős a gycnnckncinzéshcz
(a111i talún a rérti klitnaxra történő u1alús), dc 1\brahú1n11ak ncn1 lehettek ilyen tünetei és gonclo!~11ai. hiszen Súra
hnhíla utún újra nösült. Hiúba 1nondta Súra. hogy· az ura
rnúr vén. e!sö felesége halúla utún ne111csak új asszonyi
vilt a sútrúba. hanc1n hat újabb gyennekct is ne111zctt agg
korában. Se szer! se szú1na azoknak a férfiaknak akik
111eg\·Cnül\"e sen1 1nutattúk a (sokat \'itato!t) fCrfi klin1ax
!Üncteit.
Tökéletesen tisztáb-an \"ültak ncn1cs:.ik a her~k iv:.irsejt
tcnnclö tulajJonságú\"al. hanen1 annak honnonú!is te\·ékcn_ységévcl. pontosabban a here cltúvolít~is okozta testi
2s pszichés kövctkczn1ényekkel is ..~\ környezö orszúgokban (.:\ssziria. Babil(1nia. Egyipto1n. Perzsia stb.)
gyakran idéztek e!ö herélteket. eunuchokat. tt.!hút júl is~
111ene öket és az cljárúst Izrael népe. :\zzal is igyekeztek
kivúlní környczetükböl. hogy (nChüny igen ritka kivétel~
!('.il cltckint\"C) 11cn1 alkaln1aztak eunuchokat. és i\:lózcs
törvényei szigorúan tiltották a férfiak 1negcsonkítúsú1.
ilyen bcavatkozúst 1nCg idt.!gcncken Sl.!!11 végeztek. Söt.
Akinek s:e111ére11uesu: :ú:o!f, 1·ugy 111egcso11kiruu. 11c
111e1y·c11 h.._, a: (Jr11ak kó:::ségéhe" (5ivlózl.!s 23.1). .~\z
egyik apokri r iratban. Júda \"i•gre11dclere azzal t'cnycgeli
a pogónyok közé keveredett és azok szokásait Úl\"C\'Ő zsidókat. hogy n1ajd „ ... k/J:::iilcrckji1g)ák csonkiu111i a:: c111111clzoka1 uss:::onyaik s:ú11uíra ". 1\'iÚté szerint „.\!ert 1·111111ak hcr,"lrck, a kik anyjuk 111éhi:f('J/ s:::úle!!ck igy. és va1111uk heréltek. a kiket a:: e111bcrck /u_'/',;lu:k ki, és 1·(11111ak a
kik 111ag11k heré!zék ki 111ag11ka1 a 111c1111.i·ek11ck ors:::úgá~
i.·rf" (i\lút~ 19.12). 1\ ht..'rt..' né!kü! születettek \'alószinü!eg
azokat jelentik. akiknt!k a 111éhcn belüli fejlödés sL1rún
nt..'!ll szúllt le a testise. hane1n a hasüregben rekedt. Ez súlyos rt.!ndellenesség ugy'an. a betegek nen1zés-képtcli..:11ek, dc honnonú!is zaYar csak ritkún alakul ki nú!uk.
(Jgy tl'1nik. az (1jszüvets0g korúra n1úr 1'-únaúnban is heréltek ki ft::rriakat, \'agy· 1nég inkúbb fiúgycnnt.:kt:kct. ök
az eunochoiclizinus isn1ert tüneteit tnutattúk. !vlúté ad arról is hírt. hogy va!!úsi n1natiz111usból fe!nött. érett férfiak is 111egcsonkították 1nagukat, a1nivel „csal(' a ne1ni vúg:yat csökkentették, dc a 1núsodlagos nen1i jellcgcike1
ne1nigi..:n vesztették cl. i\z apostolnak ezek a soraí inditottúk cl a korai kereszténységben gyakn1n elöfordult önkasztrúlúst. a111int azt a hirl.!S l.!gyhúzatya. Origenész
(l<„r.u. 185--:254) is !ette. Sok küvetöje akadhatott. ha a
niccai zsinatnak egyik tén1úja !ctl. s \·éeül Ú!.!\" hatúroztak. hogy eltiltják a leendö és inüköcli..i p71pok;; az i\·analanitüstól.
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.'-\Z i\·annirigyek t:légtclen. \·agy csak nagy un késlín.
húsz é\·l'.s kor utcin beinduló 111\.iködl:sc a nö\·ekcdést nc1n
bcrolyúsotja. ck cl1naradnak a BL'lni érés 1ünetci. és egy·ik
neinné! se1n alakulnak ki a n1úsod!agos nc1ni jellegek. ;\z
ilyen. késön érö szeinély gondolkodúsúban. cscll'.kl'.dctciben is gycnneteg n1arad. annak c!\cnérc. hugy tesunagassúgút tckintvt: 1núr JC\nöttnck látszik. :-\z Ószl.ivctségben
Józsl'.r kései érését olvashatjuk legrészletesebben. Nézzük. cleniczzük 1önénc1ét! József tizenhét évesen is gyern1ekescn dicsckvö, hízeleg atyjúnak. cifra ruhúkban júr. <l
n1unkóhoz nein fülik a foga ( l i\·lózes 3 1.1- ! 0 ), .'\ tizenhét
éves. (akkoriban 1núr !\:lnóttnek szú111í1ó) fiú éretlen. testíleg„--!clkilcg cgyarúnt. ne111 !1i~·1ba neyezi lZúbcn gyer1neknek { livlózes 37.30). .'\1nikor Egyipt(llnba került
1S~ j l) éves. ... S::.L;j} fC/'11/Cf/.Í i:.1· .l'::.t:'fl Uf'CÚ. ( 1ÍV!ÓL:CS
)9.6L .'\ szép arcú jt:Lr:l_\ '1 !únyuk~il. !li:lia! asszonyukat !!lettt:. s valan1i olyas!'ék:t is jclen1ett, hogy ;;zak[illta!an. ;;in1a arcú. síina blirü ..·\ korabeli Jl:rf!ak cgyúllalún 1H:1n
ilyen úbrúzatúak ,-0!1ak. Ncin c;;oda hút. ha !)úliffirné szc!llet \·ctett :i 1'1nyos klil!cn1ü. szt'.p arcú ilJúra {ann~il i;; inkúhb. 111en férje 1ni11de11 bizunnya! eunuch ii.:lit:tettJ. aki
<1zonba11 Yisszautasította ki.izcledését. .'\z asszliny fenyegetéssel. er(iszakkal sc1n tudia rúbírni Józsefet a szere!1ni
\'iszonyra. _;\ fiú kibúvókat keresett és 111011do1t. söt cl is
futott az asszony elól. c;;ak azt ne111 inene bevallani. hogy
gycnnek 1nég. éret!t:n a ne1ni C!ctre. nincsen benne férfí
\·úgy ( l i'vlózcs 39. 7--l 7 J. ;\ szerencsl:t!en ki1nenetclü kaland utún évekig sinylödött börtönben és kb. 28--30 éves.
anlikor a Liraó hívatja. s unúnt 1negtudjuk. ekkor 1ncgborot\·álkozik ( 1J\-lúzes 41.1-1). va!ószínüleg c](iször életében. 1-!a ncin így !el! vo!na. ha egyipto1ni szukús szerint
naponta buroty(i]k(lznék. akkDr ez ncn1 lenne fcljegyzCsrc
1néltó csernény. i lanninc é\'CS korában 1negnüsü!t. pontosabban a fáraó adotl neki feleségt:t. de n1ég eltelik újabb
Öl-hat Cv. rnire gyennckcket tud neinzcni ( l i\lúzcs
--\ ! .-i5-50). ;\ 37--f() é\'C körül júrÓ JÓzser gond né!küJ reJisn1erÍ húsz eszlt.:ndcje ncin !útott testvCrcit. de azok nen1
isn1erik ineg c!adott öccsüket ( 1i\lózes 42. 7-8 ). Ez is arra ural. hogy a 17 é\·cs József' n1ég gycnnctcg. csak jin«:il
késóbb !i:jl6dtck ki nijta a f~rl!assúg jegyei. közel júrhattitt a negyvenhez n1ire 1nege1nbcrt:scdctt s többek között
c111iatt sc111 tudtúk fc!is111crni bútyjai. I'::rden1es összevct~st
1e111li .llJZSt.'.f és a szúzaclokka! kl:s~lbb élt júdeai kirúly közli!t. :\nH1n 2wl éves \·ult. a1nikor incggyilkoltúk és ekk(lr
!ia és utódja 1núr nylilc csztendös. Nc111 nehéz kiszúinítani. hogy clsö ti út :\1non l 5 évescn 11en1zettc. József 18-! l)
csztendöst:n elszaladt az asszony elöl..'\ Rúhc11 1·<:~grL'11dc
lere cí1nü apokrif irús úgy tudjn. hogy JlJzscf „ „.élcrc 1·(·~"-'.L:·ig 111cgrarrorta 111ugát 111i11dc11 ass::o1111.ru/ s::c111he11'

1-lonnonza\·ar. igen kései (\·agy ehnaradt) nein! Cn'.:s úllt
József és Pótillírné ka!andjúnak húttcrébeti.
:\ petcfCszek n1üküdés0rCil. ]1onn\)!lÚ\is tev0ke11ység0röl ncn1 tudtak . .l(ll!ehc! isincrt~k a nöi havi ciklust. de ezt
11cn1 hllZtúk l\sszcfl.igg0sbe az O\'Úriu1nok honnonjaival.
I~\·szúzadokkal kCsöbh. a Talinud K.t:tubot traktatusúban
!kb. K.r.u. 3. szúzad) azonban szó esik a Dorkati csalúdn'.1!.
~1111cly arról y(iJt híressé. hogy nlii tagjai ncincsak n1cddök
111aradtak. hanen1 havi \'érzésük scn1 \'ült ( F'orruiJ. ,;\z
1\postolok cselckcdetei küzött (9.36) is olvashatunk egy
1eh~h
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J)orkúsnak ne\·czctt juppci n(it<.l!lÍt\·únyrlJl. akit zcrgCnek
lllDlJdanak. Ne1n részletezi. hugy 111ibL·n (dl a J)orkúss~·ig. de rL·!en1Cnye1n szerint a g)'LTJllektelen. csalúd nélküli hölgy ugyanabban a r.:ndelh:nességbe!l szcn\·cdhctctt.
inint a Taltnudb<1n 1ncgt·1nlítctt f)orkati csahíJ tagja. Ez a
kórkCp -· 1nint a huszadik szúzadban kiderült - a tcsticularis li:111i11izúciú. :\z ilyen cgyedck g.:netikusan (kro1110szó111a készletüket tekint\'(;'.) r0rriak. de kíilsö 1ncgjelenésükben (fcnutipusukban) nöknck lútszunak.
,;-\z óri<ísra ni.1\·ekcdctti.:kröl 1núr \'ülL Cs 1nég !esz is
szó. dc Cióliúth-tal külön kcll foglalkoznunk. ,\ Biblia
szerint (ióliúth ... 111uga.\·súg,1 har sin:;, i·s L'[:Y orus::.
ralu, aini túlzús. his1.en akkLir köze! húro111 é;; cg)-'llCgyed 1nt'.ter 1nagas !cu volna. Lz pcdig fizikai képtelcn;;ég. inen gerincünk é;; \ l:gtag csontjaink szerkezete. telicrbirl1 kL·pessége oly<HL hPgy kh. 2:'10-2KO cn1 az a legnagyobb c/1·i tesllnagassúg. :i1ni.:lyet niég e! tud \·iselni
a1. cinberi \'ÚZri.:ndszcr. H~i nagyobb lenne a testn1;1gas:-;~·1g. cs(1111jaink egyszerüen öss:1.cr(lppannú11ak. ;\nnyi
biztinytisnaL lútszik. hligy j{\\·a! két 111étcr f<ilótti lehetctl (di!iúth iesunagassag<i. ezért Y0ltCk t'iriúsnak. 1\ Paleszti11c1 területén \·Cgzc11 :'is<ttc'1;;ok cso111c1n_;,-'agúu végzc!t vizsg•'llattikbúi tudiuL. lH1gy a korabt.:li zsidú f~rfi
ak ~'itlagus 1nagass<.iga l (10- · l 115 ccnti111éter lehctctt . .'\z
ilyen tcn11c1ü c1nber. :! niagúnú! 50-(i() ce11ti111éterrel
inaga;;abbai juggai lútja tirÍ<.1snak. (ióliúth pc'inc0!ja lilczer síklusnyi. dúrd:1j<.'u1,1k heg;'e hatszúz siklu:-;t nyo1110!1. -röbbi fcgyYerCnek súlyút nein 111undja 111eg a Biblia ( 1Sú111ucl ! 7.~i~7). dl'. 1n,·1r ez is tctt.'.n1cs. több 111int
kilenc\·cn kilugr<.Hn111 !i.:heti.:!t. „;\/iki!rpedig oda tcki11rc
u .tilis::rt·us l''s lllt'glúuu /)(i1·idu1·
{!Sú1nue! 17.-+2!
111ondjc~ az lrú;;. [)Ú\'Íd olda!ró! Li.i/.i.:lt:dctt c!lenfc!éhez.
de az ne111 lúttH tneg. csak akkor \'ette Cszre. a1nlkor
<1dateki11tett. (i('l!iáth bctegs0gé11ek 111cgí\.;jtéséhez ez a
!llll!lda1 adja a ku!csol kezünkbe. Eddig inegtudtuk Sú1nue!1öl. hogy (i{i!i{nh óriús tennctü. rendkívül en'.is (hiszen több 1nint kilenc\'e!l ki!ugra111111 súlyt cipelt 1nagú\·a! a küzde!en1be). dc az ic-; kiderült. hog)' oldal felé
ncn1 !útull. csak ha ud;1kirdu!i. „\1. agy·a!api inirigy
sok 1n:·1:-; hor111onn~ll együtt - a nü\·ekedési hPnnont is
tenneli. Ha ci 11iivckcch:s befejczódése i.:l{itt Le!etkezik
liori11ontcri11elö dagan'<ll a hypt1phy~i;.;ben. akkur az óriit.<>ni\\'és. a 2!0--230 Clll-l''.-1 (esetleg afri!i.itti_l tesunagass<'tg lt:sz annak kiivctkezn1t'.nye ..'\ 11livckcdési hunnonnak isinercte;; 1nús szerepi.: is. arnit napj:1ink sz1.1111nrú
gyakurlat<'tbú! L i. a duppingulúsból tudunk. Sokan -·
ni.:111 gllJJdoh·a a kúros kü\·e1kez1nényekre
a szo111ato1róp hun110111 fogyasztjúk erejük. izo1nza1uk nüve!ésC1·l'. :\ nö\·L·kedési hunnon \'a!lib<:n k0pcs fokuzni az
iZ(l!ll tli111cget és i1.P111i.:r(lt. dt: k-.:vésbé L'!!e11ú!!t'l\·[1 teszi
:11. in~1k~H. csontokat. T0rjünk \ issz~i Ció!iúthhoz~ Neki
ni.:111 \'ld! !ehct(i:-;0gt:. di.: szüksége se111 dopping hatúsú
honnunr<L :\ 11Ó\'ekt:d~·si h(1n11nn1 lt:nne](í hypophysis
d:ig;111:i1 ncincsak hataln1a:-; tern1e!ci. li~incin egyedülúllú
iZ(l!!lcr(it is en:din0nyezctt ..'\rra is ta!<ilunk bizonyi1Ck11t. h(lgy \·alóh;111 h(\n11uJJtt:rJ11L'lii daganat okuzta
(ió!iáth crejét. tennctét. 1\z agyalapi niirigy a koponyaalapun. egy ki:> beiné!yedésbcn. a tórök ny:cregbcn
(se!!a turcica) he!yet f(ig!~ll(\. habsze1nnyi sztrv. :\
1
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h;.'pophysis daganat nö\·ck12désc sonín c!öbb a töröknycrgct túgítja ki. clcfonnúlja. n1ajd az agyalap felé ki1ürc111kedik csontos úgyúbóL :-\ két szc1nböl ercdö lútóidcg éppen a török.nyereg előtt kereszteződik. :\ kitürc1nkcdö daganat úgy kúrosirja a l<ítóideg kcrcsztczödési. hogy a bctt:g egyenesen előre tovúbbra is jól lát.
de oldal relé lútótcre beszükül. vagy teljesen kicsik.

l\'i<Ís szavakkal fogahnazva. oldal felé ncn1 \út. Növekedési honnont tenn.::lő hypophysis daganata volt
Gólíúthnak. aki nen1csak erős és óriús. hanen1 oldalsó
lútótcrc kiesett. s csak akkor vette észre Dúvidot. an1ikor odanéz. Ezért tudta 1negközelítcni a pásztorfiú oldal
fc!ö! a !!lisztcus óriási. iV!úshol ( 1Krónikúk 11.23 l arról
értesülünk. hogy Dúvid idejében élt egy cgyipton1i férfi. aki Öl síng 1nagasságúra nötL 1\ könyök, vagy· sing.
inai 1nérték szerint -~5-55 cin hosszúsúgú. Ha útlagosan
50 c1n-nek vesszük. akk(1r kb. 250 cn1 111agas lehetett a
feljcg;'zésrc inéltó férfiú. Flavius 1nég ezeken az adatokon is túl tesz. ainikor a púrthus király udvarúban szolgúló. zsidó neinzetiségü Eleúzúrró\ ír. aki állítólag hét
tünyöknyii\: nütt (Flavius: Zsidók tlirténete X\1 11!.
könyv).;\ húro111 és fél n1éter 1nagas Elcúzúr - h<:1 hiht.:1li lenne Fl<:1\·ius úllítúsa - 1ninden idük !cgn1agasabb
cinbcrének sz~i1nit:1na. Ez utóbbi óriásokról ne1n szúinol
be olyan részletesen az Írús. 111int Góliúthról. ezért csak
valószínüsithe1lj. hogy· szintén hypophysis crcdctü úriúsnövésück lchcttek.
Talúlunk uta!úst az Újszö\'ctségbt.:'n a hypophysis nö\·ckcdésí honnon tcnnclésént.:k clégtclcnségén: \·onatkozóan !s. :\1ncnnyibc11 gycnnekkorban kt.:"lt.:tkt.:zik a zavar.
annak alacsony tcnnct. olykor törpenö\·és ( ! 30 cin alatt)
lesz a kövc1kczn1~nyc ..'\ hypophyscr törpék arúnyos
tt:stalkatúak (t:llentétbcn inús tórpcség fonnúkkal). csak
tt:sllnagassúguk 1narad e! az út!ugostól. Lukúcs ekképpen festi lt! Zúkeust: „ És inu_; 1·ala oll t!g_1· c111hc1: aki! 11c~
t'L;rál Zákc11s11ak hi1·1ak. L·s a: j61·á111s:ed6 1·ala (:s ga:duy.. !~s ig_1·ek.c:l;h .!!::11.H látni, ki o:. dc u sokaság1/il
11c111 !(itliatú. 1nil'clhogy íLT111cte .i':cri11t kis e111hcr l'O!t.
{s c/r'irc .fiu1·ú11 felhúga egy t:pcrfügc fúra. hogy Öt !ús~
sa ... ·· (Luk<'1i..:s 19.2-~). :\ szükszavú je!!e1nzésböl annyi
kóvetkeztt:tht.:!Ö ki. hogy Zákeus akkora lcht:tett. 1nint
egy g'.:lt.:nnck. t.:zért kcllt:tt fúr<i 1núsznia. ellentétben az
ilsszes tlibbi. Jézus ht!\'(1nulúsút linncplüvc!.
l~zsaú n1úr szült!tést.:kor „. 1·crcscs 1·0/a, 11ii11dc11cstál
s:i'ir/is. 111i11t eg.r la:snak" (ll\·lózt.:s 25.25). Ncn1csak újszülöttként. hanein fc!nött kor{1ban is rcnclkí\·ü! szörös
(hypt!rtrichosisos) inaradt. Júkob azt 111ondja róla: „ .„a:
t.'11 bátyá111 Ii:soú s:c'ir/is c111bcr "..'\tnikor pedig az anyja
Júkob incllé úll hogy ht.:csaphassúk lzs(ikot. „ „.a kccskcgúthilyi:k bán„;rcl 11cdig bchorilú a: á [Júkobj kc:cit (·„„.
11yaká11ak si11u1súgút ". i\ \'ak lzs;:'1k töprcng\'c 111onclta: .. A
s:1) Júkoh s:cn·a, dc a ke:ck É:saú kc:ei_ És 11c111 i.1·111crl;
n1eg t'i'r. 111/l·e/ ke:ei s:órósck 1·alti11ak, 111i1u 1~·:saú11ak. a:
i'í hátyiának kc:ci" ( \ l\-lózcs 27. l l-23). Roppant szörös
lt!hctctt Ezsaú keze és nyaka {és \'alószinü!cg t.:gész teste}.
ha :-;z6rzt.:te ö:-;;.;zctévt'.szthetö egy gödölyt! szöréveL :\zt is
\'L'gyük tckíntt!tbe. hogy a vak szc1nélyek lapintúsa kifinuniul. t.:nnck ellcnérc lzsúk nen1 tudutt különbséget tcnni a kecske bundája és Ézsaú (kCpébt:n jt'.!cntkt.:zli J{1kob)
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kt!zénck szörösségt.: között. l~zsaú rt.:ndkívü!i szöröss0génck ti)bbf0\t.: 1nagyarúzata kínúlkuzik ..'\z egyik az. hogy
rendkí\'i.ll ritkún. de t.:ll.lf'ordulh~lt. hogy az e111ber is (!Crfi
és nö cgyarún() szinte ú!lati bundú1 nü\·eszt Cs \·isel. te~
nyert:. talpa és szen1héjai ki\'étclévt:L cgész testét dús
szörzet fi::di. i\Z orvos1udo111úny jó néhány ilyen esetet !sincr. egy· r0szük öröklöciö. ncn1zt.:dékröl. neinzcdékrc
sz{i\Jc\ t.:lYóltozús (Jó:sa. 2001 ). Ezt!kl:t az cst.:tcket ne1n
honnonúlis za\'ar. hancn1 génhiba okozza. Ezsaúnak
azonban ne1n ilyen. hanc1n \'alószínüleg honnonúlis crcdt.:tÜ \'Olt a hypertrichosisa. :\z újszülöttek túlszörösödés0t t.:gy Vt!lt.:szü!ctctt baj. a n1éht.:n belüli 01ctbcn kialakult
1ne!lék\·esckén.:g-tl!ltcngés és kö\·t.:tkez1né11y'es honnonzavar t:redn1('.nyczhet1c. Ennek a kórképnek azonban 1nás.
a szlirnÖ\'ésnél rontosabb tünetei és kö\'ctkez1nényei is
\'<!!lnak. :\beteg igen L1radékony. ne111 \·isc!i cl az éhséget
(szo1nj úsúgoo és n1ég púr ke\·ésbé sze1nhclít!ö sz!1np1ó111a
is \·an. a1nclyck !círúsúnak hiúnyút ncrn kérhctjük szún1on
a bibliai szöveg szcrzőjétliL l~z.saú ké1ségtt.:lt.:nlil fftradé~
kony \'o!L nt'.111 bírta az éhséget. szun1,iúsúgot. valószínülcg rosszullé1ck gyötiírték. l\.ínzó és igen rosszul tün éhségében adta t.:l clsöszlilött;.;égi jogút. .·\ tisztcsségtelcn
ügylet 1negkütésck(lr így ny·ilatkuztitl: .. lnn·, t;11 /Ja/11ijúrok. n1ire 1·uhi fiát llt~kc1n u: t'·11 t-'Ís/is:ii/úUst''gc111:'"
( 1ivlózcs 25.32 ). Ez:zt'.! is utal! gyötrödéseire. bett.:gségérc.
Lt!hctséges. hogy Ezsaú szörösségének és 1nás bajainak
ük<!. n1cl!ékvescki:rcg honnonzavar'.)
:'\z 6- és tJjszövctség 1öbb hc!yt.:n. dc 1n~g az iszló111 szent irata. ;:1 l(orún is t.:gybt.:hangzóan e1nlékt:znck
ineg Séha (S•iba) kirúlynöjc ízrat.:li Li1ogatásúról
(lk.iroilyok 10.1-10. 21(.róníkúk 9.l-12. f.l{ité 12.-12.
Lukúcs 1 ! .3 ! stb.). .:\ bibliai kl)11y\·c\; c;.;ak Sala1nu11
p<ilotúinak p(1tnpúj,ít. S<-íba kirú!ynöjének ajúndékait és
tudússzornjút irjúk n1t'.g. :\ zsidó és korai keresztény
hagyo1núnyban azonban éli t(ibb 1nús \'Crzi(i !s a kirólyné !útogatúsúrúl és küvt!!kez1nénycirö!. :\ !egkorúbbi
írásos cinlék szerint So.t!ainon fia l:s Súba kírúlynöje
alapitutták 111eg azt az abt.:sszin dinasztiút. ainely 197..J.ig. l lailé Szalasszié i..:súszúr bukúsúig ura!kodoll Etiópióban (Lahhartl. l\·lús apokríChagyl11n{1ny szerint Sala111011 hétszúz felesége é;.; húro111sz{1z ~ígyasa n1e!lé ezcregyedikkCnt fch'.ségül \'Clle Súba kir{ilynöjt'.t is. Ez úgy
iÖrtént volna. hogy az asszt111y f(lgadósa az Üvcgpa!ot~i
ban t(irtént. ()tt ~1zt hit!l'. hogy \'ÍZ csillog a padlózaton.
ciniatt az :'11keléshez feliürtc fli!dig érü ruhúj<'it. Ekkur
lóua 111eg Sa!a1non a kirúlynö júcskún ször(ís lúbszúrait. s rögtön 1ncg is jt.:gyczte: „„1: ass:onrok s:ép.\'(;ge i·s
a J~'·1Jiok s:::úr/jssúgc 1·a11 hc1111ed" Salainon úgy· \·élte.
llll!.!\ „ ulio! sok o s:<'í1: uíf sok a 1·úgy i:s u s:cn.:h_'/11"
.c\inikor inti111 kapcsolat alakult ki közöttük. SaLununt
111égis zavarta arújúnak szörösségt.:. ezért olyan kt!n()csöt készíltctelt szú1n•'1ra, an1t.:!y eltünteti a szlirszú!akat. :-\zt is tudni vélik. hogy· ez a szlirtt.:!cnít(\ kence
n1észporból. kénból. gipszből készült \·olna. Lcgalúbbis így n1ondja az apt1krif hagycirnúny (Daun1). !·la igy
\·olt. ilyen \·o!t Súba kirú!ynlijt.:. akkor juggn! t0tt.:!czziik ft:l. hogy hun11nnza\·arban szen\·cdctt. bizonyos
ne1ni hon11onokbt1l többet tt:nnL'lt szervezete a kelletténél. s ez ok(1zhatta ;.;zlirössl:gl:t.
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A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztálya
vár minden

érdeklődőt

,,A gyógyszergyártás aktuális kérdései" e. témakörben
2001. december 17-én 10.00 órai kezdettel,
a Semmelweis Egyetem

Hőgyes Előadótermében

(Budapest, 1092

Hőgyes

Endre u. 7.),

megrendezésre kerülő rendezvényére, amely délután „Magisztrális gyógyszerkészítés"
tárgyú kerekasztal megbeszéléssel zárul.
Az írásbeli vizsgával záruló rendezvényt a Gyógyszerész Szakmai l<ollégiumok
továbbképzési pontszerzésre alkalmasnak nyilvánították (10 pont).

Részvételi díj:

1400 Ft illetve MGYT tagok számára kedvezményesen 700 Ft, amely
ta11almazza a déli frissítőt és a helyszínen átvehető csekken vagy
egyeztetés után átutalással fizethető be az MGYT számlájára.
A Magyar Gyógyszerész t<:amara tagjainak a részvételi díját átvállalja.
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Tel: 217-1222/116, Fax: 217-0914, E-mail: antist@hogyes.sote.hu)

