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Megemlékezés Erdey-Grúz Tiborról

1976. augusztus 16-án súlyos betegség után tében a iadioaktivitás fizikai-kémiai alkalmazásáelhunyt Erdey-Grúz Tibor. Halálával félévszázados nak lehetőségeit kutatta.. 1930·-ban a berlini
gazdag alkotópálya zárult le..
műszaki egyetemre került. ahol M
Volmeriel
Budapesten született 1902. október 27-én . A tudo- az elekt1ódfolyamatok kinetikájának vizsgálatámányegyetemen 1924-ben kémiából mint főtárgy- val foglalkozott ; ezek a kutatások az elektródból szerzett bölcsészdoktori oklevelet, később, folvamatok elméletének kidolgozásához vezettek.
1938-ban a gyógyszerészképzésben vállalt felada- Az elmélet azon felismerésből indult ki, hogy az
tai a g,yógyszerészi oklevél megszerzésére is ösztö- elektródfolya1natok a reakciókinetika törvé11yei
nözték Azilgyetemi oktatómunka s a tudományos szerint vizsgálandók és az elektrolitikus hidrogénkutatás kora fiatalságától elválaszthatatlan egy- fejlődés túlfeszültségét - nagy túlfeszültségnél ségben kísérte végig pályáját. 1924-ben tanár- a hidrogénionok semlegesítésének lassú volta
segédi kinevezést nyert a tudományegyetem III sz„ okozza. A reakciósebesség és a túlfeszültség közötti
Kémiai Intézetében, ahol Buchböck Gusztáv pro- kapcsolat értelmezésére bevezetett és máig is haszfesszor munkatá1saként kezdte meg kutatómun- nált átlépési faktor lehetővé teszi a kísérleti adakáját, amelynek eredményét „Über die Über- tok értelmezését az aktivált állapot részletes ismeführungszahlen der Salzsame und Pikrinsame" rete nélkül Hidrogéritúlfeszültségi elmélete a ma
e, dolgozatában tette közzé (Z phys. Chem már tudománvtörténeti értékű „Zm Theorie der
131, 81 1927)
'Wasserstoffüb~rspannung" e. dolgozatban látott
Eredményes kutatómunkája alapján nyerte el napvilágot (T, Erdey-Grúz, M . Volmer Z phys
a német Humboldt-ösztöndijat és 1928-29-benJ'.,Chem A 150, 203 1930). Az elektrolitikus fém)fünchenben a Bajor Akadémiai Kémiai Intéze-~leválasztásnál jelentkező gócképződési túlfeszült-
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séget 6 észlelte először és adta a jelenség ehnéleti
Jnagyarázatát, n1ajd kidolgozta a fé1nleválás sebessége és a túlfeszültség közöttj összefüggéseket
Az elekt1ok1istál:yosodás tö1vénysze1 űségeinek
kutatása, a komplexképző anyagok tulajdonságai
és a különbözó indexű kristálylapok növekedési
sebessége közötti összefüggések feltárása terén is
alapvető eredményeket ért el.
Neve világszerte ismertté vált az elektródfolyamatok kinetikája alapyető összefüggéseinek felismerésével Azóta nem jelenik meg olyan elektrokémiai tárgyú könyv, amely ne hivatkozna az
Erdey-Grúz által kidolgozott túlfeszültségi elméletekre.
A harmincas években kezdődött - a fentebb
vázolt elektrokémiai kut.atásaival a hazai
elektrokémiai iskola alapjait teremtette meg.
Az Erdey-Grúz-iskola első hazai eredményei híg
amalgámokból készült elektródok potenciálmeghatározó folya1natai, ill az oldatban levő ne111elektrolitok adszorpciójának az elektródpotenciálra való hatásának tanulmány~ozása terén születtek. Az ötvenes évektől kezdődően az elektrolitikus oxigénfejlődést befolyásoló tényezők (az oldat
összetétele, a kationok, a vízaktivitás) kutatása
terén ért el jelentős eredinényeket az irányításáV-al
működő Jmtatókollektíva. Az oxigénleválás túlfeszültségének vizsgálatát tovább folytatva, munkatársaival kísérleti és elméleti úton vizsgálta
a váltóáramok hatását az elektródfolyamatokra
E vizsgálatok a fémek korróziójával kapcsolatban
is szán1ottevő eredményre vezettek.
Az elektródfolyamatok kinetikájának kutatása
mellett irányította az ionok oldószerelegyekben
való vándorlási n1echanizmusával kapcsolatos vizsgálatokat, amelyek a víz-alkohol-elegyek szerkezetére vonatkozó új megállapításokhoz vezettek
A dioxán-víz-elegyekben végzett mérések a 'rezetőképesség hőmérsékleti koefficiensém... vonatkozó
összefüggések pontosítását eredményezték
Az elektrokémiai kutatások mellett a telítetlen
szerves vegyületek katalitikus hidrálására és adszorpciójának Jnechaniz1nusára vonatkozó kutatásokat is vezette. Ezek a vizsgálatok feltárták
a katalizátor mennyiségének, a hidrogéngáz ko11centrációjának és az etilén-adszo1 pcjó sebességének hatását a reakciósebességre.
Erdey-Grúz Tibm iskolateremtő tevékenységét
mutatja, hogy tanítványai közül számos tanszék·vezető egyeterni tanár, tudon1ányok doktora
és akadémikus került ki, akikben tovább él munkásságának szelleme_
Az egyetemen eltöltött fol évszázados tevékenysége alatt a sokoldalú kutató- és irányító munkával párhuzamosan sokrétű oktatói és neve1f5i
tevékenységet fejtett ki, 1negszervezte és vezete
a fizikai-ké1niai oktatást, tankönyveket és szakkönyveket írt, amelyek nemcsak az egyetemi
fizikai-kémiai oktatást vitték nagy lépéssel el6re,
hanem országszerte hozzájárultak a fizikai-kémiai
és a marxista alapokon nyugvó természettudományos ismeretek elterjesztéséhez. A fizikai-kémia
tudomány elméleti és g3Takorlati is1nereteinek
megszerz8séhez szakember:ek generácjóit segítették az általa írott könyvek..

1

:ranköny1 ·eit több a1kalon1ma] 1negjelentették.
A, l~evezetés afizikai-ké1niába" eímíí nég~y kiadást
éit n1eg En11ek első kiadása 1943-ban jeJent n1eg
gyógyszerészhallgatók részére. ,_A fizikai-ké1nia
alapjai" és az „Anyagszerkezet alapjai" e. köny 1 ei
napjainkban a fizikai-kémia oktatásának legfontosabb segédeszközei, Schy Gézával közösen
írott „Elméleti fizikai-kémia" e inunkája első
sorban a továbbképzést és az aspll:ánsképzést
szolgálja. A jelenleg tizedszer kiadott - Proszt
Jáno8.sal közösen írt „Fizikai-ké111iai }Jraktiku1n" pedig a laborató1iu1ni n1éréstechnika gazdag
tárháza._
A magyar tudományos élet irányításában is
oroszlánrészt vállaló tudós legfontosabb feladatának mindig az oktatást, a nevelést tekintette
Vallotta, hogy az egyetemi oktatás legfontosabb
feladata az alapvető tények ismertetése mellett
a hallgatók tudományos gondolkozásra nevelése.
Előadásait az áttekinthető szerkezet, a kitűnií
időbeosztás és a könnyen érthetőség jellemezte
~íessze kimagaslott a Természettudo111ányi Kar
professzorai közül abba11 is, hogy előadásaiban
következetesen és részletesen, 11agy inarxista
filozófia tudását alkalmazva, foglalkozott a fizikaikémia filozófiai vonatkozású problé1náival.
Erdey-Grúz Tibor, a tudós pedagógus az oktíttást nem korlátozta az egyete1ni katedrára ; inár
a felszabadulás előtt is rendszeres előadója volt
a Természettudományi Társulatnak, később a TITnek, a Mérnöktovábbképző Intézetnek ; eléíadásokat ta1tott a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság ülésein, amelynek 193\J óta tagja volt
Több mint száz tudományos dolgozatán és egyéb
publikációján kívül 21 könyve jelent meg, mintegy félszáz kiadásban.. Közöttük is kiemelkedő
helyet foglal el az „Elektródfolyamatok kinetikája", amely 1969-ben jelent meg magyarul, 1972ben angolul, 1975-ben pedig német nyelven, továbbá az 1972-ben megjelent „'rranszportfolya1natok vizes oldatokban" e. könyv, a1nelyet 1974ben angolul is kiadtak
Erdey-Grúz Tibor közéleti és tudományszervező
tevékenysége elválaszthatatlan a magyar tudomány és oktatás egészétől A Tudományegyetemen
1946-ban intézeti tanár, 1949-ben pedig intézetvezető professzor lett, kés6bb mint a Tern1észet-·
tudományi Kar dékánja (1950-51) s 1952-től 56-ig
felsőoktatási, ilL oktatási miniszteri funkcióban
kiemelkedő szerepe volt a felsőoktatás s általában
a felszabadulás utáni magyar oktatásügy fejlesztésében, a korszerü oktatási rendszer megteren1tésében.
Tudományos és közéleti tevékenységének állandóan jelenlevő összetettségét s ugyanakkor egységét példázza az az áldozatos munka, amit a Magyat
Tudományos Akadémia testületeiben végzett Az
Akadémia 1943-ban levelező taggá, majd 1948-ban
re11des taggá választotta. Az Akadén1ia újjászerve~
zése után az elnökség tagja lett. Ettől fogva megszakítás nélkül részt vett hazánk tudományos életének irányításában. Többször is betöltötte az
Akadémia főtitkári tisztét, nemritkán egyszerre
töltött be részben a felsőoktatásban, részben az
Akadémia irányításában felelősségteljes vezető
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tisztségeket. 1970-ben az Akadémia elnökévé választották és az is maradt haláláig. Széles körű
kutató- és oktatómunkája, közéleti tevékenysége
mellett 1950-ig szerkesztette a Magyar Kémikusok
Lapját, 1950-től pedig a Magyar Kémiai Folyóüat
főszerkesztője volt
Tudományos és közéleti tevékenységének elismeréséül kétszer tüntették ki Kossuth-díjjal, kétszer á l\:iunkaérdemrend aranyfokozatával. Szán1os
más hazai kitüntetés és dij mellett külső, ill. tiszteletbeli tagja volt a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának, a bolgár, a csehszlovák, az J\TDK-beli,
az osztrák, a román és a szerb akadémiának
Erdey-Grúz Tibor legmaradandóbb tudományos
alkotása az elektródfolyamatok kinetikája alapvető
összefüggéseinek feltá1ása, de ilyen örökbecsű a
fizíkai-kémiai ismeretek elterjesztésében végzett
munkája, a fizikai-kémia alkalmazási lehetőségei
nek keresése és ezzel más tudományterületek fejlő
désének előmozdítása.
Már pályája kezdetén foglalkozott a fizikai·
kémiai inódszerek alkalmazásával az orvosi gyakorlatban, amint erről „Über die \VasserstoffionenKonzentration des Blutes und des Harnes bei
Gesunden und Kranken" című - Kaltsteinnel közösen írt - dolgozata tanúskodik (Z f d. g exp
Med . LXII, 30, 1928)
Hozzá legközelebb álló ilyen társtudomány a
gyógyszerészet volt. A gyógyszerészet elméleti
színvonala emelésének igénye vezette, amikor a
gyógyszerészképzés refounja idején - 1940-ben .:szorgalmazta a fizikai-kémiai előadások beiktatását a tantervbe s az általa kidolgozott progiam
alapján megkezdte a gyógyszerészhallga tók fizikai.
kémiai oktatását, amelyet több mint tíz esztendeig
végzett. 1943-ban 1negírta „Bevezetés a fizikaikémiába gyógyszerészhallga tók 1észére" c. tankönyvét, amely a Magyar Gyógyszerésztudom ányi
Társaság kiadásában jelent meg
„A könyvet melegen ajánljuk nemcsak a tanulóifjúságnak, de a gyakorló gyógyszerészeknek is,
mert a munkájukban észlelt jelenségek helyes ér·
telmezése annak biztonságát fokozza" írja róla
Se!inlek Elemér (MGYT Tud. Ért. XIX, 383, 1943).
A könyvi e nagy szükség volt akko1, mert a hazai
szakirodalom jó és 1negbizható gyógyszerészeti
szak- és segédkönyvekhen szegényes volt A inunka
értékét, használhatóságát nagymé1 ték ben növelte,
hogy Erdey-Grúz Tibor mint okleveles gyógysze·
rész biztos kézzel válogatta ki s a hallgatóság elő
képzettségét 1nessze1nenően figvele1nbe véve tárgyalta az anyagot
A könyv olyan jól bevált a gyógyszerészképzés ben, hogy további három kiadás alapjául szolgált,
amelyekben a gvógyszerészképzés mellett, a tanár·
jelölt· és biológusképzés igényeit is figyelembe

vette
A gyógyszerészet elméleti alapjai elmélyítésének
szükségességét hangsúlyozta a Magyar Gyógy·
szerésztudományi Társaság ülésén tartott „A fizikai-kén1ia a gyógyszer0szképzés ben" című előadá
sában is (MGYT Tud. Ert XXI, 160, 1947). „Sike·
res 1nunka. a g:yóg:yszerészet terén is csa.k kon1oly
elméleti tudással felvértezve valósítható meg
- írja -- s eln1életi tudásra nen1csak a gyóg,yszer··
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gyárak kutatólaboratórium aiban van szükség, ha·
nem tára mellett is, ha azt kívánjuk, hogy az egyéni
gyógyszerkészítést igénylő munkák a gyógyszer·
tárban n1a1adjanak, illetve oda térje11ek vissza
Ha teljes értékű gyóg:rszerészt akarunk képezni,
akkm meg kell adni a lehetőséget, hogy a gyógy·
szervegyészeti gyárak 1nunkájában is részt vehessen. A modern gyógyszerkémiai laborató1iumokban
az elméleti kémia teljes fegyverzetével felszerelt
tudósok dolgoznak Ugyancsak alapos elméleti tudással kell ellátni a fiatal gyógyszerészt, ha azt
aka1juk, hogy e gyakorlati tudományos műhelybe
beléphessen ''
Az elméleti tudás megalapozásába Erdey-Grúz
munkássága eredményeként kapcsolódott be a fi.
zikai-kémia tanítása. A fizikai-kémia, amely az
anyagok különfole sajátságai között fennálló össze·
függésekkel foglalkozik, megkönnyíti az anyagok
sajátságainak megis1nerését, a ter111észet jelenségei
között való tájékozódást és azok gyakorlati fej.
használását„ Számos esetben lehetővé teszi az anyagok fizikai sajátságainak és kémiai viselkedésének
megjóslását olyan körülmények között, amelyek
között közvetlen kísérleti vizsgálat nem történt
A fizikai-kémiának, mint a gyógyszerészet egyik
elméleti alapja fontosságának hangsúlyozása mellett Erdey-Grúz mindig nyomatékkal húzta alá:
a fizikai-kémiának se1111niképpen se1n az a célja,
hogy a 1negfig~relést és a kísérletet n1int a ter1nészettudományok e szilárd alapját kiküszöbölje,
hane111 az, hog:y a kísérletek eredn1ényeit 1ninél
alaposabban kiaknázza, azokból minél több oldalú
következtetéseket \ronhasson le . . . _.\. kísérlet és az
elmélet viszonyáról lnondott jrány1nutatását arriely az ő tudon1ányos tevékenységét is jellemezte - a mai ehnéleti ismeretek, korszerű vizsgálón1ódszerek és bonyolult felépítésú kísérleti eszközök birtokában még inkább szem előtt kell tartani
a kísérleti ercdménvek érteJn1czésokor, a követk:eztetéseknél
,
~t\. fizikai-kén1iai, illetőleg kolhúdké111iai ismeretek fóntosságát a gyógyszerkészítés gyakorlatában
igen jól érzékeltetik az alábbi sorai: ,i\. ken6csök,
emulziók és kolloid oldatok jelentékeny részét alkotják a gyógyszereknek. Bár tagadhatatlan, hogy
e gyógyszeralakok elkészíthetők pontos recept szerint, a készítésl{OI lejátszódó f0Iva1natol{ n1egértése
nélkül is, de ilyen körülmények között a legkisebb
zava1 a munka 1negakadályozását ered1nényezhcti. 1,eljesen eJengedhetetlen azonban az elméleti
tudás, a tájékozottság akkor, ha nen1 sablo11os
receptek elkészítéséről van szó, hane1n individuálisan rendelt gyógyszerekről, amelyeknél szükség
van a11a, hogy a gyógyszerész kén1iai is1neretei
kiegészítsék az orvos gyógyszertani tudását. Elméleti tudás pedig e téren annyit jelent, hogy ismerni
kell a kolloid oldatok és kocsonvák keletkezésének
és stabilitásának feltételeit, kÓagulációjuk okait
és körülményeit. Ehhez pedig ismerni kell azokat
az elektromos jelenségeket is, amelyek a különböző
fázisok határán létrejönnek."
·Úgy ·vélem, ennél plasztikusabban nehéz le11ne
érzékeltetni. hogy olyan kifejezetten preparatív
n1ŰYeletek során is_ 1nint az en11ített gyógyszerala.kok elkészítése, 111ennyire füntosak az ehnéleti
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ismeretek Ezek fontosságát hangsúlyozta a gyógyc
szerészetben az i,En1ulgeátorok és nedvesítőszerek''
círnen a Ce11tenáris Gyóg:yszerészhéten 1948-ba11
tartott előadásában, ahol a kolloidrendszerek stabilitásának elméleti ké1dései mellett az új emulgeátornkról és nedvesítőszerekről adott tájékoztatást,
rámutatva a várható fejlődésie ezek kutatásában
~s gyártásában
A gyógyszerészet jelentőségét hangsúlyozta,
midőn a gyógyszmalapanyag-gyártással és -forgal1nazással füglalko'Zó szake111berek szakn1ai színvonalának e1nelésére s gyakorlati inunkájuk inegkönnyítésére 1943-ban megírta kétkötetes „Vegyszerisrneret" <?_„ munkáját, an1elynek címlapján ezt
olvashatjuk: Irta Dr . Erdey-Grúz Tibor oki gvógyszerész, egyete1ni e. ny„ rk, tanár
A könyv iránti érdeklődést jelzi, hogy 1955-ben
a második, 1963-ban pedig a haunadik kiadás
vált szükségessé
Amikor Eidey-Grúz Tiborra, a tudós pedagógusra, a f3..radhatatlan tudományszervezőre emlékezünk, elmondhatjuk, hogy pedagógiai munkásságával magasabbra emelte a gyógyszerészetet is
,,A gyógyszerészet évszázadokon át vezető szerepet
töltött be a kémiai fejlődésben -írja (M:GYT Tud.
Ért. XXI, 160, 1947) - , a múlt század folyamán
azonban a kémia rohamos fejlődésnek indult, s így
a gyógyszerkészítés munkája nagyrészt áttolódott
AZ EMLŐRÁK KONZERVATÍV MŰTÉTE
Bugyi I, Tóth Cs.: Orv Heti! 117 (13), 763-66 (1976)

A szerzők arról számolnak be, hogy konzervatív inű
tétek után a betegek nagy része túlélte az öt évet, amit
régebben végleges gyógyulásnak könyveltek el Hét-tíz
évvel ezelőtt végzett konzervatív műtét után sem1ni jele nem volt a kiújulásnak, áttétnek Abból a feltevésből kiindulva, hogy a sugárzás tönk1eteszi a daganat-sejteknél sokkal sugárérzékenyebb nyilokszövetet prees Posztcij)eratív su'gái;ZáSokat heni alk:1In'i3:Ztak.'"' A'Z -intakt nyirokcsomók sokáig késleltetik a rákse.itek: szóródását, és bizonyos ideig védelmet nyújtanak a rák-sejtek beáran1lásos veszélye ellen Ma még az emlőrák
gyógyításának gerince a sebészet és a gamma-sugárzás Az eredményes biokémiai kutatások után k.ezelésre alkalmas, specifikusan ható gyógys;-;erek bE.VEzetésétől várhatjuk majd az emlő1ák orvoslásának megoldósút (116)

Bi.sztriánszkyné
A GYÓGYSZER-KÖLCSÖNHATÁSOK
GYAKORLATI KÉRDÉSEI
KáTdo1 .A.: Orvosképzés 50, 192-199 (1975)

A gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatásokkal foglalkozó
kiterjedt nemzetközi irodalomhoz újabban a magyar
szakirodalom is felzárkózott. Ezt az indokolja a szerző
szerint, hogy „a gyógyszerEk interakcióinak szinte
számtalan variációja lehet, hiszen sokféle anyag sokféle kombinációja képzelhető el; az Egyesült Allamok-ból származó adatok szerint egy beteg kórházi tartózkodása idején átlagosan 14-féle gyógyszert kap, és ezek
nagy részének esetleges interakciójáról ma még alig
tudunk valamit." Az elgondolkodtató tények és a va1 iációk nagyszámú lehetőségei miatt ma még igen
szUk az a kör, amelyet a gyógyszer-kölcsönhatásokból
kedvezőtlenül ítélhetünk meg .A.. szerző részben a már
gazdag magyar adatok alapján (Graber, Gógl, Róna)
néhány bizonyítottan fontos kölcsönhatás mechanizmusára hívja fel a figyelmet A. gyógysze.rek hnüísának változásában (csökkenés, fokozódás) és toxicitásában (csökkenés, fokozódás) jelentkeznek leginkább a

a gyógyszervegyészeti gyárakba, a gyógyszerészeti
laboratóriumok pedig többé-kevésbé elsorvadtak
Ez a diYergencia a gyógyszerké1nia fejlődése és a
gyógyszerészek kiképzése között a legutóbbi évtizedekben odáig jutott, hogy halasztást nem tűrő
módon meg kell határozni a gyógyszerészet helyét
a korszerű tern1elésben. Hivatását szerető gyógyszerész választása nem lehet kétséges: fol kell frissíteni, meg kell ifjítani a gyógyszerészeti pályát
olya-n korszerű kiképzéssel, a111ely visszaa.dja régi
szerepét„''
Eidey-Grúz Tibor a ko1szerű gyógyszerészképzés
fárndhatatlan munkása volt Napjainkban, amikor
a gyógyszerészet fontosságának növekedését látjuk
a gyógyszerkutatásban, a gyógyszeigyártásban,
a klinikai gyakorlatban, nem feledkezhetünk meg
arról, hogy e folyamat egyik elindítója hazánkban
ő volt. Nekünk, akik a gyógyszerészképzés felelős
ségteljes n1unkájában veszünk részt, arra kell töre~
kednünk, hogy a gyógyszerészetet korszerű színvonalon tartsuk-, ezzel őrizzük meg leghívebben
Erdey-Grúz Tibor emlékét
Di . Szabó Kálmán
egyeten1i tanár
B
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gyógyszeres kölcsönhatások. Egy-egy gyógyszernek más
gyógyszerrel való vizsgálatakor a következő kérdésekre
kell választ találni: van-e interakció; hol történik; mekko1·a adagoktól; mikor kezdődik és meddig tart; van-e
gyakorlati jelentősége?
A szerző néhány alapvető kölcsönhatás tá1gyalásán
belül hívia fel a figyelmet az általános következtetésekre A 1netabolizmust serkentő, ill. gátló kölcsönhatásokat táblázatos formában szemlélteti, ugyanúgy,
1n~nt a vizelet-pH hatásának változását a gyógyszerek
exkréciójára. A köZlemény áttanulmányozása mindazok számára érdekes lehet, akik e területtel foglalkoznak Noha tudományos szempontból e terület a far1nakológusok és a klinikai farmakológusok számára
nyújt hasznos ismereteket, nem nélkülözhető napjaink
gyógysze.részi ismeretanyagában sem (113).
Dr Benkő György
GAMMA-GLUIAMIL-TRANSZPEPIIÁZ
MEGHATÁROZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ROSSZINDULATÚ
DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEKBEN
Ref.: Kra1ovánsz7<:.y, J és mtsai:· Orv Heti! 117 (15),
901-905 (1976)

Az 1950-es években Hanes fedezte fel, hogy a y-glutamil-transzpeptidáz (GG TP) élettani jelentősége az
aminosavaknak a membránon keresztül
történő
tI:anSzportjába van. Az enzimaktivitás emelkedést a
mái és epeutak megbetegedései okozzák. A y-glutamil-transzpeptídáz meghatározása jó laboratóriumi
1nódszer a rosszindulatú daganatos megbetegedések
májmetasztázisainak felismerésében. A szerzők vizsgálatai szerint a máj patológiás elváltozását a vizsgált
enzimek közül a legérzékenyebbEn a GGTP jelzi Az
enzimvizsgálatok eredményei jó összhangban voltak a
májszcintigráfia eredményeivel. Az ilyen vizsgálat su~árterhe1ést jelent a beteg számára, ezért korlátlan
számban nem is1nételhető. A GGTP-meghaüí_rozás ismételt elvégzése módot ad a betegség előrehaladásá
nak nyo1non követésére. A daganatos betegségek csontmetasztázisaiban nem n1utat fokozódást az enzimaktivitás (117)
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