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Fordítsa le az alábbi szöveget! Elérhető pontszám: 15 pont. 

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 
 

 

Az agy és a gerincvelő fertőző betegségei 

 

Az agy és a gerincvelő a fertőzésekkel szemben figyelemreméltó ellenálló képességet mutat, 

(…) amennyiben mégis fellép a fertőzés, a következmények rendszerint igen súlyosak. A 

fertőzéseket baktériumok, vírusok és gombák, esetenként egysejtűek vagy paraziták okozzák. 

A fertőzésekre emlékeztető agyi betegségek másik csoportját a spongiform enkefalopátiák 

képezik, melyeket kóros, apró fehérjerészecskék, a prionok okoznak.  

A fertőzések rendszerint gyulladással járnak. (…) A fertőzés nagy területre is kiterjedhet, de 

felléphet gennygyülem formájában, lokalizáltan is. (…) Számos baktérium okozhat 

agytályogot, így pl. a Staphylococcus aureus és a Bacteroides fragilis. Az agytályog 

antibiotikus kezelés vagy műtét nélkül halálos kimenetelű is lehet. A leggyakrabban adott 

szerek a penicillinek, a metronidazol, a nafcillin és a cefalosporinok (…). 

Szubdurális empiémának nevezzük az agyon kívüli, az agy és az azt borító agyhártyák közötti 

gennygyülemet. A szubdurális gennygyülem az orrmelléküregek fertőzésének, súlyos 

fülfertőzéseknek, fejsérülésnek, műtétnek vagy tüdőgyulladást követő vérmérgezésnek lehet a 

következménye. A betegség hátterében ugyanazok a kórokozók állnak, mint amelyek az 

agytályogot okozzák. Az agytályoghoz hasonlóan ez a betegség is fejfájással, 

aluszékonysággal, görcsrohamokkal és más agyi működészavarokkal járhat. A tünetek napok 

alatt súlyosbodnak és - kezelés nélkül - rövid idő alatt kómához és halálhoz vezetnek. A 

diagnózis legjobban CT-vel és MRI-vel állítható fel. Csecsemőkben a kutacsokon (…) 

keresztül néha közvetlenül be lehet vezetni tűt a gennygyülembe, s így genny szívható le, 

csökkenthető a nyomás és felállítható a diagnózis. A szubdurális gennygyülemeket műtéttel 

kell eltávolítani. Amennyiben a kórkép az arcüregek megbetegedésének a következménye, a 

sebész az arcüregi folyamatot rendszerint ugyanazon műtéttel hozza rendbe. (…) 
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