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Előmozdíthatja a rák elleni harcot a magyar
kutatók felfedezése
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túléléshez és osztodáshoz szükséges feltételeket maguknak; a
tejsavtermeléshez elengedhetetlen az alapanyagként szolgáló
cukor felvételének megnövekedése.

ORIGO 2020.08.31.
Bár a rákot sokáig kizárólag genetikai betegségnek tartották,
a 21. század második évtizedétől egyre több bizonyíték szól
amellett, hogy igaza volt a biokémikus és orvos Otto Warburgnak: a rák kialakulásában jelentős szerepet játszik a mitokondriális működési zavar. Az is bizonyos: egyes rákfajták növekedése a diszfunkcionális mitokondriumok működésének
helyreállításával gátolható.
A tápanyagok elégetése - vagy ahogy az 1931-es orvosi Nobeldíj kitüntetettje, Otto Warburg elnevezte, a sejtlégzés - biztosítja sejtjeink számára az életben maradáshoz és szaporodáshoz szükséges energiát és alapanyagokat. Warburg azt is megfigyelte, hogyan alakul át a rákos sejtek sejtlégzése, és milyen
mechanizmusok révén biztosít alapanyagot a rákos sejt a sejtburjánzáshoz, a rákos sejtek szinte végtelen osztódásához.
Warburg-hatás
Ilyen mechanizmus többek között, hogy a rákos sejteknek
megnő a tejsavtermelése - ezt nevezzük a rendszerbiológia úttörője nyomán Warburg-hatásnak -, és ezzel a maguk által teremtett savas mikrokörnyezettel biztosítják a rákos sejtek a

A mitokondrium háromdimenziós modellje FORRÁS: SCIENCE
PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
A rákos sejtek megváltozott anyagcseréje leginkább mitokondriumaik kóros működésén érhető tetten, ami nem is meglepő,
hiszen ez a sejtszervecske a felelős a sejtlégzésért és normális
esetben egy citokróm-c nevű fehérje sejtplazmába juttatásával
az elöregedett vagy meghibásodott sejt öngyilkosságának beindításáért.
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A rákos sejtek - szervezet szempontjából - diszfunkcionális mitokondriumai nem váltják ki ezt az apoptózisnak is nevezett öngyilkosságot, így a tumor a szervezetet veszélyeztetve korlátlanul növekedhet. Jó hír viszont, hogy a Warburg-hatás és a tejsavtermelés gátlásával, valamint a citokróm-c sejtplazma-koncentrációjának növelésével, vagyis a mitokondriumok működésének helyreállításával megakadályozhatjuk a rákos sejtek osztódását.
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rákkutatás világelső tudományos műhelyében, az egyesült államokbeli Cold Spring Harbor Laboratóriumban végzett munkájuk során a fermentált búzacsírakivonatnak egy szuperkoncentrált formáját állították elő: eltávolították a kivonatból a tumorellenes hatás szempontjából lényegtelen ballasztanyagokat, így
az eredeti koncentrátum csupán néhány százalékát kitevő, szájon át könnyen fogyasztható hatóanyaghoz jutottak.

A fermentált búzacsírakivonat jótékony hatása
Dr. Bencze Gyula és kollégái "Mito-onkológiai szer; a fermentált
búzacsírakivonat elnyomja a Warburg-hatást, helyreállítja a mitokondriumok oxidatív aktivitását és gátolja a tumornövekedést "című tanulmányukban azt mutatták ki, hogy a fermentált
búzacsírakivonat koncentrátuma éppen erre képes: a szer a mitokondriumok működésének helyreállításával tumorellenes hatással bír, és jelentősen, mellékhatás nélkül növeli a rákbeteg
kísérleti állatok túlélését
A fermentált búzacsírakivonat rákellenes hatását a szintén Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert témába vágó publikációit követően az 1990-es években kezdték vizsgálni, és az új évezredben
humán vizsgálatokban is igazolták, hogy a kivonat segíti a tumoros betegek gyógyulását. Bencze Gyula és munkatársai
James D. Watson Nobel-díjas biokémikus közreműködésével a

Búzacsíra

FORRÁS: ORIGO

A tanulmányban leírt vizsgálataik során azt is bizonyították,
hogy a szuperkoncentrátum úgy állítja helyre a rákos sejtek mitokondriumainak működését, hogy közben az egészséges
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sejtek anyagcseréjét nem befolyásolja, azaz nincs toxikus mellékhatása.
A leírt kivonat az első olyan készítmény, ami a sejtlégzés aktiválásával és a Warburg-hatás csökkentésével fejt ki tumornövekedést gátló hatást.
Szuperkoncentrátum indíthatja be a sejtpusztulást
Bencze Gyula és munkatársai hét különféle rákos sejten és melanómás egereken vizsgálták a koncentrált kivonat hatását.
A szuperkoncentrátumot a különálló rákos sejteken alkalmazva
kimutatták, hogy a szer hatására megnő a mitokondriumokból
a sejtplazmába jutó citokróm-c mennyisége, ennek következtében pedig beindul a rákos sejtek természetes önmegsemmisítő
folyamata.

Laborítóriumi egér
AFP/FRISO GENTSCH

A kutatók a rákos sejtekben és az azokkal beoltott állatok tumoraiban egyaránt megnézték, hogyan befolyásolja a kezelés a
sejtek fehérjeszintjét. Mint kiderült, a mitokondriumok normális működéséhez szükséges fehérjék szintjének növekedése
mellett a sejtosztódásért felelős fehérjék termelődése lecsökkent. A fehérjeanalízis ugyanazt az eredményt mutatta a különálló rákos sejtekben és a melanómás egerek rákos szöveteiben
is, ami azt bizonyítja, hogy a kivonat felszívódik a beteg bélrendszeréből, és a ráksejtek hibás mitokondriumainak működését
normalizálva gátolja a ráksejtek szaporodását.

In vivo hatékonyságvizsgálat

FORRÁS: DPA PICTURE-ALLIANCE VIA

A továbbiakban a rákos sejtek mitokondriális légzésének direkt
vizsgálatával a kutatók azt igazolták, hogy a kezelés hatására javul a sejtlégzés: nő a sejtek oxigénfelhasználása és csökken tejsavtermelésük. Az anyagcsere-termékek további vizsgálata szénizotópot tartalmazó cukor felhasználásával - megerősítette
a tejsavtermelődés és ezzel együtt a Warburg-hatás gátlását.
A legtöbbet egy szer képességeiről talán az úgynevezett in vivo
hatékonyságvizsgálat mondja el, azaz amikor élő szervezetben
vizsgálják a hatásait. A kivonat esetében azt nézték meg, hogy
14 napos kezelés hogyan befolyásolja melanomás egerekben a
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bőrrák növekedését. Mint kiderült, a szer hatására jelentősen
csökkent a tumor mérete: míg a kezeletlen csoportban az átlagos tumortérfogat 4 cm3 volt, a kezelt csoportban a gátolt növekedés eredményeként a tumor ennek a felénél is kisebb méretet ért el.
A kezelés az állatok élettartamát is megnövelte: a kezelt egerek
átlagosan 43 napot, míg a kezeletlenek mindössze 28 napot éltek (azaz a teljes túlélés a kezelés hatására több mint 50%-kal
növekedett). Mindemellett a kezelt állatok teljes vérképe és
májsejtjeinek állapota nem romlott, vagyis a kivonat az egészséges sejtek működését és szaporodását nem akadályozta, tumornövekedést gátló hatását toxikus mellékhatások nélkül fejtette ki.

Végre feltárták a SARS-CoV-2 evolúciós történetét
2020. augusztus 4.

innoportal.hu

Az embereket is fertőzni képes koronavírus évtizedeken át
terjedhetett észrevétlenül denevérekben egy nemzetközi kutatócsoport szerint, amely feltárta a SARS-CoV-2 vírus evolúciós történetét.

A kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudóscsoport a Nature Microbiology folyóiratban közzétett tanulmányában úgy
véli, hogy a Covid-19 betegséget okozó vírus egyik legközelebbi
ismert őse negyven-hetven éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen. A kutatók szerint ez újólag megkérdőjelezi azokat az
összeesküvés-elméleteket, hogy a Covid-19-betegséget okozó
vírust laboratóriumban állították elő, vagy onnan terjedt el.
David Robertson, a Glasgow-i Egyetem professzora, a tanulmány egyik szerzője a BBC Newsnak elmondta, hogy miközben
a SARS-CoV-2 koronavírus genetikailag nagyon közel áll a legközelebbi ismert denevérvírusokhoz, időben több évtizede szétváltak. “Ez azt jelzi, hogy ezek az emberre is átterjedni képes
vírusok már egy ideje jelen vannak. Meg kell értenünk azt, hogy
hol és hogyan terjedtek át a humán populációra” – magyarázta.
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A kutatók összehasonlították a SARS-CoV-2 genetikai felépítését a denevérekben talált közeli rokonáéval, a RaTG13 víruséval. A SARS-CoV-2 genetikailag mintegy 96 százalékban hasonlít a RaTG13 koronavírusra, amelynek mintáit egy patkósdenevérből (Rhinolophus affinis) vették 2013-ban a kínai Jünan
tartományban. Ám a csoport feltárta, hogy SARS-CoV-2 viszonylag régen, 1969-ben elágazott az RaTG13 vírustól. A kutatók felfedezték, hogy a kettőnek közös őse van, de mindkét vírus saját evolúciós útját járja évtizedek óta.
A denevérek világszerte megtalálhatók és hatalmas távolságokra képesek vándorolni. Vírusaik más vadállatokra is átterjedhettek, különösen azokra, amelyekkel szoros kapcsolatban
állnak az illegális vadkereskedelem során. Korábbi tanulmányok felvetették, hogy a tobzoska szerepet játszhatott a SARSCoV-2 vírus evolúciójában, de ez a legújabb tanulmány azt jelzi,
hogy erről nincs szó. A tobzoskára az illegális vadkereskedelemben érintett állatok révén került át a vírus.
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Az okostelefon és az emberi agy közötti elektronikus kapcsolat prototípusát mutatta be Elon Musk.
A Neurolink cég műszerének prototípusa képes a neuronok és
egy okostelefon közötti információ átadására. Az érme méretű
eszközt a koponyában kell elhelyezni. A haj alatt megbújó apró
hegen kívül semmilyen nyomot nem hagy - mondta Musk.
Az eszközt már kipróbálták disznókba ültetve. Musk bemutatta
az egyik állatot is, melynek a törzséből érkező impulzusokat továbbítja az eszköz. Minden alkalommal, amikor a disznó megérintett valamit a testével, a képernyőn elektromos jelek tűntek fel. Egy futószalagon mozgó állat esetében a műszerből érkező információk alapján egy szoftver segítségével pontosan
megállapítható, melyik végtagját fogja mozdítani az állat.

"Brit tudósok" xHeadline

Okostelefon és agy közötti elektromos kapcsolatot létesített Elon Musk
ORIGO 2020.08.30.
Illusztráció

FORRÁS: PHOTONONSTOP/PHILIPPE TURPIN
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Musk szerint a technológia az embereknél alkalmazható lehet
például a fájdalmak vagy látászavarok elleni küzdelemben, valamint gerincvelő-sérülések esetén is.
Elképzelhető, hogy a jövőben a sérült idegszövetek a technológia segítségével áthidalhatóak lesznek, így a mozgásukban korlátozott emberek ismét járhatnak.
A műszer agyba történő beültetésére a Neurolink kifejlesztett
egy robotot. Az összeköttetés nélkül feltölthető eszköz
bluetooth segítségével kommunikál egy telefonos applikációval.
A cég reményei szerint a különleges operáció költségei idővel
néhány ezer dollárra csökkennek. Azt, hogy mikor válik elérhetővé az eljárás, nem közölték.

A telefonfüggőség komoly gondokat okozhat, így lehet felismerni
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társkereső, sokoldalú kommunikációs berendezés és még sorolhatnánk napestig a példákat.
Emiatt aztán az emberek egy része rengeteg, túlzás nélkül állíthatóan kórosan sok időt tölt a telefonjával. Sokan észre sem veszik, de kialakul egyfajta addikció a készülék, illetve a készülékkel végzett tevékenységek irányába.
Egy idő után pedig ezen felhasználók hasonló tüneteket produkálnak, mint a szerhasználók vagy szerencsejáték függők.
Bár a modern orvostudomány még nem kezeli külön betegségként, mentális rendellenességként, de már vizsgálja a mobiltelefon függést, és specifikus fóbiaként kezeli. Nem hivatalosan
nomofóbiának nevezik egyre több esetben, amely az angol "No
Mobile Phone Phobia" (magyarul: "nincs nálam a mobilom fóbia") kifejezésből ered.

HARASZI TIBOR 2020.08.07. origo.hu
A mobil telefon egykor arra szolgált, hogy bárhol, akár az otthontól, irodától távol tudjanak beszélni egymással az emberek. Mára viszont a szerepe megváltozott. Olyan eszközzé vált,
amely egyben munkaeszköz, szórakoztató termék, multimédia központ, játékgép, zenelejátszó, könyv, naptár,

Ki lehet jelenteni, hogy létezik mobilfüggőség, amely komplex
tünetegyütteseket is kiválthat.
FORRÁS: SHUTTERSTOCK
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Richard Shambare, Robert Rugimbana és Takesure Zhowa
egyetemi professzorok egy elhíresült 2012-es cikkükben egészen odáig merészkedtek, hogy a "mobiltelefon függés a 21.
század legnagyobb mértékű, nem drog alapú addikciója"
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Pedig, ha józan ésszel belegondolunk, akkor sem maradna le
senki semmi valóban fontos dologról, ha akár egy hétig vagy
hónapig nem nézne a még a közösségi oldalak felé sem.

Tünetek és kiváltó okok
A kutatók megállapították, hogy impulzusvezérlési problémákat okozhat sok ember számára, ha nincs a közelében, vagy szó
szerint a kezében a mobilja. Előfordulhat csapkodásban vagy kiabálásban jelentkező kontrollálhatatlan dühroham, amely
azonnal csillapodik, ha a visszakerül hozzá a berendezés. Ahogyan az alkohol és a drogok megváltoztatják a hangulatot, úgy
szabadít fel dopamint a mobilfüggők agyában az a tudat, hogy
a készülék náluk van, és bármikor használhatják. Ennek súlyosabb esete ha már ehhez a nyugodt, "boldog" érzéshez arra van
szükség, hogy a képernyőt is lássák működés közben. Ráadásul
a vizsgálatok szerint a toleranciaszint folyamatosan nő, így
egyre több időt kell eltölteni a kijelző előtt a kívánt jutalom érzethez.
A telefon használata során sokan produkálnak kényszeres tüneteket. Tehát például percenként frissítik ugyanazt a weboldalt,
megállás nélkül pörgetik az Instagarmot vagy Facebookot. Ezt
maguknak és a külvilágnak azzal magyarázzák, hogy nem akarnak "lemaradni semmiről".

Nem az a kérdés, hogy használunk-e a nyaralás alatt telefont,
hanem inkább az, hogy mennyit használjuk. FORRÁS: PIXABAY
Rengeteg ember van, akinél nem maga a hardver, hanem a futtatott alkalmazás vált ki különféle tüneteket. Tehát például teljesen rákattannak egy játékra, miközben a "rendes" sportokat
és a mozgást elhanyagolják. Megállás nélkül chatelnek, de a
való életben nem kommunikálnak. Virtuális kapcsolatok tömegét építik ki vadidegen emberekkel különféle online kommunikációs platformokon, és közben az eredeti szociális hálójuk teljesen leépül.
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Mindez pedig végül stresszhez, szorongáshoz és depresszióhoz
vezethet.
Számos esetben beszámoltak arról, hogy sokan az okostelefonjukat egyfajta biztonsági takaróként használják társaságban,
hogy csökkentsék a kellemetlen érzetet és a szorongást, ha emberek közé kell menniük. Visszamenekülnek tehát a biztonságot adó, megszokott, korlátokkal teli, behatárolt virtuális univerzumukba. Ezzel pedig pont megtagadják maguktól a való
élet szociális interakcióit, a társas kapcsolatokat, a beszélgetést, a testbeszédet, a mosolyt vagy akár az érintést, amely segíthetne oldani a szorongásukat és a magányérzetüket. Az alvászavarokért gyakran a túlzott mobiltelefon használatot teszik
felelőssé, az mindenesetre bizonyított tény, hogy a kijelzők kék
színkomponense rossz hatással van a koncentrációra, és nehezebben engedi pihenni az agyat.
Lehet kezelni
Természetesen van megoldás a telefonfüggésre is. Aki észleli a
tüneteket magán az fordulhat szakemberhez, orvoshoz, aki segíthet a problémán. Emellett vannak házi gyógymódok is, amelyek sokat segíthetnek. A cél az, hogy szép fokozatosan csökkenjen az addikció, amelyre különféle módszerek vannak.
Ilyen például a Mobilmentes Zóna létrehozása, azaz egy olyan
terület kijelölése a lakásban, ahova tilos mobilt vinni.
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Hasznos lehet törölni az appok jó részét, értelemszerűen azokat, amelyekhez nincs szükség a munkához vagy tanuláshoz.
Szokták még tanácsolni a telefon totális kikapcsolását bizonyos
időszakokban. Tehát például este, evés, sétálás vagy kirándulás
közben. Ez ugyanis meggátolhatja, hogy csak úgy odanyúljon
valaki, és azonnal elmerüljön a digitális tartalmakban.

Néha muszáj egy kis szünetet beiktatni. Tegyük le a mobilt, amikor csak lehet! FORRÁS: SHUTTERSTOCK
Amennyiben valaki valamely családtagjánál, rokonánál tapasztalja az ilyen típusú addikciót, akkor komoly segítséget nyújthat
neki a leszokásban. Fontos a beszélgetés, hogy rávezesse a
probléma meglétére, és hogy ezen azért lehet változtatni. A kiabálás, erőszakos viselkedés nem segít, sőt csak fokozhatja a
stresszt és a szorongást. Amennyiben közösen használnak valamilyen telefonos alkalmazást, például azon kommunikálnak
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egész nap, vagy együtt játszanak, akkor bizony érdemes megfontolni ezen applikációk letörlését.

Robotséfet tanítottak meg omlettet készíteni kutatók
2020. augusztus 15. szombat

innoportal.hu
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elérhetők lesznek a virtuális IEEE nemzetközi robotikai és automatizálási konferencián (ICRE2020) – olvasható az egyetem
honlapján.
A sci-fi írók, futuristák és tudósok évtizedek óta áhítoznak robotséfre. A mesterséges intelligencia fejlődésével különböző
cégek építettek már prototípusokat, de egyik sem került kereskedelmi forgalomba, és képességeik elmaradnak az emberek
kulináris jártasságától.
“A főzés nagyon érdekes probléma a robotika számára, mivel
az emberek soha nem objektívek teljesen, ha ételről van szó” –
mondta Fumiya Iida, az egyetem mérnöki karának kutatója, a
tanulmány vezető szerzője.

Mérnökök egy csoportja megtanított egy robotot omlettet készíteni egészen a tojások feltörésétől az elkészült étel tányérra
helyezéséig, és még azt is sikerült elérniük, hogy jó ízű ételt
készítsen.
A Cambridge-i Egyetem kutatói, akik a Beko háztartásigépgyártó céggel együttműködve gépi tanulást használtak a robot
kiképzéséhez, az IEEE Robotics and Automation Letters című folyóiratban mutatták be eredményeiket, amelyek online is

A kutatók szerint kihívás megtanítani egy robotot étel előkészítésére és elkészítésére, mivel a robotkezelés, a számítógépes
látás, érzékelés és az ember-robot interakció komplex problémáit kell megoldani hozzá. Ráadásul az ízlés személyenként különböző – a főzés egy minőségi munka, míg a robotok általában
mennyiségi feladatokat végeznek el. A tojásételek, de különösen az omlett elkészítése mindig is a kulináris jártasság tesztjének számított. “Az omlett egyike azon ételeknek, amely könynyen elkészíthető, de nehéz jól elkészíteni. Úgy gondoltuk, ideális próbája lesz, hogy javítsuk a robotséf képességeit, az ízt, az
állagot és a megjelenést” – magyarázta Iida.

11. oldal
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“Az elkészített omlett jóízű volt, jobb, mint amire számítottunk”
– tette hozzá Iida.
"Brit tudósok" xSlide
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Azt az elméletet követte, miszerint a Föld külső héja darabokra
oszlik, amelyek az idő múlásával mozognak és „magukkal vonszolják a kontinenseket".

Keresse meg, hol volt a lakóhelye a 750 millió évvel ezelőtti Földön!
ORIGO 2020.09.03.
Ha New Yorkot 170 millió évvel ezelőtt, a dinoszauruszok korában építik, akkor onnan Afrika csupán egy rövid hajóúttal
elérhetővé vált volna. Az új kutatások alapján összeállított, interaktív térkép szerint a jura földtörténeti időszakban a több
tízmillió évvel ezelőtt kialakult szuperkontinens, a Pangea lassan vált szét és a kontinensek fokozatosan sodródtak a mai
helyzetük felé. De mi történt útközben?
Az Ian Webster szoftvermérnök által tervezett interaktív térkép
azt mutatja meg, hogy a Föld kontinensei hogyan változtak meg
mintegy 750 millió évvel ezelőtt. A technika felfedi azokat az
időszakokat is, amikor a gleccserek fehérre festették a bolygót,
amikor egysejtű szervezetek, például zöld algák sora jelent
meg, de azt is, amikor az emberek és az éghajlatváltozás vált a
világ legnagyobb fenyegetésévé.
Webster egyfajta digitális földgömböt épített, miközben a lemeztektonikát tanulmányozta.

A Föld 750 millió évvel ezelőtt az interaktív térkép alapján
FORRÁS: IAN WEBSTER
Megállapítottam, hogy néhány, korábbi adatot igen nehéz felhasználni a tervezett térképhez, mert a legtöbb interaktív modell dátumozása is használhatatlannak bizonyult– mondta
Webster a LiveScience online tudományos portálnak. – Aztán
támadt egy egészen újszerű ötletem.
A térkép egy webalkalmazás, amely Christopher Scotese geológus és paleogeográfus által készített geológiai modelleken alapul. Az oldal a Caltech és a Sydney-i Egyetem által kifejlesztett
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GPlates nevű szoftvert futtatja, amelyet geológusok használnak
a lemezes tektonikai rekonstrukciók időbeli megjelenítésére.

A Föld a különböző földtörténeti időszakokban
IAN WEBSTER
Ilyen közel helyezkedett el egymáshoz New York, Moszkva és
Sydney FORRÁS: IAN WEBSTER
A felhasználó egyszerűen beírja egy város nevét, hogy megnézze, hol helyezkedett el több millió évvel ezelőtt a bolygón.Párizs például 600 millió éve a víz alatt rejtőzött, majd 200
millió éve egy Kanadához közeli helyre „költözött". Az interaktív
térkép azt is elárulja, milyen dinoszauruszok rejtőzhettek a felkeresett pont közelében.

FORRÁS:

A modell lehetővé teszi, hogy a bolygó különböző időpontjai között barangolhassunk, például amikor megjelentek az első
többsejtű életformák, vagy az első virágok és hominidák.
Az egyik kedvenc felfedezésem, hogy az interaktív térkép megmutatja azt is, hogy geológiai szempontból hogyan fejlődött az
összetett élet a bolygón –mutatott ár Webster. – Míg a Föld 4,5
milliárd évvel ezelőtt keletkezett, az első szárazföldi növények
csak körülbelül 430 millió éve jelentek meg; eközben azonban
számos, érdekes esemény történt.
Hozzátette: izgalmas azt látni, hogy az Appalache-hegység
hegységrendszere például korábban legalább olyan magas volt,
mint a Himalája.
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Az interaktív térkép ide kattintva elérhető. A bal felső sarokba
tudja beírni a település nevét, majd fent kiválasztani a földtörténeti korszakot.

Az emlős agy elkezdi felfalni önmagát, ha
nem alszik eleget
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A kutatók azt találták, hogy az állandóan rossz alvás miatt az
agy jelentős mennyiségű neuront és szinaptikus kapcsolatot
szüntet meg, és a gyógyító alvás valószínűleg nem képes visszafordítani ezeket a károkat.
2017-ben egy csapat, amelyet az olaszországi Marche Politechnikai Egyetem idegtudós kutatója, Michele Bellesi vezetett,
megvizsgálta az emlősök agyának reakcióit a rossz alvási szokásokra, és furcsa hasonlóságot talált a kipihent és az álmatlan
egerek között. (1)
Mint a test sejtjeiben, az agy idegsejtjeit folyamatosan frissíti
kétféle gliasejt, olyan támogató sejt, amelykeet gyakran az
idegrendszer ragasztójának hívnak.

Az alvásigény sokkal többet jelent, mint egyszerűen az energiaszint újratöltését 12 óránként. Agyunk valójában megváltoztatja az állapotát, amikor alszunk, hogy eltávolítsa a idegsejt aktivitás által termelt toxikus melléktermékeket, amelyek
a nap folyamán maradtak.
Furcsa módon az egereken végzett kutatások azt mutatták,
hogy ugyanez a folyamat kezdődik a krónikus alvásmegvonás
esetén.

A mikroglia sejtek felelősek a régi és elhasználódott sejtek kitisztításáért egy fagocitózisnak nevezett folyamat útján - ami
görögül azt jelenti, hogy a "sejtek bekebelezése".
Az asztrociták feladata az agy felesleges szinapszisainak (kapcsolatainak) ritkítása az összeköttetések frissítése és átalakítása
érdekében.
Tudtuk, hogy ez a folyamat akkor történik meg, amikor alszunk,
hogy megtisztítsuk a napi idegrendszeri kopást, de most úgy tűnik, hogy ugyanaz történik, amikor az agy nem részesül elég alvásban.
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Ilyenkor ahelyett, hogy ez a folyamat egy jó dolog lenne, az agy
túlzásba viszi a tisztítást, és önmagának kezd kárt okozni.
Gondoljunk rá úgy, mintha a szemetet alvás közben kitisztítaná,
szemben azzal, amikor több álmatlan éjszaka után bejönne a
házba, és válogatás nélkül kidobná a televíziót, a hűtőszekrényt
és a család kutyáját.
"Először mutatjuk meg, hogy az asztrociták az alvásvesztés miatt a szinapszis bizonyos részeit szó szerint megeszik," mondta Bellesi.
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•
•

egy harmadik csoportot további 8 órán keresztül tartottak
ébren (alvásmegvonás)
és az utolsó csoportot öt napig tartották ébren (krónikus
alvásmegvonás).

Amikor a kutatók összehasonlították az asztrociták aktivitását a
négy csoportban, a kipihent egerek agyában a szinapszisok
5,7%-ában, és a spontán módon felébresztett egerek agyában
7,3%-ban azonosították azt.
Az alvásmegvonásos és a krónikusan alváshiányos egerekben
valami mást észleltek: az asztrociták megnövekedett aktivitását
azáltal, hogy a szinapszis egyes részeit ténylegesen megeszik,
mint amikor a mikrogliális sejtek hulladékot fogyasztanak - ez a
folyamat az asztrocitikus fagocitózis.
Az alvásmegvonásos egerek agyában az asztrociták a szinapszisok 8,4%-ánál bizonyultak aktívnak, míg a krónikus alváshiányos egereknél a szinapszisok 13,5%-a mutatott asztrocita aktivitást.

Ennek kimutatására a kutatók négy egércsoport agyát vizsgálták:
•
•

az egyik csoportot 6-8 órán át hagyták aludni (kipihentek)
egy másikat rendszeresen felébresztettek az alvásból
(spontán ébredés)

Ahogy Bellesi elmondta, a legtöbb szinapszis, amelyet az alvásmegvonásos egerek két csoportjában megettek, a legnagyobbak voltak, ezek általában a legrégebbiek és a legelterjedtebbek
- "mint a régi bútordarabok," - ami valószínűleg jó dolog.
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mikroglia kialakulását, és talán hajlamossá teszik az agyban
egyéb károk okozására."
Sok kérdés merül fel, például az, hogy ha ez a folyamat megismétlődik az emberi agyban, akkor a plusz alvás képes-e visszafordítani a károkat.

Amikor azonban a csapat megvizsgálta a mikroglia sejtek aktivitását a négy csoportban, úgy találták, hogy ez a krónikus alvásmegvonásos csoportban is magasabb.
És ez aggodalomra ad okot, mivel a féktelen mikrogliális aktivitás kapcsolódik az agyi betegségekhez, például az Alzheimerkórhoz és a neurodegeneráció más formáihoz.
"Megállapítottuk, hogy az asztrocitikus fagocitózis, elsősorban a nagy szinapszisokban levő preszinaptikus elemek esetén, akut és krónikus alvásvesztés után is bekövetkezik, de
spontán ébredés után nem, ami arra utal, hogy elősegítheti az
erősen használt szinapszis kopott alkotóelemeinek eltávolítását és újrahasznosítását," - számoltak be a kutatók.
"Ezzel szemben csak a krónikus alvásvesztés aktiválja a mikroglia sejteket és segíti elő azok fagocitikus aktivitását, arra
utalva, hogy a hosszabb alvási zavarok előidézhetik a

Az a tény azonban, hogy az Alzheimer-kóros halálesetek hihetetlen mértékben 50 százalékkal növekedtek 1999 óta, valamint sok ember küzd a jó éjszakai alvással azt jelenti, hogy erre
a kérdésre nagyon gyorsan választ kell találnunk. (2)
(1) - https://www.jneurosci.org/content/37/21/5263
(2) - https://www.sciencealert.com/mammal-brain-

Túl jól élünk. Olyan jól, hogy az már veszélyes
BRÜCKNER GERGELY

index.hu 2020.08.10.

Sokan vagyunk, egészségesebben és tovább élünk, ráadásul
gazdagabbak is vagyunk, ezért többet, változatosabbat, jobbakat eszünk. 2050-re 50 százalékkal több élelmiszerre lesz
szüksége a világnak. Ma már Európában minden kisiskolás is
hallott a szusiról, a kínai tömegek pedig megismerték és megszerették a McDonald’s-hamburgert, a csokoládét és a
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tejtermékeket. Jó ez nekünk, vagy pont ezért érdemes élelmezési válságra felkészülni?
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alapjaiban kellene megváltoztatni a jól megszokott, szeretett
életvitelünket, különben nem élünk túl.
Szakítsunk most ezzel a hagyománnyal, és kezdjünk inkább egy
kicsit messzebbről, és kezdjünk egy nagyon optimista bevezetővel (máris jelezzük azért, hogy ebből is lehet majd problémákra ráfordulni)!
SZÓVAL MINDEN ELLENKEZŐ VÉLEKEDÉSSEL ELLENTÉTBEN A
VILÁG MOST ÉPPEN EGY ELÉG JÓ HELY,

A Föld lakóinak élelmezése összetett termelési, technológiai,
logisztikai, gazdasági, olykor humanitárius feladat. Ma is minden kilencedik ember, 800 millió ember éhezik, közöttük sok
gyerek. Hogy ne így legyen, ahhoz sokak összefogása szükséges,
szupranacionális szervezetek, kormányok, vállalatok dolgoznak
a kihíváson, de nem elhanyagolható a magánemberek felelőssége sem.
Van egy közkeletű vélekedés, miszerint a „zöld” cikkek így kezdődnek, vagyis kellemetlen olvasmányok, mert katasztrófahangulatot árasztanak. Mindig arról szólnak, hogy közeledik a vég,

jobb mint volt, már csak arra kell figyelni, hogy ne legyen jobb,
mint amilyen hamarosan lesz. (lásd erről Hans Rosling Factfullness, vagy magyarul Tények című könyvét). Az élelmezésen belül utóbbi nagy feladat így szól: állítsunk elő sokkal több élelmiszert, de kevesebb erőforrásból és kevesebb környezeti ártalommal!
Gazdagodunk, falatozunk!
Az emberek tehát egyre gazdagabbak, tovább élnek, jobb
egészségügyi ellátást kapnak, finomabb ételekhez jutnak. Itt
azért gyorsan közbe kell vetni, hogy mindez összességében,
azaz átlagosan lehet igaz, de nem szeretnénk az egyéni, vagy
regionális tragédiákkal szemben érzéketlenek lenni, 800 millió
fő, vagyis minden kilencedik embertársunk ma is éhezik.
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KAPCSOLÓDÓ

Egyelőre képtelenek megfékezni a kelet-afrikai rekordnagy
sáskajárást, 13 millió embert fenyeget az éhínség
70 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet Kenyában. A sáskák folyamatosan újabb országokat érnek el. A hadseregek próbálják
felvenni a harcot az invázióval.
Na, de vissza az optimista vonalhoz: az emberek ma sokkal több
információt érnek el, ezzel megnőtt az esélyegyenlőség is. Thomas Watson Jr., az IBM elnöke 1958-ban azt prognosztizálta,
hogy a világnak összesen öt szuperszámítógépre lesz szüksége.
Ahogyan ő értette, úgy ma mindenkinek ott lapul egy a zsebében, mert egy mai okostelefon nagyobb teljesítményű.

Fotó: Bsip / Getty Images Hungary
Kevesebb a szegény, az írástudatlan, a kezeletlen, de gyógyítható betegségben szenvedő ember, még az is kijelenthető,
hogy politikailag is sokkal demokratikusabb lett a világ (hagyjuk
az egyedi, ellenkező tapasztalatokat!)
A hátulütők
Természetesen egy ilyen globalizált csodavilág negatívumokkal
is jár.
VANNAK EMBEREK, IPARÁGAK, RÉGIÓK ÉS KULTÚRÁK, AMELYEK VESZTESEI LESZNEK ANNAK, HA NAGYOBB A GLOBÁLIS
VERSENY.
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A világ sérülékenyebb is lett, egyetlen gyorsan terjedő vírus, gonosz hekker, felelőtlen bróker, őrült politikus sokkal nagyobb
bajt képes okozni, mint korábban. A nagy cél természetesen
mindig az, hogy miként lehet a fejlődés vívmányait úgy élvezni,
hogy eközben a negatív kísérőjelenségeket ne szenvedjük el
nagymértékben?
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élelmiszereket előállító francia gazdákat, csak ne termeljenek
már annyit, akkor nehezebb beleképzelni magunkat a globális
élelmezés fő kérdéseibe, de fogadjuk el: vannak ilyenek.

Mivel ez a cikk alapvetően élelmiszerekről, élelmezésről szól, az
egyedi kérdések valahogy így merülhetnek fel.
•

Az egész világon szeretnénk tengeri herkentyűt és szusit is
enni, mert az finom, de nem szeretjük a vírusokat!

•

Ha már hála a fejlődésnek, mi is középosztálybeliek lettünk, akkor szeretnénk áramot használni, marhahúst, tejtermékeket fogyasztani, de nem kérünk a negatív klímahatásokból!

•

Beköltöztünk a városokba, és csalogató, hogy annyi a jó étterem, mi is kérünk egzotikus kajákat, de valaki oldja meg,
hogy a nagy kereskedelmi hajók, a szállítmányozás ne pusztítsa tovább a bolygónkat!

Szardíniai tejes gazdák tejet locsolnak szét a tehéntej felvásárlási árának csökkenését ellenző tüntetésükön Rómában 2019.
február 12-én. Jelenleg mintegy 60 eurócent literenkénti áron
veszik át a tejet a feldolgozók a gazdáktól, akik 70 eurócent
nettó árat követelnek a termékükért

Az élelmezés nagy kihívásai

Fotó: Giuseppe Lami / MTI / EPA

Amikor roskadoznak a nyugat-európai boltokban a polcok, amikor a magyar tejtermelők a boltok elé öntik a tejet, mert nem
tudják jó áron eladni az árujukat, vagy az unió dotálja az

A cél nagyon egyszerű, mindenkinek jusson elég élelem. A kihívások, a nehézségek sem bonyolultak, maguktól értődőek, de
azért soroljuk fel pár pontban őket:
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1.

Többen vagyunk, többet eszünk.

de ezen kijelentéshez érdemes pár adalékot is hozzátenni.

2.

Új fogyasztási szokásaink alakulnak ki.

3.

A globális felmelegedés miatt változik, alapvetően csökken
a termőterület.

4.

Az élelmiszer nem egyenletesen áll a rendelkezésünkre,
konfliktusok robbannak ki miatta, illetve konfliktuszónákban nehezebb a civilek élelmezése.

Nem mindegy, hogy az élethez szükséges kalóriákat hogyan
visszük be, hogy mennyi a pazarlás (vagy azzal, hogy többet zabálunk, mint amennyit kéne, vagy azzal, hogy élelmiszert termelünk, de azt végül kidobjuk).

5.

Rengeteget élelmiszert pazarlunk el, a gyártók, a raktározók, a kereskedők és a háztartások szintjén is.

6.

Szűkös a víz és a jó minőségű talaj.

10 milliárd éhes száj
A következőkben nem szeretnénk didaktikusan végigmenni az
amúgy is ismert problémákon, de azért vessünk fel pár gondolatot!
A világ online népességi barométere alapján e sorok írásakor
7,8 milliárd ember él, de az adat természetesen gyorsan változik. A különböző előrejelzések mást és mást mutatnak, de az
ENSZ World Population Prospects tanulmánya alapján 2050ben már 9,7 milliárdan is lehetünk.
A SZAKEMBEREK SZERINT A FÖLD KÖNNYEDÉN KÉPES LENNE
10 MILLIÁRD EMBERT IS ELTARTANI,

Ételosztásra várnak jemeni gyerekek a genfi székhelyű Trafigura
Alapítvány népkonyhájánál a fővárosban, Szanaában 2019. május 8-án
Fotó: Jahja Arhab / MTI / EPA
Ha egy helyen alapvetően az adott régiókra jellemző alapvető
élelmiszerekből fogyasztanak, annak nincs akkora környezeti
terhelése. Ilyen nálunk a gabona, Indiában a rizs, Írországban a
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burgonya, Mexikóban a kukorica, de még olyan helyek is vannak, ahol a manióka, a szójabab, egy gyökér, vagy az édesburgonya a meghatározó alapélelmiszer. Sokkal nagyobb a környezeti terhelése (energia-, vízigénye) annak a fogyasztásnak, amikor mindenki importcikkeket és marhaszeleteket fogyaszt.
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A hamburger-effektus
A globális mezőgazdaság egyelőre bírja, de azért az elmúlt
években rohamosan változó népességet és rohamosan változó
fogyasztási szokásokat kellett kiszolgálnia. Az a kisebb probléma, ha Afrikában, Indiában és Pakisztánban és még néhány
szegényebb térségben intenzív maradt a lakosság gyarapodása.
Viszont az élelmiszerigények szempontjából erősebb hatás,
hogy a szélesebb középosztállyal és az egyre több városi lakossal leírható Kínában, Indiában és Indonéziában meg is változnak
a fogyasztási szokások.
EGYETLEN SOKKOLÓ ADATTAL: KÍNA 30 ÉV ALATT 30-SZOR
LETT GAZDAGABB, DE AZ EGY FŐRE JUTÓ HÚSFOGYASZTÁSA
IS HÚSZSZOROSÁRA NŐTT.

Évente 10 millió kutyát esznek meg a kínaiak, a fogyasztás sajnálatosan nő
Dél-Kínában sok szörnyű esetben avatkoztak közbe a hatóságok.

21. oldal

Tudományról egyszerűen

XII. évfolyam 9. szám
egy hongkongié? Ezek azért elgondolkodtató terhelési veszélyek.
Abban talán bízhatunk, hogy az indiaiak továbbra sem fogyasztanak majd sok marhát, de képzeljük el, hogy miközben az amerikaiak, vagy az ausztrálok fejenként megesznek egy évben 100
kiló húst, addig egy indiai, vagy bangladeshi ma még csak 4 kilót. Közelíteni fognak, ez egészen biztos.
Jé, az osztrákok mennyit esznek

Fotó: S3studio / Getty Images Hungary
Maradjunk továbbra is az örök negatív példánál, vagyis szegény
szarvasmarháknál! Hamburger-effektusnak nevezik azt a hatást, ahogyan a gazdagodó ázsiai államok felveszik a nyugati fogyasztási szokásokat. A világszerte növekvő burgerfogyasztással az a baj, hogy az állattenyésztésnek általában is, de a marhaágazatnak különösen is nagy a vízigénye és az üvegházhatású
gáz-kibocsátása.
A legnagyobb marhahús-fogyasztók, nevezetesen Uruguay, Argentína és Hongkong ma még tízszer annyi marhahúst esznek
meg fejenként és évente, mint a kínaiak, de ha 1,4 milliárd kínai
tovább növeli a fogyasztását, annak komoly negatív hatása lehet a vízkészleteinkre, vagy a klímára. Márpedig Kína mindenben jön fel, és végül is miért lenne egy kínai ízlése más, mint

Bármennyire is meglepő lehet nekünk, a magyarok ugyan valóban sokat esznek, de nincsenek a világ éllovasai között. Évente
fejenként a legtöbb kalóriát, évi 3800 kilokalóriát az amerikaiak
viszik be. Valószínűleg kitalálhattuk, gazdagok, ráadásul imádnak hatalmas adag pop-cornnal és egy literes kólával mozizni.

Fotó: Manfred Schmid / Getty Images Hungary
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Meglepetésre az európai éllovasok, az osztrákok 3750 kilokalóriával követik őket, mi magyarok tíz százalékkal kisebb éves fogyasztással csak a 17-ik vagyunk a világon, a románok is megelőznek minket.
Ki tudja miért, de az európai államok közül Montenegróban fogyasztanak a legszerényebben az emberek."
Világszinten sok afrikai országban csak feleannyit esznek, mint
a magyarok, 2000 kilokalória alatt van Eritrea, Burundi és vagy
féltucatnyi szegény sivatagi állam. A legkevesebbet fogyasztó,
nem afrikai állam a koldusszegény Haiti, nem véletlen, hogy
amikor pár éve megemelték a cukor árát, éhséglázadás tört ki
az országban (igaz volt ilyen mostanában Iránban, de még a
szomszédos Szlovákia Tőketerebes nevű városkájában is.
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fagyasztókonténerekkel megpakolt tankerek Új-Zélandból, Hollandiából, Dániából a távoli ázsiai kikötőkbe, elsősorban Kínába,
a vaj ára négyszeres lett.
SZEGÉNY FRANCIÁK PEDIG NEM TUDTÁK ELKÉSZÍTENI A VAJAS
CROISSANTJAIKAT.
A fejlett világban nem jellemző az áruhiány, ez sem tartott sokáig, Ma már nincs európai vajhiány, de az árak négyszeres szinten stabilizálódtak. Meglepő magyar hatás, hogy az itthoni tejes
gazdák tönkremennek az alacsony tejárak miatt. Ahol ugyanis
zsírosabb a tej (mert több az eső, jobb a fű), a gazdák olyan jól
keresnek már a vajjal, hogy magát a sovány tejet, mint valami
mellékterméket, elég olcsón tudják adni.
KAPCSOLÓDÓ

A kínaiak és a vaj
Ahogy a kínaiak rákaptak a gyorséttermekre, úgy más termékeknél is átalakult az ízlésük és felvehettek nyugati fogyasztási
szokásokat. Minden terméket nem fogunk végigvenni, de a tejtermékfogyasztás e körben nagyon fontos.
A kínaiak régen alig ettek vajat, csokit, nem ittak tejet. Aztán az
elmúlt évtizedben rákaptak, természetesen még sehol sincsenek például vajfogyasztásban a bajnokokhoz (dánok, franciák,
norvégok) képest, de a fogyasztásuk révén a világ vajpiaca így
is felrobbant. Sorra indultak meg a brutális méretű,

Csalitejjel csapták arcon a tejszakmát
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Robbant a vaj ára, mire háború indult a tejpiacon. Tudják, mi a
baj a magyar tejiparral? És a magyar tejjel, vajjal? Elmagyarázzuk.
Természetesen a fordított hódítás is létezik, három évtizede
nem voltak Budapesten ázsiai éttermek, ma minden sarkon van
már kínai, de sok a thai, a japán, vagy a vietnami étterem is.
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Javulhatna-e a világ élelmezési helyzete, ha nem lennénk anynyira finnyásak? Aligha. Természetesen az eleve képlékeny,
hogy mit tekintünk gusztustalannak, mert amit annak tartunk,
az jellemzően ritka nagy ínyencség is egyben, legyen szó bébiegerekkel ízesített borról, medveepe teáról, élő kukacokkal felszolgált rohasztott sajtról, bikapéniszről, pacalról, tojásban
megsütött kacsáról, vagy száz napos tojásról. Egyetlen „gusztustalanság” elfogyasztása segíthet a világ élelmezési problémáin. Ha az evolúció győzteseit, a könnyen tenyészthető és olcsó fehérjeforrásnak számító ízeltlábúakat integráljuk az étkezéseinkbe
Az alapvető élelmiszerek visszaszorulnak

Fotó: Czimbal Gyula / MTI

A fogyasztási szokások alapvető megváltozása mindenesetre
egyszerre örömteli, de nagyon költséges és nagyon szennyező.
Gondoljunk csak bele, a mi kultúránk gabonaalapú, kenyeret,
pogácsát, tésztát, sütit eszünk, de még a szeszes italaink is sokszor ilyen alapanyagokból készülnek. Ez máshol is jellemző, Japánban sem csak szusi, vagy köret a rizs, hanem italok, édességek alapanyaga is.

Éljen a változatosság, mert az gyönyörködtet, de a világ élelmiszer-kereskedelmének robbanása azért nyilván negatív mellékhatásokkal is jár, elég ha a tankerek szennyező üzemanyagaira
gondolunk.

A VILÁG LEGKEVÉSBÉ VÁLTOZATOS NEMZETI GASZTRONÓMIÁJA ALIGHANEM MYANMARBAN VAN (PERSZE GAZDASÁGI
OKOKBÓL), AHOL A LAKOSSÁG 90 SZÁZALÉKBAN RIZST FOGYASZT.

Együnk valami gusztustalant!
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Ennek sem túl sok nemzetközi kereskedelmi, sem energiaigénye nincsen.
Amikor azonban a világban rohamosan nő a húsfogyasztás, és
minden ijesztő kór, a kergemarhakór, az afrikai sertéspestis és
a madárinfluenza ellenére is a gazdagodás legfontosabb fogyasztási következménye az állati eredetű fehérjebevitel emelkedése, akkor sokkal, de sokkal nagyobb lesz a mezőgazdaság
vízigénye.
A víz tényleg para
Ez sokkal tudományosabban is el lehetne magyarázni, de kevesebb víz kell a kukoricaföldek öntözéséhez, ha minden magyar
kukoricát rágcsál, mintha hurkát eszünk. Ahhoz ugyanis a sertést egy életen keresztül kell etetni és itatni, és ugyanúgy kell
az állati takarmányként felszolgált kukoricát is locsolni.
Érdekesség egyébként, hogy Magyarország a kukoricatermelésben a világ 15 legnagyobb termelője között van, pedig, ha belegondolunk annyira sok kukoricát nem fogyasztunk, még akkor
sem, ha a majonézes kukorica saláta mellett a mindenféle feldolgozott terméket (corn flakes, popcorn, vagy a mexikói éttermekben elfogyasztott lepényeket) is számba vesszük.

Kukoricaültetvény öntözése

Fotó: Oláh Tibor / MTI

A víz azonban tényleg para, mert pótolhatatlan. Ha nem lesz
szenünk, vagy olajunk, akkor majd mással termelünk energiát,
mással hajtjuk az autókat, de élet víz nélkül?
Ma már évi 4-5 ezer köbkilométerre nőtt a világ vízfogyasztása,
ez ötszöröse (!) a 20 évvel ezelőtti értéknek, és sajnos a krónikus vízhiány már nem csak valami kilátástalan polgárháborútól
sújtott elvetélt hely, Szudán, Afganisztán és Jemen sajátja, de
Mexikó, sőt, akár a hipergazdag Kalifornia is érintett. Márpedig
a vízfogyasztásban továbbra is a mezőgazdaság a messze
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legnagyobb felhasználó, bár az ipari fogyasztás és a magánfogyasztása is emelkedik.
Drágulnak az élelmiszerek?
Tegyünk most egy pillanatra egy fontos közbevetést! Láttuk a
kínaiakat és a vajat! Ha egyre több az ember, ha ilyen szűkös a
föld, a víz, a munkaerő, akkor a kaja biztos egyre drágább. Jól
gondoljuk? Nos, nem.
A vaj inkább a kivétel, de
A LEGTÖBB ÉLELMISZERNÉL, HIÁBA A NAGY KERESLET, EDDIG
A KÍNÁLAT MÉG GYORSABBAN TUDOTT FEJLŐDNI.
A mezőgazdaságban elképesztő a hozamfokozás, a gépesítés, a
tervezés, a műtrágya, a génmódosítás és még ki tudja hányféle
ijesztő technológia pozitív hatása. Meglepő, de igaz, a hektáronkénti kihozatal olyan gyorsan nőtt az elmúlt évtizedekben,
hogy nemcsak az élelmiszer-kereslet növekedését, de még a
globális felmelegedés azon hatását is ellensúlyozni tudta, hogy
sok korábban mezőgazdasági termelés alá vont terület, elsivatagosodott. Érdekes adalék, hogy a szankciók miatt egyre jobban önellátásra berendezkedő, „hideg” Oroszországban a globális felmelegedés inkább segített.

Sütőtökök egy teherautó platóján az Arany ősz nevű termelői
fesztiválon a moszkvai Vörös téren Fotó: Jurij Kocsetkov / MTI /
EPA
Az élelmiszeripari termények mindenesetre nem nagyon drágulnak. A sztenderdizált árupiaci termények hosszú idősorai
alapján az alapvető élelmiszerek, a húsok, a gyümölcsök, az élvezeti cikkek zöme nem most van a csúcspontján (egy évtizede
magasabbak voltak például az árak) és a hosszú idősorok alapján sincs érdemi élelmiszeripari drágulás a világban.
A pazarlás
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Ha akarom rossz hír, ha akarom jó hír, de az élelmiszerekből
rengeteget elpazarlunk. Ebben a pazarlásban valójában legfeljebb az a jó hír, hogy amennyiben értelmesebben fogyasztanánk élelmiszert, akkor tényleg mindenki jól lakhatna, van tartalék a szisztémában.
KAPCSOLÓDÓ

Eszméletlen mennyiségű ételt dobunk ki
Ez nem csak pazarlás, de a klímaváltozást is felgyorsítja.
Rémisztő adatok ismertek. A megtermelt kalória egynegyede
(más becslésekben egyharmada) nem jut el az emberi, vagy
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állati szájakba. Ez évente 1,3 milliárd tonna kidobott, megromlott élelmiszert jelent.
Ha végigmegyünk a láncon, mindenhol lehet veszteség.
•

A termelő, a gyártó nem tudja eladni a terményeit.

•

A bolt nem jól tervezi az árukészleteket, megromlik az eladatlan áru.

•

A pékség délután 5 után fél áron kiárusít, ne száradjon rá a
stangli, de mi lesz azzal az áruval, ami így sem megy el?

•

És persze a háztartások. Mindig legyen otthon kenyér, nem
olyan drága, legfeljebb kidobjuk, ahogy a spájz, a frigó,
vagy a fagyasztó átfésülése is mindig elővarázsol egy zacskónyi lejárt, vagy már penészes élelmiszert.

És ez csak az el nem fogyasztott élelmiszer. Az elfogyasztott
élelmiszereken belül is bőven van pazarlás. Sokkal több kalóriát
fogyasztunk, mint amire szükségünk van, a 7,8 milliárd emberből legalább a negyede, de talán a harmada is túlsúlyos. A kétmilliárd kövér ember bolygója lettünk!
A bio veszélyei
Külön írást érdemelne, de a ma még roskadozó polcok láttán
arra is gondolhatunk, hogy milyen trendek vannak a fejlett világ
élelmezési láncaiban.
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A nagy bolti kínálat, a sok megmaradt étel lehet, hogy a fiaink,
unokáink jövőjét emészti fel. Lesz-e még nekik elég termőterületük? Lesz-e jó minőségű talajuk? Vagy kizsigereljük azt a műtrágyaigényes tömegtermeléssel?
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Van-e jogunk, van-e lehetőségünk elfordulni a nagyüzemi mezőgazdaságtól (az évi 100 millió tonna globális műtrágya-felhasználástól) és áttérnünk a bióra, az organic, vagy natural foodra, ha azzal a világ szegényebbik fele nem jut, vagy nem jut
megfelelő áron kajához?
Tudatos fogyasztók
Egyáltalán van-e olyan, hogy „mentes”, vagy a víz és a talaj nagy
rendszerében minden összeér, és a permetezésmentes háztáji
sem sokkal egészségesebb, mint a brazil nagyüzemi génkezelt?
Az emberi észben és a kutatás-fejlesztésben azért lehet bízni.
Az étkezésekben kezd elterjedni a hosszú távú egészségoptimalizáció célja. Nem a kampányszerű diétákról szólnak ma már a
műsorok, hanem a hosszú távú egészségmegőrzésről.

Biopiac a kecskeméti piacon

Fotó: Ujvári Sándor / MTI

Viszont, ha megnézzük a modern élelmiszeripar rendkívül szimpatikus trendjeit, a természetességet, a „házi” szeretetét, a szociális érzékenységet, a kisvállalkozások preferálását a nagyüzemekhez képest, az eredet-vizsgálatot, a farmshopokat, felmerül
a kérdés, hogy
AKKOR VAJON MENNYI EMBERT KÉPES ELLÁTNI A FÖLD?

MÁR NEM DIVAT OLYAN ÉTELEKET ÉS ITALOKAT GYÁRTANI,
AMELLYEL MEGBETEGÍTJÜK A GYEREKEKET, AZ EMBERTÁRSAINKAT, CSAKHOGY TÖBB PÉNZT KERESSÜNK.
Bejött a csipszadó, a cukoradó, világszerte magasak az egészségtelen termékekre (alkohol, cigaretta) kivetett adóük és már
tényleg kevesebbet is fogyasztunk belőlük.
Vannak tudatos emberek, akik felkeresnek olyan boltokat, ahol
nincs csomagolás, vagy lebomló a zacskó.
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•

A tengerben, vagyis a tengertől elvont területen végrehajtott sótűrő rizstermesztéstől,

•

a műhúson keresztül,

•

az úszó tehénfarmokig.

Ezek között lesznek olyanok, amelyek érdemben hozzátesznek
a bolygó megetetéséhez, mások inkább csak a színes hírekbe
kerülnek be, majd elfelejtjük őket.

Vászonzsákok egy polcon a Nopack - Magyarország csomagolásmentes üzletében
Fotó: Kovács Attila / MTI
Igaz közben, akár tudtunk nélkül szennyezünk is az új trendekkel. Az emberek gazdagok, kinyílt a világ, lebomlottak a határok, rengeteget utazunk, nem ritkán az evés miatt. Van, aki kifejezetten egy-egy Michelin-csillagos étterem miatt kel útra, de
másnál is fontos hajtóerő a jó étel. Aztán persze majd az Ermitázsról mesélünk és mutatunk fotókat, de közben az igazi pelmenyi és pirogélményért keltünk útra. A nyitottság más kultúrék iránt szimpatikus, de ez is szennyező mulatság.
A magánember felelőssége
A világot etetni kell, és sok okos ember gondolkodik kisebb,
vagy nagyobb újításokon.

És, bár ez valóban minden zöld cikk zárógondolata, lehet, hogy
kicsi az a tégla, amit mi teszünk hozzá, de mégis minden ezen
múlik, vagyis nagyon nagy az egyén felelőssége. Annak a háziasszonynak, aki szokott a konyhában sürgölődni, sokféle öröme
lehet.
Az is klassz, amikor rogyásig van finomságokkal az asztal, és
minden vendég áradozik, hogy igazán nem kellett volna, mekkora túlzásokba esett a vendéglátó. Ám egy család esetében az
is élmény lehet, ha jó volt a tervezés, ha elfogytak a marékok,
ha pont annyi kaja volt az asztalon, hogy mindenki jóllakott,
senki sem maradt éhes, de nem is kellett kidobni semmit. A
nagy cél az lenne, hogy globálisan is inkább ez utóbbi élményre
kapjunk rá.
(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)
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A fogyasztói társadalom alkonya
Lóránt Károly
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A koronavírus rámutatott a liberális kapitalizmus gyengéire. De
mielőtt a gyengéiről beszélnénk, nézzük az előnyeit!
A liberális kapitalizmus legnagyobb előnye, hogy ösztönzőleg
hat a műszaki fejlődésre és a technikai eredmények világszintű,
gyors elterjedésére. Akinek még van emléke arról, hogy milyen
nagy dolog volt Olaszországból orkánkabátot, Németországból
Grundig magnót, az osztrákoktól Gorenje hűtőgépet hozni,
esetleg látta a másik pólust, a moszkvai GUM áruházat a hetvenes években és ismét a közelmúltban, az csak azt mondhatja,
hogy a liberális kapitalizmusnak a fogyasztó szemszögéből hatalmas az előnye, különösen a valamikori tervgazdálkodással
szemben.
Az egyéni vállalkozás szabadsága, a világméretű verseny nagymértékben segíti a technikai fejlődést. Elon Musknak, saját ambíciójától hajtva sikerült megoldania, hogy a világűrbe induló
rakéták indító fokozatai újrafelhasználhatók legyenek, és ezáltal jelentősen csökkenjenek az űrutazás költségei. És ha esetleg
sok ötlete a mindennapi életben nem is válik be, mégis egymaga – már eddig is – jelentősen hozzájárult a technika fejlődéséhez.

Annak idején a holdraszállást az amerikaiak és a szovjetek közötti verseny ösztönözte. Máig emlékezetesek, az amerikai elnök, John F. Kennedy szavai a kongresszusban, néhány héttel
Gagarin űrrepülése után: „Úgy gondolom, hogy ennek a nemzetnek el kell köteleznie magát azon cél elérése érdekében,
hogy mielőtt ez az évtized elmúlik, embert küldjön a Holdra, és
onnan biztonságosan vissza is hozza a Földre.” Kennedy nem
érhette meg, de a cél teljesült, és akkor azt gondoltuk, hogy
2000-re már emberi kolóniák lesznek a Holdon. Nem így lett, de
most Kína hívta versenyre az amerikaiakat, a nagyhatalmak között ismét beindult a presztízsverseny, és a mai húsz-harminc
évesek biztos megérik, hogy az ember eljut a Marsra.
Ugyanakkor a liberális kapitalizmus által keltett igények egyre
jobban igénybe veszik a Föld erőforrásait. Egyrészt az ember
egyre inkább terjeszkedik más élőlények élőhelyeit kisajátítva,
emiatt számos állat- és növényfaj a kipusztulás határára jutott,
másrészt hihetetlen mennyiségű szemetet halmoz fel. A fogyasztói társadalom lényege, hogy fogyaszt, ha kell, ha nem. És
ha valamit megun, eldobja, és vesz másikat, ami korszerűbb
vagy divatosabb. A jelenség nem új, már csaknem egy évszázada Aldous Huxley így jellemezte a szép új világ alapelvét: „Ha
megunjuk, el vele, így jutunk csak felfele”.
Én még kisgyermekkoromban találkoztam „békebeli” (első világháború előtti) cipővel és ruhával, a szomszéd bácsinak volt.
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A cipő szépen, háromdarabos sámfával kisámfázva és
kisuvickolva, az angol szövetből készült ruha a szekrényben
benaftalionozva, persze mindkettő ünnepre, de egy életre
szólt. Sőt nekem is voltak olyan cipőim, amit talpaltak, bőrrel,
faszegekkel. A ruha vagy ágynemű olyan értékes volt, hogy be
lehetett adni a zálogházba, hogy az érte kapott pénzen ki lehessen fizetni a villanyszámlát, és egy héttel tovább élni. Amikor
nagyobb lettem, a családi kasszát azzal egészítettem ki, hogy
vasalót, villanykapcsolót, rádiót javítottam, ma ezeket, ha elromlanak, eldobjuk, mert egyrészt nem lehet javítani, másrészt,
ha véletlenül lehetne is, nem találunk mesterembert, aki megtenné.
Hogy egy véges környezetben nem lehet exponenciálisan növekedni a végtelenségig (akár a népességről, akár az iparról van
szó), az a hatvanas években egyes ipari vezetők és közgazdászok számára egyre világosabb lett, amelynek nyomán megalakult a római klub, amely 1972-ben kiadta a Növekedés határai
című tanulmányát. Ebben egy rendszerdinamikainak nevezett
modell segítségével azt vizsgálták, hogy a huszadik század első
hetven évét jellemző gyors, exponenciális növekedés folytatódhat-e? Arra a következtetésre jutottak, hogy nem, mert e növekedés előbb utóbb természeti korlátokba ütközik: vagy a nyersanyagok és energiahordozók fogynak ki, vagy a Földet
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szennyezzük el annyira, hogy az fogja megállítani a további növekedést.
Nos, a modell előrejelzései abban az értelemben nem váltak be,
hogy például az olajból máig sem fogytunk ki, abban az értelemben azonban igen, hogy a környezetrombolás egyre inkább
veszélyezteti a Föld állat- és növényvilágát. A modellnek figyelemre méltó jóslata volt, hogy ha magunk nem tudjuk útját állni
a határtalan növekedésnek, akkor a folyamatnak egy társadalmi-gazdasági összeomlás fog véget vetni.
De lehetséges-e egyáltalán a határtalan növekedés megállítása? Mérsékelhetők-e az alapvető szükségleteket messze
meghaladó, egyre több fogyasztási cikkre irányuló emberi vágyak? Nyilván a történelem kereke nem forgatható vissza a boldog békeidőkig. Ám paradox módon épp a mai klímahisztéria
és az annak nyomán kialakított uniós intézkedések mutatnak
rá, hogy ha a politikai akarat megvan, akkor jelentős változások
érhetők el. Az unió klímapolitikája alapvetően hibás ugyan,
mert a klímaváltozásra a levegő szén-dioxid-tartalma minimális
hatást gyakorol, tehát a kívánt célt, a Föld hőmérsékletének
szabályozását nem lehet megvalósítani, ám az intézkedések
arra mutatnak rá, hogy a termelési és fogyasztási szerkezet
meghatározott célok mentén igenis befolyásolható.
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A koronavírus-járvány pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa kritikus időkben túlságosan is ki van téve a távoli földrészekkel való olyan kereskedelemnek, amelyet kizárólag a profitmaximalizálás indokol. Az első lépés tehát az lehet európai és
hazai szinten is, hogy ami elfogadható gazdaságossággal megtermelhető, azt állítsuk elő itthon, lehetőleg helyben. Ez nem az
ördögtől való gondolat. Már John Maynard Keynes is hangsúlyozta a harmincas évek nagy gazdasági válsága után, hogy a
nemzetközi kereskedelmet inkább minimalizálni, mint maximalizálni kell, de hogy őt magát idézzük: „…azokkal szimpatizálok,
akik inkább minimalizálni, mintsem maximalizálni akarják a
nemzetek közötti összefonódást. Az eszmék, a tudomány, a
vendégszeretet, az utazás – ezek azok, amelyek természetüknél
fogva nemzetköziek.
De a javak készüljenek helyben, amikor csak az racionálisan lehetséges, és mindenekelőtt a hitelezés maradjon nemzeti keretek között.”
A helyben előállított termékek drágábbak lehetnek, mint az import, viszont biztonságot nyújtanak mind a foglalkoztatás, mind
az áruellátás szempontjából. Emellett nem utolsó szempont,
hogy csökkentik a környezet terhelését, például elmarad a nagy
távolságú szállítás környezetromboló hatása.
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A nemzetközi kereskedelem észszerű mértékre való csökkentése mellett a másik követendő irány a termékek élettartamának növelése, illetve a könnyű javíthatósága, és ma már azt is
hozzátesszük, hogy a termék anyagainak újrahasznosíthatósága. Még a nyolcvanas években az Országos Tervhivatal és az
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság együttműködésében készült egy tanulmány, amely a termékek teljes élettartalma során felmerülő költségeket elemezte. Arra keresett választ, hogy
a kezdeti (előállítási) ráfordítások növelésével, milyen mértékben növelhető a termék használati ideje. A vizsgálat épületekre
és gépkocsikra terjedt ki, és akkor találkoztunk egy olyan német
tanulmánnyal, amely szerint egy Porsche gépkocsi előállítási
költségeinek húszszázalékos növelése árán a gépkocsi élettartama duplájára növelhető. A tervek azonban a fiókban maradtak, mert ellentmondtak a kapitalizmus profitnövelő követelményének. A vizsgálattól függetlenül ebben az időben hatalmas
vita zajlott a paksi atomerőmű lokalizációs tornyának megépítéséről, mert horribilis összegbe került. Végül elkészült, s emiatt tekinthető korszerűnek az atomerőmű, és működhet most,
negyven év múltán is, a megemelt biztonsági követelmények
mellett.
A klímahisztéria talán egyetlen pozitív hozadéka, hogy ez év
márciusában az Európai Bizottság elfogadott egy akciótervet a
körkörös gazdaságról, ami azt a célt tűzi ki, hogy EU piacán
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forgalomba hozott termékek tartósak legyenek, és könnyebben
lehessen azokat javítani és újrahasznosítani. Magyar szempontból talán az lenne a legfontosabb, hogy a rendszerváltozás rombolásából megmaradt értékeinket, nem utolsósorban a műszaki tudást átmentsük, és legalább azt érjük el, hogy a termékelosztó hálózatok és a mindennapi igényeket kielégítő iparágak
többségükben magyar tulajdonba kerüljenek vissza.
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háztartás ellátására elegendő elektromos energiát, mintegy
2000 hektár termőföld igényeit fedező műtrágyát állít elő, továbbá szén-dioxid gázt szolgáltat egy paradicsomtermesztő
üvegház működtetéséhez.
A feldolgozás az Európában és Amerikában jól ismert és kipróbált anaerob erjesztési technológiával történik, amelyet viszont
Új-Zélandon, nagyüzemi szinten itt alkalmaznak először.

(A szerző közgazdász, a Nemzeti Fórum tanácsadója)

Forradalmasíthatják az élelmiszeripari hulladékok hasznosítását
ORIGO 2020.08.24.
Új-Zélandon az Ecogas vállalat várhatóan a közeli jövőben
megkezdi az ország első, élelmiszerhulladék-alapon működő
biogázüzemének építését az Északi-sziget középső részén
fekvő Reponában. Amennyiben a projekt sikeres lesz, az forradalmasíthatja a szerves hulladékok hasznosítását.
A tervek szerint az üzemelést 2022-ben megkezdő létesítmény
évente 75 ezer tonna élelmiszeripari, illetve gabonatermesztési
hulladékot fog feldolgozni – írja a hortidaily.com angol hírportál
nyomán az agroinform.hu.
Az óriási mennyiségű, környezetszennyező hulladék eltüntetése önmagában is nagy jelentőségű.Emellett az üzem 2500

Illusztráció

FORRÁS: OSHUTTERSTOCK

Andrew Fisher, a közelmúltban állami díjjal kitüntetett Ecogas
vállalat igazgatója szerinta végeredmény egy „szénsemleges"
megoldás, amely forradalmasíthatja a szerves hulladékok
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hasznosítását, egyúttal akár 10 ezer tonna szén-dioxidot is kivonhat a légkörből, ami 218 400 tonna fa ültetésével egyenértékű.

szavatosságú sörét megújuló energiává alakították át, hogy az
elmúlt hónapokban energiát biztosítson a víztisztítás folyamatához – adta hírül a CNN amerikai hírtelevízió.

A 30 millió dolláros beruházást az Ecogas és a helyi önkormányzat által befektetett 7 millió dollár mellett hitelből finanszírozzák.

A szennyvíztisztítóban a szerves ipari hulladékot szennyvíziszappal keverik, hogy biogázt állítsanak elő, amely a létesítmény energiaellátásának mintegy nyolcvan százalékát biztosítja. Az elmúlt hónapokban azonban a sörkészletek beözönlése
új szintre emelte az energiatermelést, amely havonta elérte a
654 megawattórát – közölte Lisa Hannant, az SA Water vállalat
illetékese.

Nem ment pocsékba az eladatlan, lejárt sör
2020. augusztus 20. innoportal.hu

“Hetente mintegy 150 ezer liter lejárt sört felhasználva májusban rekordmennyiségű, 355 200 köbméter biogázt termeltünk,
júniusban 320 ezer köbmétert, ami elegendő 1200 ház áramellátására” – mondta Hannant.

Biogázt termeltek a koronavírus-járvány idején eladatlan, lejárt sörkészletből Ausztrália egyik szennyvíztisztítójának energiaellátására.
Az Adelaide-től nyugatra fekvő Glenelg szennyvíztisztójában a
helyi sörkészítő üzemek több millió liter eladatlan, lejárt

A koronavírus-járvány miatt Ausztráliában márciusban elrendelt kijárási korlátozások súlyos károkat okoztak a söriparnak.
Májusban a Lion Beer Australia, az ország egyik legnagyobb
sörgyára közölte, hogy kiürít kilencvenezer hordót, mintegy 4,5
millió liter sört a készleteiből.

Amíg sz.r van, veréb is akad: ürüléket árul
egy német cirkusz
2020. augusztus 23

innoportal.hu
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természetes macskariasztó iránt, de csak a járvány okozta szorult helyzetben fogott bele a szagos üzletbe.
Német hírportálok beszámolói szerint a cirkusz eddig kétezer
üveg oroszlánürüléket adott el, és a nagy keresletre tekintettel
hétfőn alkalmi bolt is nyílt Mr. Poo néven a Krone cirkusz müncheni főhadiszállása előtt.

Nagyragadozók – macskák és más kisebb ragadozók távoltartására alkalmas – ürülékéből jut pénzhez egy, a járvány miatt
bevétel nélkül maradt német cirkusz.
A híres Krone cirkusz, amelynek a koronavírus-járvány miatt
már hónapok óta nincs jegyárbevétele, befőttesüvegbe töltve
árusítja 26 oroszlánjának és tigrisének ürülékét, amely a tapasztalatok szerint hatásosan tartja távol a virágos- és veteményeskerteket összemászkáló macskákat és az autók kábeleit elrágó
menyétféléket. Állítólag elijeszti a vaddisznókat is.
Az üvegenként öt euróért árusított macskariasztót viszik, mint
a cukrot, Martin Lacey idomár szerint messze földről érkeznek
a vásárlók, akik esküsznek a portéka hatására. Lacey már régóta
tudta, hogy van kereslet az oroszlánok és tigrisek ürüléke mint

Akik közelebbről is megismerkednének a Löwenkot – Der natürliche Katzenschreck für ihren Garten néven árusított termék
“gyártási folyamatával”, ellátogathatnak a cirkusz wesslingi államfarmjára is, ahol a mutatványokban szereplő oroszlánokat
és tigriseket tartják.
A cirkusznak napi tízezer euró kiadása van annak ellenére, hogy
a járványügyi korlátozások miatt jelenleg nem tarthat előadásokat, csak az állatok takarmányozása napi háromezer euróba
kerül.
Magazin xHeadline

Az ősemberek már 200 ezer éve is tudtak kényelmes, kártevőmentes ágyat készíteni
2020. augusztus 26.

innoportal.hu
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A Border-barlangbeli lelet azt mutatja, hogy az ott élő ősök hamurétegekre terítették rá a fűcsomókat, mivel a hamu megóvta
őket a különféle kártevő bogaraktól, poloskáktól. A rovarok
ugyanis nem tudtak keresztülférkőzni a hamun, mert az kiszárította őket és sem lélegezni, sem csípni nem tudtak tőle.
A kutatók kámforbokrok (Tarchonanthus camphoratus) maradványait is megtalálták a barlang egyik legrégebbi fűágyán. Ezt a
növényt ma is használják Kelet-Afrika elzárt vidékein a rovarok
elleni védekezésre.

Az ősemberek már 200 ezer éve is tudtak kényelmes, kártevőktől mentes ágyat vetni egy új tanulmány szerint.
A kutatók ezt a dél-afrikai Border-barlangban, egy ismert régészeti helyszínen felfedezett megkövesedett fűcsomómaradványokból állapították meg. A barlang Szváziföld és a dél-afrikai
KwaZulu-Natal sziklái között fekszik, a Lemboto hegységben.
A megkövesedett panikoid típusú fűcsomókat a barlang hátsó
részén fedezték fel, meleg, temperált környezetben. A fűcsomók a kormeghatározás alapján mintegy 200 ezer évesek lehetnek a kutatók szerint. Az eddigi legkorábbi, növényekből készített ágy, amelyet felfedeztek, 77 ezer éves volt és a kőkorszakból származott. Növények viszonylag ritkán maradnak fenn
megkövesedett állapotban, ezért is nehéz megállapítani, hogyan készítettek maguknak ezekből ágyat elődeink.

A Science folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője, Lyn
Wadley, a johannesburgi Witwatersrand Egyetem régészprofesszora elmondta: meglepte őket, hogy ilyen jó állapotban maradtak fenn a fűcsomók, és ennek köszönhetően még az ágy készítéséhez használt fű fajtáját is meg tudták állapítani.
A hamu vizsgálatából kiderült, hogy részben a korábbi ágyak fűcsomóit égették el hozzá. Ez arra is utal, hogy tudatosan tisztították meg a barlangot és hálóhelyüket a lehetséges kártevőktől. A hamu rétegeiben a barlangban eltüzelt fák maradványait
is felfedezték. A barlangban több tűzrakóhelyet is találtak, amelyek kora 38 ezer évestől kétszázezer évesig terjedt.
“A tűz birtoklása fontos technológiai alapot jelentett. A hamu
és a gyógynövények rovarok elűzésére való használata azonban
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már azt mutatja, hogy rendelkeztek valamiféle farmakológiai
tudással is” – mondta a tudós.

a legtöbb embernél hasi fájdalmakat okozott ebben az időszakban - állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.

A barlang lakói vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak, tehát
gyakran indultak útnak, de a tűz és a hamu segítségével tisztántartott táboraik lehetővé tették, hogy hosszabb időt tölthessenek a barlangban. Miután felégették a régi ágyukat, friss fűcsomókkal vetették meg újból – mesélte Wadley, megjegyezve,
hogy ezek szerint már megértették, hogy a kártevők veszélyesek az egészségükre, és megpróbálták távoltartani őket a táboruktól.

A szakértők olyan, 3300 éve élő emberek csontjainak örökítőanyagát vizsgálták, akik az északkelet-németországi Tollensénél
történt csatában haltak meg. A vizsgálatok szerint csupán minden nyolcadik harcos rendelkezett olyan génváltozattal, amely
lehetővé tette számára a laktóz lebontását.

“Mindehhez szükség volt tervezésre, technológiai ismeretekre
és a növények ismeretére is. A Border-barlangban elégetett
kámforfa maradványait is megtaláltuk, lehet, hogy a gyógynövény füstjét használták a repülő rovarok elűzésére” – vélte a
professzor.

A tudósok eredményeikről a Current Biology című tudományos
lap csütörtöki számában számoltak be.A terület mai lakosságának 90 százaléka rendelkezik ezzel a génváltozattal"- mondta
Joachim Burger, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője.

ORIGO 2020.09.04.

Ez a különbség nagyon nagy, mivel a két korszak között 120
nemzedék váltotta egymást - emelte ki. Svájcban ma a lakosság
80 százaléka viseli el a tejet.Az egyetlen lehetséges magyarázat
a mai korok és a bronzkor közötti különbségre, az erőteljes darwini szelekció"- mondta Daniel Wegmann, a Freiburgi Egyetem
biológusa.Véleménye szerint így azoknak az embereknek, akik
képesek voltak a laktózt lebontani, átlagosan hat százalékkal
több gyereke született, mint azoknak, akik nem rendelkeztek a
szükséges génváltozattal.

Nem ittak tejet a bronzkori emberek Közép-Európában. Örökítőanyagon végzett elemzések szerint a fehérjetartalmú ital

Az azonban nem teljesen tisztázott, miért rendelkeztek evolúciós előnnyel a felnőtt tejivók. A tudósok feltételezése szerint

"Brit tudósok" xSlide

Kerülték a tejet a bronzkori emberek KözépEurópában
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energiában gazdag, szennyeződésektől mentes folyadékként a
tej nagyobb túlélési esélyt biztosított az élelmiszerhiány vagy a
szennyezett ivóvíz korában.

A tengeri emlősök szövetébe épült vegyületek főként csomagolóanyagokból, növényvédő szerekből, játékokból, szappanból
és fogkrémekből származtak.

A kutatók Kelet- és Délkelet-Európában is vizsgálták bronzkori
csontok örökítőanyagát. Ott is ritkán találtak a laktóz lebontásának képességére utaló nyomokat. A kelet-európai sztyeppékről származó egyének csontjainak vizsgálatakor viszont teljesen
hiányzott az ehhez szükséges génváltozat. Vivian Link, a Neuenburgi Egyetem kutatója szerint ez nagy meglepetést okozott,
mivel korábbi tanulmányok arra az eredményre jutottak, hogy
vélhetően erről a területről indult a felnőttek körében a tej
megemésztésének képessége.

A Floridai Atlanti Egyetem kutatói az elpusztult emlősökből
nyert zsírmintákat tanulmányozták, és elsősorban öt organikus
mérgező anyagra koncentráltak. Az így kapott adatokat kiegészítették a májmintákban azonosított toxikus vegyületekkel.

(MTI/sda)

Ijesztő, amit a partra vetett delfinek testében találtak

Kiderült, hogy több tényező – például nem, életkor, élőhely - is
befolyásolta a méreganyagok felhalmozódását. Példának okáért a palackorrú delfinek májában az ólom, a mangán, a higany,
a szelén, a cink és a tallium koncentrációja volt kiugróan magas,
míg az ámbráscetekben az arzén, a kadmium, a kobalt és a vas
dominált. A nőstény palackorrú delfinekben szintén nagyon
magas volt az arzén koncentrációja.

ORIGO 2020.08.12.
Tele volt káros kémiai anyagokkal annak a 83 delfinnek és bálnának a zsírja, amiket 2012 és 2018 között vetett partra a víz
az Egyesült Államok területén – derítette ki egy kutatás, amit
a Frontiers in Marine Science című szaklap közölt.
Illusztráció

FORRÁS: AFP/XAVIER LEOTY
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A felfedezés ismét bizonyítja, hogy az emberi tevékenység
rendkívül károsan érinti a tengerek élővilágát. A veszélyes kémiai anyagok feljutnak a tápláléklánc legfelsőbb szintjeire, és
minél magasabbra kerülnek, annál koncentráltabban vannak
jelen. A delfinek és bálnák étlapján ráadásul számos olyan
szennyezett hal- és rákfaj szerepel, amit az ember is fogyaszt.

Horrorisztikus, mit tett a savasodó óceán ezzel a cápával
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gyomrában 14 különféle zsákmányállat maradványait találták
meg.Mivel fogai hiányoztak, a prédákat valószínűleg egészben
nyelte le.

ORIGO 2020.08.29.

FORRÁS: ANTONELLO MULAS OF THE UNIVERSITY OF CAGLIARI,
ITALY

Hiányzott a bőre és fogai sem voltak annak a foltos cápának,
amit a közelmúltban fogtak ki az óceánból. Nagy valószínűséggel a világtenger savasodása tette torzzá az állatot.

Korábbi kutatások eredményei alapján a kutatók azt valószínűsítik, hogy a savas víz oldotta le a cápa bőrét. Az esetet a Journal
of Fish Biology című szaklapban mutatták be.

A cápát tavaly júliusban fogták az óceánból halászok, akiket
annyira megdöbbentett az állat külleme, hogy azonnal elküldték a példányt a Cagliari Egyetem kutatóinak.

(Futurism/IFL Science)

Cápáknál és rájáknál a bőr fogszerű pikkelyekből áll össze, melyek anyaga a dentin (ugyanez építi fel az emberi fogat is). A bőr
nem csak a mechanikai védelemben vesz részt, az immunrendszer működésében is szerepet vállal: olyan váladékot termel,
ami antimikrobiális hatású, így nem tudnak megtelepedni a ragadozón a különféle kórokozók.Ezért is okozott meglepetést,
hogy súlyos fogyatékossága ellenére a cápa életképes volt,

Szűznemzés: lehull a lepel a rejtélyes genetikai jelenségről
ORIGO 2020.08.30.
A szűznemzés, tudományos nevén partenogenezis gyakran
előfordul az állatvilágban, mégis rengeteg rejtély övezi. Ez az
a genetikai jelenség, ami a hím párzása nélkül biztosítja az élőlény szaporodását: az egyedfejlődés tehát csak a petesejtből
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indul meg, a hímivarsejtek részvétele nélkül. Sok gerinctelen
állatnál, például a levéltetveknél vagy a méheknél, de ritkábban néhány gerincesnél is, többek között a fogaspontyoknál,
kétéltűeknél, elenyésző számú madárnál és egyes hüllőknél a
szűznemzés természetes folyamatként van jelen. Most megmutatjuk, hogy mi áll a hátterében.
Korábban sosem találkoztak hímmel
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Ilyen volt például a Leonie nevű zebracápa (Stegostoma fasciatum) esete, amely békésen élt együtt az ausztrál Reef HQ Aquariumban más nőstény cápákkal, amikor
2016-ban váratlanul három cápaivadéknak adott életet.
A Queenslandi Egyetem kutatói végül arra jutottak, hogy valószínűleg ivartalan szaporodásra váltott, miután a körülmények
erre kényszerítették.

A partenogenezisnek nevezett folyamat lehetővé teszi a mézelő méhektől a csörgőkígyókig számos állatnak, hogy úgynevezett szűznemzéssel hozzanak utódokat a világra. Az ilyen események azonban gyakran megdöbbenthetik az állatgondozókat
a Nationali Geogpraphic-ban publikált cikk szerint.

Thelma, a kockás piton hat tojást rakott le FORRÁS:
VILLE ZOO

Leonie, az önmegtermékenyítő zebracápa FORRÁS: OF REEF
HQ AQUARIUM

LOUIS-

De nem ez volt az egyetlen, fogságban tartott állatnál megfigyelt eset.Néhány évvel korábban a Louisville Állatkertben egy
Thelma nevű, egyedül élő kockás piton (Python reticulatus) hat
tojást rakott le, amelyekből egészséges, fiatal kígyók fejlődtek
ki.
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Hasonló, rejtélyes körülmények között fogant meg az angliai
Chesteri Állatkertben egy Flora nevű komodói varánusz (Varanus komodoensis) is, amely szintén „megtanult hím nélkül szaporodni". A dokumentált esetek többségének szereplői főként
olyan nőstények, amelyek korábban sosem találkoztak hímmel.
Szinte mindig nőstény állatok fejlődnek
A partenogenezis szó görög eredetű és két szóból tevődik öszsze, amelyet szó szerint a „szűznemzés"-re vagy más néven
ivartalan szaporodásra fordíthatunk. De hogyan is működik?

A márvány rákok (Procambarus fallax alak virginalis) az egyetlen ismert decapod rákfélék, amelyek csak a partenogenezis által reprodukálódnak
FORRÁS: PINTEREST
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Szakemberek szerint a szexuális szaporodás során két „összetevőre" van szükség: egy petesejtre és egy hímivarsejtre, amelyek
az élő szervezet létrehozásához szükséges genetikai információt tartalmazzák.
A partenogenezis során azonban a test egyedülálló módot talál
a spermiumok által szolgáltatott gének helyettesítésére.
A nőstény petesejtjeit úgynevezett poláris testek termékenyítik
meg egy meiosisnak nevezett komplex folyamat révén, ahol a
sejtek replikálódnak, újraszerveződnek és elkülönülnek. Ezek
kizárólag a nőstény genetikai információit hordozzák.

A partenogenenzis, azaz a szűznemzés folyamata
BENOÎT GILLES

FORRÁS:
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Partenogenezis esetén az úgynevezett haploid petesejt (ahol a
kromoszómák csak egy sorozatot képeznek) valamilyen külsőbelső hatásra hirtelen megduplázza a saját kromoszómáit és így
létrehoz egy úgynevezett diploid sejtet. Ez utóbbi aztán egy
„normális" diploid sejthez hasonlóan osztódni kezd.
A partenogenezis egy másik formájában, az apomixisben, a reproduktív sejtek mitózissal replikálódnak, amikor is párhuzamosan két diploid sejt képződik: ez a kutatók szerint egyfajta genetikai „másolás és beillesztés".
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növényeknél jóval gyakoribb, ami a biológia alsóbbrendű szervezetek szaporodását jelenti önmegtermékenyítéssel.
A szűznemzéssel fejlődő petékből mindig nőstény állatok fejlődnek,
de ritka kivételek is akadnak. Utóbbira jó példát szolgáltatnak a
levéltetvek, amelyek genetikailag azonosak az anyjukkal, kivéve
a második X kromoszóma hiányát.
Több mint 80 gerinces fajnál figyelték meg
Az állatok évmilliók óta szaporodnak partenogenezis útján: a
genetikai jelenség először a legkisebb, legegyszerűbb organizmusoknál alakult ki. A tudósok szerint a fejlettebb élőlények,
például a gerinces állatok esetében az aszexuális szaporodás
képessége a kényszerű körülménye hatására alakult ki.
Ez magyarázhatja, hogy miért válik lehetségessé a partenogenezis számos sivatagi és szigeten élő fajnál.

Az apomixis az, amikor egy növény fertilis (termékeny) magvakat hoz létre a saját testi sejtjeiből FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS

A legtöbbjük kicsi, gerinctelen állat, például méhek, darazsak,
hangyák és levéltetvek, ám ezek képesek szexuális és aszexuális
módon is szaporodni.

Az így született utódok gyakorlatilag a nőstény klónjai, mert genetikailag azonosak. A partenogenezis ezen formája a
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Egyetlen komodói varánusz nőstény képes benépesíteni egy lakatlan szigetet FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS
A partenogenezist több mint 80 gerinces fajnál figyelték meg,
ezeknek körülbelül a fele hal vagy gyík– állítja Corryn Wetzel tudományos szakember. – Viszonylag ritka az olyan összetett gerinceseknél, mint például a cápák, a kígyók vagy a nagyobb testmérettel rendelkező gyíkok esetében.
A kutatók szerint a szűznemzés a gerincesek esetében vadonban és fogságban is egyaránt rejtélyes és különleges eseménynek számít, amelyeket általában a szokatlan körülmények váltanak ki.

Az egyik fiatal komodói varánusz, amelyik szűznemzéssel született a Chesteri Állatkertben
FORRÁS: WIKIMEDIA COMMONS/CHESTER ZOO
A partenogenezis tehát vitathatatlanul egy olyan túlélő stratégia, amely a populáción belüli alacsony hím egyedek számának
következtében alakulhat ki.És bár a folyamat első hallásra talán
praktikusnak tűnik, igazából egy kényszermegoldást jelent: az
aszexuális szaporodás többi formájához hasonlóan ugyanis értelemszerű hátrányokkal jár, hiszen a káros mutációk gyorsabban halmozódhatnak fel, a hasznosak pedig nehezebben terjedhetnek el. A szűznemzés emellett csökkenti a genetikai
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változatosságot, ezáltal pedig a változó környezeti viszonyokhoz való alkalmazkodóképességet.
Egyéni túlélési stratégiát fejlesztettek ki
Néhány nagyon ritka esetben az állatfajok kizárólag partenogenezis által reprodukálódnak. Az egyik ilyen faj a sivatagi ostorgyík (Aspidoscelis uniparens), amelyek mindegyike nőstény, illetve a decapod rákfélék közül a márvány rákok (Procambarus
fallax alak virginalis).
Bizonyos rovaroknál, szalamandráknál és laposférgeknél a
spermiumok jelenléte úgymond a szűznemzés kiváltására szolgál.
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A folyamat a megszokott formában történik, ám a sperma később degenerálódik: ebben az esetben a hímivarsejt csak egy
petesejt fejlődését szolgálja, „genetikai hozzájárulást nem vállal".
Szakemberek szerint az ivartalan szaporodás képessége bizonyos állatok számára lehetővé teszi, hogy kihívást jelentő körülmények között, a társkeresésre fordított energiabefektetés nélkül „vegyék ki részüket a fajfenntartás feladatából".Ha például
egy komodói sárkány megérkezik egy lakatlan szigetre, akkor is
képes létrehozni egy teljes populációt a partenogenezis segítségével.

A kullancsok a klímaváltozás nagy nyertesei
ORIGO 2020.08.29.
A klímaváltozás és az emberi tevékenység miatt a kullancsok
az északabbra fekvő és a magasabban lévő területeket is meghódítják, emellett aktivitási időszakuk is meghosszabbodik írja az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Központjának
közleménye.

Foltos szalamandra
FORRÁS:
BIOSPHOTO/QUENTIN
MARTINEZ / BIOSPHOTO/QUENTIN MARTINEZ

Földvári Gábor, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének (ETI) tudományos főmunkatársa a kullancsok és az általuk terjesztett kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozik. Kutatásai során a klímaváltozás és az
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emberi tevékenység hatásait vizsgálja a kullancsok és az általuk
terjesztett kórokozók – például a Lyme-kórt okozó baktériumok
– eloszlására.
A közönséges kullancs (Ixodes ricinus) könnyen adaptálódik a
változó környezethez, emiatt a terjedése mind a tengerszint feletti magasság vonatkozásában, mind észak irányában megfigyelhető.A tél enyhesége, a tavasz korábbra tolódása érzékelhetően meghosszabbítja a kullancsok aktivitási periódusát,
kora tavasszal és késő ősszel egyaránt.Ezenkívül a vándormadarak által a mérsékelt öv felé hurcolt kullancsok is egyre könynyebben áttelelnek, ezáltal fertőzésveszélyt jelentenek. Egyes
Hyalomma-fajok áttelelt felnőtt példányait Németországban, illetve Svédország több pontján is megfigyelték, a megjelenésükre hazánkban is számíthatunk.

FORRÁS: MARTON KOVACS

XII. évfolyam 9. szám
Egy, a Nature hasábjain nemrég megjelent tanulmány globálisan vizsgálta az ember természetbe történő beavatkozásának
hatását a zoonotikus kórokozókat fenntartó gazdák szempontjából. A kutatók arra keresték a választ, hogy milyen arányban
változik a kórokozókat fenntartó, ún. rezervoár gazdák aránya
és mennyisége az emberi zavarás hatására. Az egész földre kiterjedő adatbázist elemezve a kutatók arra jutottak, hogy az
emberi beavatkozásnak szisztematikus és előrejelezhető hatása van a rezervoár gazdák jelenlétére. Az elemzések alapján
az emberi kórokozókat hordozó gerinces gazdaállatok a fajgazdagság nagyobb részét teszik ki, illetve nagyobb egyedsűrűséget mutatnak az ember által is használt területeken, mint a kevésbé zavart élőhelyeken. Mindez összhangban van Földvári
Gábor és munkatársai korábbi kutatási eredményeivel, amelyek azt mutatták, hogya városi környezetben található parkokban jelentősen nagyobb sűrűségben fordulnak elő sünök, amelyek a kullancsok és kórokozóik fenntartását biztosítani tudják.
A klímaváltozás és az ember természetbe történő beavatkozása
folyamatosan új lehetőségeket teremt a kórokozók felbukkanásához, emiatt rendkívül fontos, hogy a megelőzésre helyezzük
a hangsúlyt. A DAMA-protokoll (Document − adatgyűjtés, Assess − értékelés, Monitor − folyamatos figyelés, Act − cselekvés)
segítségével az ETI kutatói az emberre veszélyt jelentő zoonotikus kórokozókat kísérik figyelemmel.

45. oldal

Tudományról egyszerűen
Részletesebben itt olvashat erről.

Nem Isten, hanem egy feromon küldi ránk a
sáskajárást
Nagy Nikoletta 2020. 08. 13. 24.hu
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A Kínai Tudományos Akadémia kutatása szerint a 4VA nevű feromon okozhatja, hogy az egyébként magányos életet élő sáskafajták egyszer csak óriási rajokba rendeződve indulnak pusztítani – írja a Science Alert. A Nature-ben megjelent tanulmány szerint a 4VA vegyület az egyik sáskafajra hat csupán, de
a felfedezés új perspektívát nyitott a kutatásban, és segíthet
megérteni, hogy a többi faj milyen más feromonok hatására
cselekszik ugyanígy.
KAPCSOLÓDÓ

Bár a legtöbb sáska nem nagyobb, mint egy gémkapocs, óriási
károkat tud okozni – méghozzá azért, mert általában óriási rajokban „támadja meg” a földeket, óriási károkat okozva a mezőgazdaságban. A sáskajárás annyira pusztító tud lenni, hogy
még a Bibliában is szerepel, mint a tíz csapás egyike: a nyolcadik
csapást azonban, most már tudjuk, nem Isten, hanem egy 4vinil-aniszol (4VA) nevű vegyület hozta ránk.

Sáskaraj miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a repülőnek
Élő demonstrációja annak, hogy a sok kicsi sokra megy
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A kutatók szerint a legelterjedtebb sáskafaj, a keleti vándorsáska különösen érzékeny a 4VA vegyületre. Mint minden sáskaféle, ezek is kétfajta utat választhatnak, ahogy cseperednek:
vagy maradnak magányos rovarok, vagy rajba szerveződnek, és
így élnek. A két életmód között egyébként bármikor válthatnak,
de gyakoribb, hogy az az egyed, amely rajban nőtt fel, rajban is
marad, a magányosak viszont gyakrabban lesznek inkább társas
lények.
Az, hogy a sáska a társas életet választja, a kutatók szerint a 4VA
feromonon múlik. A szakértők korábban is sejtették, hogy valamilyen, a többi sáska által kiválasztott kémiai vegyület lehet a
dolog nyitja, de nem találták meg, pontosan melyikről is van
szó. A kutatás során kiderült, hogy a 4VA ugyanannyira csábító
a hím és a nőstény, valamint a növendék és a kifejlett sáskáknak
is. A szakértők arra is rájöttek, hogy minél nagyobb egy raj, a
4VA mennyisége annál nagyobb a levegőben, ami megmagyarázhatja, hogy ha már egy raj kialakult, miért lesz belőle rövid
időn belül olyan tömeg, ami már pusztító a mezőgazdasági terményekre nézve. Egyébként már 4-5 sáska elég ahhoz, hogy elkezdjék termelni és kibocsátani maguknak a 4VA-t.
A vegyület édeskés illatú az emberi orr számára.
Jelenleg a sáskák ellen az egyetlen védekezési módszer a rovarirtó, de ez gyakran a mezőgazdasági növényekre és az
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emberekre is káros, így komolyan szabályozzák a használatát. A
feromont felhasználhatnák a sáskák „átverésére”: olyan helyre
csalhatnák őket, ahol aztán biztonságosan, az élővilág többi részére nem károsan elpusztíthatnák a rajokat. A kutatók egy kisebb kísérletet végeztek légypapírral, a csel pedig működött: a
sáskák maguktól szálltak bele a feromonnal gazdagított csapdába.

Egy földműves tartja a sáskát, ami letarolta a földjét Madagaszkáron. Kép: BILAL TARABEY / AFP
A másik megoldás az lehet, hogy a sáskákat kell immunissá
tenni a feromon hatására, így megakadályozva, hogy nagyobb
rajokba rendeződjenek. A sáskák a fejükön található antennák
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segítségével érzékelik a vegyületet, a molekulák egy szaglóreceptorhoz tapadnak. Olyan génszerkesztett sáskákat kellene
létrehozni, amelyek nem rendelkeznek ezzel a receptorral, így
a kémiai hívószóra sem reagálnának.
Ezen kívül olyan vegyületeket is lehetne alkotni, amelyek elnyomják, semmissé teszik a 4VA hatását, ilyen vegyületekről
azonban egyelőre nem tudunk – persze ez még nem azt jelenti,
hogy nem is léteznek, vagy nem lehet őket létrehozni.
Egy hatékony megoldásra legalább nagyon szükség lenne, hiszen az idei évben is több országban komoly problémát okozott
a sáskajárás. Indiában például a koronavírus és a hőhullám mellett még a sáskarajok is pusztítottak májusban, Iránban már
a hadsereget akarták bevetni ellenük, Kelet-Afrikában pedig a
járvány akadályozta a rovarok kordában tartását.
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