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Páviánszív, disznóvese: a szervátültetés jö-
vője 
MOLNÁR CSABA 2019.04.28. index.hu 

 

Végstádiumú betegségekben szenvedő emberek milliói vár-
nak alkalmas beültethető szervekre szerte a világon, mint-
hogy ezek jelentik az életben maradásuk egyetlen reménysu-
garát. Pedig sok állat van, amelyek élettana egészen hasonló 
az emberéhez (meglepő és sokatmondó módon a legalkalma-
sabb e célra a disznó), így a szerveik elméletileg használhatók 
lennének emberi transzplantációra is. Ehhez azonban módo-
sítani kell a genomjukat. 

Az állati szervek önmagunkba ültetése évezredek óta foglalkoz-
tatja az emberiséget. Az első tényleges próbálkozásokra pedig 
már több mint száz évvel ezelőtt sor került – kevés sikerrel. 
1905-ben Franciaországban egy nyúl veséjéből kimetszett sze-
leteket ültettek egy veseelégtelenségben szenvedő kisfiú vesé-
jébe. „Az azonnali eredmények kiválóak voltak. A vizelet meny-
nyisége nőtt, a hányás abbamaradt” – írta a műtétet végző or-
vos a tanulmányában. Sajnos a fiúcska néhány nappal később 
elhunyt tüdőödéma miatt. A következő években egymást kö-
vették az állati szervekkel tett transzplantációs kísérletek. 
1906-ban Franciaországban sertés-, illetve kecskevesével, négy 
évvel később Németországban már majomvesével próbálkoz-
tak. Sőt az 1920-as években volt olyan orvos, aki majomhere-
szövet-beültetéssel is kísérletezett. 

Később is a vese maradt az állati szervek átültetésével kísérle-
tező orvosok fő célszerve, de a páciensek az állatok és az ember 
immunológiai összeegyeztethetetlensége miatt általában gyor-
san meghaltak. 

A KILÖKŐDÉS MECHANIZMUSÁNAK FELFEDEZÉSE AZTÁN JÓ 
IDŐRE VISSZAVETETTE A PRÓBÁLKOZÁSOKAT, AMELYEKET LE-
HETETLENNEK ÍTÉLTÉK (A KOR LEHETŐSÉGEIHEZ MÉRTEN JOG-
GAL). 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Filarjournal%2Farticle%2F37%2F1%2F9%2F760596
https://index.hu/tudomany/til/2017/07/03/voronoff_majomhere_xenotranszplantacio_halhatatlansag/
https://index.hu/tudomany/til/2017/07/03/voronoff_majomhere_xenotranszplantacio_halhatatlansag/
https://index.hu/kultur/2018/10/06/tina_turner_majdnem_belehalt_a_veseelegtelensege_a_ferje_mentette_meg/
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Csakhogy a technikai nehézségek miatt a transzplantálható 
szervek iránti kereslet még nem szűnt meg. Így az immunszup-
resszáns gyógyszerek felfedezése, illetve az 1954-es első sike-
res emberi veseátültetés (és az azonnal felmerülő etikai és 
technikai problémák) után újra fellángolt az érdeklődés az állati 
szervek iránt. 1963-ban az amerikai Tulane Egyetemen hat hal-
dokló betegbe ültettek csimpánzvesét (mind meghaltak). Ez és 
néhány további sikertelen próbálkozás után végleg lemondtak 
az állati vesék transzplantációs felhasználásáról. 

Disznó- és borjúbillentyűk 

20 évvel később egy ugyancsak haldokló amerikai csecsemőbe 
ültettek páviánszívet, hogy legalább addig életben maradjon, 
míg használható emberi szervet nem találnak neki. Nem talál-
tak, így a baba három héttel később szervkilökődés miatt az éle-
tét vesztette. Az orvosai azt valószínűsítették, hogy nem a szív 
páviáneredete vezetett végül a kilökődéshez, hanem a vércso-
portok inkompatibilitása. 

A xenotranszplantáció (így nevezik az eltérő fajú állatok közötti 
szerv-, illetve szövetátültetést) humán orvosi alkalmazása a si-
kertelen próbálkozások hosszú évtizedei után végleg kudarcba 
fulladni látszott. Az egyetlen terület, ahol rutinszerűen alkal-
maznak átültethető állati szöveteket a gyógyászatban, az a szív-
billentyűcsere, ahol disznó- és borjúeredetű billentyűket is 

használnak, bonyolult immunológiai előkészítés után. De, lás-
suk be, egy apró kötőszövetes lapka összetettségben nem is ha-
sonlítható a valóban forradalmi eredménynek számító intakt ál-
lati szervekhez, a veséhez, a szívhez, a tüdőhöz és a többihez 
képest. 

Pedig igény lenne rá. 136 ezer szervátültetést hajtottak végre a 
világon 2016-ban. Ez 7 százalékos emelkedést jelent a 2015-ös 
számhoz képest, miközben 34 ezerrel csökkent a donorok 
száma. Csak az Egyesült Államokban 115 ezer ember várt tavaly 
átültethető szervre, ott 

NAPONTA 20 EMBER HAL MEG, AMIÉRT NEM TALÁLNAK NEKI 
MEGFELELŐ SZERVET. 

Az állati szervek elméletben jól működnének az emberi szerve-
zetben, ha nem lökné ki őket az immunrendszer. Ezért egyszerű 
a cél: megakadályozni azt, hogy a beültetett disznóvesét és 
kecskeszívet a szervezet idegen behatolóként azonosítsa. Ezt 
persze könnyebb kimondani, mint megcsinálni, mindenesetre a 
világban számos kutatócsoport dolgozik a problémán, legtöbb-
jük génszerkesztéssel próbálja eltüntetni az átültetendő szer-
vekről azokat a sejtfelszíni fehérjéket, amelyeket a fogadó szer-
vezet immunrendszere felismerne. 

Emellett az ilyen módon állatról emberre átjuttatható betegsé-
gek kórokozóit is semlegesíteni kell valahogy, hiszen senki sem 

https://index.hu/sport/forma1/2018/08/02/niki_lauda_tudoatultetes/
https://www.theguardian.com/science/2019/apr/03/animal-global-organ-shortage-gene-editing-technology-transplant
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akar a megműtött betegekből mondjuk a sertéspestis emberi 
változatát kitenyésztő, két lábon járó víruskeltetőket faragni. 
(Vagy lehet, hogy akarna valaki, de ezt nem kéne hagyni.) 

195 nap disznószívvel 

Az elmúlt néhány évben nagy előrelépés történt ezen a terüle-
ten. Több kutatás is már-már az emberi klinikai tesztet meg-
előző stádiumába érkezett. Néhány hónapja a müncheni egye-
temi kórház kutatói ültettek olyan disznószívet páviánokba, 
amelynek génjeit előzetesen úgy módosították, hogy az ne lö-
kődjön ki a majmok szervezetéből. Ilyen módon az egyik pávi-
ánt 195 napig életben tudták tartani, miközben a szív ellátta a 
feladatát. Ez a Nature-ben közölt tanulmányértékelése szerint 
„mérföldkő a xenotranszplantáció klinikai alkalmazása felé ve-
zető úton.” 

Egy korábbi tanulmányban az amerikai Nemzeti Egészségtudo-
mányi Intézet (NIH) kutatói arról számoltak be, hogy ha a gén-
módosított disznószívet a páviánok saját szívével együtt mű-
ködtették (mintegy segédszívként), akkor akár három évig is élt 
az állat a műtét után). 

 

PPL Therapeutics által emberi szervátültetés céljára klónozott 
malacok 2002. január 2-án Londonban. A cég hozta a világra 
Dolly-t, az első klónozott bárányt. Fotó: Getty Images / Getty 
Images Hungary 

Bár még sok akadályt kell leküzdeni addig, míg az első disznó-
szívet beültethetik egy beteg emberbe, a müncheni kutatócso-
port vezetője, Bruno Reichart szerint immár nincs olyan körül-
mény, amely elvileg is lehetetlenné tenné a sikert. A haladást 
inkább gyakorlati nehézségek hátráltatják. Például az állatvé-
dők folytonos támadásai, akik gondolkodás nélkül elleneznek 
mindenféle, főemlősökön végzett kísérletet (pláne, ha ezek az 
állatok halálával zárulnak), illetve – amint azt Reichart a Guar-
diannek nyilatkozta –  

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-018-0765-z
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F28940570


Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 6. szám 

6. oldal 

az sem egyszerű, hogy rávegyük a páviánokat az immunszup-
resszánsok napi bevételére (naponta infúzióra kötni őket pe-
dig egyszerűen lehetetlen). 

A várt hatások viszont a kutatók szerint minden vesződséget 
megérnek. Elképzelni sem egyszerű azt a világot, amikor 
a szervátültetés minden mai problémája egy csapásra meg-
szűnne (bár keletkeznének új típusú problémák). 

Az állatok genetikai módosítása mára – elsősorban a CRISPR 
nevű génszerkesztő módszernekköszönhetően – a biotechno-
lógiai rutin részévé vált, az Alabamai Egyetem májtraszplantá-
ció-specialistája azt ígéri, hogy amint megkapja a zöld lámpát, 
kilenc hónap múlva 50 átültethető szervekkel rendelkező, gén-
szerkesztett disznót prezentál. 

Elméletben nem lenne hát többé hiány szervekben, ilyen okból 
nem lennének már a jövőben várólisták (bár nálunk a finanszí-
rozás hiánya miatt ezek továbbra is maradnának), és 

AZ AZ ESETLEGES LELKI TEHER SEM JELENTKEZNE, HOGY A RE-
CIPIENS SOKSZOR EGY DONOR HALÁLA RÉVÉN NYERT ESÉLYT 
A TOVÁBBÉLÉSRE. 

Realitás vagy csak álom? 

De az emberi igényeknek megfelelően módosított genommal 
rendelkező disznók – megint csak elméletben – egy szívnél, két 

vesénél, tüdőnél, májnál jóval többet adhatnának nekünk. Bő-
rük például a nagy testfelületen megégett emberek életét 
menthetné meg. A sertések hasnyálmirigyében található 
Langerhans-szigetek belső elválasztású (inzulintermelő) sejtjei-
ből újjáépíthető lehet az I-es típusú cukorbetegek szénhidrát-
háztartásának szabályozása. A sertésvért pedig transzfúzióra 
lehetne használni, főként a sarlósejtes vérszegénységben szen-
vedőknek, akik életük során olyan sok vérátömlesztést kapnak, 
hogy esetenként immunrendszerük már az egyébként vércso-
portja alapján kompatibilis vérrel szemben is fellép. 

Persze ezek csak elméleti lehetőségek, a humán klinikai tesztek 
során simán kiderülhet, hogy mindez csak hiú álom. 

AHOGY TÖRTÉNT A MÚLTBAN PÉLDÁUL AZ ŐSSEJTEKKEL KAP-
CSOLATOS TÚLFŰTÖTT VÁRAKOZÁSOKKAL KAPCSOLATBAN 
IS. 

Különösen nagy igény lenne arra, hogy új forrást találjanak a 
halálos szívfejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttek-
nek. Jelenleg több mint három hónap az átlagos várakozási idő 
ilyen esetekben, és ez idő alatt a babák fele meghal. A szívátül-
tetésre váró felnőtteknek már létezik ideiglenes megoldásként 
jó műszív, de az újszülötteknek nem. Tehát már az is nagy dolog 
lenne, ha csak ideiglenesen pumpálhatná például disznószív a 
baba vérét, míg nem adódik egy alkalmas emberszív. Arra is van 

https://index.hu/kulfold/2018/09/17/rakos_lett_egy_szervdonortol_negy_transzplantalt_beteg/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Faktak%2Fcrispr_genetika_genszerkesztes_genmodositas_dns%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Faktak%2Fcrispr_genetika_genszerkesztes_genmodositas_dns%2F
https://index.hu/tudomany/2018/04/18/sikerult_az_elso_magyar_gyermek_tudoatultetes_a_13_eves_kislany_a_baratainak_uzent/
https://index.hu/tudomany/2017/12/01/teljes_muszivet_kapott_egy_cseh_ferfi/
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esély, hogy az újszülöttek fejletlen immunrendszere könnyebbé 
tenné az állati szerv kilökődésének megelőzését. Aki időt nyer, 
életet nyer. 

Mindez azonban egészen addig csak álom, míg meg nem indul-
hatnak az első emberi tesztek. Ehhez azonban először meg kell 
nyerni a közvélemény jóváhagyását, amely a Frankenstein-kap-
tafára felhúzott horrorfilmeken felnőve félő, hogy valamiféle 
szörnyetegekként tekintene az állati szerveket magukban hor-
dozó betegekre. Lesznek olyanok is, akik nem fogadják el, hogy 
feláldozzunk egy disznót egy ember életben maradásáért. 
Minthogy azonban 1,5 milliárd sertést eszik meg évente az em-
beriség, ez a néhány állat talán belefér. A génmódosított egye-
dek pedig nem kerülnének be a húsukért tartott disznók te-
nyészvonalába, így nem kellene attól félni, hogy a génmódosí-
tott állatok a tányérunkon végzik. Na nem mintha ettől amúgy 
félni kellene. 

(Borítókép: Májtranszplantációt hajtanak végre egy tibeti ma-
kákón. A makákóba egy génmódosított disznómájat ültettek be 
2013. május 8-án Kínában.  Vcg / AsiaPac / Getty Images Hun-
gary) 

A génszerkesztett babák korát éljük, több 
százezer forintért pedig már mindent meg-
tudhatunk magunkról 
Kuslits Szonja nepszava.hu 2019.05.05  

 

Fotó: Shutterstock 

Génmanipulált gyerekek, DNS-kísérletek és illegális, embrió-
kon végzett szűrővizsgálatok. Már rég nem a klónozás a trendi 
téma a kutatók körében. A cégek pedig az üzleti lehetőséget 
is meglátták az egyre vonzóbb géntérképes vizsgálatokban. 
Több százezer forintért már mindent megtudhatunk magunk-
ról. Akkor is, ha ez olykor többet árt, mint használ. 

A tudomány megállíthatatlanul fejlődik, mindennaposak a ge-
netikai kísérletek, és az emberi DNS manipulációja is csak az ak-
tuális szabályozáson múlik. A beavatkozások nagy része 

https://nepszava.hu/3034647_a-genszerkesztett-babak-korat-eljuk-tobb-szazezer-forintert-pedig-mar-mindent-megtudhatunk-magunkrol
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emberek esetében jelenleg illegális, de a határok folyamatosan 
változnak. „Ami néhány évvel ezelőtt még szembement azzal, 
amit általában a tudomány- és a génetika elfogad, az mára már 
lehet legális egy új eljárásnak vagy innovációnak hála. Ha létre-
jön egy nemzetközi konszenzus, az újraírhatja a határokat” – 
mondja Falus András immunológus, professzor emeritus, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Szerinte jó példa erre 
a génmódosítások, génszerkesztések egyik módszere, az úgy-
nevezett Crispr/Cas9, amit néhány éve fedeztek fel. A módszer 
alkalmas lehet örökölt genetikai hibák eltávolítására és jelentő-
sen átírhatja a korábbi szabályokat, ennek hála sokkal ponto-
sabban dolgozhatnak a kutatók, jobban „célozhatnak”, a hiba-
lehetőségek száma jelentősen csökken. Egyelőre azonban nem 
legális, éppen ezért komoly felháborodást okozott, mikor He 
Jiankui kínai kutató tavaly arra használta a technológiát, hogy 
génmanipulációt hajtson végre embriókon. 

Nem ismert következmények 

A kísérletben részt vevő nyolc pár (HIV-pozitív apák és HIV-ne-
gatív anyák) önkéntesen jelentkeztek, a cél az volt, hogy meg-
előzzék a HIV-fertőzést az utódoknál. A kínai professzor szerint 
a módszernek hála a szervezet védetté válhat számos, eddig 
gyógyíthatatlan vírussal szemben. A génmanipuláció azonban a 
Forbes magazin cikke szerint a kínai nemzeti egészségügyi szer-
vezetnek sem tetszett, a professzor ugyanis súlyos 

jogsértéseket követett el és etikai szabályokat szegett meg. Az 
ügyben nyomozást is indítottak. Egyelőre nem tudni, hogy a 
módosítás később milyen következményekkel jár majd a kísér-
let nyomán született ikerlányok életében, ahogy azt sem, hogy 
milyen hatással lehet az ő gyermekeikre. Növeli-e például a rák 
kockázatát. „Nem tudni, hogy mennyi idős embriókon végezték 
el a génmódosítást, de az biztos, hogy illegális volt az eljárás. Az 
elmélet azonban működhet, sőt egyes kutatók már azon is dol-
goznak, hogy ne csak embriókon, hanem felnőtteken is alkal-
mazni lehessen a génmódosítást. Kérdés, hogy a módosítás mi-
lyen módon öröklődik majd az ivarsejtekkel. Itt újabb jogi és eti-
kai kérdések merülnek fel, és egyelőre azt sem tudjuk teljes bi-
zonyossággal, hogy milyen hatékonysággal működik a mód-
szer” – szögezi le Falus András. 

Óriási biznisz a géntérkép 

Magyarországon az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudomá-
nyos Kutatásetikai Bizottságnak kell engedélyt adni minden, 
emberen folyó kísérlethez, ha ez hiányzik, a kísérlet illegális. Az 
ország orvosi egyetemein és több magánintézetnél legálisan 
működik úgynevezett biobank, ahonnan a kutatók emberi DNS-
t kaphatnak kísérleti célokra, de ez kizárólag a kutatási célt szol-
gálja. „Ha például 50 éven felüli, magas vérnyomással küzdő 
férfiak DNS-én szeretnék vizsgálatokat végezni azért, hogy 
megnézzem, egy adott gén gyakrabban fordul-e elő az egyik 
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változatában, mint a másikban, akkor a mintákat ezektől a DNS-
raktáraktól (biobankoktól) kérhetem. Ez legális, hiszen a minta 
anonim, nem tudom, hogy kinek a DNS-ét vizsgálom” – mondja 
az immunológus. A tudományos fejlődésben rejlő anyagi lehe-
tőségek sokak pénztárcáját dagasztják, egyre nagyobb üzlet a 
személyes géntérkép megalkotása, amit jó pénzért bárki meg-
csináltathat magának. Ezt felhasználhatják arra, hogy meghatá-
rozzák a rizikótényezőket, azaz, hogy kinek milyen betegsé-
gekre lehet hajlama. A vizsgálat azonban rendkívül drága, akár 
félmillió forint is lehet, és Falus András szerint a gyakorlati 
haszna messze nem olyan nagy, mint amekkora ijedtséget 
okozhat. „Léteznek Alzheimer-kórra, a kissejtes tüdőrákra vagy 
akár a melanomára hajlamosító génváltozatok, génminták, de 
ha valaki megcsináltat egy ilyen vizsgálatot, és olyan eredményt 
kap, hogy háromszor akkora az esélye a melanomára, mint a 
hasonló rasszba tartozó embertársainak, az még nem jelent so-
kat. Ha ugyanis az adott etnikumban a betegség előfordulása 2 
százalék, akkor ez emelkedik 6 százalékra. Ez a rizikó akár élet-
móddal is befolyásolható, és messze nem biztos, hogy a beteg-
ség ki is alakul. A géntérképes vizsgálat tudományos, orvosi ma-
gyarázat nélkül a laikusok között óriási pánikot okozhat. Hatá-
sára kialakulhat betegségtudat akkor is, ha valójában egyáltalán 
nem beteg az adott személy. Éppen ezért nagyon kell vigyázni 
ezekkel a vizsgálatokból levonható következtetésekkel” – 

szögezi le az immunológus. Az utóbbi időben nagyon divatos 
lett az is, hogy valaki azért kér géntérképet, hogy megtudja, 
hány százalékban magyar, kínai, amerikai, esetleg indián szár-
mazású. A cégeknek komoly bevételt hoz ez az egyébként nem 
túl hasznos vizsgálat. Jóllehet ma már elvileg az emberi klóno-
zásra is képes a tudomány, de ez a világon mindenhol tiltott, és 
Falus András szerint a tudomány is inkább a génszerkesztés, 
azaz a genetikai gyógyítás felé megy. Attól persze még nagyon 
messze vagyunk, hogy rutinszerűen kiszűrjék, majd javítsák a 
hibákat már embriókorban. Magyarországon azonban világ-
színvonalú munka folyik ezen a területen, és sok a nemzetközi 
együttműködés is. 

Legális és illegális vizsgálatok 

Ugyan a legális génszerkesztés még nem napi gyakorlat, mes-
terséges megtermékenyítés során beültetés előtt, embriókor-
ban már most is végeznek diagnosztikai és szűrővizsgálatokat. 
Az úgynevezett preimplantációs genetikai diagnosztika, vagyis 
a PGD Magyarországon is engedélyezett. A vizsgálatot akkor 
végzik, ha van valamilyen szülői eltérés, ami miatt a genetikai 
rendellenesség megjelenésének kockázata magas, vagyis 10 
százalék feletti – tudtuk meg Kónya Mártontól, a Czeizel Intézet 
laborvezető biológusától. „Kromoszómális eltérés lehet például 
a szülői eredetű, öröklött Down-szindróma, génszintű eltérés 
okozza a vérzékenységet, izomsorvadást vagy a cisztás 
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fibrózist” – mondja a szakember. Magyarországon azonban vi-
szonylag ritkán csinálnak PGD-t, és ennek nemcsak orvosi, ha-
nem anyagi okai is vannak. A módszer ugyanis rendkívül drága, 
100 ezer és 1 millió forint között mozog az embriók számától 
függően. Létezik egy másik, embriókorban végzett vizsgálat is, 
a szintúgy rendkívül drága PGS. Ennél viszont már nem az örök-
lött betegségek megjelenésének kockázatát vizsgálják, hanem 
azokra a betegségekre szűrnek, amik új mutáció következtében 
jelennek meg, és kockázatuk az anyai életkorral emelkedik. 
Ilyen a Down-szindróma, aminek előfordulása 40 év felett már 
1 százalék, 43 évesen pedig már 4-5 százalék. Másik két, anyai 
életkorral összefüggő, bár lényegesen ritkább betegség az Ed-
wards- és a Patau-szindróma, ezeket a genetikai eltéréseket a 
terhesség alatt is szűrik a nőknél. A PGS-vizsgálattal azonban 
már a beültetés előtt, embriókorban megnézhetik, hogy előfor-
dulhat-e a rendellenesség, és csak azokat az embriókat ültetik 
be, amiknél ez kizárható. Magyarországon azonban jelenleg il-
legális PGS-t végezni, és a szakma által sem támogatott a vizs-
gálat. Néhány éve komoly botrányt okozott, mikor kiderült, 
hogy kutatási engedély nélkül, 400 ezer forint körüli összegért 
mégis csináltak PGS-t a Versys Clinics Humán Reprodukciós In-
tézetben. Akkor az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 
azonnali hatállyal megtiltotta a szűrővizsgálatok elvégzését az 
intézetben. A Versys most ismét reflektorfénybe került, ugyanis 

az intézményvezető, Vereczkey Attila otthonában és a klinikán 
is házkutatást tartottak a rendőrök, számítógépeket vizsgáltak 
át, az adatokat lemásolták. A rendőrség tájékoztatása szerint 
„emberi test tiltott felhasználása bűncselekmény gyanúja mi-
att” folytatnak nyomozást ismeretlen tettes ellen. Bővebb tájé-
koztatást azonban nem adtak. A világon komoly vita van a PGS-
sel kapcsolatban és Európán belül is nagyok az eltérések az 
egyes országok szabályozásában. „Csehországban rutinbeavat-
kozásnak számít, de például Németországban tiltott a PGS, és 
még a nálunk engedélyezett PGD is” – mondja Kónya Márton. 
A szakember szerint a legtöbb új kutatási eredmény Kínából ér-
kezik, ami nem véletlen, hiszen ott lazábbak a szabályok. „Olyan 
dolgokat is meglépnek, ami etikai, morális és jogi szempontból 
Európában elképzelhetetlen lenne. Ilyen a génmódosított iker-
lányok esete is, ez nálunk valószínűleg nem lesz napi gyakorlat 
az elkövetkező 20-30 évben.” 

Közel az idő, amikor egy egyszerű fertőzés 
újra halálossá válhat 
ORIGO 2019.05.26.  

A mindennek ellenálló szuperbaktériumok miatt közel az idő, 
amikor egy közönséges fertőzés újra halálos lehet – figyelmez-
tetnek a szakértők. Az Exeteri Egyetem kutatója öt pontba 
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foglalta az antibiotikumrezisztencia elleni küzdelem stratégi-
áját, amivel talán még elkerülhető e sötét jövő. 

Azonnali intézkedések kellenek a katasztrófa elkerüléséhez 

Az antibiotikumrezisztencia, vagyis a baktériumok antibiotiku-
mokkal szembeni érzéketlensége ma nagyobb veszélyt jelent 
ránk nézve, mint valaha, és a leküzdésére tett lépések „messze 
nem elég radikálisak” – hangoztatja a terület egyik vezető kuta-
tója, Dr. Ben Raymond, hozzátéve: ha pusztán az antibiotikum-
használat visszafogásával és az új gyógyszerek kifejlesztésével 
próbálunk harcolni a probléma ellen, az könnyen katasztrófá-
hoz vezethet. 

 

Az antibiotikumnak ellenálló úgynevezett szuperbaktériumok 
nagyon komoly fenyegetést jelentenek (illusztráció) FORRÁS: 

SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIB-
RARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA 

Az Exeteri Egyetem tanára legújabb tanulmányában öt szabályt 
javasol a fenntartható antibiotikumhasználat érdekében. 

Ezek között szerepel az új gyógyszerek védelme a rezisztencia 
ellen, az egyes gyógyszerek hosszan tartó alkalmazásának elke-
rülése – ehelyett egyszerre többféle antimikrobiális szer kom-
binálása –, és a szuperbaktériumokkal szembeni akciótervek ki-
dolgozása a felhalmozott adatok feldolgozása útján. 

Riasztó jövő: egy enyhe fertőzés is halálossá válhat 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint az anti-
biotikumrezisztencia veszélyes méreteket ölt világszerte, és egy 
posztantibiotikus éra közeledtét jövendöli, amelyben „egy kö-
zönséges fertőzés vagy könnyebb sérülés újból ölhet”. 

Az Exeteri Egyetem Ökológiai és Konzervációbiológiai Központ-
jában dolgozó Raymond felhívja a figyelmet: „Az emberek álta-
lában azt gondolják, az antibiotikumrezisztencia legyőzésének 
legjobb módja az, ha kevesebb antibiotikumot írnak fel az orvo-
sok, és új szereket fejlesztünk ki. 
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Az MRSA (Meticillin-rezisztens Staphylococus aureus, a felvéte-
len sárgával jelölve) talán a legismertebb szuperbaktérium. 
Többek között bőrbetegségeket és tüdőgyulladást okozhat
 FORRÁS: WIKIMEDIACOMMONS 

Ezek fontos lépések, de ez a megközelítés önmagában távolról 
sem elég radikális. 

Még ha találunk is új gyógyszereket, a katasztrófa ugyanúgy el-
kerülhetetlen lesz, ha pont olyan módon használjuk majd őket, 
ahogy a mostaniakat. 

 

Kolerabaktériumok FORRÁS: PAST MEDICAL HISTORY 

Nincs az az antibiotikum, amely ellenállna a bakteriális evolúció 
nyomásának, és az a bevett gyakorlat, hogy egyszerre csak egy 
gyógyszert használunk további védelem nélküli monoterápiá-
ban, egyszerűen tarthatatlan.” 

„Ez a »menjen minden tovább a megszokott módon« típusú 
hozzáállás óriási bajokat tud okozni, ahogy azt a gonorrhoea el-
lenálló törzseinek kialakulása és a kezelhetetlen fertőzések 
megjelenése kitűnően példázza – folytatja a tudós. 
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FORRÁS: AFP/BELGA/DIRKX/JORGE DIRKX 

– Egy új antibiotikummal szembeni rezisztencia két-három év 
alatt széles körben elterjed. Ezért nem elég új gyógyszerekkel 
előjönni, hanem azokat fenntartható használati szokásokkal 
együtt kell bevezetni.” 

Ezt kell tenni, hogy elkerüljük a végzetes helyzetet 

A vizionált vég elkerülésére Raymond az alábbi öt szabályt java-
solja: 

1. Megelőzés. „A rezisztenciával könnyebb megbirkózni addig, 
amíg még nem válik súlyossá – magyarázza. – Az antibiotikumo-
kat úgy tudjuk megvédeni, 

hogy helyesen használjuk őket, például nem adunk a betegek-
nek egyetlen gyógyszert nagy adagban sokáig. 

Ez a fajta alkalmazás ugyanis szelekciós nyomás alá helyezi a 
baktériumokat, és pontosan ilyen körülmények kellenek a re-
zisztencia kialakulásához.” 

2. Ne bízzunk meg a „rátermettség költségében”. A rezisztencia 
leküzdését célzó egyes akciótervek azzal számolnak, hogy egy 
bizonyos gyógyszernek ellenálló baktériumok csak a gyógyszer 
jelenlétében élveznek szelekciós előnyt, viszont ha a gyógyszert 
megvonjuk, kompetitív hátrányt szenvednek, mert feleslege-
sen hordozzák a rezisztenciagéneket – vagyis energiát fektet-
nek egy olyan ellenséggel szembeni harcba, amely nincs is ott. 

 

A szuperbaktériumok jelentik a közeli jövő egyik legnagyobb fe-
nyegetését FORRÁS: SCIENCE PHOTO 
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LIBRARY/MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY/MIC-
ROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI 

Evolúcióbiológiai nyelvezettel élve a gyógyszer-rezisztenciában 
megnyilvánuló hasznuk (a rátermettségük) költséges, és ha a 
gyógyszert elvesszük, a haszon kiesik, miközben a költség ma-
rad. 

Akadnak tehát, akik abban bíznak, hogy ha valaki abbahagyja 
egy adott gyógyszer szedését, úgyis kihalnak belőle a rezisztens 
baktériumok, mert ilyen körülmények közt kevésbé versenyké-
pesek. Raymond szerint ez elviekben működhet ugyan, de 
semmi sem garantálja, hogy a gyógyszer-rezisztencia csakugyan 
eltűnik, ha a gyógyszert elhagyjuk. 

3. Ne ágyazzunk meg a rezisztenciamutációk megjelenésének. 
A legjobb mód a mutációk elkerülésére az, ha az antibiotikumo-
kat kombinációban alkalmazzuk, mert a mikrobák ritkán képe-
sek egyszerre több antibiotikum ellen rezisztenciát kifejlesz-
teni. 

Raymond arra is rámutat, hogy a rezisztencia kordában tartása 
szempontjából „totális őrület” az, ahogy a környezetünkben fo-
lyamatosan előállítjuk a rezisztenciagéneket. 

 

Humán neutrofil kebelezi be a S. aureust FORRÁS: NIAID 

Antibiotikumok vannak a szennyvízben, és antibiotikumokat 
használnak az állattenyésztők, 

így a környezetben állandóan újabb és újabb rezisztenciagének 
jelennek meg, amiket az emberi kórokozók bármikor átörököl-
hetnek. 

„Annak nagyon kicsi az esélye, hogy bármelyik ember konkré-
tan egy állattól kapjon el egy rezisztens baktériumtörzset. Az 
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viszont nagyon is valószínű, hogy a testünkben lakó baktériu-
mok némelyike a környezeti antibiotikumszennyezés miatt ki-
alakult rezisztenciagéneket hordoz.” 

4. Az alacsony dózisú kezelés veszedelmes, de a kezelési időtar-
tam rövidítése segíthet. A kis dózisban adagolt antibiotikumok-
kal szemben a mutációk sokkal szélesebb skálája biztosíthat el-
lenállást, ezért az alacsony dózisú kezelés a rezisztencia kiala-
kulásának melegágya. 

 

FORRÁS: AFP/GREG WOOD 

A rövid, de intenzív kezelési protokollok viszont a nélkül gyó-
gyíthatják meg a pácienst, hogy közben esélyt biztosítanának a 
mikrobáknak az evolúcióra. 

. Az információ hatalom. „Ha egy orvos nem tudja, hogy a bete-
gei körében vagy a kórházában milyen rezisztens törzsek ütöt-
ték fel a fejüket, elképzelhető, hogy rosszkor adja a rossz gyógy-
szert – vélekedik Raymond. 

 

FORRÁS: CROATIA WEEK 

– Minél több adat áll a rendelkezésére, az orvos annál jobban 
meg tudja tervezni a rezisztenciával szembeni stratégiáját. 

Ezeknek a stratégiáknak konkrét mikrobákkal vagy mikrobacso-
portokkal kell felvenniük a harcot, nem a rezisztenciával általá-
ban.” 

Raymond attól tart, hogy a mikrobiológusok nem fordítanak 
kellő figyelmet a többi tudományág reizisztenciával kapcsolatos 
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eredményeire, ezért sokkal élénkebb párbeszédet szorgal-
mazna az evolúcióbiológusok és a gyakorló orvosok között. 

 

Nem csak a humánszférában jelent gondot az antibiotikumok 
mértéktelen felhasználása FORRÁS: THINKSTOCK 

Tanulmánya új filozófiát sürget, amelyben „az antibiotikum-
használat a fenntarthatóság iránti hosszú távú elköteleződéssel 
párosul”. Reményei szerint „a természetes szelekcióval szem-
beni némi alázat lehet a garanciánk arra, hogy az emberi krea-
tivitás lépést tud majd tartani az evolúció újító képességével”. 

Engedélyezték a gyógyszert, ami szól az or-
vosodnak, ha bevetted 
Boros Juli  2019.04.30 444.hu 

2017-ben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyezte-
tési Hivatal (FDA) egy olyan skrizoféniára felírható gyógyszert 
engedélyezett, ami jelet küld az orvosnak, ha a páciens bevette. 
Ez fontos lépés a betegség kezelésében és abban is, hogy az or-
voslásban közvetlen módon használják az internetkapcsolatot. 

A skizofrénia valamely formájával diagnosztizált páciensek ese-
tében mindig komoly probléma volt, hogy idővel abbahagyják 
a gyógyszer szedését, ami pszichotikus epizódokat idéz elő 
(ilyenkor a beteg kapcsolata megszakad a valósággal), és ezek-
nek nagyon komoly következményeik lehetnek. Ez az új tabletta 
nem összetételében új, a gyógyszert már tizenhat éve használ-
ják, a különbség csak az, hogy van benne egy apró mikrochip, 
melynek jelzései lehetővé teszik az orvos számára, hogy még 
azelőtt közbelépjenek, hogy a beteg állapotában drámai válto-
zás áll be. Azóta eltelt másfél év, de az Abilify MyCite nevű 
gyógyszert nagyon kevés beteg szedi csak - erről a Washington 
Post írt. 

https://www.washingtonpost.com/business/economy/this-1650-pill-will-tell-your-doctors-whether-youve-taken-it-is-it-the-future-of-medicine/2019/04/28/393281b2-4c10-11e9-b79a-961983b7e0cd_story.html?utm_term=.62ced1512dae
https://www.washingtonpost.com/business/economy/this-1650-pill-will-tell-your-doctors-whether-youve-taken-it-is-it-the-future-of-medicine/2019/04/28/393281b2-4c10-11e9-b79a-961983b7e0cd_story.html?utm_term=.62ced1512dae
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A szenzor jelet továbbít egy appon keresztül, az adatokhoz csak 
az orvos férhet hozzá. Fotó: Sigrid Gombert/Cultura Creative 

Néhány orvos szerint az az egyik probléma, hogy a skizofréniá-
val kezelt betegek amúgy is paranoiával küzdenek, így nem ér-
zik túl jó magukat a gondolattól, hogy egy olyan tablettát ve-
gyenek be, ami jeleket küld. „A betegek félnek bevenni” - 
mondta James Levenson pszichiáter. „A gyógyszer kiválóan mu-
tat rá arra a dilemmára, ami az amerikai egészségügyben egyre 
gyakrabban kerül elő: eddig a betegek kaptak egy nagyon is kéz-
zel fogható dolgot, tablettát, krémet, orrsprayt vagy injekciót, 
de a legújabb fejlesztések ennél jóval bonyolultabb megoldáso-
kat kínálnak, amiket nem olyan egyszerű lenyelni, mint egy kap-
szulát. Ugyanakkor  

az orvostudomány egyik legnagyobb problémája, hogy a bete-
gek egy része vagy elfelejti bevenni a gyógyszerét, vagy - mint 
például a mentális betegségektől szenvedő páciensek - idővel 
szándékosan állnak le vele.  

Egyre több appot készítenek, melyek használata segíthet ab-
ban, hogy a beteg rendszeresen szedje a gyógyszerét, ez ki-
emelten fontos a fájdalomcsillapítók, cukorbetegség esetében. 
A digitális gyógyszerek kifejlesztése most is zajlik, rákbetegek, 
szív- és érrendszeri panaszokkal élők és fertőző betegségtől 
szenvedő páciensek esetében is szeretnék majd bevetni. 

Bár ezek közül sokat valószínűleg engedélyeznek is majd, az or-
vosok és a biztosítótársaságok nincsenek teljesen meggyő-
ződve arról, hogy ezek az új technológiák valóban akkora válto-
zásokat hoznak majd, mint amennyire a gyógyszergyártók re-
mélik és hiszik.  

Az első, az FDA által engedélyezett digitális terápia, a Abilify 
MyCite szenzoros tablettája mindenesetre egyelőre nem került 
piacra az orvosok és a biztosítótársaságok fenntartásai miatt. 
Ugyanakkor a gyógyszert gyártó Otsuka Pharmaceuticalnek a 
virginiai hatóságok engedélyezték, hogy az alacsony jövedelmű 
állampolgároknak nyújtott egészségbiztosításra (Medicaid) jo-
gosult mentális betegek számára a gyógyszert felírják. A cég ez-
zel párhuzamosan egy kísérleti programot indít Floridában és 

https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--V5aFOv4M--/7IbPXuQbPnVS1TwzIs.jpeg
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talán hamarosan Oklahomában is. Az Otsuka úttörőként tekint 
saját magára. Az Abilify egy már jó ideje használatban lévő 
gyógyszer, lassan már két évtizede alkalmazzák súlyos mentális 
betegségekkel élő pácienseknél. Az Abilify MyCite annyiban kü-
lönbözik csak az eddig tablettától, hogy új komponensként egy 
nyomkövetőféle kerül bele. Csakhogy ez nyilván nem olcsó do-
log, a gyógyszer ára havi 1650 dollár, ami majdnem harminc-
szor annyi, mint 30 napra elegendő sima Abilify.  

A gyógyszer új komponensét egy a Szilícium-völgyben működő 
cég, a Proteus Digital Health fejlesztette ki, akik azt szeretnék, 
ha technológiát rákbetegeknek adott kemoterápiás gyógysze-
reknél is használnák. A dolog úgy működik, hogy miután a páci-
ens lenyelte a tablettát, egy rézből, magnéziumból és szilícium-
ból álló, homokszem méretű elektromos szenzor működésbe 
lép, és amikor a tabletta reakcióba lép a gyomorsavval, jelet 
küld, melyet a beteg testén lévő tapasz rögzít. A tapasz továb-
bítja a jelet a páciens okostelefonjára telepített appba, az alkal-
mazás feltölti az adatokat egy biztonságos weboldalra, itt pedig 
az orvosok megnézhetik azokat. Az Otsuka speciális szövetségi 
engedélyt kapott arra is, hogy azoknak a pácienseknek, akik 
nem engedhetik meg maguknak a rendes okostelefont, kevés 
funkcióval bíró, „buta” okostelefont adjanak, ami tulajdonkép-
pen csak arra van, hogy az app telepíthető legyen rajta. Az app-
nak küldött adatok nemcsak abban segítik az orvost és 

pácienseiket, hogy időben észrevegye a szakember, ha valaki 
leáll a gyógyszerével, a betegek más információt is megoszthat-
nak kezelőorvosukkal, például azt, hogy milyen hangulatban 
vannak. Ez a súlyos mentális betegséggel élők esetében szintén 
kulcsfontosságú adat.  

A gyógyszer engedélyezése éles vitát váltott ki szakmai körök-
ben, a pszichiátereknek etikai aggályaik vannak, és megkérdő-
jelezik, joguk van-e ilyen mélységben ellenőrizni pácienseik éle-
tét.  

Több kérdést tettek fel betegeik autonómiájára, személyes 
adataik biztonságára és arra nézve, vajon alkalmasak-e mind-
annyian arra, hogy biztonságosan használják a rendszert. Az 
Abilify MyCite támogatói viszont azt mondják, akkora orvosi 
igény lenne a gyógyszerre, hogy érdemes azért egy alaposabb 
pillantást vetni rá.  

Virginia állam egyik szenátora, R. Creigh Deeds (D-Bath) a Wa-
shington Post újságírójától értesült a gyógyszerről, de azt 
mondta, nagyon érdekelné egy technológia, ami segítene az 
olyan mentális betegeknek, amilyen az ő fia volt. Deeds fia, Aus-
tin 2013-ban, 24 éves korában előbb majdnem halálra késelte 
az apját, majd öngyilkos lett. A fiatal férfi akkor már majdnem 
egy éve nem szedte a gyógyszereit, és bár a bíróság napokkal 
korábban kényszergyógykezelésre kötelezte, mivel nem volt 
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hely egy mentális betegeket kezelő intézményben sem, egysze-
rűen hazaengedték.  

„Azoknak, akik a betegek gondját viselik, szükségük van arra, 
hogy tudják, a beteg biztosan bevette a gyógyszereit” - mondta 
Deeds. „A másik oldalon viszont ott vannak a beteg szabadság-
jogai.” A szenátor hozzátette, a fia ugyanazért nem szedte a 
gyógyszert, amiért a legtöbb mentális beteg: a tablettától úgy 
érezte, mintha nem is önmaga lenne, és lebutítatná a személyi-
ségét. Deeds hozzátette, hogy akkor sincs senkinek joga ahhoz, 
hogy tönkretegye a saját vagy mások életét. Arról azonban nem 
kívánt nyilatkozni, egyetért-e azzal, hogy az államban a jóváha-
gyott gyógyszerek listájára került az Abilify MyCite. 

A gyártó igyekszik hangsúlyozni, hogy egyetlen páciensnek sem 
kell majd az Abilify MyCite-ot szednie, csak akkor, ha ő kimon-
dottan azt szeretné. John Bardi, a vállalat alelnöke azt mondta, 
senkire sem akarják ráerőltetni a gyógyszert, ez csak egy opció 
azoknak, akik maguk is arra törekednek, hogy terápiájuk minél 
kiegyensúlyozottabb legyen. 

A cég vezetői nemrégiben előadást tartottak egy a mentális be-
tegek jogainak védelmével foglalkozó csoport rendezvényén. A 
szervező később azt mondta, neki ugyanazok az aggályai, mint 
a legtöbb orvosnak és jogvédőnek: bár a szándék jó, a techno-
lógia meglehetősen zavarba ejtő kérdéseket vet föl. „Benne van 

a Nagy Testvér-tényező” - mondta. Hozzátette, a skrizofén pá-
ciensek közül sokan alacsony jövedelműek, akiknek az egész-
ségbiztosítását állami szervek finanszírozzák. Ez viszont egy na-
gyon drága technológia, és kérdés, készült-e költség-haszon 
elemzés, hogy egyáltalán megéri-e ez az óriási plusz költség, 
amit a szenzor ad az árhoz. 

A digitális orvoslás költséghatékonysága valóban fontos kérdés. 
Miután megkapják az FDA engedélyét, az orvosi eszközöket 
gyártó cégek orvosokat és ápolókat kérnek fel arra, hogy segít-
senek nekik bebizonyítani, hogy ötleteik a való világban is mű-
ködnek, és megérik az extra költségeket. Így tesz például egy az 
opioidfüggők és cukorbetegek számára alkalmazást fejlesztő 
cég, vagy amelyik az asztmások által használt inhalátorokból 
küld adatokat. Az FDA jóváhagyott egy olyan programot is, 
melyben mesterséges intelligencia segíti az orvosokat abban, 
hogy gyorsabban felismerjék a stroke jeleit. 

Szakértők szerint a digitális egészség piaca kezd elvadulni: egy 
kormányjelentés szerint 2017-ben 318 ezer egészségügyi té-
májú app volt elérhető világszerte, ezek többségét nem vizsgál-
ták a hatóságok. Azokban az esetekben, amikor a szoftvert 
gyógyszerekkel és eszközökkel párosították, vagy ha orvosi 
döntéshozatalt helyettesített, az FDA közbelépett.  
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A hatósági engedély persze még nem jelenti azt, hogy valami 
költséghatékony is. A biztosítótársaságok ilyen korai fázisban 
nem szívesen fizetnek, különösen hogy az FDA-engedély meg-
szerzéséhez végzett kísérletben viszonylag kevesen vettek 
részt. Egy szakértő szerint ilyenkor különösen indokolt az óva-
tosság. Ráadásul az, hogy az Abilify MyCite megkapta az enge-
délyt, nem jelenti azt sem, hogy valóban hatásos a készítmény. 

Szegedre vezetnek az első mesterséges élő-
lény gyökerei 
ORIGO 2019.05.22.  

Május közepén új mérföldkövet jelentettek be a mesterséges 
élet létrehozásában: egy baktérium teljes örökítőanyagát 
szintetikusra cserélték cambridge-i kutatók, ráadásul az egész 
élővilágban egységes genetikai kódon is változtattak. A hír be-
járta a világsajtót, ám azt kevesen tudják, hogy a példátlan 
eredmény eléréséhez egy olyan baktériumot használtak, ame-
lyet az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában fejlesztett 
ki Pósfai György és kutatócsoportja. 

A napokban járta be a sajtót egy tudományos hír, többek között 
ilyen címmel: „Ez lehet a világ első mesterséges élőlénye”. Ha-
sonló munka hasonló címmel már szerepelt a sajtóban koráb-
ban is, ez a mostani eredmény azonban valóban új mérföldkő a 

mesterséges sejtek készítésében. Egyetlen mondatban össze-
foglalva: szintetikus eredetűre cserélték le a kólibaktérium 
(Escherichia coli) DNS-ét, és közben megváltoztatták a genetikai 
kódolási rendszerét. 

Miért érdekes ez? Háromféle jelentősége van a munkának: 

• A technológia alkalmazható lesz más, racionálisan terve-
zett sejtek készítésére. 

• Nem természetes aminosavak kódolása, ezzel újfajta, sok-
féle célra használható fehérjék előállítása is lehetővé válik. 

• A megváltoztatott kódolás miatt biztonsági, genetikai kom-
munikációs tűzfal keletkezik a mesterséges baktérium és a 
természetes élőlények között. 

Érdemes kicsit részletesebben is kifejteni az előnyöket. 

Új eljárás teljes genomok átalakításához 

Ami a technológiát illeti, már ismert módszereket fűztek egybe 
ahhoz, hogy a tervezett kódolási módosításokat beépítve lemá-
solják a kólibaktérium teljes DNS-ét (genomját). A folyamat a 
DNS nukleotidsorrendjének megtervezésével, majd kis dara-
bokban történő kémiai szintézisével indul. Ezeket a kisebb sza-
kaszokat nagyobbakká (100 ezer nukleotidnyi genomszaka-
szokká) fűzik össze, ehhez a laboratóriumban jól kezelhető 
élesztőt is igénybe veszik, mint köztes gazdát. A nagy 
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genomszakaszokat azután sorban a kólisejtbe juttatják, lecse-
rélve az eredeti, természetes szakaszokat. A végeredmény egy 
olyan baktérium, amelynek teljes DNS-molekulája szintetikus 
eredetű. Az új DNS pedig az eredeti információ mellett új, bele-
tervezett, akár globális érvényű módosításokat is hordozhat. Az 
itt alkalmazott folyamat mintaként szolgálhat másféle sejtek 
teljes genomjának nagyszabású átalakításához is. Ráadásul a lé-
pések egy része automatizálható, megkönnyítve a jövőbeni ha-
sonló munkákat. 

Nevezhetjük-e mesterségesnek ezt az élőlényt?Igen is, meg 
nem is.Az elkészítéshez élő sejtekre volt szükség, maga a fo-
gadó gazda is egy természetes élőlény. Ugyanakkor a sejt fel-
építését és működését meghatározó információt hordozó DNS-
t mesterségesen alakították ki. Hasonló munkára egyébként 
már volt példa, Craig Venter csapata évtizedes erőfeszítéssel 
készített olyan Mycoplasma baktériumot, amelyet szintetikus 
eredetű DNS működtetett. A Mycoplasma egyszerűsége miatt 
alkalmas volt a technológia demonstrálására, gyakorlati haszna 
azonban nincsen az alkalmazásokban.A mostani munka újabb 
dimenziót nyitott: egyrészt jóval nagyobb DNS-molekulát tud-
tak összeállítani, másrészt egy igen hasznos, a kutatásban és az 
iparban széleskörűen használt baktériumot vettek alapul. 

Új fehérjék előállításának lehetősége 

A létrehozott, Syn61 nevű kólibaktérium nem szolgai lemáso-
lása az alapul vett baktériumtörzsnek. A genetikai kódrendszert 
megváltoztatták, egyszerűsítettek rajta. A természetes, univer-
zális genetikai kód redundáns, a 64-féle kódvariáns 20-féle ami-
nosavat kódol, azaz egy-egy aminosavra többféle kódolás is vo-
natkozhat. Itt a szerin aminosavat kódoló hatféle kodon közül 
kettőt kihagytak, illetve másik, szinonim kodonnal helyettesí-
tettek. Így felszabadult két kodon, pontosabban három, mivel 
az eredeti, háromféle stopkodonból az egyiket szintén mellőz-
ték. Így lett a 64 elemű genetikai kódból 61 elemű, innen a 
Syn61 név. 

Mire jók a felszabaduló kodonok?Némi egyéb manipulációval 
(pl. megfelelő aminoacil-tRNS-szintetáz alkalmazásával) elér-
hető, hogy a megüresedett funkciójú kodonokat nem termé-
szetes aminosavak kódolására használják.A fehérjerepertoár 
így bővíthető, soha nem látott, a szokásos aminosavakon túli 
építőelemeket is tartalmazó fehérjéket lehet könnyen élő sejt-
ben előállítani. Ilyesmit eddig utólagos kémiai módosítással 
vagy csak részleges eredményt hozó genetikai manipulációkkal 
tudtak elérni. És miért jó a fehérjerepertoár bővítése? Ennek 
számtalan alkalmazása lehet az új gyógyszerhatóanyagok előál-
lításától a mosóporenzimek javításáig. 

Genetikai tűzfal 



Tudományról egyszerűen XI. évfolyam 6. szám 

22. oldal 

Gyakran felmerül az aggály, mi lesz, ha a mesterségesen meg-
alkotott baktérium elszabadul, a gondosan kialakított genetikai 
tervrajz elfajul, esetleg – például vírusok közvetítésével – ide-
gen, veszélyes gének kerülnek bele.Nos, a megváltoztatott ge-
netikai kódrendszer tűzfalat képez a mesterséges és a termé-
szetes rendszerek között.Ha információt cserélnek, az a part-
nerben nem fog működni, hiszen az másként olvassa ki a gene-
tikai utasításokat. 

 

A kólibaktérium kromoszómájának sematikus térképe. A belső 
kör (fekete) mutatja az eredeti baktérium genomját (4434 gén). 

Piros blokkok jelölik az MDS42 változatban kiejtett genomsza-
kaszokat (42 szakasz, összesen 704 gén) FORRÁS: PÓSFAI 
GYÖRGY 

Egy Szegeden előállított baktériumot használtak 

Van még egyéb érdekessége is a munkának: egy magyar szál, 
egy szegedi előzmény. Ugyanis nem akármilyen, a laboratóriu-
mokban vagy az iparban gyakran használt, „vad” kólibaktérium 
DNS-ét vették alapul a szintetikus variánshoz, hanem az MTA 
SZBK Biokémiai Intézetének Genommérnöki Csoportjában ké-
szített, MDS42 nevűét. 

A név egy genetikailag erősen egyszerűsített kólibaktériumra 
utal (Multiple Deletion Strain, 42 kiejtett genomszakasszal). 
Többéves munkával, melybe – elsősorban bioinformatikai se-
gítséggel – egy amerikai kutatócsoport is bekapcsolódott, pre-
cízen sikerült eliminálni a baktérium genomjából a fölösleges-
nek, illetve a kutatási-ipari felhasználás szempontjából káros-
nak ítélt géneket. A cél kettős volt. 

• Egyrészt a kutatók úgy gondolták, a fölösleg eltávolításával 
hatékonyabb és genetikailag stabilabb lesz a baktérium – 
ebből csak a stabilitás igazolódott. 

• Másrészt – alapkutatási szempontból – az érdekelte őket, 
meddig lehet elmenni a genetikai egyszerűsítésben 
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anélkül, hogy komolyabban sérülnének a baktérium képes-
ségei. 

Miért választották most az MDS42 kólibaktériumot a szinteti-
kus verzióhoz? Ennek két oka van: 

1. egyrészt 4,6 millió nukleotid helyett kevesebb, mint 4 mil-
liót kellett összeszerkeszteni, 

2. másrészt hiányzott már belőle sok, a felhasználás szem-
pontjából igazoltan felesleges vagy káros szakasz (pl. a mu-
tációkat, genetikai instabilitást okozó „ugráló” gének). 

A mostani, szintetikus genomú baktérium valószínűleg nem lesz 
sokáig világrekorder a mesterségesség „versenyében”. Még 
drasztikusabban átalakított genetikai kódrendszerű kólibakté-
rium is készülőben van (szintén MDS42-alapokon), más szinte-
tikus baktériumgenomokat is terveznek, és nincs messze a mes-
terséges genomú, 12 millió nukleotidból összeálló élesztőge-
nom befejezése sem. 

Olyan szerves gépeket hoztak létre anyag-
mérnökök, amelyek képesek táplálkozni, 
növekedni, mozogni, lebomlani és meghalni 
https://ujvilagtudat.blogspot.com 

 

Az új technológiai korszakba a vártnál gyorsabban lépünk be. A 
tudósok olyan szerves gépeket hoztak létre, amelyek képesek 
enni, növekedni... 

 Tudósok egy rendkívüli és "intelligens" textilt fejlesztettek ki, 
amely alkalmazkodik a test és a környezet hőmérsékletéhez 

 Kutatók egy olyan "fémes fa" anyagot fejlesztettek ki, amelyből 
szuperkönnyű autók készíthetők 

 Kutatók egy olyan új anyagot fedeztek fel, amely megvastago-
dik, amikor megnyújtják 

Az új technológiai korszakba a vártnál gyorsabban lépünk be. 
A tudósok olyan szerves gépeket hoztak létre, amelyek képe-
sek enni, növekedni, maguktól mozogni, lebomlani és meg-
halni. 

https://ujvilagtudat.blogspot.com/
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2019/04/tudosok-egy-rendkivuli-es-intelligens.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2019/04/tudosok-egy-rendkivuli-es-intelligens.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2019/04/kutatok-egy-olyan-femes-fa-anyagot.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2019/04/kutatok-egy-olyan-femes-fa-anyagot.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/12/kutatok-egy-olyan-uj-anyagot-fedeztek.html
https://ujvilagtudat.blogspot.com/2018/12/kutatok-egy-olyan-uj-anyagot-fedeztek.html
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Ezeknek a biomateriális gépeknek a felépítéséhez a tudósok 
olyan technológiát használtak, amelyet DNS-alapú Összeszere-
lésnek és Hierarchikus Szintézisnek (vagy DASH) neveztek el. 

Úgy tűnik, mintha ezek a gépek élnének, de a kutatók hangsú-
lyozták, hogy szó sincs erről. 

"Bemutatunk egy teljesen új, életszerű anyagi koncepciót, 
amelyet a saját mesterséges anyagcseréje táplál. Nem olyas-
mit hozunk létre, ami él, hanem olyan anyagokat állítunk elő, 
amelyek sokkal életszerűbbek, mint azt korábban láthattuk," 
- mondta Dan Luo, a Mezőgazdasági és Élettudományi Főiskola 
biológia és környezetmérnök professzora egy sajtónyilatkozat-
ban. (1) 

Mi a lényege az életszerű gépek előállításának? 

A jelenlegi életszerű gépek olyan összetettséggel rendelkeznek, 
mint néhány penészfajta. A tudósok azonban úgy gondolják és 
remélik, hogy munkájuk nagy ígéreteket tartogat a jövőre 
nézve, amikor olyan fejlett robotokat kell majd létrehozni, ame-
lyek nemcsak metabolizálják az energiát és növesztik a sejteket 
illetve megszabadulnak tőlük, mint az emberek, hanem olyano-
kat, amelyek "életszerű, önmásoló gépekhez vezethetnek". 

A kutatócsoport szerint a mesterséges anyagcsere új utakat 
nyithat meg a robotika területén. A rendszert bioszenzorként is 
használhatjuk bármely DNS és RNS jelenlétének kimutatására. 

Továbbá a koncepció dinamikus sablon létrehozására is felhasz-
nálható fehérjék készítésére élő sejtek nélkül. (2) 

A kutatók jelenleg azt vizsgálják, hogyan tehetik képessé az 
anyagot arra, hogy felismerje az ingereket, és hogy önállóan ké-
pes legyen arra, hogy a fényt vagy az élelmet megkeresse vagy 
elkerülje, ha az káros. 

A DNS anyagokba ágyazott programozott anyagcsere a legfon-
tosabb innováció. A DNS tartalmazza az anyagcserére és az au-
tonóm regenerációra vonatkozó utasításokat. Ezt követően 
magára van utalva. 

"Mindezen folyamatok a mozgásnak és a versenyképességnek 
köszönhetően önállóak. Nincs külső beavatkozás," - mondta 
Luo. "Az élet több milliárd évvel ezelőtt talán csak néhány 
fajta molekulából alakult ki. Ez ugyanúgy működhet." 

Ezek a szerves gépek még nem tudnak reprodukálódni, de ez a 
képesség hamarosan valósággá válhat. Végül a rendszer élethű 
önmásoló gépek létrehozásához vezethet, mondta a tudós. 

(1)- https://news.cornell.edu/stories/2019/04/engineers 
(2) - https://robotics.sciencemag.org/content/4/29/eaaw 

 

 

https://news.cornell.edu/stories/2019/04/engineers-create-lifelike-material-artificial-metabolism
https://robotics.sciencemag.org/content/4/29/eaaw3512
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Ezért hiszik a gazdagok mindenkinél jobb-
nak magukat 
ORIGO 2019.05.22.  

Bár ezt más korábban is sokan gyaníthatták, de most már a 
tudomány is megerősítette: a gazdagok mindenkinél jobbnak 
hiszik magukat. Ennek következtében pedig nagy az esély 
arra, hogy ezeknél a csoportoknál a „siker sikert szül" megál-
lapítás generációs alapon is igaz. 

Azok az emberek, akik magasabb társadalmi osztályba szület-
nek, az átlagosnál sokkal gyakrabban rendelkeznek túlzott ön-
bizalommal és túlzott hittel arra vonatkozóan, hogy egyes terü-
leteken jobban fognak teljesíteni, mint mások. Ráadásul ez for-
dított esetben is igaz, vagyis 

a túlzott önbizalom kimutathatóan nem jellemző az alacso-
nyabb osztályokba születettekre– derül ki egy tanulmányból, 
melyet a szakmailag igen magasan jegyzett Journal of Persona-
lity and Social Psychology című folyóiratban tettek közzé. 

A kutatás egyik legizgalmasabb megállapítása, hogynem érvé-
nyes az a közkeletű elképzelés, hogy minden egyes ember haj-
lamos arra, hogy jobbnak gondolja magát az átlagnál.Az ered-
mények ugyanis egyértelműen kimutatják, hogy a középosztály 
és felsőbb osztályok tagjai sokkal hajlamosabbak az ilyen 

hozzáállásra – mondta a kutatás vezetője, Peter Belmi, a Uni-
versity of Virginia professzora. 

Státusz és önbizalom 

A vizsgálat során a kutatók számos kísérletet végeztek el, 
amelyben a társadalmi osztály és a túlzott magabiztosság kap-
csolatát igyekeztek feltárni. Az egyik kísérletbe például a kuta-
tók 150 000 mexikói kisvállalkozót vontak be, akik hitelért fo-
lyamodtak – felmérve az alanyok jövedelmét, képzettségi szint-
jét, valamint a társadalmi helyzetükről meglévő benyomásai-
kat. A résztvevőkkel elvégeztettek egy pszichológiai tesztet, 
amely összekapcsolódott a hitelképességük megállapításával. 

Ezt követően az alanyokat arra kérték, hogy mondják el, egy 1-
től 100-ig terjedő skálán hogy ítélik meg a saját helyzetüket a 
többiekéhez képest. Az eredmény az lett, hogy a gazdagabb, 
magasabb társadalmi osztályhoz tartozó résztvevők sokkal ma-
gabiztosabbak voltak az eredményeikkel kapcsolatban, mint a 
többiek. 

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspi0000187.pdf
https://www.origo.hu/gazdasag/20190121-gazdag-vagyon-egyenlotlenseg-oxfam.html
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A szocializáció miatt is nőhet az egyenlőtlenség FORRÁS: 
GETTY IMAGES / CHINA PHOTOS 

Belmi szerint a háttérben egy fundamentális különbség áll, 
amely elválasztja a középosztályt a munkásosztály tagjaitól. A 
középosztálybeliek ugyanis alapvetően úgy szocializálódtak, 
hogy individualista módon különítsék el magukat más szemé-
lyektől. Ez azt jelenti, hogyszámukra sokkal természetesebb ki-
fejezni, hogy mit gondolnak és éreznek, valamint sokkal maga-
biztosabban adják elő a véleményüket és az ötleteiket – még 
akkor is, ha nem rendelkeznek megfelelő tudással. 

Ezzel szemben a munkásosztály tagjait a kezdetektől alázatos-
ságra tanítják, illetve arra, hogy „tudják, hol a helyük" a társa-
dalmi hierarchiában – mondta Belmi. 

Mindennek következtében pedig az individualizmus és a maga-
biztosság végső soron nagyobb sikerhez is vezet a magasabb 
osztályok tagjai számára. 

Következésképpen az előny előnyt szül, vagyis akik eleve maga-
sabb osztályba születtek, nagy valószínűséggel meg is fognak 
maradni abban.Ennek oka tehát az, hogy a magasabb osztályba 
születők már a kezdetektől olyan magatartásokat vesznek fel, 
amelyek nagyobb sikerhez vezetnek, vagyis ez a siker folyama-
tosan öröklődik egyik generációról a másikra. 

Nagyobb vagyon, kisebb empátia 

Nem Belmi kutatása volt azonban az első, amely hasonló ered-
ményekre jutott. Michael Varnum agykutató 2015-ben publi-
kálta annak a kísérletnek az eredményeit, amely az empátiát 
vizsgálta különböző társadalmi csoportoknál. A kutató 58 részt-
vevőnél mérte fel a társadalmi osztályra vonatkozó jellemző-
ket, beleértve például a családja jövedelmét vagy a szülei kép-
zettségét. Ezt követően olyan EEG teszteket futtatott le, ame-
lyek azt mérték, az alanyok agyi aktivitása hogyan változik, ami-
kor semleges, illetve amikor fájdalomtól szenvedő arckifejezé-
seket látnak. 
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Illusztráció FORRÁS: 123RF.COM 

Az eredmény furcsa iróniája, hogy éppen azok a szereplők vol-
tak a legkevésbé empatikusak, akik magasabb társadalmi stá-
tusszal rendelkeztek, és magukat az átlagnál empatikusabbnak 
vallották.A kutatás valójában azt állapította meg, hogy a maga-
sabb társadalmi osztályhoz tartozók agya gyengébben reagál 
mások fájdalmaira. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a fenti eredményeket erősen 
árnyalhatja, hogy valaki milyen társadalmi osztályhoz tartozó-
nak érzi magát, illetve mennyire tartja önmagát gazdagnak vagy 
szegénynek. Már csak azért is, mert ez a percepció sokszor füg-
getlen az objektív anyagi helyzettől. A Business Insider és a 
Morning Consult például készített egy amerikai felmérést, 
amely ezt igen jól alátámasztja. Egyes amerikaiak ugyanis évi 

kevesebb mint 50 ezer dolláros jövedelem mellett is gazdag-
nak vallották magukat, míg mások évi több mint 100 ezer dol-
láros jövedelemmel is szegényként határozták meg saját magu-
kat. 

A világ másmilyen 
Hargitai Miklós 2019.05.05  nepszava.hu 

 

AFRIKAI CSECSEMŐ - Minél nagyobb a túlélési arány, annál ke-
vesebb gyermek születik Fotó: BSIP/ GODONG 

Pontatlan, hiányos, idejétmúlt adataink vannak a világról. Nem 
csak nekünk, átlagembereknek; a politikai és gazdasági döntés-
hozók is hamis, lejárt szavatosságú információkból dolgoznak. 
Ezt vette észre, és erre épített világraszóló karriert a svéd Hans 
Rosling (orvos, akadémikus, statisztikus), aki az elmúlt 

https://www.businessinsider.com/why-rich-people-think-theyre-better-than-everyone-scientific-explanation-2019-5
https://www.origo.hu/gazdasag/20190513-vagyon-gazdag-milliardos-azsia-usa-kina.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20190513-vagyon-gazdag-milliardos-azsia-usa-kina.html
https://nepszava.hu/BSIP
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évtizedekben a WHO-nak, az UNICEF-nek és a Gapminder Ala-
pítványnak dolgozva sokkoló előadásokat tartott a Föld legoko-
sabb és legnagyobb hatalmú embereinek – tulajdonképpen – a 
valóságról. A 2017-ben rákban elhunyt Rosling élete utolsó évét 
azzal töltötte, hogy könyvet írjon az által rendbe rakott tények-
ről, a hosszú ideje munkatársaként dolgozó felesége és fia pe-
dig mostanában a nemrég magyarul is megjelent, sokfelé best-
sellerré vált Tények című kötetükkel turnézza körbe Európát 
(nemrég Magyarországon is jártak). 

A szegények is gazdagabbak 

A Rosling-szeánszok visszatérő eleme, hogy az előadó rákérdez 
bizonyos ismeretekre a hallgatóságnál. Fölteszi például azt a 
kérdést, hogy a világ lakosságának mekkora hányada él magas 
jövedelmű országokban. Aligha vitathatjuk, hogy ez alapvető 
információ a globális folyamatok megértéséhez, mégsem tudja 
rá senki (pl. az egyik előadás közönségének legalább a harmada 
sem, beleértve a Davosi Világgazdasági Fórum résztvevőit vagy 
a svéd újságírókat) a helyes választ. Mármint azt, hogy a világ-
népesség több mint fele immár a gazdag országok lakója, és 
nem azért, mert oda migrált. A tudós, aki hosszú éveken át dol-
gozott szegény afrikai államokban orvosként, egy másik fontos 
összefüggésre is felfigyelt: minél nagyobb a csecsemők túlélési 
aránya valahol, annál kevesebb gyermek születik. És mivel ezen 
a téren, vagyis a gyermekhalandóság visszaszorításában 

bámulatos fejlődés történt az elmúlt évtizedekben, ma már az 
országok döntő többségére a „nyugati” struktúra jellemző, te-
hát az, hogy a családok eleve kicsik, és kevés gyermek hal meg, 
azaz relatíve sok marad életben. Többek között a két legnépe-
sebb állam, Kína és India is a „kis család, ritka gyermekhalál” 
halmazba tartozik – 2017-ben az emberiség 85 százalékát lehe-
tett idesorolni; az úgynevezett fejlődő országokra jellemző 
„nagy családok, sok gyerek hal meg” halmazába tartozók pedig 
utoljára a 60-as évek közepén alkottak többséget.  

A baj „csupán” annyi ezzel, hogy a közbeszéd és a közgondolko-
dás ma is egy legalább harminc éve nem aktuális világmodellt 
követ: nem igaz – már nem úgy igaz –, hogy a világ két részre 
oszlik, szegényekre és gazdagokra; az a fajta kétségbeejtő sze-
génység, amely például a családszerkezetet is döntően megha-
tározza, már csak egy viszonylag szűk, és egyre szűkülő kisebb-
séget érint. Hogy mást ne mondjunk, immár az alacsony jöve-
delmű országokban is 62 év a születéskor várható élettartam, 
alig tíz évvel kevesebb, mint a többieknél – nincsenek többszö-
rös különbségek. Az emberek szeretnek „mi”-ben és „ők”-ben 
gondolkodni, szeretik, ha a „mi”-t és az „ők”-et szakadék vá-
lasztja el egymástól, de ezek a szakadékok egyre ritkábbak, és 
ahol vannak, ott is egyre kevesebben vannak a túloldalon, és 
egyre többen a mi térfelünkön. 
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Valamiért vonzódunk a negatívumokhoz is. Bárhol a világon 
kérdezik is meg őket arról, hogy merre tartunk, a válaszadók 
több mint fele azt mondja, hogy a világ egyre rosszabb hely lesz 
(de míg Törökországban nagyjából 85 százaléknyian állítják ezt, 
Magyarországon alig 60 százalék válaszolt így, vagyis a világ leg-
optimistább népei közé tartozunk). Mondjuk – mondják - ezt 
annak ellenére, hogy húsz év alatt globálisan kevesebb mint a 
felére csökkent a kirívó szegénységben élők aránya. Száz éve 
alig egy-két országban szavazhattak a nők, ma 193 országban 
van egyenlő szavazati joguk. 1860-ban az akkori világnépesség 
1 százaléka élt demokráciában, ma 56 százalék – ez még mindig 
kevesebb az elégnél, de a fejlődés így is szédítő. 

Nem születik több gyerek 

A világ jövője miatt érzett általános aggodalom jelentős rész-
ben a túlnépesedéssel függ össze, de nem a tények alapján. Egy 
újabb kérdés, amelyre sehol sem válaszolnak helyesen: ma a 0 
és 15 év közötti gyermekek száma kétmilliárd; mekkora lesz en-
nek a korosztálynak a létszáma száz év múlva? A tudományos 
prognózisok átlaga szerint ugyanúgy kétmilliárd, mint most. A 
népességnövekedését már ma sem az okozza, hogy egyre több 
gyermek születik – az meg pláne nem, hogy a muszlimok/a sze-
gények/az afrikaiak stb. „teleszülik a világot” –, hanem az, hogy 
a megszületettek közül egyre többen élik meg a felnőtt- és az 

idős kort a javuló orvosi ellátás, élelmezés, lakhatási körülmé-
nyek miatt. 

Az egy nőre jutó babák száma drámaian és folyamatosan csök-
ken mindenütt: 1965-ben még átlagban 5 gyermeknek adott 
életet minden nő a reprodukciós szempontból aktív évei során, 
2017-re ez a mutató (a világátlag) 2,5-re zuhant, és továbbra is 
lefelé tart. 2100-ban már csak 2 lesz, miközben még a népesség 
fenntartásához is 2,1-2,4 kellene – vagyis ha valahogy kihúzzuk 
addig, onnan már különféle kataklizmák nélkül is csökkenni fog 
a bolygó lakosságszáma. Hogy hol mennyi gyermek születik, ar-
ról – nagyon csekély számú kivételtől eltekintve – nem a poli-
tika, és nem is a vallás dönt, hanem az életminőség, és főként 
az egészségügyi ellátás. Kínában az úgynevezett egykepolitika 
36 éves időszakában soha nem csökkent 1,5 alá az egy nőre jutó 
babák száma, miközben ugyanabban az időszakban Thaiföldön 
és Dél-Koreában minden kényszer nélkül is jóval 1,5 alá ment, 
Hongkongban pedig, a melyre akkoriban szintén nem terjedt ki 
a kínai pártállam fennhatósága, még az 1-et is alulról súrolta. 
Egy másik példa: a mindenkori pápát sokszor bírálják azért, 
hogy föllép az óvszerhasználat és általában a fogamzásgátlás el-
len (a jelenlegi egyébként, ha már a tényeknél tartunk, nem lép 
föl), ennek ellenére a katolikus többségű országokban a párok 
60 százaléka használ valamilyen mesterséges fogamzásgátló 
eszközt, a nem katolikus többségű országokban viszont 
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valamivel kevesebb, 58 százalék él a termékenység nem termé-
szetes korlátozásának valamelyik megoldásával. 

A tényekben bízzunk, ne az ösztöneinkben 

A statisztikák mögött megbújó háttér-információk olykor a va-
lóság kényelmetlen tényeit is elénk tolják. Például azt, hogy bár 
messze az Egyesült Államok - társadalombiztosítás helyett - pi-
aci alapon működtetett egészségügye a legdrágább – az ameri-
kaiaknál az egy főre jutó egészségügyi költés több mint a dup-
lája a fejlett országok átlagának –, a rendszer hatékonyságát 
mérő legfontosabb mutató, a várható élettartam terén az USA-
t a világ országainak egyötöde megelőzi, a szegény Kuba pedig 
fillérekből képes legalább ugyanolyan jó ellátást nyújtani. 

A lelkiismerettel rendelkező embertársainknak valószínűleg az 
az adat is okoz némi szorongást, amely szerint háborús zónák-
ból érkező menekültek százezrei fizetnek évente fejenként 
1000-2000 eurót azért, hogy gumicsónakokon, tutajokon és 
egyéb lélekvesztőkön áthozzák őket a Földközi tengeren, mi-
közben nagyjából egytizedük eltűnik/meghal, holott ugyanez az 
utazás az összehasonlíthatatlanul biztonságosabb repülőjára-
tokkal 50 (!) euróért is megoldható lenne. A látszólag érthetet-
len jelenség magyarázata az Európai Tanács egyik - az illegális 
bevándorlás ellen hozott - határozata, amely szerint a légitár-
saságoknak kell eldönteniük, hogy valaki megfelel-e a 

menekültstátusz követelményeinek (és ha nem felel meg, akkor 
a saját költségükön kell visszafuvarozniuk az illetőt). Ők viszont 
érthető okokból nem vállalják, hogy a kígyózó sorokban egy 
emberre jutó 2-5 percben elvégezzék a mérlegelést: aki „gya-
nús” helyről, vízum nélkül jön, azt inkább töprengés nélkül visz-
szafordítják a pulttól. (Emiatt vetődött föl az az elképzelés, hogy 
az EU-tagállamok vízumkiadási jogot adjanak a válságrégiókban 
lévő követségeiknek – ez lett volna az a bizonyos „migránsví-
zum”, ami kizárólag arra jogosította volna az érkezőt, hogy a 
menekültkérelme elbírálása idejéig beléphessen az EU-ba -, 
amit, bármennyire humanitárius megfontolásból történt volna, 
végül a „keresztény” Orbán-kormány fúrt meg, új életet lehelve 
a hanyatlásnak induló embercsempész-bizniszbe.) 

Hans Rosling, Ola Rosling és Anna Rosling Rönnlund tényköny-
vének legfőbb érdeme, hogy ténytudatosságra nevel - vagyis 
arra, hogy az ösztöneink és az indulataink helyett a tényekben 
bízzunk, járjunk utána a valóságnak, ne keressünk bűnbakokat, 
ne lássunk negatív tendenciákat ott, ahol valójában fejlődés 
van. És még valami: az a tény, hogy egy 252 oldalnyi tényt és 
adatot (személyes történetekkel, grafikonokkal, diagramokkal, 
térképekkel megfejelt) bemutató kötet a világ számos fejlett or-
szágában a sikerlistákra került, megmutatta, hogy mekkora 
igény van hiteles információkra, és hogy milyen könnyen 
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kipukkaszthatóak a „tényeken túli” kor ál-valósággal töltött ma-
nipulációs lufijai. 

(Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund: Tények. 
Libri Könyvkiadó Kft. 2018) 

Tudja-e, hogy lehet fényből anyagot létre-
hozni? 
SZOMOR ANIKÓ 2019.05.07. origo.hu 

1934-ben jelent meg két fizikus elmélete arról, hogy fotonok 
ütközéséből anyag jöhet létre, de kísérletileg még nem sike-
rült bizonyítani. Most egy londoni egyetem fizikusainak talán 
sikerül. 

Évtizedes próbálkozás után egy brit egyetemen talán sikerül 
fotonból anyagot létrehozni 

1928-ban Paul Dirac (1902-1984) angol Nobel-díjas fizikus - aki 
a kvantummechanika és a relativitáselmélet összehangolásá-
ban kiemelkedő munkát végzett - megalkotta az elektron visel-
kedését leíró Dirac-egyenletet, mellyel megjósolta a pozitront, 
az elektron antirészecskéjét. 

 

A CERN kutató központban végzett Alpha kísérletben egy bizo-
nyos frekvenciára hangolt lézer fénnyel világították meg a csap-
dába ejtett antiatomokat, hogy megnézzék, másként viselked-
nek-e, mint a normál atomok .FOR-
RÁS:HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/SCIENCE-ENVIRON-
MENT-38366963 

Az antianyag antirészecskék alkotta anyag, minden elemi ré-
szecskének van antirészecskéje, melynek tulajdonságai ellenté-
tesek vele.A pozitron az elektron anitrészecskéje, az elektton 
negatív, a pozitron pozitív töltésű részecske.Kozmikus sugár-
zásban és atommag bomlásokban keletkezik (inverz béta bom-
lás). Nagy energiájú gamma sugárzás létrehozhat elektron-po-
zitron párt atommag jelenlétében, ha energiája nagyobb, mint 
az elektron nyugalmi energiájának a duplája (1,022 MeV - 1 
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millió elektronvolt -, ez az elekton-pozitron pár nyugalmi tö-
mege), az atommaggal kölcsönhatásba kerülő nagy energiájú 
fotonból pozitron-elektron páros jöhet létre, ez a párkeltés. A 
pozitron anyag jelenlétében találkozik egy elektronnal, ilyenkor 
megsemmisülnek, annihilálódnak és nagy energiájú fotonok ke-
letkeznek. Az annihiláció során E =2 mc2energia sugárzódik ki. 

Két fonton ütköztetésével talán létrejöhet anyag 

1943-ban Gregory Brett és John Archibald Wheeler fizikusok a 
Physical Review magazinban publikálták teóriájukat, arról hogy 
a fényből anyagot lehetne létrehozni. Ők javasoltak először erre 
egy mechanizmust, 

a Breit-Wheeler folyamatot, melynek során két foton ütközte-
tésekor egy elektron és egy pozitron keletkezik. 

Ők az akkor a fény és anyag közti kölcsönhatás új teóriáját hasz-
nálták erre, a kvantumelektrodinamikát. A kavantumelektrodi-
namika minden más alapvető előrejelzését sikerült bemutatni 
kísérletileg, kivéve a Breit-Wheeler folyamatot. 

 

Gregory Breit (1899-1951) és Paul Adrien Maurice Dirac (1902-
1984).FORRÁS: HTTPS://LEARNINGLAB.SI.EDU/RESOUR-
CES/VIEW/28676 

Fotonokat ütköztetni, hogy elektront és pozitront produkálja-
nak, hatalmas energiát kíván. Korábbi kísérleteknél más nagy 
erejű részecskék hozzáadása volt szükséges. A korábbi kísérle-
tekben egy elektron sugarat ütköztettek arannyal, az ütközés 
következtében nagy energiájú gamma sugár fotonok keletkez-
tek, az arany belsejében keletkező üregben pedig szintén nagy 
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energiájú röntgen fotonok. A fotonok ütközésekor pedig elekt-
ron és pozitron kellene hogy létre jöjjön. 

 

John Archibald Wheeler (1911-2008) .FORRÁS: 
HTTPS://WWW.IAS.EDU/SCHOLARS/JOHN-ARCHIBALD-
WHEELER 

Most az Imperial College London brit egyetem fizikusainak ta-
lán sikerül a fényből anyagot létrehozni. 2014-ben a Steven 
Rose professzor vezette csapat egy ötlettel jött elő, mellyel köz-
vetlenül a fotonokból hoznának létre anyagot. 

 

A szoba, ahova a lézersugarakat fókuszálják. FORR-
HTTPS://PHYS.ORG/NEWS/2018-03-UNDERWAY.HTML 

Az Imperial fizikusai lézer berendezésekben tesztelik a teóriát, 
néhány detektor a CERN-ből, a megfelelő lézer rendszer - Ge-
mini Laser - Oxfordból, az STFC (Science and Technology Facili-
ties Council Rutherford Appleton Laboratory's Central Laser Fa-
cility kutató laboratóriumból van. 

Két nagy energiájú lézersugárral fotonokat hozanak létre, me-
lyeket ütköztetnek egymással. 

A fotonok egyikének energiája kb. 1000-szerese a látható fény 
energiájának, a másiké 1 milliószorosa. A kísérleti szobában van 
két különálló kis cél, melyek komplex optikát és egy mágnest 
tartalmaznak. Az optika a lézersugarat fókuszálja, a mágnes 
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eltéríti a töltött részecskéket, azaz a pozitronokat. A fizikusok 
azt figyelik, keletkeznek-e, pozitronok, és ha igen gondosan 
analizálni kell, hogy a Breit-Wheeler folyamtból származik-e, és 
nem más háttérfolyamatokból.  

 

A szoba a lézert fókuszáló optikával. FORRÁS: 
HTTPS://PHYS.ORG/NEWS/2018-03-UNDERWAY.HTML 

A sikeres kísérlet demonstrálná Einstein híres tömeg-ekvivalen-
cia képletét: E0 = mc2, ahol E0 a test nyugalmi energiája, m a tö-
meg, c a fénysebesség. A képlet a tömeg és az energia ekviva-
lenciáját mutatja. Az anyag az energia egyik formája. Ezzel ki-
számítható, hogy mennyi energia termelődik, amikor az anyag 
energiává alakul. A fizikusok e kísérletben ezt mutatnák meg, 
csak éppen fordítva, fotonokat alakítanak tömeggé: m = E0/c2 . 

 

A szoba, ahol fotonokból próbálnak anyagot létrehozni.
 FORRÁS:HTTPS://PHYS.ORG/NEWS/2018-03-UNDER-
WAY.HTML 

Bár a tömeg és az energia közti kapcsolat nem volt új, Einstein 
volt az első, aki 1905-ben helyesen felállította képletével a kap-
csolatot. Ez az információ vezetett a nukleáris reaktorok és az 
atombomba létrehozásához. 
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Albert Einstein. FORRÁS: POPPERFOTO/GETTY IMAGES/2011 
POPPERFOTO/POPPERFOTO/GETTY IMAGES 

Ha egy 1 kilogramm arany elég energiát nyel el hogy 10 °C-ra 
felmelegedjen, az arany tömege nő, de csak nagyon kicsit, 
1,000000000000014 kg lesz a tömege és ha kisugározza ugyan-
azt a mennyiségű hőt és lehűl, a tömege visszacsökken ugyan-
azzal a mennyiséggel. A rendszer teljes energiája ugyanannyi 
marad, semmi energia nem jön létre vagy semmisül meg. 

Egy kis mennyiségű tömeg hatalmas mennyiségű energiát tar-
talmaz, sokkal többet, mint amennyi felszabadul a hagyomá-
nyos kémiai reakciókban. Például 378 liter gázolaj égésekor kb. 
132 millió joule energia keletkzik, de ha a teljes tömeget köz-
vetlenül energiává alakítjuk, akkor 2 milliárdszor annyi, azaz 
270 000.000.000.000.000 joule energia szabadul fel. 

 

A Nagaszakira 1945. augusztus 9-én ledobott atombomba gom-
bafelhője. A Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombombák 
egyenként 15 kilotonna és 20 kilotonna trotil robbanásával 
megegyező energiával sújtott le a két városra. 1 kilotonna 1.000 
tonna trotil robbanóerejével egyenő FORRÁS: LIBRARY 
OF CONGRESS 
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A nukleáris reaktorok és a nukleáris bombák a maghasadás 
vagy a magfúzió elvén működnek, az előbbinél széthasítják az 
utóbbinál egymásnak ütköztetik az atomokat. Maghasadással 
működik at atombomba, magfúzióval a hidrogénbomba Ezek a 
nukleáris reakciók azonban nem alakítják át a teljes tömeget 
energiává. 

Rövid hírek, érdekességek 

Ha ezt észleli magán, hamarosan meghalhat 
ORIGO 2019.05.01 

Tíz éven belül bekövetkező halált jelezhet előre időseknél a 
romló szaglóképesség, derítette ki egy új tanulmány. 

A kutatók azt találták, hogy a rossz szaglóképességgel rendel-
kező idősek 46%-kal nagyobb valószínűséggel haláloznak el a 
diagnosztizálást követő 10 évben, mint azok, akiknél a szagló-
szerv működése teljesen ép.   

Az eredményekből az is kiderült, hogy a megnövekedett halálo-
zási kockázat 28%-a Parkinson-kórhoz és akaratlan fogyáshoz is 
köthető, amik már önmagukban jelzésértékűek, valamint hoz-
zájárulnak a szaglóképesség romlásához, a fennmaradó 72% 
esetében viszont nem sikerült kideríteni, mi a kapcsolat a 
közelgő halál és az érzékszerv teljesítményének csökkenése 

között. A kutatás készítői azt feltételezik, a jelenség valószínű-
leg az egészségi állapot drasztikus leromlásának egyik következ-
ménye. A publikáció az Annals of Internal Medicine című orvosi 
szakfolyóiratban látott napvilágot. 

 

FORRÁS: AFP 

A vizsgálat 

A tanulmány alapján az Egyesült Államokban élő idősek negye-
dét érinti a szaglóképesség csökkenése, ám ezt az esetek több-
ségében figyelmen kívül hagyják, mivel kevésbé „látványos", 
mint például a látás vagy a hallás romlása. A szaglóképességben 
bekövetkező változásokat már korábbi kutatások is összekötöt-
ték az elhalálozás veszélyének növekedésével, az akkori vizsgá-
latok azonban nem vették figyelembe az olyan demográfiai té-
nyezőket, mint a nem, a rassz, vagy az egészségi állapot. 
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Az új tanulmányt készítő Michigani Állami Egyetem epidemio-
lógusa, Honglei Chen, valamint kollégái egy Health ABC study 
nevű, hosszú ideig futó vizsgálat adataiból indultak ki. Ennek 
keretében 1997 és 1998 között összesen 3000, 70 és 79 év kö-
zötti személyt vontak be a kutatásba. Közülük 2300-an egy 
szaglóképességet felmérő tesztben is részt vettek, melyben 12 
féle szagot kellett felismerniük. Ezt követően egészen 2014-ig 
nyomon követték a vizsgálatban szereplő emberek sorsát. 

A kutatás kezdetét követő 13 éven belül 1200 résztvevő halt 
meg. Chenék kiderítették, hogy a szaglástesztben rosszul telje-
sítők 46%-kal nagyobb eséllyel hunytak el 10 éven belül, 30%-
kal pedig nagyobb valószínűséggel haltak meg pontosan 13 év-
vel a kutatás kezdete után, mint akiknek semmi problémájuk 
nem volt a szaglásával. 

A szaglóérzék romlása az adatok alapján úgy tűnik, hogy a 
közelgő halál egyik legmegbízhatóbb előrejelzője azoknál, akik-
nél (legalábbis látszatra) nem tapasztalható az egészségi álla-
pot romlása– írták a szerzők. 

Akik a vizsgálat kezdetének idején bizonyítottan jó egészségi ál-
lapotnak örvendtek, de szaglásuk nem volt megfelelő, 62%-kal 
nagyobb eséllyel haltak meg 10 éven belül, mint a szaglóteszt-
ben jól teljesítő, egészséges személyek. 

(Live Science) 

Kóstolt-e már vattacukor ízű tücsöksnacket? 
ORIGO 2019.05.22.  

Egy amerikai cég új termékvonala hűen tükrözi a rovar alapú 
élelmiszerek piacának globális kilátásait. 

Változatos és fehérjedús tücsöksnack-termékvonalat vezetett 
be a tengerentúli piacra egy Entosense nevű amerikai cég. 

Indiai curry (Indian Curry), olasz lasagne (Italian Lasagna), citro-
mos habcsók (Lemon Meringue), vattacukor (Cotton Candy), 
mangós habanero (Mango Habanero), narancsos jégkrém 
(Orange Creamsicle), mexikói mole szósz (Mexican Mole), na-
pon aszalt paradicsom (Sun Dried Tomato), jalapenós fok-
hagyma (Jalapeno Garlic) és fehér cheddar sajt (White Cheddar) 
ízvilágú változatok alkotják a sorozatot - írja a storeinsider.hu. 

 

FORRÁS: AFP 

https://www.livescience.com/65358-declining-smell-sense-foretells-death.html
http://storeinsider.hu/gazdasag/cikk/tucsoksnack_tiz_izesitesben?utm_source=newsletter&utm_medium=store_insider_top_hirlevel&utm_campaign=24959
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Kémcsőt idéző csomagolásuk egész alakban tartalmazza a (már 
nem élő), ropogós állagú rovarokat.A felhozatal sokszínűségét 
az indokolja, hogy a tücsök zamata nem markáns, és így tulaj-
donképpen bárki ízléséhez hozzá lehet igazítani. 

 

Az újdonság kémcső formájú csomagolásban kerül az üzletekbe
 FORRÁS: WHOLESALE EDIBLE INSECTS 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mező-
gazdasági Szervezete (FAO) még 2013-ban elkészített egy 

jelentést, amely szerintegészségügyi, fenntarthatósági és gaz-
dasági szempontból is előnyös lenne, ha az emberiség átállna a 
rovar alapú étrendre.A riport megjelenése óta a startupok és a 
fogyasztók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az ízeltlábú-
akban rejlő kulináris lehetőségek iránt. Az ehető rovarok globá-
lis piaca éppen emiatt rohamosan bővül. 

Egy Meticulous Research nevű piackutató cég 2018 és 2023 kö-
zött átlagosan évi 23,8 százalékos növekedést vetít előre az 
ágazat számára, amelynek az értéke az időszak végére az 1,18 
milliárd dollárt is elérheti. 

Kokainos-ketaminos folyami rákot, legyen szí-
ves 

 

FÁK 2019.05.01. index.hu 

mailto:kolozsia@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/techtud/2019/05/01/kokainos-ketaminos_folyami_rakot_legyen_szives/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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Minden megvizsgált édesvízi rákban kimutatták a kokain nyo-
mait a brit kutatók a kelet-angliai Suffolkban. Más illegális ká-
bítószerek, például a ketamin szintén sok mintában jelen volt. 
Az eredmény állítólag meglepte a biológusokat. 

Az angol kutatók a mikroszennyezést vizsgálták a vidéki Angliá-
ban, azt, hogy az élővilág mennyire van kitéve azoknak a szeny-
nyeződéseknek, amire a tömeges fajpusztulás és klímaváltozás 
közben kevesebb figyelem jut a nyilvánosságban. Az egyik ilyen 
veszély a gyógyszerek és illegális drogok jelenléte a fejlett világ 
vizeiben. 

Az egyik, kutatási szempontból is érdekes indikátorfaj az oxi-
génben gazdagabb magyar vizekben is megtalálható pataki bol-
harák. 15 különböző helyen végeztek vizsgálatokat, és a koka-
innyomok minden egyes esetben kimutathatóak voltak az apró 
rákokból. Az nem valószínű, hogy a szer ebben a mennyiségben 
bármilyen hatást kiváltott volna az állatoknál, de a jelenség így 
is aggasztó. 

A drogok mellett betiltott rovarirtókat és több gyógyszer kémiai 
anyagát is kimutatták a szervezetekben. Előbbi azt is jelzi, hogy 
a tiltások után még sokáig jelen vannak az időközben a forga-
lomból elvileg kivont veszélyes anyagok az élővilágban. 

A meg nem engedett szerek ilyen általános előfordulása az 
élővilágban meglepő volt 

– nyilatkozta az eredményről a BBC-nek a kutatást végző Kings' 
College részéről Leon Barron biológus. A nagy városi központok 
környékén még számítottak is volna erre, vidéken azonban ke-
vésbé. Az, hogy általános európai jelenségről van-e szó, további 
vizsgálatokat igényel. 

(Borítókép: Gammarus pulex. Fotó: Shutterstock)  

Sertésekben növesztenek emberi szerveket Ja-
pánban 
ORIGO 2019.05.01.  

A Tokiói Egyetem kutatói remélik, hogy egy éven belül meg-
kezdhetik azt a Japánban úttörőnek számító sejtkísérletet, 
amelynek keretében sertésekben fognak emberi hasnyálmiri-
gyet növeszteni transzplantációs célokra. 

Fontos lépés lehet a cukorbetegség elleni küzdelemben 

A projektet vezető Nakaucsi Hiromicu professzor elmondta, 
kollégáival azt remélik, hogy tíz éven belül már az olyan beteg-
ségek kezelésében is használható lesz a sertésben növesztett 
emberi hasnyálmirigy, mint a súlyos diabétesz. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-48117678?ns_source=facebook&ocid=socialflow_facebook&ns_mchannel=social&ns_campaign=bbcnews&fbclid=IwAR3Lal-w_T36M79jaggJMdFH5m7pUb1mT6ijGf4_LF-YLfn_kwSht5jEDpo&fbclid=IwAR0i4K2p3VGkHTS4XtCqu4ucWkUiRfAK2BImA_BFQhU7xVuiZ5oqnhauu8Q
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Sertésekben növesztenének emberi szerveket, első lépésként 
hasnyálmirigyet FORRÁS: AFP 

Nakaucsi és kollégái embertől származó, úgynevezett indukált 
pluripotens őssejteket (iPS) - ezekből bármilyen emberi szerv 
kifejlődhet - fognak beinjekciózni egy sertésembrióba, amelyet 
korábban úgy "módosítottak genetikailag", hogy ne alakuljon ki 
benne hasnyálmirigy. 

Japánban engedélyezték a „kentaur" embriók létrehozását 

A cél, hogy a humán őssejtek kihasználják a "genetikai hiányt" 
és emberi hasnyálmirigy alakuljon ki belőlük. Az embriót egy 
kocába fogják beültetni a kutatók, 

majd később megszakítják a vemhességet, hogy a kialakult szö-
vetet eltávolítsák és megvizsgálják. 

 

Az őssejt-beültetés új fejezetet nyithat az orvosi terápiában
 FORRÁS: CULTURA CREATIVE/ANDREW BROOKES AB 
STILL LTD/RAFE SWAN 

A japán kormány a közelmúltban engedélyezte az ember és ál-
lat genetikai állományát ötvöző embriók létrehozását, hogy se-
gítsen enyhíteni az átültetésre alkalmas szervek hiányán. 

(Forrás: MTI/Kyodo) 
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Tudós, döntéshozó, helyi ember együtt dönt-
sön a Földről 
MTI 2019.05.15. origo.hu 

A tudós, a döntéshozó és a helyi ember együtt képes olyan 
tudást összerakni, amely reményt adhat arra, hogy jobban 
megértsük, mit teszünk a Földdel. Erről Molnár Zsolt etnoöko-
lógus beszélt szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorá-
ban. 

Az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársa annak kap-
csán nyilatkozott, hogy egy minap közzétett átfogó ENSZ-jelen-
tés előrevetíti: a következő évtizedekben a jelenlegi nyolcmilli-
óból egymillió állat- és növényfaj kihalása fenyeget a Földön. A 
dokumentumot 145 kutató három éven át készítette. 

Ez az első olyan átfogó értékelés, amely azt mondja, a tudo-
mány nem elég ahhoz, hogy megmentsük a Földet és jól érté-
keljük a körülöttünk zajló természeti változásokat. Figyelembe 
kell venni azoknak az embereknek a tudását is, akik ott élnek és 
gazdálkodnak a tájban"- fogalmazott az etnoökológus. 

Molnár Zsolt kiemelte: a tudomány a világ alaptörvényeit keresi 
és nagyon sokszor megfeledkezik a helyi specifikumokról. Hoz-
zátette: a helyi embert az egész világ nem érdekli, de nagyon 
ért a helyi dolgokhoz. Szerinte a mostani tanulmány nyomán 

talán a döntéshozók is észreveszik, már nem csupán kizsákmá-
nyoljuk a Földet, de ezt olyan mértékben tesszük a vadon élő 
állatokkal és növényekkel, a természettel, hogy az életszínvo-
nalunk is csökkenni fog. 

 

A biodiverzitás csökkenése ellen tüntető francia aktivisták
 FORRÁS: AFP/FRANCOIS GUILLOT 

Miközben háromszorosára növeltük termelékenységünket a 
mezőgazdaságban, a szárazföldek negyedén csökken a termé-
kenység - annyit rontottunk a talaj minőségén, például a mű-
trágyázással. Miközben nő a lakosság, a klímaváltozással egyre 
gyakoribbak az aszályok és a viharok is, amivel szintén csökken 
a termékenység. Afrikában egyre többen vándorolnak egyik or-
szágból a másikba, mert az aszály miatt nincs mit enniük. Ez a 
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klímamigráció sokkal nagyobb mértékű, mint amit mi Európá-
ban érzékelünk" - magyarázta a tudós. 

A barna cukor egészségesebb a fehérnél? 
HANULA ZSOLT index.hu  2019.05.26.  

Ha megkérdeznénk 10 embert, hogy a fehér, vagy a barna kris-
tálycukor az egészségesebb, valószínűleg 9 kapásból rávágná, 
hogy a barna. Ezt maga a cukor kinézete (sterilnek és agyonfi-
nomítottnak tűnő fehér, vs. “természetes” barna), és persze az 
ár is. A legnagyobb magyar online szupermarket kínálatában je-
lenleg 220 forintnál indul a kilós fehér kristálycukor, és 700-nál 
a barna. Kell lennie bennük valaminek, ami indokolja a bő há-
romszoros árkülönbséget. 

 

VAN IS: A MARKETING, AMI ELHITETI VELÜNK, HOGY A BARNA 
EGÉSZSÉGESEBB ÉS TERMÉSZETESEBB. 

Persze a kétféle cukor között  nem csak a szín a különbség , a 
barnának határozottan más, karamellszerű az íze, és az állaga is 
ragadósabb, mintha nagyobb lenne a nedvességtartalma. Mert 
hogy az is: a két cukor között valójában  annyi a különbség , 
hogy a barnában úgy 5-10%-nyi melasz van, ez adja a színt, az 
ízt, az állagot. De mi a fene az a melasz, hogy kerül a barna cu-
korba, és jó-e ez nekünk? A válaszhoz  vegyük át vázlatosan , 
hogy is készül a cukor. 

Az alapanyagot, ami lehet cukornád vagy cukorrépa, először 
megtisztítják, legyalulják, majd vízbe áztatják, és a szeleteket 
kipréselik. Így egy aránylag nagy cukortartalmú vizes oldatot ka-
punk. Ebből különféle szűrési és derítési módszerekkel igyekez-
nek mindent kiszedni, ami nem víz vagy cukor, végül az egészet 
felfőzik, hogy elpárologjon belőle a víz. Az így kapott sűrű cuk-
ros pépet nagy centrifugákba teszik, itt hűl, és kristályosodik ki 
ezzel párhuzamosan. A centrifugálás mellékterméke a melasz, 
egy sűrű, sötétbarna trutyi, ami nagyjából 50% cukrot tartal-
maz, van benne még némi víz, és mindenféle egyéb cucc, jel-
lemzően nitrogéntartalmú szerves anyagok. 

https://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
https://io9.gizmodo.com/kitchen-science-whats-the-difference-between-brown-and-1720309341
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2007%2F06%2F12%2Fhealth%2Fnutrition%2F12real.html
https://healthyeating.sfgate.com/difference-between-brown-sugar-sugar-raw-9244.html
https://www.diffen.com/difference/Brown_Sugar_vs_White_Sugar
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Feldolgozásra váró cukorrépa a Magyar Cukor Zrt. kaposvári cu-
korgyárának udvarán Fotó: Varga György 

A melaszból a cukrot már nem nagyon lehet gazdaságosan ki-
termelni, így tipikusan állati takarmányokhoz adják, mert mégis 
csak nagy az energiatartalma, ha emberi fogyasztáshoz nem is 
elég gusztusos. 

Na ebből a cuccból kevernek egy kicsit vissza a legvégén a barna 
cukorba. (Hogy miért veszik ki és teszik vissza ahelyett, hogy 
egyszerűen nem vennék ki? Mert így pontosabban lehet a me-
lasz arányát szabályozni a végső termékben.) A barna cukorban 
így kevesebb lesz a cukor, és ezáltal a kalória is, de a különbség 
csak 3-4%, abszolút nem számottevő. Ugyanez igaz a melasszal 

a cukorba kerülő egyéb ásványi anyagokra is: igen, van benne 
némi vas, magnézium, kalcium és kálium, de ezeknek a meny-
nyisége elhanyagolható. 

A BARNA CUKORNAK TEHÁT AZ ÍZE MÁS, DE AZ ÉLETTANI HA-
TÁSAI GYAKORLATILAG NEM KÜLÖNBÖZNEK A FEHÉR KRIS-
TÁLYCUKORÉTÓL. 

Ja, és a legfontosabb különbség természetesen az, hogy a barna 
cukor sokkal jobb zenéket ihlet, mint a fehér (bár a Rolling Sto-
nes-féle Brown Sugar állítólag nem is a mono- és diszacharid 
szénhidrátkristályokról szól, hanem valami egészen másról): 

Felfedezték a világot megmentő műanyagot 
TÓTH BALÁZS 2019.05.09. index.hu 

A tucatnyi környezetszennyezési probléma közül egyre megol-
dást találtak a világ legjobb koponyái: létrehoztak egy teljesen 
újrahasznosítható műanyagot. A polidiketoenamin - röviden 
PDK - molekuláris szinten szétszedhető és újra összerakható, és 
a minőség romlása nélkül tudnak újabb tárgyat létrehozni be-
lőle. 

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma (DOE) alá tar-
tozó Lawrence Berkeley Laboratórium kutatói fejlesztették ki a 
PDK-t, és most folytatják a munkát, hogy többféleképpen lehes-
sen felhasználni. 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.health24.com%2FLifestyle%2FHealthy-you%2Fis-brown-sugar-a-healthier-alternative-to-white-sugar-20170123
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Ahogy a Berkeley munkatársai magyarázták, a műanyag tár-
gyakban használt töltőanyagok és vegyszerek általában szoro-
san kötődnek a monomerekhez - olyan molekulákhoz, amelyek 
egymáshoz kötődnek, hogy nagy műanyag-molekulákat képez-
zenek. Ezek az adalékanyagok váratlan tulajdonságokat ered-
ményezhetnek, amikor különböző műanyagokat kevernek újra-
hasznosításra. Ez azt jelenti, hogy az újrahasznosított műanya-
gokból már elkészült árucikkeknek közvetlenül a hulladéklera-
kókba kell mennie. 

 

Kép: Peter Christensen / Berkeley Lab 

A PDK monomerek azonban teljesen elkülöníthetők az adalék-
anyaguktól, egyszerűen azáltal, hogy a tárgyat nagyon savas ol-
datba merítik. "A PDK-kkal a hagyományos műanyagok változ-
hatatlan kötései helyettesíthetők reverzibilis kötésekkel, 

amelyek lehetővé teszik a műanyag hatékonyabb újrahasznosí-
tását" - magyarázta Brett Helms csapatvezető. Az anyaggal ké-
szült tárgyakat ezután újra és újra és újra újraformázhatjuk, újra 
színezhetjük és újraforgathatjuk. 

EGY ÓRASZÍJKÉNT HASZNÁLT MŰANYAGBÓL KÉSŐBB TELEFO-
NOK VAGY BILLENTYŰZET KÉSZÜLHET 

Arról viszont sehol nem írnak, hogy ez az új műanyag milyen 
viszonyban van az élelmiszerekkel, márpedig a világot beborító 
szemét igen nagy része csomagolóanyag. Ezek esetében nem 
elég az újrahasznosíthatóság, olyan szigorú előírásoknak kell 
megfelelni, hogy lehetőleg ne oldódjanak bele a táplálékunkba. 

A kutatók azt tervezik, hogy folytatják a munkát a PDK-n, hogy 
olyan változatokat dolgozzanak ki, amelyek széles körű termi-
kus és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez lehetővé 
tenné a textíliák, habok, 3D nyomtatott anyagok és egyéb alkal-
mazások számára. 

(Engadget) 

Olajszennyezés ellen fejlesztettek ki új anya-
got kínai tudósok 
ORIGO 2019.05.07.  

https://www.engadget.com/2019/05/07/pdk-plastic-circular-recyclable/
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A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fej-
lesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével különvá-
lasztható egymástól a víz és az olaj, vagyis alkalmas az olaj-
szennyezés elhárítására. 

Környezetbarát szivaccsal válaszják szét az olajjal szennyezett 
vizet 

A víz és az olaj különválasztása súlyos kihívást jelent a világ-
szerte egyre nagyobb mennyiségben keletkező ipari szennyvíz, 
valamint a természetes vizeket szennyező olajfoltok miatt. 
Az olajszennyezés elhárításárának hagyományos módszerei, 
köztük az égetés és a szűrés energia- és időigényesek, valamint 
további környezetszennyezést okozhatnak. 

 

Az olajszennyezés súlyosan károsítja a környezetet, természe-
tet. FORRÁS: 

HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/OIL_SPILL#/ME-
DIA/FILE:OILED_BIRD_-_BLACK_SEA_OIL_SPILL_111207.JPG 

Az északkelet-kínai Csöcsiang tartományban Ningbói Anyag-
techonlógiai és Mérnöki Tudományok Intézetének kutatói 
olyan biomimetikus, vagyis a természetes anyagok tulajdonsá-
gait utánzó polipropilén habszivacsot fejlesztettek ki, amely 
szerkezetének köszönhetőenhatékonyan választja külön a vizet 
és az olajat. 

A Chemical Engineering Journal című lapban közölt tanulmány 
szerint a méhsejt mintázatú habszivacs belseje csőszerkezetű, 
a tesztek során rendkívül jó nedvszívó- és szűrőképességet mu-
tatott. 

 

Az Exxon Valdez olajszállító tankhajóból 42 millió liter nyersolaj 
került a tengerbe 1989. március 24-én a Prince William-
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szorosnál óriási környezeti katasztrófát okozva. A zsákokban az 
olaj szennyezett hulladékok vannak. FOR-
RÁS:HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/OIL_SPILL#/ME-
DIA/FILE:VALDEZ_TRASH_PILE.JPG 

A habszivacson átvezetett olajos víz pillanatok alatt átszűrődik 
és tisztán távozik, miközben a szivacs magába szívja az olajat. 
Gyorsasága mellett a módszer előnye, hogy 

az anyag könnyen előállítható, olcsó és környezetbarát, 

vagyis nagy lehetőségeket rejthet magában az olajszennyezés 
elleni küzdelemben - írták a kutatók. 

(Forrás: MTI) 

Már emberekből készült komposztot is 
használhatnak Amerikában 
MTI, ORIGO 2019.05.22.  

Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedé-
lyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a ko-
porsós temetések "környezeti ártalmainak csökkentésére". 

A kedden hatályba lépett törvény szerint a Washington állam-
ban élő emberekdönthetnek úgy, hogy haláluk után termőföldé 
komposztálják a testüket, és a földet kertészkedéshez használ-
ják.A törvényt az állam környezetvédő kormányzója írta alá 

annak érdekében, hogy csökkentsék a hamvasztások okozta 
légszennyezést és a koporsós temetésekkel - a balzsamozási el-
járással - járó vegyi szennyezést és termőföldveszteséget. Az el-
járást "rekompozitálásnak" nevezték el. 

"A rekompozitálás alternatívája a bebalzsamozásnak és teme-
tésnek vagy hamvasztásnak, természetes, biztonságos és fenn-
tartható eljárás, amely csökkentheti a karbonkibocsátást, és a 
földhasználat számára is fontos" - foglalta össze a törvény je-
lentőségét Katrina Spade, a Recompose nevű seattle-i cég ala-
pítója, amely elsőként nyújtja ezt a szolgáltatást. 

 

Washington államban már dönthetnek úgy az emberek, hogy 
haláluk után termőföld készüljön a testükből FORRÁS: 
AFP/SEBASTIEN BOZON 

"A természethez való közvetlen visszatérés, az élet és halál cik-
lusába való bekapcsolódás ideája nagyon szép" - tette hozzá 
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Spade, aki a törvényért való lobbizásban is részt vett. Mint 
mondta: harmincévesen, tíz éve kezdett foglalkozni ezzel a gon-
dolattal. Felmérte a környezetbarát temetés lehetőségének 
technikai megoldásait, és kidolgozott egy "harmadik megol-
dást", versenyre kelve a húszmilliárd dolláros amerikai temet-
kezési iparral, amely hagyományos temetést és hamvasztást kí-
nál. 

Így néz ki az eljárás 

A Washingtoni Állami Egyetemmel együtt kifejlesztett eljárás 
során az elhunytat egy hatszögletű acéltartályban helyezik el, 
amelyet faforgáccsal, lucernával és szalmával töltenek meg. A 
konténert lezárják, és a baktériumok 30 nap alatt lebontják a 
testet. A folyamat eredményeszáraz, gazdag termőföld, 
olyasmi, mint amit a kertészetekben lehet venni, és konyhaker-
tekben lehet használni. 

"Minden, a csontok és a fogak is lebomlanak, mivel a rendszer 
tökéletes környezetet teremt a termofil (melegkedvelő) mikro-
báknak és hasznos baktériumoknak ahhoz, hogy mindent na-
gyon gyorsan lebontsanak" - magyarázta Spade. 

A Recompose által használt eljárás gyakorlatilag ugyanaz, amit 
évtizedek óta a farmokon elhullott állatoknál is alkalmaznak. A 
klinikai teszteket a washingtoni egyetemen végezték el, és az 
eredmények szerint az eljárás embereknél is biztonságos. 

Európai rekord a papír- és karton-újrahasz-
nosításban 
ORIGO 2019.05.22.  

Az Erópai Unió 28 tagállamát összesítve a papír és a hullám-
karton csomagolóanyagok újrahasznosítási aránya elérte a 
85,8 százalékot, ez pedig a valaha mért legmagasabb arány az 
újrahasznosított anyagokkal kapcsolatban. A fém és az üveg 
következik a dobogón a papír után, az előbbi 78,3, az utóbbi 
74,1 százalékos újrahasznosítási rátával. 

A European Recovered Paper Council statisztikája szerint 

2013-ban a hullámkarton újrahasznosítási aránya 81,3 százalék 
volt, ez a szám pedig az elmúlt években mintegy 4,5 százalékkal 
növekedett.A Packaging News nevű szakportál felmérést készí-
tett a témában, melyből kiderült, hogy a hullámkarton nemcsak 
a legjobban újrahasznosítható anyag a fogyasztók szerint, de a 
legfentarthatóbb is: az Egyesült Királyság lakóinak például 63 
százaléka gondolja azt, hogy a hullámkarton a legjobban újra-
hasznosítható csomagolási forma.Ezt támasztja alá a Darms-
tadti Műszaki Egyetem kutatása is, ahol tesztekkel bebizonyí-
tották, hogy a hullámkarton akár 25-ször is újrafeldolgozható. 

"Nagy öröm számunkra, hogy a hullámkarton újrahasznosítási 
aránya rekordot döntött, hiszen ez kiváló alkalom arra, hogy a 
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fogyasztók is lássák a hullámkartonban rejlő lehetőséget. A hul-
lámkarton a legkörnyezetbarátabb csomagolóanyag, amelynek 
gyártáshoz eleve 70 százalékban hasznosított másodnyers-
anyagot használunk" – mondta Miklós Zsolt, a Rondo Hullám-
kartongyártó Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

Illusztráció FORRÁS: COSTA 

Fenntarthatósága és költséghatékonysága miatt Nyugat-Euró-
pában és az Egyesült Államokban már számos helyen átvette a 
műanyag helyét, főleg az élelmiszeriparban, és ez a tendencia 
várhatóan csak növekedni fog"– tette hozzá a szakember. 

A műanyag csomagolások nem állnak olyan jól, mint a fém, az 
üveg és a hullámkarton – egy 2016-os felmérésből kiderült, 

hogy az EU-ban csupán 42 százalékos az újrahasznosítási ará-
nyuk. A tagállamok közül mindössze nyolc országnak sikerült 50 
százalék fölötti műanyag újrahasznosítási arányt teljesíteni: ak-
kor a csúcstartó Litvánia lett 74,4 százalékkal, az utolsó helyen 
pedig Észtország végzett 24.6 százalékkal.Magyarország az át-
lag alatt, 31,4 százalékos újrahasznosítási aránnyal rendelke-
zett,ez a szomszédos EU országok közül a legalacsonyabb – 
Szlovénia teljesítménye 62 százalék, Szlovákiáé 51,7 százalék, 
Romániáé 46,7 százalék, Ausztriáé 33,6 százalék, Horvátországé 
pedig 41,1 százalék volt. 

 

Illusztráció FORRÁS: COSTA 

35 százalékos újrahasznosítási rátánkkal nem állunk túl előkelő 
helyen, de még így is magunk mögött tudjuk Romániát, Máltát, 
Horvátországot, Szlovákiát, sőt, Spanyolországot, Portugáliát és 
még további öt uniós tagállamot is. 
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2021-től az Európai Uniónak, és köztük Magyarországnak is fel 
kell készülnie az eldobható műanyag nélküli világra: tiltólistára 
kerül majd többek között a műanyagból készült szívószál, vat-
tapálcika, tányér, evőeszköz és a kávékeverő is. 

A rosszul kezelt hulladék évente egymillió 
embert öl meg világszerte 
JEKI GABRIELLA 2019.05.14. origo.hu 

A legfrissebb jelentések szerint a rosszul kezelt hulladék miatt 
több százezer, de akár egymillió ember is meghalhat évente a 
fejlődő világban, pedig a baj könnyen megelőzhető lehetne. A 
kutatók szerint a műanyagszennyezés új és minden eddiginél 
veszélyesebb fenyegetést jelent. 

Évtizedek óta problémát jelent 

A szegényebb országokban gyakran nem veszik komolyan a te-
lepüléseken felhalmozott hulladékot, ami napról-napra, hétről-
hétre növeli a könnyen megelőzhető betegségek terjedését. A 
Tearfund jótékonysági szervezetének felmérése szerint a rosz-
szul kezelt hulladék miatt évente több millió ember szenved, és 
közülük 400 ezer és 1 millió közé tehető azok száma, akik bele-
halnak a kórokozók okozta fertőzések miatt kialakult betegsé-
gekbe. 

 

Egy szennyezett csatorna Mumbai-ban FORRÁS: RAFIQ 
MAQBOOL 

A rosszul kezelt hulladék már évtizedek óta problémát jelent, 
ám a le nem bomló műanyag szennyezésének növekedés új ol-
daláról közelíti meg az amúgy is fennálló szörnyű helyzetet– 
mondják a kutatók. – A műanyaghulladék elzárja a vízi utakat, 
és jelentősen hozzájárul a pusztító árvizekhez, ami terjeszti a 
vízben terjedő betegségeket. Továbbá a hulladékok égetésével 
káros toxinok szabadulnak fel, ami jelentős levegőszennyezést 
okoz. 
A jelentés rámutat arra a döbbenetes tényre, hogy a fejlődő or-
szágokban minden második percben egy emeletes háznyi mű-
anyag hulladékot égetnek el.Azt is hangsúlyozzák, hogy néhány 
műanyag bomlás közben káros vegyi anyagokat bocsáthat a 
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környezetbe, ám miután a leginkább szegényebb országokban 
ezeknek a hatásoknak a mechanizmusát nem igazán értik, ezért 
azok kevéssé elfogadhatóak az emberek számára. 

Sürgető a műanyag szennyezési válság megelőzése 

Sir David Attenborough Kék Bolygó című sorozata kiemelten fó-
kuszált a műanyaghulladék problémájára, és sürgős lépéseket 
sürget a műanyaggyártásért felelős cégek részéről, akik segítsé-
get tudnak nyújtani a környezetszennyezés ily mértékű problé-
májával küzdő országoknak. 

 

Sir David Attenborough napjaink egyik legismertebb tudomá-
nyos ismeretterjesztő személyisége FORRÁS: VANESSA 
BERLOWITZ 

A szegényebb országokban Eljött az ideje, hogy a figyelmünket 
teljesen a mai nap egyik legsürgetőbb problémájára fordítsuk, 
ami nemcsak a bolygónk egészségére, hanem a világ minden 

tájáról érkező emberek jóllétére is óriási hatással van, és ez a 
műanyag szennyezési válság megelőzése– mondta Sir David At-
tenborough. – Ez a jelentés az elsők egyike, amely a műanyag 
szennyezés hatásait vizsgálva nemcsak a vadon élő állatokkal, 
hanem a világ legszegényebb embereivel való kapcsolatra is rá-
világít. 

a műanyagszennyezés káros hatásai közé tartozik többek kö-
zött a halászati tevékenység lehetőségének az elvesztése (miu-
tán a világtengerben élő állatok elnyelik a műanyagokat), a me-
zőgazdaság károsodása (a szarvasmarhák egyharmada és a fej-
lődő országokban tenyésztett kecskék fele jelentős mennyiségű 
műanyagot fogyaszt el, ami nem csak egészségügyi kockázattal 
jár, de halállal járó puffadáshoz is vezethet), de a partokon és a 
korallzátonyokon felhalmozódó, nagy mennyiségű műanyag-
hulladék visszaszorítja azokat a turistákat is, akikre számos, sze-
gényebb ország támaszkodik. 

Nem elég „egy csepp az óceánban" 

Míg a legtöbb figyelem eddig a tengeri műanyag szennyezésé-
nek a természeti világban gyakorolt hatásaira összpontosított, 
a szegényebb országokban élőkre kifejtett hatásai legalább ak-
kora problémát okozhatnak. Az ENSZ szerint évente mintegy 8 
millió tonna műanyaghulladék kerül a világ tengereibe.A múlt 
héten számos ország egy petíciót írt alá a műanyag hulladékok 
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fejlődő országokba történő áramlásának csökkentése érdeké-
benés vannak arra vonatkozó jelek is, hogy egyes vállalatok kí-
sérleteznek a probléma megoldásán, ám ezeket a próbálkozá-
sokat a környezetvédők egyelőre úgy írják le, mint „egy csepp 
az óceánban". 

 

Egyre elképesztőbb méreteket ölt a műanyag szennyezés az 
óceánokon FORRÁS: U.S. NAVY/MC3 ALEXANDER TIDD 

Olyan vezetőkre van szükségünk, akik felelősséget vállalnak és 
nemzetközi fellépésre annak érdekében, hogy támogatni tudjuk 
a műanyag válság által leginkább érintett közösségeket– 
mondta Attenborough, aki a Fauna & Flora International vé-
delmi jótékonysági szervezet alelnöke, amely szintén együtt-
működött a jelentés készítésében. 

Hozzátette: világszerte legalább 2 milliárd ember nem gyűjti 
össze a szemétet, így azok felhalmozódnak és szennyezést 
okoznak.A jelentés szerint a szemétlerakódás megduplázza a 
hasmenés kockázatát, amely a halál egyik fő oka a fejlődő or-
szágokban.Emellett több százezer ember él szó szerint a hulla-
dékgyűjtésből, akik nem ritka esetben a szemétlerakókon él-
nek. Ez veszélyes munka, nemcsak az emberek által okozott 
szennyezés miatt, hanem a fizikai sérülés veszélye miatt is. 

Döbbenetes mennyiségű veszélyes objek-
tum kering a Föld körül 
ORIGO 2019.05.14.  

Az Európai Űrügynökség (ESA) Clean Space programjának 
egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől, a projekt ke-
retében egy magyar cég az űreszközök dokkolását segítő inf-
ravörös és foszforeszkáló jelzőfények fejlesztését végzi. 

Az űrszemét takarítást könnyítheti meg a magyar technológia 

A program fontos eleme, hogy a majdani automata takarítómű-
holdak könnyen és biztonságosan meg tudják közelíteni az elta-
karítandó, űrszemétnek számító, működésképtelen műholda-
kat. 

A megközelítést és a dokkolást könnyítik majd meg azok az inf-
ravörös és foszforeszkáló jelzések, amelyeket a majdani 
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műholdakon elhelyezhetnek - olvasható az Űrvilág asztronauti-
kai hírportálon. 

 

A Német Űrügynökség tervezett űrtakarító robotja befogja az 
irányíthatatlanná vált űrszemét darabot (az ábra illusztráció)
 FORRÁS: DLR, DEUTSCHE LUFT- UND RAUM-
FAHRTAGENTUR 

Ha a fejlesztés alatt álló jelzések a jövőben minden műholdra 
felkerülnek, akkor könnyebb dolguk lesz a világűrt az űrszemét-
től megtisztító, egyelőre ugyancsak a fejlesztés stádiumában 
járó automata műholdaknak. 

A beszámoló szerint a fejlesztés a "passzív fényvisszaverő anya-
gok a műholdak élete végére", vagy röviden PEMSUN (Passive 
Emitting Material at end-of-life) projekt keretében folyik. 

 

Egy Delta hordozórakéta második fokozatának 250 kg-os üzem-
anyagtartálya 1997-ben zuhant le Texasban FORRÁS: NASA 

Az első teszteket március végén végezték Noordwijkban, az ESA 
ESCTEC űrközpontjában működő orbitális robotikai, vezérlési, 
navigációs és irányítási laboratóriumában, a dokkolás, megkö-
zelítés és leszállás szimulátorában, a magyar szakemberek köz-
reműködésével. 

Az elfogó műhold pontos navigálását segítik 

A műholdak platformján elhelyezendő jelzések célja az, hogy az 
elfogó műhold a látható és az infravörös tartományban mű-
ködő kameráit azokra irányítva információt szerezzen a 
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befogandó műhold látóirányáról, távolságáról, sebességéről és 
a céltárgyhoz viszonyított helyzetéről. 

 

A Tropical Rainfall Measuring Mission nevű "viharvadász" mű-
hold. Egyre több űreszköz kering a Föld körül orbitális pályán, 
bele érteve ebbe a már működésképtelen műholdakat is
 FORRÁS: NASA 

A márciusi tesztek során vizsgálták a foszforeszkáló festékek vi-
lágítását olyankor, amikor a műhold a Föld árnyékába kerül, a 
minta alak- és méretváltozását az idő múlásával és a hőmérsék-
let függvényében, valamint a jelzés megfigyelhetőségét a látó-
iránytól függően. 

A nagyobb űrszemét képes megsemmisíteni egy műholdat is 

Szakértői becslések szerint 27-29 ezer tíz centis vagy annál na-
gyobb objektum kering a Föld körül nyolcvanszor akkora sebes-
séggel, mint egy utasszállító repülőgép. Ezek mindegyike képes 
megsemmisíteni egy szatellitet. 

 

Több mint 27 ezer, 10 centiméternél is nagyobb űrszemét kö-
rözhet bolygónk körülFORRÁS: KEITHCU.COM 

Ráadásul egyetlen milliméteres nagyságú űrszemét is - amiből 
úgy 160 millió száguld Föld-közelben - képes arra, hogy tönkre-
tegyen egy érzékeny űreszközt. 
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Az alacsony Föld körüli pályán keringő Nemzetközi Űrállomás 
űrállomás biztonságát is fenyegeti az űrszemé. FORRÁS: 
HTTPS://WWW.SPACE.COM/42495-INTERNATIONAL-SPACE-
STATION-MODULES-TOUR-PHOTOS.HTML 

Az Európai Űrügynökség Clean Space programja három elemből 
áll: az EcoDesign már az űreszközök tervezésénél a környezeti 
fenntarthatóság figyelembevételét, beépítését célozza, a Cle-
anSat olyan technológiák kifejlesztését irányozza elő, amelyek 
megakadályozzák a jövőbeni űrszemét létrejöttét, a In-orbit 
servicing/Active Debris removal pedig a már meglévő űrszemét 
eltávolítását és az űreszközök keringés közbeni szervizelését cé-
lozza. 

(Forrás: MTI) 

Senki sem hitte volna, hogy így öl a mű-
anyagszemét 
ORIGO 2019.05.25.  

Az óceánokon sodródó plasztikhulladék nemcsak a halakat, 
madarakat és teknősöket pusztítja, de azokat a fotoszinteti-
kus baktériumokat is, amelyek a légköri oxigén 10 százalékát 
termelik. 

Odáig mindenkinek világos, hogy a fák a Föld tüdeje, és a leta-
rolt esőerdőkért sokan hadba indulnának.Az már kevésbé trivi-
ális, hogy minden tizedik lélegzetvételünket – egész precízen: a 
légköri oxigén mintegy 10 százalékát – az óceánokban élő ult-
raparányoktól, a Prochlorococcus baktériumoktól kapjuk.És 
amennyire sokkol minket a tarvágott dzsungel látványa, any-
nyira el kellene borzadnunk azon is, hogy az óceánokban úszó 
műanyag-szennyeződésbőlolyan mérgező anyagok oldódnak 
ki, amelyek gátolják e kulcsfontosságú baktériumok életfunkci-
óit. 

„Laboratóriumi eredményeink szerint a plasztikszemétből kiol-
dódó vegyi anyagok akadályozzák az óceánokban legtömege-
sebben tenyésző fotoszintetikus baktérium, a Prochlorococcus 
növekedését, fotoszintézisét és oxigéntermelését – nyilatkozta 
Sasha Tetu, az ausztrál Macquarie University kutatója és a 
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Communications Biology c. folyóiratban közölt cikk vezető szer-
zője. – Most arról szeretnénk megbizonyosodni, hogy vajon az 
óceánban úszó plasztikhulladék ugyanilyen hatással bír-e a bak-
tériumokra a természetes élőhelyükön.” 

 

FORRÁS: KEVIN KREJCI 

A sötét jövő 

A műanyagszennyezés a becslések szerint évente több mint 13 
milliárd dollárnyi kárt okoz a tengeri ökoszisztémáknak, és a 
probléma csak egyre fokozódik. Ha az előrejelzések beválnak, 
2050-re több műanyag lesz a világtengerekben, mint hal. 

A plasztikszemétből egy sor különböző kémiai adalékanyag ol-
dódik ki a tengeri környezetbe, s míg azzal mindenki tisztában 
van, hogy a műanyaghulladék jól látható módon veszélyezteti 

az állatokat, akik lenyelik vagy belegabalyodnak, a műanyagból 
szivárgó kemikáliáknak a tengeri életre gyakorolt hatása mind-
eddig viszonylag kevés figyelmet kapott– emeli ki Lisa Moore, a 
közlemény társszerzője. Ezért újdonságszámba megy az a kuta-
tás, amelynek során az ausztrál tudósok azt vizsgálták, hogyan 
érinti a műanyag-eredetű vegyi szennyezés az óceánok legki-
sebbjeit, a fotoszintetikus baktériumokat. 

Nem látjuk őket, mégis nélkülözhetetlenek 

„Apró, zöld színű baktériumok egy csoportját, a Prochlorococ-
cusokat vizsgáltuk. Ezek az egész földgolyón legnagyobb meny-
nyiségben jelen lévő fotoszintetikus szervezetek; egyedszámuk 
a világ óceánjaiban eléri a 3x10^27-et” – érzékelteti a nagyság-
rendeket Sasha. (Összevetésképpen: nagyjából ennyi, vagyis 
hárommilliárdszor milliárdszor milliárd ATOM van egy TONNA 
aranyban.) A trópusi óceánok felszíni rétegében egyetlen milli-
liternyi víz 100.000 Prochlorococcus egyedet tartalmazhat. A 
legnagyobb tömegben a 40-edik északi és déli szélesség között 
tenyésznek, de északon egészen a 60° szélességi körig megta-
lálhatók, és akár 100-150 m-es mélységben is találnak elég 
fényt a fennmaradáshoz. 
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ProchlorococcusFORRÁS: THE CHISHOLM LAB 

A Prochlorococcusok még a baktériumok között is törpének 
számítanak mindössze 0.6 mikronos méretükkel, és talán ez is 
magyarázza, hogy óriási egyedszámuk ellenére miért csak ilyen 
későn fedezték fel őket: először 1986-ban bukkantak rájuk 
amerikai oceanográfusok a Sargasso-tenger vizében.Ezzel a pa-
rányi átmérővel a Prochlorococcus a legkisebb létező fotoszin-
tetikus organizmus, és az igényei is nagyon szerények, ezért 
tápanyagszegény vizekben kimondott szaporodási előnyt élvez 
a többi mikrobával szemben.Ha jól érzi magát, naponta egyszer 
osztódik, vagyis kedvező körülmények között naponta megkét-
szereződik az állománya. 

Bármilyen kicsik egyenként, összességében ezek a mikrobák ko-
moly nehézsúlyú versenyzők, ha az óceánok fotoszintetikus 
szénhidrát- és oxigéntermeléséről van szó. –E mikroorganizmu-
sok döntő szerepet játszanak a tengeri táplálékláncban, jelen-
tősen hozzájárulnak a szén körforgásához, és mértékadó véle-
mények szerint a teljes globális oxigéntermelésnek akár a 10 
százalékát is adhatják– magyarázza tovább Lisa, miért olyan 
alapvető fontosságúak ezek a mikrobák a világtengerek egész-
sége szempontjából. – A helyzet az, hogy minden tizedik léleg-
zetvételünket ezeknek a parányoknak köszönhetjük, mégis alig 
tudunk valamit arról, hogy a tengeri baktériumok, köztük a 
Prochlorococcusok hogyan reagálnak az emberi eredetű szeny-
nyezésre.” 

A laboratóriumi kísérletekben a kutatócsoport a Prochlorococ-
cus kétfajta törzsét, amelyek az óceán különböző mélységeiben 
élnek, közönséges műanyagtermékekből szivárgó kemikáliák-
kal kezelték. A kiválasztott vegyületek egyfelől a nagy sűrűségű 
polietilén szürke bevásárlószatyrokból, másfelől a PVC csúszás-
gátló szőnyegekből kerülnek a tengervízbe. A szennyezőanya-
goknak való kitettség gátolta a mikrobák növekedését, és káro-
sította életfunkcióikat – egyebek mellett csökkentette az oxi-
géntermelő képességüket –, továbbá nagyszámú gén kifejező-
dését módosította. 
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Ezek az adatok azt mutatják, hogy a műanyagszennyezés kör-
nyezetromboló hatása messze túlmutathat azokon a károkon, 
amiket az állatok, például a madarak vagy teknősök elszenved-
nek– hangsúlyozta Sasha. – Ha csakugyan teljes mélységében 
át akarjuk látni a plasztikhulladék tengeri élőhelyekre gyakorolt 
befolyását, és szeretnénk mérsékelni a kárt, figyelembe kell 
vennünk a műanyagnak a mikroszkopikus élőlényekre, köztük a 
fotoszintetikus mikrobákra kifejtett hatásait is.” 

A klímaváltozás nem kopogtat, már berúgta 
az ajtót 

 

NAK index.hu  2018.07.17. 14:24 

Feje tetejére állt az időjárás ezen a nyáron, amit mi is megta-
pasztalhattunk bőven az elmúlt hetekben. Nyilván sokak 

elégedettek a hazánkban tapasztalható nem túl forró idővel, de 
mindenképp figyelemre méltó, hogy a nyár derekán megszo-
kottól kétségkívül elmaradnak a napi csúcshőmérsékletek. 
Nem így Skandináviában, az északi sarkkör környékén, ahol na-
pok óta kirívóan meleg van, bőven melegebb, mint mifelénk. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Miért nem volt még hőségriadó? 

A sarkkörön túlon, Norvégia északi csücskén múlt hét csütörtö-
kön mértek először 30 Celsius-foknál magasabb hőmérsékletet, 
és a mért adatok szerint a kánikula nem nagyon szűnik. Hétfőn 
ismét 30 fok fölötti mérésekről számoltak be az északi sarkkö-
rön túli vidékekről (Saltdal, Norvégia: 30 fok), miközben sok 

mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2018/07/17/a_klimavaltozas_nem_kopogtat_mar_berugta_az_ajtot/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://index.hu/mindekozben/poszt/2018/07/16/miert_nem_volt_meg_hosegriado/
https://index.hu/mindekozben/poszt/2018/07/16/miert_nem_volt_meg_hosegriado/
https://index.hu/mindekozben/poszt/2018/07/16/miert_nem_volt_meg_hosegriado/
https://index.hu/mindekozben/poszt/2018/07/16/miert_nem_volt_meg_hosegriado/
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északi országban is tombol a szokatlan forróság: Svédországban 
34 fok, Norvégiában 33 fok, Finnországban és Észtországban 32 
fokot mértek a hét első napján. 

A 30 fok fölötti hőség a Skandináv-félszigeten már csaknem egy 
hónapja tart, és a meteorológusok szerint egy, a térségben ural-
kodó anticiklonnak köszönhető: a délkeletire fordult áramlás a 
megszokott óceáni légtömegek helyett száraz, meleg kontinen-
tális levegőt sodor a sarkkör irányába, miközben Európa kö-
zépső részein a szokásosnál hűvösebb az időjárás. Hasonló hő-
mérsékleti anomáliákat tapasztalhattunk egyébként a mögöt-
tünk álló télen: Európa nagy részén sarkvidéki hidegek uralkod-
tak, miközben az északi sarkkörön túl melegrekordok dőltek, az 
Északi-sarkon +2 fok fölött is járt a hőmérséklet, a Jeges-tenger 
jege idő előtt olvadni is kezdett sok helyen. 

A globális felmelegedés és a klímaváltozás összefüggéseit, vala-
mint ezek időjárási jelenségekre gyakorolt hatását vizsgáló ku-
tatók szerint a sarkvidéki magasabb és a kontinentális alacso-
nyabb atipikus hőmérsékleti viszonyokért az északi-sarki ál-
landó ciklon (az úgynevezett polar vortex) meggyengülése fele-
lős. 

 

A hétfői hőtérképen - ami az átlagtól való eltérést mutatja - jól 
látszik az anomália Kép: pivotalweather.com 

Hogy mi a polar vortex? A Föld sarkainál lévő nagy kiterjedésű 
alacsony légnyomású terület, ami lényegében ott tartja a hideg, 
nagy tömegű levegőt a sarkoknál. A polar vortex erőssége fo-
lyamatosan változik, télen erősebb, mint nyáron, de évről évre 
is alakul, idén pedig kifejezetten gyenge. Ennek pontos okáról 
megoszlanak a vélemények, de a kutatások többsége szerint 
hosszú távon a polar vortex meggyengülését a klímaváltozás 
okozza. 

https://index.hu/tudomany/2018/03/02/a_sark_olvad_mi_megfagyunk_kinyilt_a_globalis_huto_ajtaja/
https://index.hu/tudomany/2018/03/02/a_sark_olvad_mi_megfagyunk_kinyilt_a_globalis_huto_ajtaja/
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KAPCSOLÓDÓ 

 

A sark olvad, mi megfagyunk: kinyílt a globális hűtőszekrény 
ajtaja 

Az Északi-sarkon plusz fokok vannak, nálunk meg... De mi az 
összefüggés a kettő között? 

A polar vortex meggyengülésének következménye, hogy miköz-
ben a sarkvidék melegszik, a máskor ott tárolt hideg levegő idő-
ről időre kiszabadul, ami képletesen úgy néz ki, hogy a ciklon 
sapkájának széle egyenes körvonal helyett hullámos lesz. A po-
lar vortex a hullámvonalak mentén hajlamos két nagy ciklonná 
szétválni, és ez okozza a szokatlan hőmérsékleti viszonyokat, 
emiatt volt idén kirívóan kemény tél Észak-Amerikában, 

Európában, ezért szenved most hőhullámtól Skandinávia, ke-
rülnek kórházba ezrek az áradásoktól sújtott Japánban, miköz-
ben Közép- és Kelet-Európában, sőt a kontinens nyugati és dél-
nyugati részein sehol nincs az ilyenkor megszokott kánikula. 

 

A stabil és az instabil sarki örvény hatása a hideg levegő mozgá-
sára Fotó: NOAA 

A Stanford Egyetem kutatóinak friss tanulmánya szerint a polar 
vortex vizsgálata, erősödésének, gyengülésének, pulzálásának 

https://index.hu/tudomany/2018/03/02/a_sark_olvad_mi_megfagyunk_kinyilt_a_globalis_huto_ajtaja/
https://index.hu/tudomany/2018/03/02/a_sark_olvad_mi_megfagyunk_kinyilt_a_globalis_huto_ajtaja/
http://www.severe-weather.eu/news/temperatures-again-hit-30-c-within-the-arctic-circle-up-to-33-c-in-parts-of-scandinavia-july-16-2018/
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/16/national/2000-people-taken-hospitals-japan-bakes-heat-wave/
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.idokep.hu%2Fhirek%2Fhol-marad-a-forrosag
https://news.stanford.edu/2018/07/10/finding-pulse-polar-vortex/
https://index.hu/tudomany/2018/03/02/a_sark_olvad_mi_megfagyunk_kinyilt_a_globalis_huto_ajtaja/
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megfigyelése kulcsjelentőségű lehet a jövőben az időjárás elő-
rejelzésben: ha megértjük, milyen folyamatok zajlanak a légkör-
ben, hogyan függ össze a különböző hőmérsékletű légtömegek 
mozgása a széljárások alakulásával, akkor hosszú távú időjárási 
modelleket is lehet majd alkotni, jobb eséllyel előrejelezni a 
szélsőséges jelenségeket. 

A következő napokban egyébként hazánkban átmeneti melege-
dés várható, ami zivatarokkal és heves széllökésekkel érkezik 
majd szerda estig. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előre-
jelzéseszerint szerdán észak, északkelet felől érkezik egy csapa-
dékzóna, amelyből jelentős mennyiségű eső, zápor fog esni 
(legfőképp az északi északkeleti területeken várható 10-20 mm, 
egyes helyeken akár e fölötti csapadékmennyiség). Kedden az 
északnyugati szél az ország északi részein viharossá fokozó-
dik (50-60 km/h), a Dunántúl északi részén egy-egy 65-70 km/h-
s lökés sem kizárt. Este átmenetileg mérséklődik, majd szerda 
délelőttől ismét viharossá fokozódik, ekkortól már nagyobb te-
rületen (elsősorban az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza kö-
zén) várhatóak 70-80 km/h közötti széllökések. A hőmérséklet 
kedd délután 26 és 32 fok között alakul, késő estére 20 és 25 
fok közé hűl le a levegő, szerdára viszont újra 30 fok alá csökken 
a legmagasabb hőmérséklet. 

Nyitókép: Spencer Platt / Getty Images Hungary 

Ezek a mai fiatalok mindenképpen meg 
akarják menteni a Földet 
JUHÁSZ EDINA index.hu  2019.04.25.  

Talán a képregényekből készült szuperhősös filmek hatása, 
vagy az oktatásé, esetleg valami modern punkmozgalom része, 
de úgy tűnik, hogy ez a mai fiatalság kitalálta magának, hogy 
megmenti a világot. Vagy legalább jobb helyet csinál belőle. Ha 
nem is érzi ezt még senki a bőrén, majd fogja, legalábbis Red-
mondban a Microsoftnál már elkezdtük mindezt megtapasz-
talni. 

Mióta 2014 februárjában Satya Nadella átvette Bill Gates sze-
repét, és a Microsoft első embere lett, azóta a szervezet, ha 
nem is alapjaiban, de nagy változásokon ment keresztül. Meg-
újult a jelmondatuk is, eszerint minden embert, szervezetet 
arra ösztönöznek, hogy többet érjenek el. Ezt olyannyira komo-
lyan veszik, hogy a belépőkártyára is rákerült, ottjártunkkor pe-
dig már-már szektavezérhez hasonló imádat lengte körül Satya 
Nadella személyét, akinek néhány mondatát minden előadó 
beleszőtte a beszédébe. Aztán egyértelművé vált, hogy ha a 
Microsoftnál dolgozni valóban olyan, mintha egy szektába ke-
rült volna az ember, akkor ez egy olyan vallás, ahol mindenki-
nek az az eltökélt szándéka, hogy jobbá tegye a világot. Legyen 
szó azokról, akik valamilyen mozgásszervi betegséggel 

https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.met.hu%2Fidojaras%2Felorejelzes%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.met.hu%2Fidojaras%2Felorejelzes%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.met.hu%2Fidojaras%2Faktualis_idojaras%2Fidojarasi_helyzet%2Findex.php%3Fid%3D2635%26m%3D2
https://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.met.hu%2Fidojaras%2Faktualis_idojaras%2Fidojarasi_helyzet%2Findex.php%3Fid%3D2635%26m%3D2
https://index.hu/szerzo/juhasz_edina
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rendelkeznek, gyengénlátók, vagy akik hallássérültek vagy 
szimplán csak arról, hogyan lehet megmenteni a bolygót. 

Jobb hely lesz a világ, ha a víz alá rakják a szerverparkokat 

Például azzal, hogy a tenger mélyére telepítenek szerverköz-
pontot. Globális szinten azért okoznak gondot a szerverfarmok, 
mert elképesztő energiafelhasználás kell a hűtésükhöz. Ez még 
rosszabb például a Közel-Keleten, ahol az extrém hőmérséklet 
miatt még nehezebb a szerverparkok hűtése. A mérnökök gon-
doltak egyet, és kitalálták, hogy mennyire kézenfekvő lenne, ha 
a tengerekben a hullámenergia és az árapály energia hűtené. 
Az egyértelmű, hogy ez nem váltaná ki teljesen a hagyományos 
adatfarmokat, de mindenképpen érdemes nem csak elméleti 
síkon, de a gyakorlatban is kipróbálni, megvalósítható-e az el-
képzelés. Akkor ugyanis egyszerre több probléma is megol-
dódna, ugyanis nem kellene földeket vásárolni, hogy ott adat-
farmokat telepítsenek. Mivel egyszerűbb a hűtése, ezért sűrűb-
ben lehet egymás mellé tenni őket, azaz ugyanaz a kapacitás 
kisebb helyen is elfér. Itt sikerült ezt olyan hatékonyan megol-
dani, hogy egy komplett adatfarmot bele tudtak szuszakolni egy 
olyan csőbe, ami ráfér egy teherautóra, és hajón valamint re-
pülőgépen is lehet szállítani. 

Az első ilyen tengeralattjáróra hajazó adatcentert a skóciai 
Stormness partjainál próbálták ki, és a tesztek nagyon jól 

sikerültek. Folyamatos 17 fokos hőmérséklet mellett nem hasz-
nálnak a hűtéshez semmilyen ivóvizet, meg tudják óvni a rozs-
dától, és a tartály mellett káros elektromágneses vagy más su-
garakat sem lehet mérni és a tengert sem melegíti, azaz a kör-
nyezetre sincs káros hatással. Eddig egy darab készült, amit már 
nagy erőkkel tesztelnek, de nem kell aggódni, senki személyes 
adata körül nem sertepertélnek halak a tenger mélyén, a Mic-
rosoft saját belső adatokkal teszteli a rendszert, amihez az első 
öt évben egyáltalán nem szeretnének hozzányúlni. 

Jobb hely lesz a világ, ha megmentik az állatokat 

Az AI for Earth egy olyan kezdeményezés, ami szintén nem ki-
sebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy megmenti a bolygót, 
vagy legalábbis mindent megtesz, hogy megóvja a környezetet. 
Ehhez a pénzbeli hozzájárulások mellett a technológiát is bizto-
sítanak szervezeteknek. Ott van például a Wild Me, ami a mes-
terséges intelligencia és a Microsoft Azure az emberek hathatós 
segítségével járul hozzá a tudományos élethez. Adott egy állat 
a vadonban, ha szerencsénk van, akkor egyedi mintázata is van, 
erről valaki fotót vagy videót készít, és vagy közvetlenül az al-
kalmazásba tölti ezt fel, vagy valamelyik közösségi oldalra, amit 
aztán a vadon élő állatokra specializálódott intelligens kereső 
megtalál. A kapott képi anyagot a mesterséges intelligencia 
elemzi, és nem csak a fajt tudja beazonosítani, hanem az egyedi 
mintázat alapján magát az egyedet is, ráadásul tanul is a 

https://natick.research.microsoft.com/
https://natick.research.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-earth?activetab=pivot1%3aprimaryr6
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program, tehát ha egy új egyedet talál, akkor legközelebb azt 
már újra felismeri. 

A begyűjtött adatok hatalmas segítséget nyújtanak a szakem-
bereknek, ugyanis legjobb esetben az egyedeket tudják kö-
vetni, de magáról a fajról is rengeteg új adatot kapnak arra vo-
natkozóan, hogy hány egyeddel lehet találkozni, milyen terüle-
teken tűnnek fel, merre mozognak, és még rengeteg apró rész-
let. A mesterséges intelligencia a lehető legtöbb adatot pró-
bálja kinyerni a képekből és a videókból, és arra is képes, hogy 
kérdezzen a felhasználótól, például, hogy hol készítette a felvé-
teleket, ha hiányzik vagy nem egyértelmű a földrajzi adat. 

 

Fotó: Microsoft 

De hasonlóan izgalmas a Naturalist alkalmazás is, ami olyan 
embereknek tökéletes, akik nem tudják, hova nyúljanak, mikor 

a kertben hirtelen feltűnik egy állat, és nem tudják, hogy szala-
mandrát látnak vagy a szomszéd hüllője szökött ki a terrárium-
ból.  

Jobb hely lesz a világ, ha segítenek a sérült embereknek 

Két olyan ingyenes alkalmazást is le lehet tölteni, ami a vakok-
nak és gyengén látóknak segít, mindkettőnek a legnagyobb hi-
bája az, hogy globálisan nem feltétlenül érhető el. Pedig a 
Seeing AI vagy a Soundscape mind olyan alkalmazás, ami itthon 
is nagy segítségére lehetne az érintetteknek. A Soundscape egy 
olyan alkalmazás, ami úgy vezeti használóját a kiválasztott hely-
színre, hogy a hagyományos lépésszámlálós navigáció helyett 
hangokkal igyekszik segíteni. Például mikor elkezdődik a navi-
gáció, elmondja, hogy hol mi található, és jelez, amikor arccal a 
cél felé fordulunk. A helyes irányt is kis jelzőhangokkal mutatja, 
és az egész módszer rengeteget segít abban, hogy a használói 
agyban építsenek maguknak térképet a környezetükről, akkor 
is ha új területre tévednek. 

Az egész úgy kezdődik, hogy kiválasztjuk a helyet, ahova menni 
szeretnénk, és egy virtuális jeladót teszünk rá, azaz megjelöljük. 
A hagyományos GPS-szel szemben, itt egy állandó hang mu-
tatja, merre kell menni, erősödik, ahogyan közeledünk, és olyan 
terep pontokra is felhívja a figyelmet, ami segít abban, hol lehet 
gyalogosként átkelni. Nem váltja ki a vakvezető kutyát, viszont 

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-earth?activetab=pivot1:primaryr7
https://www.microsoft.com/en-us/research/product/soundscape/
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a kettő együtt sokkal magabiztosabb közlekedést tesz lehetővé 
a felhasználóknak. 

A Seeing AI is egy olyan alkalmazás, ami a látássérülteknek se-
gít, csak éppen egy kicsit csavar a dolgon, és a mesterséges in-
telligencia segítségével ismer fel termékeket, vagy éppen a ka-
mera elé tartott szöveget olvassa fel még akkor is ha kézírásról 
van szó, és képes arra is, hogy a barátokat felismerje. Sőt vad-
idegen embereket is jellemezni tud, igaz ezt érdemes diszkré-
ten intézni, mert a hivatali ügyintézés közben elég rossz pozíci-
óból lehet indulni, ha a mesterséges intelligencia először meg-
sértegeti az ügyintézőt, és idősebbnek saccolja, vagy nem túl 
kedvesen nyilatkozik róla, és az érzelemfelismerés még le is lep-
lezi, hogy éppen unott vagy ideges. Felismeri a pénzjegyeket, és 
a felhasználó környezetéről is tud mesélni, sőt más alkalmazá-
sok képeiről és videóiról is tud mesélni, így például végre a gép 
elmesélheti a vicces macskás videókat.  

Mindkét alkalmazás legnagyobb gyengéje, hogy csak IOS-en 
működik, de nem azért mert a technika nem tenné lehetővé, 
hogy androidon is fusson, hanem mert a felmérések szerint a 
látássérültek jelentős többsége iPhone felhasználó, egészen 
egyszerűen azért, mert ott jobbak az őket segítő funkciók. A se-
gítőfunkciók egyébként nem állnak meg a telefonoknál, és an-
nál, hogy a hétköznapi élet egyszerűbb legyen, a szórakozásban 
is az esélyegyenlőségen dolgoznak. Az Xbox Adaptive 

kontrollerével a mozgásukban korlátozottak is játszhatnak. A 
kontroller lényege, hogy tanítható, és szabadon programoz-
ható, pedálokkal, joystickkal úgy bővíthető, hogy az minden fel-
használó állapotához tökéletesen passzoljon. Igaz kritikusai sze-
rint lehetne olcsóbb a szerkezet, és a hozzá kapcsolódó kiegé-
szítők.  

Jobb hely lesz a világ akkor is, ha csak simán bejárnak dolgozni 

És ha valaki közvetlenül nem is azért dolgozik naponta, hogy 
jobb hely legyen a világ, még így is arról szólnak az itt dolgozók 
mindennapjai, hogyan tudnak segíteni. Amíg néhány éve a bé-
ren felüli juttatásokért irigyelte mindenki a tech szektorban dol-
gozókat, úgy most kiderült, hogy itt nem kapnak a dolgozók in-
gyen ételt, így veszik fel a harcot az élelmiszerpazarlás ellen. 
Nem az a fő kérdés, hogy milyen a nyugisarok, és hogy van-e 
vízágy meg friss virág a tárgyalókban. A jövő munkahelye panel-
beszélgetésen azt is megtudtuk, hogy az olyan béren felüli jut-
tatások mint az ingyen nasi meg irodai masszőr már lassan kife-
jezetten cikinek számítanak egy modern gondolkodású vállalat-
nál, mert a fő hívószó mára a fenntarthatóság lett. 

Ingyen Starbucks kávé és üdítők járnak persze, de a konyhában 
gyakorlatilag minden újrahasznosítható, még az átlátszó mű-
anyagnak tűnő poharak és az evőeszközök is komposztálha-
tóak. Mint kiderült, ez már a műanyagnak tűnő nem műanyag 

https://www.microsoft.com/en-us/seeing-ai
https://www.xbox.com/en-US/xbox-one/accessories/controllers/xbox-adaptive-controller
https://www.xbox.com/en-US/xbox-one/accessories/controllers/xbox-adaptive-controller
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2.0 verziója, az 1.0 nem bírta a meleget és beleolvadt a kanál a 
levesbe, vagy elolvadt a pohár a teától. Béren felüli juttatások 
és ruhapénz helyett itt az a kérdés, hogyan lehet adakozni, 
ugyanis minden dolgozónak van egy éves kerete, amit jóté-
konyságra fordíthat, és van olyan hét, amikor különféle esemé-
nyeken lehet pénzt gyűjteni szervezeteknek. Például meg lehet 
vásárolni azt, hogy valamelyik vezető lemossa az egyik alkalma-
zott autóját, vagy reggel kávét vigyen neki, mindenki szeme lát-
tára. 

(Munkatársunk a Microsoft meghívására és költségén láto-
gatta meg a cég redmondi központját, de a cikk tartalmába a 
cégnek semmilyen beleszólása nem volt) 

Új repülőtér okozhat óriási károkat Machu 
Picchu híres romvárosában 
JEKI GABRIELLA 2019.05.15. origo.hu 

A perui régészek tiltakoznak a Machu Picchu híres inka rom-
városa mellé tervezett új, nemzetközi repülőtér ellen, amely 
az eddigieknél is nagyobb számban szállítaná a turistákat az 
amúgy is sérülékeny régészeti lelőhelyre. A perui Andok déli 
részén található rejtélyes település évente több mint 1,5 mil-
lió látogatót vonz, ami pont a duplája annak, mint amennyit 

az UNESCO ajánlása megengedne. Ez viszont nagy terheket ró 
a helyi ökológiára. 

A hegyektől a tengerpartig terület el 

A régészek, a történészek és a helyi lakosság felháborodására 
elkezdődött a több milliárd dolláros nemzetközi repülőtér épí-
tése a Machu Picchu közelében fekvő Chincheroban. A buldó-
zerek már tisztítják a területet a festői inka városban: 3800 mé-
terrel a tengerszint feletti magasságban több millió tonnányi 
földet szállítottak el az inkák szent völgyének kapujában. Ez a 
terület egykor a mai Kolumbiától Argentínáig nyúló civilizáció 
szívének számított és a 15. században élte fénykorát a világ leg-
nagyobb birodalmaként. 

 

A Machu Picchu Peru legjelentősebb turisztikai látnivalója
 FORRÁS: CRIS BOURONCLE/AFP/GETTY IMAGES 
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Ez egy szó szerint épített táj, olyan teraszokkal és útvonalakkal, 
amelyeket az inkák terveztek. Ezt egy repülőtér egészen bizto-
san elpusztítaná– mondta Natalia Majluf, a Cambridge Egyetem 
perui művészettörténésze, aki petíciót szervezett az új repülő-
tér ellen. A Machu Picchu feltételezhetően egy kövezett út 
mentén terült el, amely részét képezte annak a 40 ezer kilomé-
teres hálózatnak, amely átszelte az egész hatalmas Inka Biro-
dalmat, a hegyektől a tengerpartig. 

Kiszámíthatatlan károkat okozhat az inka romokban 

 

A repülőgépek várhatóan a közeli Ollantaytambon is áthalad-
nak majd FORRÁS: PRISMA BY DUKAS PRESSEAGENTUR 
GMBH/ALAMY 

Az inkák szent völgyébe a látogatók jelenleg elsősorban a cuscoi 
repülőtérről érkeznek, amely azonban csupán egyetlen 

kifutópályával rendelkezik és csak korlátozott számú és méretű 
repülőgépeket tud fogadni. A tervezett repülőtér azonban le-
hetővé teszik a közvetlen járatokat Latin-Amerika és az Egyesült 
Államok nagyobb városaiból. Nem véletlen, hogy a kivitelezésre 
benyújtotta ajánlatát több dél-koreai és kanadai építőipari cég 
is. 

A projekt bírálói azt is jelezték, hogy a repülőgépek várhatóan 
a közeli Ollantaytambo és annak 134 négyzetkilométeres régé-
szeti parkján haladnak át, ami „potenciálisan kiszámíthatatlan 
károkat okozhat az inka romokban".Azért is aggódnak, hogy az 
építkezés kimerítené a Piuray-tó vízgyűjtőjét, amelyre 
Chinchero városa támaszkodik. 

Ironikusnak és ellentmondásosnak tűnik, hogy csupán húsz 
percre a Szent völgytől, az inkák kultúrájának magjától akarnak 
repülőteret építeni– magyarázta Pablo Del Valle, cuscoi antro-
pológus. – Nem hiszem, hogy akad olyan régész vagy történész, 
aki a területen dolgozik, és nem írta alá a petíciót. 

Régóta terveznek egy nagyobb repteret 

A petícióban arra kérik a perui elnököt, Martín Vizcarrat, hogy 
vizsgálja felül vagy helyezze át a repülőteret Chincheroból. Ut-
bbi hat évszázaddal ezelőtt királyi birtokként épült az inka ural-
kodó, Túpac Inca Yupanqui számára. A helyi gazdaság a 
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gazdálkodásra és a turizmusra épül alapul, és a látogatókra tá-
maszkodik. 

 

A helyi árusok is aggódnak FORRÁS: MAREK 
POPLAWSKI/ALAMY STOCK PHOTO/ALAMY STOCK PHOTO 

Békésen élünk itt, nincsenek tolvajok, nincsenek bűnözők, ám 
attól félünk, hogy ha megépül a repülőtér, sok minden megvál-
tozik– mondta Alejandrina Contreras helyi árus a The Guardi-
annek. – 
A repülőtér megépítése azonban Cusco városa számára elen-
gedhetetlen, így számos tanulmány bizonyította annak létjogo-
sultságát.Luis Cusicuna polgármester azt mondja, hogy a helyi 
vezetők már az 1970-es évektől kezdve törekednek egy máso-
dik, nagyobb repülőtér építésére. A beruházók mintegy 2500 

munkahelyet is ítélnek, miközben több család tekintélyes va-
gyonra tett szert a mezőgazdasági területeik értékesítésével. 

Jogos az aggodalom az infrastruktúra miatt 

Az új repülőtér helyszíne azonban „sok kárt okoz a Cusco egyik 
legfontosabb turisztikai kínálatának, amely igazi festői szépség" 
Mark Rice, a Machu Picchu: a turizmus politikája a huszadik szá-
zadi peruban (Machu Picchu: The Politics of Tourism in Twenti-
eth-Century Peru) című könyv szerzője szerint. Hozzátette azt 
is, hogy „jogos az aggodalom az miatt, hogy a Cusco infrastruk-
túrája jelentősen korlátozott". 

 

Repülőgép a cuscoi kifutópálya felett FORRÁS: IMAGEB-
ROKER/ALAMY 

A legnagyobb problémát az generálja, hogy Machu Picchu any-
nyira egyedülállóan dominál a perui turisztikai kínálatban, mint 
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semmi más, ezért egyedi és rengeteg turistát vonz– hangsú-
lyozta. – A leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy az Egye-
sült Királyságba utazók egyértelműen meglátogatják a Stone-
henge-et. 

A veszélyes világörökség listára kerülhet 

A látogatói szám ilyen mértékű növekedése miatt Peru már szi-
gorította a helyszínre vonatkozó belépési követelményeket, és 
korlátozta a reggeli és délutáni turnusok látogatását. Machu 
Picchut és a mintegy 32 592 hektáros, természetes környezetét 
1981-ben „perui történelmi szentély" címmel ruházták fel, mint 
különlegesen fontos kulturális értéket őrző szent területet.Az 
UNESCO az Emberiség Kulturális és Természet Örökségévé nyil-
vánította 1983-ban, és 2007-ben a Világ Új Hét Csodájának 
egyike lett.Az egykori Inka Birodalom romvárosa egy csaknem 
megközelíthetetlen hegynyergen bújik meg, amelyet 1450 kö-
rül Pacsakutek Jupanki inka király parancsára építettek és csak 
1570-ben hagytak el. Az izgalmas fekvésű régészeti lelőhely leg-
szentebb pontjai az Intihuatana – „az a hely ahová kipányvázták 
a Napot"–, a Naptemplom és a Háromablakos templom. 

 

Inka kőépítmény a Machu Picchunál FORRÁS: 
FLICKR.COM 

Ez a legfontosabb idegenforgalmi látnivaló Peruban, amely na-
ponta körülbelül 2200 látogatót fogad.A turisták jellemzően he-
likopterjáratokkal, vagy az úgynevezett „inka úton" négynapi 
gyaloglással, esetleg vasútvonalon közelíthetik meg a helyet. Az 
UNESCO most már azzal a szankciót helyezte kilátásba, hogy 
Machu Picchut a veszélyes világörökség listájára helyezi. 
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A felmelegedés okozhatta a földtörténet 
legsúlyosabb kihalását 
TÓTH ANDRÁS 2019.04.29.  https://qubit.hu/category/tu-
domany 

252 millió évvel ezelőtt, a Perm időszak végén következett be a 
földtörténet öt tömeges kihalási eseménye közül a legsúlyo-
sabb, a perm-triász (P-T) kihalás, amelynek során a tengeri fajok 
96 százaléka és a szárazföldi gerincesek 70 százaléka eltűnt 
bolygónkról. A kihalás különösen súlyosan érintette a tengeri 
gerinctelen állatokat, melyek közül talán legismertebbeknek, 
a trilobitáknak az eltűnéséhez vezetett. A P-T kihalás lezárta a 
290 millió évig tartó paleozoikumot, amikor az élővilág na-
gyobb csoportjainak többsége kialakult, és végbement a száraz-
föld benépesítése, valamint utat nyitott a hüllők korszaka, 
vagyis a mezozoikum előtt. Míg a nem-madár dinoszauruszok 
sorsa 66 millió évvel ezelőtt lényegében egy nap leforgása 
alatt megpecsételődött, az élővilág közel 190 millió évvel ko-
rábbi összeomlásához sokkal lassabb folyamatok vezettek. 

A kihalásért valószínűleg a mai Oroszország területén elte-
rülőSzibériai trapp-bazalt nagy magmás tartomány (LIP) hosz-
szan, akár több tízezer évig tartó tevékenysége és az általa ki-
váltott elszabaduló üvegházhatás volt felelős. A globális átlag-
hőmérséklet a szabadjára kerülő üvegházhatású gázok miatt 

nagyjából 8 Celsius-fokkal, a szén-dioxid-szint pedig 2000 ppm-
el (parts per million, egymillióból egy molekula) nőtt meg. En-
nek következtében az óceánok is felhevültek, elsavasodtak, oxi-
géntartalmuk pedig drámain lecsökkent. Most két új kutatás is 
alátámasztja ezt az elméletet. 

A higany a globális katasztrófa indikátora 

A Nature Communicationsben néhány hete megjelent tanul-
mányban Jun Shen és kollégái a perm időszak végéről származó 
kőzetrétegekben a vulkáni tevékenység indikátorának tekintett 
higany mennyiségének változásait vizsgálták. A kutatók szerint 
a higanykoncentráció megnövekedése a P-T határvonal közelé-
ben az eddigi legjobb bizonyítéka annak, hogy a kihalásért va-
lóban a Szibériai trapp-bazalt-rendszer elhúzódó vulkanikus ak-
tivitása lehetett a felelős. 

A tanulmány szerzői tíz, a perm időszakban tengerrel borított, 
a Föld északi féltekéjén található pontokról vettek mintákat a 
megfelelő kőzetrétegekből. Az egyik minta Magyarországról, a 
Bükkben található Bálvány-hegyről származik, amelynek a 
perm időszakból származó rétegei egykor a Paleo-Tethys óceán 
nyugati részének üledékét alkották. 

A kutatók részben a mintavételi rétegekben talált angolnákra 
hasonlító konodonták „fogainak" kormeghatározásával, más-
részt szénizotópok arányainak vizsgálatával állapították meg a 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Permian%E2%80%93Triassic_extinction_event
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https://qubit.hu/2019/04/03/rekonstrualtak-a-foldi-elet-tortenetenek-legsotetebb-napjat-felbolydult-a-paleontologustarsadalom
https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_Traps
https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_Traps
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higanylerakódásokat tartalmazó permi kőzetek korát. A perm-
triász geológiai határvonalon megnövekedett higanykoncent-
rációt találtak minden mintában, ami szerintük egyértelműen 
arra utal, hogy a kihalással egy időben erős vulkáni aktivitás zaj-
lott. A higany a vulkáni tevékenységgel, valamint óriási kiterje-
désű széntelepek kigyulladásával kerülhetett a légkörbe, majd 
onnan a tengeri üledékbe. A mintákban megfigyelt maximális 
higanykoncentrációk 3-8-szorosai a P-T kihalás előttinek. 

A higany izotópos vizsgálatából arra következtetnek a szakem-
berek, hogy annak légköri forrása volt, igazolva a hirtelen kon-
centrációnövekedés vulkanikus eredetét. Az egykori sekély ten-
geri területekről vett mintákban a higanykoncentráció csúcsa 
közel egybeesett a P-T-kihalás időpontjával, míg a mélyebb óce-
áni területekről származók 50-100 ezer évvel a fő kihalás előt-
tire tolódott. A szerzők szerint mindez arra utalhat, hogy a P-T-
kihalást kiváltó heves vulkáni tevékenység rendkívül hosszú 
ideig, akár több tízezer évig elhúzódhatott. 

„Egy nagy és erőteljes vulkánkitörés során tipikusan sok higany 
jut a légkörbe. A higany relatíve új indikátor a kutatók számára. 
Az utóbbi időben népszerű lett a vulkáni aktivitás a földtörténet 
fő eseményeire gyakorolt hatásának megértéséhez – össze-
gezte az új eredmények jelentőségét a tanulmány egyik szer-
zője, Thomas Algeo, a Cincinnati Egyetem geológiai tanszéké-
nek professzora. Nem feltétlenül az intenzitás [értsd: a vulkáni 

tevékenységé] volt a döntő, hanem az időbeni hossza. Minél to-
vább tartott, annál nagyobb nyomást gyakorolt az élővilágra.” 

Más kutatók korábbi számításai arra utalnak, hogy 252 millió 
éve közel 3 millió köbkilométernyi anyag és hamu jutott a lég-
körbe a szibériai trapp-bazalt vulkáni tevékenység következté-
ben . Összehasonlításul: a Yellowstone szupervulkán legna-
gyobb, 2.1 millió évvel ezelőtti kitörése során hozzávetőleg 
2500 köbkilométernyi anyag került a légkörbe. 

Az óceánok szinte lakhatatlanná váltak 

Egy másik, tavaly december elején a Science-ben megjelent ku-
tatás a vulkáni tevékenység által okozott klímaváltozás óceá-
nokra mért hatását modellezte. Justin L. Penn és munkatársai 
arra voltak kíváncsiak, hogy a felmelegedés és az általa okozott 
oxigénhiányos óceánok képesek-e magyarázni a tengeri kihalás 
mértékét és földrajzi eloszlását. 

A rendelkezésre álló geológiai és geokémiai adatok alapján egy 
klímamodell segítségével szimulálták a perm-triász-kihalás so-
rán bekövetkező, üvegházhatású gázok okozta globális felmele-
gedést. Ebből kiderült, hogy 252 millió évvel ezelőtt az óceánok 
hőmérséklete több mint 10 fokkal nőhetett meg, és oxigéntar-
talmuk közel 80 százalékát elvesztették. 

A következő lépésben a kutatók megvizsgálták, hogy minden-
nek milyen hatása lehetett az egykori élővilágra. Ehhez 
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felállítottak egy metabolikus indexet, amely az adott hőmérsék-
leten rendelkezésre álló oxigént arányítja az állatok szükségle-
teihez. Jelenleg élő tengeri fajok metabolikus indexe alapján 
különböző környezeti viszonyokat toleráló virtuális fajokat hoz-
tak létre, és benépesítették velük a permi óceánt szimuláló mo-
dellt. 

Kiderült, hogy az óceánok melegedése megnöveli az állatok oxi-
génigényét, és az ehhez társuló, folyamatosan csökkenő oxi-
génkínálat végül ahhoz vezet, hogy eltűnik az aerob, oxigéndús 
környezet nagy része. Ez pedig nagyon valószínűvé teszi a leg-
több modellben szimulált, különböző oxigénszint-toleranciával 
rendelkező faj kihalását. A kutatók megvizsgálták azt is, hogy a 
szimuláció képes-e visszaadni a kihalás földrajzi különbségeit. 
Várakozásaik szerint a kihalás intenzitásának kisebbnek kellett 
lennie a trópusok környékén, és nagyobbnak a magasabb szé-
lességeken. Ennek a szakemberek szerint az az oka, hogy az 
eleve alacsony oxigénkoncentrációjú trópusi fajok jobban meg 
tudtak birkózni az új körülményekkel, mint az élőhelyüket elve-
szítő, pólusok környékén élő, magas oxigénszinthez szokottak. 
A szimuláció eredményeit a fosszilis rekorddal összehasonlítva 
két dolog vált világossá:  

• A modellezett, felmelegedés által kiváltott oxigénhiányos 
állapot a megfigyelt tengeri kihalás közel 72 százalékáért 
lehetett felelős.  

• A modell előrejelzésével megegyezően a kihalás intenzi-
tása valóban megnövekedett magasabb szélességeken. 

Az óceánok melegedése és ennek következtében oxigénhiá-
nyossá válása önmagában a tengeri élőhelyek nagy részének el-
vesztéséhez vezetett. A P-T-kihalást okozó szibériai vulkaniz-
mus hatása azonban nem merült ki ennyiben. A kibocsátott 
szén-dioxid az óceánok elsavasodásához vezetett, ami korlá-
tozta a tengeri állatok, mint például a korallok mészképzését. 

A földtörténet legsúlyosabb tömeges kihalását kiváltó, vulkáni 
eredetű üvegházhatású gázok okozta klímaváltozás kísértetie-
sen hasonlít a mai emberi tevékenység által okozott globális fel-
melegedéshez. Egyes kutatók úgy érvelnek, hogy az emberi te-
vékenység által okozott hatodik tömeges kihalás már jelenleg is 
zajlik. A tanulmány szerzői szerint mindenesetre az biztos, hogy 
a Föld óceánjai ugyanúgy reagálnak majd a szén-dioxid-szint 
növekedésére, mint a földtörténeti múltban, és arra figyelmez-
tetnek, hogyha nem is ekkora erősségű, de alapvetően a perm 
végihez hasonló kihalási folyamat ismétlődhet meg a következő 
évszázadokban. A földtörténeti régmúlt vizsgálata tehát meg-
mutatja, meddig feszítheti még az emberiség a földi rendszerek 
kereteit, és a múlt eseményeinek ismeretében különleges lehe-
tőséget nyújt a korrigálásra. 
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