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Új faj jelenik meg 2050-ben: az optimalizált 

ember 

PINTÉR MÓNIKA 2017.03.01. origo.hu 

Egy új faj van születőben: egy olyan optimalizált ember jön létre 2050-

re, amely képes a gépekkel kommunikálni, és digitálisan halhatatlan. 

Azonban az agyát éppen ezért tűzfallal kell védeni, akár a mai 

számítógépeket. Ezt jósolja Ian Pearson futurológus, akinek az 

elképzelései 85 százalékban meg is valósulnak. 

Tamás éppen alszik az ágyában, de közben agya most sem pihen. Épp 

oroszul tanul a fejére szerelt szenzoros megoldásnak köszönhetően. Nyolc 
nyelven beszél, ez lesz a kilencedik, ha a vizsga végére ér. Közben persze 

végigfutja a budapesti Deák tér környékén lévő, legjobb éttermek ajánlatait, 

kilenckor ugyanis Annával reggelizik. 

Hét órakor ébreszti is a rendszer. A fürdőben apró drónok megmossák a 

fogát, miközben a kontaktlencse által kivetített híreket, beszámolókat futja 

végig. 

Anna sokat készült a randira, de úgy tűnik, nem eleget. Tamás első dolga, 

hogy a kiterjesztett valóságos szemüveggel olyan ruhát varázsol a lányra, 

ami neki jobban tetszik. Anna ezzel szemben nem panaszkodik, bejönnek 
neki a szakállas pasik. Habár azt nem tudja, hogy Tamás valójában nem az, 

csupán ezt láttatja a bőre alá épített implantátummal. 

A biztonság kedvéért Anna egy gyors arcszkennelés és -felismerés után 
csekkolja Tamás profilját: hány éves, miket szeret, hol dolgozik és mi a 

hobbija. Esznek egy jót, beszélgetnek, aztán Tamás indul is be a kórházba. 

Ugyan ő maga is orvos, de ma egészségügyi vizsgálatra megy. A zsúfolt, 
ezerrel száguldozó autók közt, hirtelen rájön, nem is tudja, melyik a 

leggyorsabb útvonal a Jánosba. De nem is kell neki! A kezével felnyitott 

bérautó rögtön kalkulál egy tervet, aztán útközben még változtathat rajta, 

ha szükséges. Habár a balesetek a régmúlt emlékei csak: az önjáró autók 
korában se karamboltól, se dugótól nem kell tartani, azért a járművek valós 

időben folyamatosan kommunikálnak egymással és a központtal, s az 

információhalmazok alapján navigálják el magukat a célig. 

A vizsgálatot eszméletlen gyorsan végzi a 85 robotnővér. Miután minden 

egyes területet leszkenneltek, a tesztek eredményeit átadják. Ugyan mindent 

rendben találtak, Tamás a leletet Müller doktorral beszéli meg. Gyorsan 
indít is egy videohívást Németországba. A frankfurti kolléga azonban csak 

megerősíti, amit Tamás is sejtett, mindent rendben találtak. 

Tamás ezek után egy speciális Marvel-parkba megy edzeni: az AR-
megjelenésnek hála itt senki nem az, akinek látszik. Fel is kapja gyorsan a 

Batman exoskeletont, így nemcsak külsejében, de erejében is a 

szuperhőshöz fog hasonlítani. 

Fáradtan esik haza, de Timi, a felesége már meleg vacsorával várja. 

Amikor hálás csókot nyom az ajkára, enyhén elmosolyodik. "Fura! 

Mennyire hajlamos vagyok elfelejteni, hogy ő csak egy robot." 

------------------------------------ 

Tamás sztorija ugyan egy elképzelt mese 2050-ből, de az említett 

technológiák többsége már kilépett a scifik világából a valóságba - hangzott 

el a Kaspersky előadásán Barcelonában, a Mobil Világkongresszuson. 

"A kiterjesztett valóságos szemüvegek, implantátumok, exoskeletonok 

mind azt segítik majd, hogyolyanná váljunk, amilyenek akarunk 

lenni. 2050-ben létrejön egy új faj: egy emberfeletti entitás, vagy más néven 

egy optimalizált ember, a homo optimus, amely gépekkel kommunikál, és 

digitálisan halhatatlan" - mondta Ian Pearson brit futurológus, akinek a 

jóslatai 85 százalékos rekordarányban be is következtek eddig. 

https://twitter.com/timeguide
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Ian Pearson (k) és Stefan Tanase (j) arról beszélt, milyen lesz az élet a 

földön 2050-ben Forrás: Origo 

"Már jelenleg is azon vagyunk, hogy mássá váljunk, mint amilyenek 
vagyunk. Gondoljunk csak a közösségi oldalak vagy épp a randiappok 

profiljaira" - teszi hozzá Stefan Tanase, a Kaspersky Lab vezető kutatója. 

A román szakember szerint egy átlagfelhasználónak nagyon nehéz 
megállapítania, hogy hamis vagy valós adatokat lát. "Amikor ott van, hogy 

mi az illető neve, a képei, hogy hol dolgozik, mi a hobbija, kik a barátai, 

honnan csekkol be, milyen nyelven beszél. Egy jól felépített profilnál már 
nehéz megmondani, hogy valódi vagy Batmant játszik az illető, de közben 

egy bűnöző." 

Pedig öregkoromra én is nagyon szívesen kipróbálnám, milyen Batmannek 
lenni - mondja mosolyogva Pearson. És a futurológus szerint erre részint rá 

is leszünk kényszerítve, mivel a mesterséges intelligenciákkal és 

robotokkal máshogy nem fogjuk tudni felvenni a versenyt. "Nem nekik kell 
felérni hozzánk, mert ez nagyon gyorsan be fog következni, hanem éppen 

fordítva." 

Exoskeletonnal tudunk majd olyan erőt kifejteni, mint amire egy robot 
képes. Ugyanakkor Pearson szerint az lenne igazán érdekes, haaz agyunkat 

össze tudnánk kötni a webbel, és minden információhoz azonnal 

hozzáférhetnénk. Vagy összekötni egy személyes felhővel, ahol minden 

adatot, dokumentumot tárolunk. Mintha egy elektronikus buborékot 

hoznánk létre az emberek körül. 

 

Így képzelik el Sanghajt 2050-ben Forrás: 2050.earth 

Arra a kérdésre, hogy amikor a legtöbben már egy kézfejbe ültetett chiptől 

is megijednek, merne-e egyet az agyába ültetni, Pearson igennel felel. "Ha 

megfelelő védelmet lehet biztosítani annak az implantátumnak, akkor nem 

lenne probléma. Az agyam hozzáférne az összes létező adathoz, mint egy 
gépagy, de ehhez megfelelő kibervédelem kell.Nem szeretném, hogy a 

gondolataimhoz vagy a tudatalattimhoz illetéktelenek férjenek hozzá.  

Véleménye szerint szofisztikált és kidolgozott tűzfalakra és védelmi 
hálókra lesz szükség, hasonló szűrőre, mint ami manapság a gépeket 

oltalmazza. 

"Amikor már két ember interakciójába is annyian tudnak beavatkozni - 

legyenek azok cégek, országok titkosszolgálatai, kiberbűnözők - és a 

kommunikációt nehéz megvédeni, akkor képzeljük el, milyen ennyi 

információt titkosítani." 

https://2050.earth/
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Egy washingtoni lakás 2050-ben Forrás: 2050.earth 

Stefan Tanase szerint a legfőbb problémát az okozza jelenleg, hogy az 
appokat és a szoftvereket informatikusok és fejlesztők hozzák létre, akik 

ritkán értenek a kiberbiztonsághoz, és még ennél is kevesebbszer vonnak 

be biztonsági szakértőt a fejlesztési folyamatba. "Még csak 2017 van, 

demár most elvesztettük a magánszféráért és személyes adatok védelméért 

vívott harcot." 

Szerinte azonban ez a jövőben változni fog, változnia kell. A 
biotechnológia beköszöntével, a testbe épített chipek és egyéb 

implantátumok korában a fejlesztési folyamat átalakul: nem utólag fognak 

tüzet oltani, hiszen ez akár élet-halál kérdése is lehet. Pont fordítva: előbb 
kezdik a biztonsági kockázatok felmérésével és a védelem szavatolásával, 

és utána jöhet maga a termék létrehozása, fejlesztése. 

Kiábrándulás  

Forrás: Dreamstime  

Ian Pearson egyetlen dolgot biztosan nem tart valószínűnek a fenti meséből: 

hogy robotnővérek fognak grasszálni a kórházakban. Szerinte ugyanis 
2050-re ez a szerepkör megmarad, de kissé átalakul, sokkal nagyobb 

hangsúlyt kap maga az ápolás és az odafigyelés. Ez ugyanis egy olyan 

emberi interakció, amit a futurológus szerint a robotok nem fognak tudni 

kiváltani. A diagnosztika, az 
egészségügyi adatok megosztása, 

elemzése felgyorsul és 

automatizálódik, ahogy egy műtétet 
is végre fognak tudni hajtani 

távolról. Ugyanakkor a 

gondoskodás felértékelődik, és 
sokkal jobban megbecsüljük majd 

egy még inkább elidegenült 

világban, 2050-ben a földön. 

 

 

Futótűzként terjed a bélrák az amerikai 

fiatalok körében 

MTI 2017.03.01. origo.hu 

Gyorsan terjed a vastag- és végbélrák a fiatal felnőttek körében az 

Egyesült Államokban – figyelmeztet friss jelentésében az Amerikai 

Rákellenes Társaság. 

Rebecca Siegel, a jelentés vezető szerzője hangsúlyozta, nem azt állítják, 

hogy magas a megbetegedés kockázata a fiatalabb korosztályokban, csak 

azt, hogy gyorsan nő az esetek száma. 

Az Egyesült Államokban évente diagnosztizált 135 ezer vastag- és 

végbélrák óriási többségét az 50 éven felüliek körében észlelik, az 50 éven 

aluliak körében kevesebb mint 15 ezer az új esetek száma. A rákellenes 
társaság régóta tudja, hogy növekszik az előfordulás a fiatal felnőttek 

https://2050.earth/
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körében, de az Országos Rákkutató Intézet folyóiratában kedden publikált 

kutatás az első átfogó jelentés a témáról. 

Míg összességében az új végbélrákos esetek száma évente átlagosan 3 

százalékkal csökken 2003 óta, a 20–30-as korosztályban évente 3 

százalékkal, a 40 és 44 év közöttiek körében 2 százalékkal emelkedik a 
megbetegedések száma.A végbélrákkal diagnosztizált páciensek csaknem 

egyharmada 55 évesnél fiatalabb, ezért fontolóra kellene venni a szűrést 

már az 50. életév előtt is– vélik a tanulmány szerzői. 

A vastagbélrák előfordulása a 20–40 évesek körében évi 1–2,4 százalékkal 

növekszik az 1980-as évek közepe óta, 0,5 és 1,3 százalékkal a 40–55 éves 

körében, miközben az 55 éven felüliek körében csökken a ráta. Míg az 1890 
és 1950 között született korosztályok esetében folyamatosan csökken a 

vastag- és végbélrák gyakorisága, 1950 óta minden egyes korosztállyal 

növekszik az előfordulás. Egy 1990-ben született embernek már kétszer 
akkora esélye van a vastagbélrákra, és négyszer akkora esélye a végbélrákra, 

mint az 1950-ben született korosztálynak. 

 

Forrás: SPL  

Nem tudni, mi okozza 

A kutatók elismerik, fogalmuk sincs, mi okozza a harmadik leggyakoribb 
rákfajta terjedését a fiatal felnőttek körében.A lehetséges okok között 

sorolják fel a kövérséget, a mozgáshiányt, a vörös vagy feldolgozott 

húsokban gazdag, és zöldség- és gyümölcsfélékben szegény étrendet, a 
dohányzást, a nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztását, a gyulladásos 

bélbetegségeket, a családi terheltséget, valamint a bélrendszer 

védőbaktériumainak átalakulását.Az amerikai kutatók szerint a fiataloknál 
gyakran nem ismerik fel elég gyorsan a vastag- vagy végbélrákot, mert az 

ő tüneteiknél sokszor az orvosok sem gyanakodnak a súlyos betegségre, 

hanem többek között kisebb sérülésnek tulajdonítják az esetleges véres 

székletet. 

Magyar kutatók segíthetnek a szuperbakté-

riumok legyőzésében 

ORIGO 2017.03.06.  

Új, ígéretes gyógyszercélpont merült fel a baktériumok elleni 

küzdelemben. Az antibiotikum-rezisztencia korunk egyik legsúlyosabb 

egészségügyi problémája. Az ELTE-MTA Lendület 

Motorenzimológiai Kutatócsoport cikke a PNAS-ben jelent meg. 

Az élőlények számára létfontosságú a genetikai állomány (genom) 

épségének fenntartása, ezért a DNS-ben folyamatosan bekövetkező hibák 

kijavítására hatékony és precízen szabályozott javító mechanizmusok 

alakultak ki. Az elkerülhetetlen DNS-károsodások létfontosságú javítása 

azonban gyakran a kiinduló hibás állapotnál is veszélyesebb köztes 

termékeken keresztül zajlik. Az ilyen DNS-szerkezetek félresikerült 
feldolgozása az eredeti hibánál is súlyosabb bajt, például rákos átalakulást 

okozhat. 

Új minőségellenőrző folyamat 
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A javítás helyes irányba terelésének, azaz „minőségellenőrzésének" 

mechanizmusai azonban jórészt ismeretlenek. A Kovács Mihály által 
vezetett ELTE-MTA Lendület Motorenzimológiai Kutatócsoport tagjai egy 

új, a különböző DNS-szerkezetek eltérő feldolgozásán alapuló 

minőségellenőrző folyamat felderítését publikálták az amerikai 

tudományos akadémia lapjában, a PNAS-ben. 

 

A helikáz motorenzimek a DNS két szálát választják szét, hogy azok 

információtartalma hozzáférhetővé és módosíthatóvá váljon Forrás: 

MTA 

Harami Gábor, Gyimesi Máté, Ferencziová Veronika és a 

Motorenzimológiai Kutatócsoport további munkatársai, valamint amerikai 
együttműködő kollégáik az úgynevezett DNS-helikázok összetett mozgási 

mintázatait fedezték fel, és kimutatták, hogy azok kulcsfontosságúak a nem 

megfelelő helyeken meginduló hibajavítás megakadályozásában, és ezáltal 

a káros génátrendeződések elkerülésében. 

Új baktériumellenes célpont 

Munkájuk közben Harami Gábor és kutatócsoportbeli társai új 
baktériumellenes célpontot is felfedeztek. Ez a célpont a baktériumok 

genetikai állományának javítását végző fehérjekomplex, illetve a 

komplexet létrehozó molekula (egyszálú DNS-kötő – SSB – 

fehérjemolekula). 

Egyszálú DNS-kötő fehérjék 

Az ún. egyszálú DNS-kötő (single-stranded DNA binding, SSB) fehérjék 

minden élőlényben megtalálhatók: fő funkciójuk a DNS-anyagcsere (pl. 
megkettőződés, rekombináció) során megjelenő egyszálú DNS-szakaszok 

stabilizálása, védelme. 

Emellett egy másik, kevésbé ismert, de hasonlóan életbe vágó szerepet is 
játszanak: tucatnál több partnerfehérjével létesítenek kölcsönhatásokat, 

amelyek révén toborozzák („összehozzák") a genomkarbantartó 

komplexeket. E kölcsönhatásokat a bakteriális SSB fehérjék kivétel nélkül 
egy rövid szakaszukon keresztül hozzák létre, amely szakasz – a 

nagyszámú partnernek való megfelelés kényszere miatt – rendkívül 

konzervált, és minden baktériumban nagyon hasonló szerkezetű. Ezért az 
olyan új hatóanyagok, amelyek ezen SSB-szakasz kölcsönhatásait gátolják, 

új mechanizmusú antibiotikumok ígéretes kiindulópontjául szolgálhatnak. 

Ez minden baktériumban nagyon hasonló szerkezetű, ezért az olyan új 
hatóanyagok, amelyek ezt támadják, új mechanizmusú antibiotikumok 

ígéretes kiindulópontjául szolgálhatnak. 
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Az egyszálú DNS-kötő (SSB) fehérje (amely négy azonos egységből épül 

fel) DNS-kötő modulja (sárga golyók) mellett fehérje-fehérje kölcsönható 

szakaszt (sárga vonalak) tartalmaz, amelyen keresztül a DNS-hez toborozza 

a genomkarbantartást végző partnerfehérjéket (kék) Forrás: MTA 

Az antibiotikum-rezisztencia korunk egyik legsúlyosabb egészségügyi 

problémája. 

Hogyan válhat egy baktérium szuperré? 

A baktériumok a természetes szelekció kiemelt haszonélvezői, hiszen 
könnyen és számos módon képesek alkalmazkodni a különböző 

hatóanyagokhoz. Néhány baktériumtörzs természettől fogva ellenálló egy-

egy antibiotikummal szemben, mások mutációk vagy egy másik 

mikroorganizmus révén szerzik be ezt a képességet. 

A mutációk spontán események, amelyek legtöbbször hátrányosan, vagy 

éppen sehogy sem érintik az adott organizmust. Kis részük azonban 
hasznos az élőlény számára, és különbözőféleképpen teheti ellenállóvá az 

érintett kórokozót. Például olyan enzimek termelődhetnek, amelyek 

hatástalanítják a gyógyszer hatóanyagát, vagy éppen az a gyenge pont 

iktatódik ki a baktériumban, amelyet az antibiotikum megcéloz. 

A rezisztens génekhez aztán könnyen hozzá lehet férni. A kórokozók 

egymás között kicserélhetik az ellenállóságot biztosító géneket (ezt hívjuk 

konjugációnak), vagy akár vírusokkal is átjuttathatják egymásba a 
szükséges genetikai információkat. Egyes baktériumok a környezetükből, 

szabadon is felvehetik a kívánt DNS-t. 

Mivel a kórokozók több rezisztenciagénhez hozzájuthatnak, több 
antibiotikummal szemben is ellenállóvá válhatnak. Ezeket hívjuk 

multirezisztens baktériumoknak. 

Az ilyen hatóanyagok előnye lenne, hogy azokkal szemben – mivel 
egyszerre gátolnak egy egész kölcsönhatási hálózatot – a baktériumok a 

hagyományos (egy célpontos) szerekhez képest sokkal nehezebben 

tudnának rezisztenciát kialakítani. 

Az említett SSB-kölcsönhatási mechanizmus eukariótákból (pl. emberből) 

teljesen hiányzik, az ezt gátló hatóanyagok tehát jó eséllyel nem okoznak 

majd nemkívánatos mellékhatásokat. 

(A cikk az MTA híre alapján készült.) 

A tudomány határai és az erkölcs 

Lovászy László 2017. 03. 07.  magyaridok.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök-pártelnök február elején megtartott, szokásos 
évértékelő beszédében – többek közt – a brexitre, Trumpra és az olasz 

választásokra utalva azt mondta, hogy a történelem kilépett a medréből, 

Francis Fukuyama híres mondására mintegy reflektálva-rácáfolva. (Mint 
ismeretes, a világhírű amerikai politológus szerint a liberális 

demokráciákkal véget ért a történelmi fejlődés.) Magyarország 

kormányfője szerint a történelem nemhogy nem ért véget, hanem 

http://mta.hu/tudomany_hirei/dns-hibajavitas-a-minoseg-ellenorzestol-az-uj-mechanizmusu-antibakterialis-szerekig-107449
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egyenesen egy újabb fordulatot vett. Az évértékelőjében többek közt a 

következőket mondta a miniszterelnök: „Itt dörömböl az ajtónkon a 
robottechnológia és a digitális forradalom, amely a gazdaság után elérte az 

élettudományok világát is. Nemcsak a gépek, a technológia és az 

ismeretanyag változik, de lassan kilétünk és emberi mibenlétünk 
megváltozásával is szembe kell néznünk. Határokat feszegetünk, ősi 

határvonalakat lépünk át, fajokat elválasztó határokat, élőlények és ember 

alkotta masinák közötti határvonalakat.” 

Mivel nem vagyok politológus vagy történész, hanem emberi jogi szakértő, 

ezért inkább egy teljesen más irányból közelíteném meg ezt a témát. 

Az általam felvetendő kérdéskör a következő évtizedeket fogja 
meghatározni, s benne hazánk sorsát, még ha nem érzékeljük is egyelőre 

azok közvetlen következményeit. Az ember, mint ahogy a mondás tartja, 

legkevésbé a jelent és a közelmúltat ismeri. Ennek ellenére két alapvető és 
egyben forradalmi változásra utalnék, amelyek napjainkban bontakoznak 

ki. Ezek a kihívások gyakorlatilag mindenféle akadály és kontroll nélkül 

erősödnek, amelyek végeredménye talán az lesz, hogy a Homo sapiens 
sapiens fejlődése is kilép a saját medréből, minden eddiginél drámaibb 

következményekkel. Az új lépcsőfokot a Homo habilis („ügyes ember”) 

alapján nevezhetnék akár Homo sapiens conrectusnak is, ami latinul a 

„fejlesztett ember”-t jelentheti. 

Mire alapozom ezt? A 2010-es évek nemcsak a hazai belpolitikában hoztak 

földrengésszerű változásokat, hanem a tudomány területén is, még ha nem 
is annyira látványosan, mint egy nagyarányú választási győzelem vagy egy 

sokakat megmozgató nyilvános esemény. Egy konkrét évet is mondanék, 

ami a történelem új korszakának a nyitányát jelentheti: 2012. 
Az egyik forradalmi esemény az volt, hogy a mesterséges intelligencia 

letette a névjegyét a fogyasztók széles tömegei előtt és mintegy kilépett a 

nyilvánosság elé, illetve a második fontos történés az embereket érintő 

génmódosítás terén bekövetkezett áttörés. 

Nézzük először a mesterséges intelligenciát! A reklám mellőzésével, de a 

piaci realitásokat tükrözve kell megemlíteni azt, hogy az amerikai 
székhelyű Apple, a világ legsikeresebb mobiltelefon-gyártója 2012-től 

valamennyi mobil eszközén elérhetővé tette a saját, mesterséges 

intelligencia alapú szolgáltatását, a Sirit. Ez a program alapvetően a 
telefontulajdonosok keresési tevékenységét könnyíti meg, illetve bizonyos 

asszisztensi feladatokat lát el (naptár és telefonhívások kezelése stb.), 

méghozzá hangalapú utasítások révén. 

Azóta gyakorlatilag nincs olyan telefongyártó vagy szoftverfejlesztő 

óriáscég, amelyik ne fektetne be százmilliókat a mesterséges intelligenciára 

épülő fejlesztésekbe. A legfrissebb hír szerint már az autóipar is 
milliárdokat fordít erre a területre, elősegítve az önvezető járművek 

terjedését. Csak az USA-ban három és fél millió teherautó- és kamionsofőr, 

valamint 600 ezernél is több buszsofőr van, így jelenleg beláthatatlan 

foglalkoztatáspolitikai következményekkel járhat a túl gyors automatizáció. 

Ugyanakkor a felturbózott számítási képességekkel felvértezett 

mesterséges intelligenciával olyan tudományos áttörések is várhatóak, 
amelyek eléréséhez az eddigi emberi erőforrásokkal akár több száz évnyi 

kísérletezgetésre lett volna szükség. Gyakorlatilag ez olyan, mintha 

ennyivel ugrottunk volna előre az időben a kutatási folyamatok tekintetében. 
Ezzel párhuzamosan nemcsak a tudás minősége, hanem annak rögzített 

mennyisége is exponenciálisan nő. Ráadásul ma már külön 

mesterségesintelligencia-program (konkrétan a mesterséges agy is 
fejlesztés alatt van) készíthető egy-egy problémára, jelentősen felgyorsítva 

a kutatási eredmények elérését. Sőt, az egyes kutatási eredmények további, 

eddig elképzelhetetlen területeken történő hasznosítását is segítheti a 
mesterséges agy. Vannak olyanok, akik szerint a XXI. században egy 

évtized alatt annyit fejlődhet a tudomány, mint a XX. században összesen. 

A környezetünket úgy alakíthatjuk, illetve küzdhetjük le a korábbi fizikai 
akadályokat (távolság, mennyiség, energia), ahogy akarjuk, legfeljebb a 

költségek szabhatnak ideiglenesen gátat. Ez minőségileg valóban egy új 

irány lesz a történelemben, hiszen az ember maga integrálódik egy 
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információtechnológiai rendszerbe, nem pedig az emberhez idomulnak a 

„buta” eszközök, mint ahogy eddig. Sőt, a becslések szerint akár 50 milliárd 
háztartási és személyes eszköz fog az internetre csatlakozni, és az emberi 

testbe ültethető implantátumok és egyéb, rehabilitációs célú eszközök még 

akár hatékonyabbá is tehetik a pótlásra került testrészeket, képességeket. 

Ez utóbbi mellett az „épek” se mehetnek el szó nélkül, hiszen a társadalmi 

mobilitást érintő kérdések merülhetnek fel. Mielőtt tiltakoznánk, hogy 

elfogadhatatlan lenne ilyen nagyfokú különbség ember és ember között, 
csak emlékeztetném a kedves olvasót arra, hogy ma is élnek vadonban élő, 

halászó-gyűjtögető, lándzsával vadászó törzsek, és az ő lemaradásuk a New 

York-i, okostelefonnal közlekedő és headsettel kommunikáló 

átlagemberhez képest már-már felfoghatatlanul nagy. 

A másik óriási esemény a biotechnológia területén következett be, szintén 

2012-ben: megalkották az úgynevezett CRISPR-technológiát, ami nem más, 
mint a génmódosítás új forradalmi módszere, a génsebészet olcsó svájci 

bicskája. Ezzel az eljárással ugyanis elérhetővé válik az, hogy a súlyos, 

élettel össze nem férő fogyatékosságok kiiktathatóak lesznek a 
gyermekvállaláskor, hiszen nemrég már 20 százalékos sikerrátával tudták 

az emberi genomot módosítani. Ennek köszönhetően – ahogy itt, a Magyar 

Időkben is megjelent, korábbi cikkemben is írtam a háromszülős bébikről 
– idén száznál is több, ily módon megmentett gyermek születhet meg ennek 

a megoldásnak köszönhetően világszerte. Azóta kijött már az ember-sertés 

hibrid embrió is, szervtranszplantációs célból. Ez azt jelenti, hogy az 
emberi faj a környezeten túlmenően már saját magát, önnön belső világát, 

felépítését is át tudja formálni. Nemrég egy osztrák kutatási eredmény azt 

igazolta, hogy a majmok fizikailag képesek lennének emberi beszédre is, 
csak az agyuk még nem elég fejlett ehhez. Csupán idő kérdése az, hogy 

beszélő majmok szülessenek. 

Mivel a nemzetközi jog nem ismeri az emberi faj definícióját, mint ahogy 
a családét sem, és az innovációban élenjáró országok egy jó része eleve 

nem is csatlakozott a különböző, egyes humángenetikai és emberi jogi 

egyezményekhez és megállapodásokhoz, illetve kevésbé rendelkeznek 

korlátozó jogszabályokkal, előírásokkal (USA, Egyesült Királyság, Kína), 

így ez a lehetőség nemcsak megnyitja, hanem gyakorlatilag egyenesen 

sejteti a Homo sapiens conrectus eljövetelének lehetőségét. 

Azt mondják, hogy a válság szó a kínai nyelvben két karakterből áll: az 

egyik a veszélyt, a másik pedig a lehetőséget jelenti. Ha azt nézzük, hogy a 
csúcstechnika hozzávetőlegesen húsz év (körülbelül annyi, amennyi a 

rendszerváltás óta eddig eltelt) alatt szokott lecsorogni a legalsóbb szintekre, 

akkor körülbelül van két évtizedünk ezt a veszélyt lényegében lehetőségre 
váltani. Ehhez azonban világos elvekre és erkölcsi célokra lesz szükség. Ez 

különösen a stratégiák definiálása terén lesz igaz, ahol nem tudjuk 

megkerülni azt, hogy mi az ember, mi az élet célja, és milyen határvonalak 
léteznek. Talán még egy új, nemzetközi egyezményre is szükség lehet. Egy 

ilyen egyezmény kidolgozása, elfogadása és ratifikációja is körülbelül 10-

15 év. 

Rajtunk áll, hogy az előttünk tornyosuló szökőárral szemben hogyan 

készülünk fel. 

A szerző ENSZ-szakértő, egyetemi oktató 

Világelső módszerrel vizsgálták a forgást 

biomolekuláris gépezetben az MTA kutatói 

Elsőként határozta meg a forgási sebességet egy forgómozgást végző 

fehérjekomplexben az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont egy 

munkacsoportja a komplex bármiféle módosítása nélkül, annak természetes 

környezetében. A fehérje nem csupán reagál a hangfrekvenciás elektromos 

jelekre, hanem az oszcilláló elektromos tér szinkronizálni is tudja az egyes 

fehérjék forgását, aminek pedig biotechnológiai jelentősége van. 

2017. 03. 27. http://mta.hu/tudomany_hirei 

http://mta.hu/tudomany_hirei
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A biomolekuláris gépezetek bonyolult, motorszerű működésük miatt a 

biológiai és biofizikai kutatások frontvonalában szerepelnek. Ezek közül is 
nagy kihívást jelent a kutatók számára az úgynevezett forgó enzimek 

családja, amelyben bizonyos alegységek rotordoménnek nevezett csoportja 

forgómozgást végez a fehérjekomplex többi alegységéhez képest. Ez a 
biomembránon keresztül történő ionmozgással is összefüggésben van. Az 

egyik legismertebb ilyen forgó enzim a sejtek központi energiaforrását, az 

adenozin-trifoszfátot (ATP) előállító ATP-szintetáz, amelynek vizsgálata 
során először merült fel a katalitikus forgó enzimműködés (amiért 

egyébként Paul D. Boyer és John E. Walker 1997-ben megosztott kémiai 

Nobel-díjat kapott). Ilyen biomolekuláris gépezetek esetén az egyik logikus 

alapkérdés, hogy milyen gyors a forgás, és hogyan függ külső tényezőktől. 

A kérdés megválaszolása kapcsán mostanáig csak olyan kísérletekről 

számolt be a szakirodalom, amelyekben a vizsgált forgó enzimet kiemelték 
természetes membránkörnyezetéből, és bizonyos részeit genetikailag, 

kémiailag, sőt legtöbbször mechanikailag is módosították, hogy a 

forgómozgás mikroszkópban közvetlenül vagy spektrométerben közvetve 

megfigyelhető és mérhető legyen. 

Csakhogy ezek a beavatkozások maguk is jelentősen módosítják a forgó 

enzim működését. Ezért az adatok nagy szórást mutatnak a 
szakirodalomban, és egyik forgó enzim esetében sincs adatunk arról, hogy 

milyen gyors a forgás egy natív, módosítatlan forgó enzimben, amikor az 

természetes környezetében van. 

 

A V-ATPáz ún. erősen csatolt forgó mechanizmusa. A rotor mindegyik c 

alegységéhez kötődik proton, amikor azok a membránlipidekkel 
érintkeznek. A protonok a c és a alegységek közötti, csak az egyik irányba 

nyitott hidrofil zsákokon keresztül érkeznek és távoznak a kötőhelyükről. 

A protonoknak a csatornában való mozgását a rotor forgása eredményezi, 
ami pedig az ATP hidrolíziséből létrejövő forgatónyomaték 

következménye. Az erős csatolás azt is jelenti, hogy ha a protonok kötődése 

vagy leválása (így a proton mozgása is) külsőleg blokkolódik, akkor a 

forgás és az ATP-bontás is leáll Ábra: Scientific Reports/Ferencz et al. 

Újszerű megoldás 

Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK) Biofizikai 
Intézetének egy munkacsoportja az eddigiektől merőben eltérően 

közelítette meg a kérdést. Eredményeikről a Nature lapcsoporthoz 

tartozó Scientific Reports online és szabad hozzáférésű (open access) 
folyóiratban számoltak be; a tanulmány március 27-én jelent meg. A 

munkacsoport irányítója Páli Tibor, az MTA doktora, az MTA SZBK 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1997/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1997/
http://www.nature.com/articles/srep45309
http://www.brc.hu/file/cv/bf_pali_tibor_hu.pdf
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tudományos tanácsadója, a Membrán Biofizika Kutatócsoport vezetője 

volt. 

„Az alapötletet az adta, hogy egy-egy adott forgó enzimben nemcsak a 

forgás és a kémiai reakciók mutatnak periodicitást, hanem minden 

bizonnyal a töltések mozgása is, mind a szállított, mind a fehérje saját 
töltései esetében” – mondta Páli Tibor az mta.hu-nak. Tehát ha egy ügyes 

elrendezésben elektródák segítségével oszcilláló elektromos tér hatásának 

tesznek ki egy forgó enzimet, akkor annak működésében a változásnak 
maximálisnak kell lennie akkor, amikor az elektromos tér periódusideje 

megegyezik az enzim legnagyobb töltésmozgásainak periódusidejével. 

Amennyiben pedig a működés követése a felhasznált kémiai anyagok 
változásának mérésével történik, akkor az effektus elvileg mérhető akár 

természetes membránban is, a forgó enzim bármiféle módosítása nélkül. 

A munkacsoport a vizsgálatokat a vakuoláris proton-ATPáz (V-ATPáz) 
forgó enzimen végezte. A V-ATPáz egy kulcsfontosságú enzim, egy 

biomembránbeli motorfehérje, ami ATP-t használ, és forgó mechanizmusa 

révén protont pumpál különféle sejtmembránonokon keresztül. A V-ATPáz 
minden sejtmaggal rendelkező sejtben előfordul. Fő funkciója a 

sejtszervecskékben és a sejtek közötti térben a citoplazmáétól eltérő 

hidrogénion- (proton) koncentráció (vagyis pH) fenntartásához szükséges 
aktív protontranszport. Bizonyos betegségekben megfigyelték a V-ATPáz 

normálistól eltérő működését is, például daganatok áttétképződése során, 

csontritkulásban vagy gyomorsavtúltengésben. 

A mintegy másfél évtizedig tartó kísérletsorozatban a mérési körülmények 

(membránizolálás, mintaelrendezés, hőmérséklet, alkalmazott feszültség, 

kémiai anyagok koncentrációja stb.) optimalizálása volt a legnehezebb – 
számolt be Páli Tibor. A másik ok, ami az effektus alapos körbejárását 

indokolta, hogy egy korábban soha nem látott, rezonanciaszerű csúcsot 

figyeltek meg az enzimaktivitásnak az elektromos tér frekvenciájától való 
függésében, amit az eddigi, az oszcilláló elektromos tér fehérjékre 

gyakorolt hatását leíró elmélettel nem lehetett értelmezni. Ennek a csúcsnak 

a frekvenciájából határozták meg a rotor forgási frekvenciáját, ami 13,2 ± 

0,5 Hz-nek adódott (standardizált mérési körülmények között). Egy 

modellel sikerült értelmezniük a rezonanciacsúcsot és a frekvenciafüggés 

határértékeit is. 

 

http://www.brc.hu/biophys_membrane_biophysics.php?change_lang=hu
http://www.brc.hu/biophys_membrane_biophysics.php?change_lang=hu
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A V-ATPáz protonszállításának és az oszcilláló elektromos tér fázisainak 

illeszkedése abban az esetben, amikor az oszcilláló tér frekvenciája 

megegyezik a rotor 60 fokos elfordulásának frekvenciájával.  

Felső panel: Protonkötés és -felszabadulás (vagyis szállítás) lehetséges, 

mert két szomszédos kötőhely a megfelelő hidrofil zsákokban van. 
Amennyiben az elektromos tér a „jó” irányba mutat, úgy segíti, különben 

akadályozza a protonszállítást s így az enzim működését is.  

Alsó panel: Protonkötés és -felszabadulás nem lehetséges, mert nincs 
kötőhely a hidrofil zsákokban. Ebben a forgási fázisban az elektromos 

térnek nincs hatása a protonszállításra, akkor sem, ha „rossz” irányba mutat.

 Ábra: Scientific Reports/Ferencz et al. 

A közleményhez csatolt egyszerű és szemléletes animációk illusztrálják a 

V-ATPáz forgó mechanizmusát, azon belül az ATP-kötés, az ADP és 

inorganikus foszfát felszabadulása, a protonkötés, -felszabadulás és -
szállítás időzítését a rotor forgása során, eltérő feltételek között. Ezek a 

következők: 

• normál működés, amikor bőven van ATP; az animáció végén látható 

egy specifikus gátlóanyag hatása is (1. videó) 

• lassú működés alacsony ATP-koncentráció miatt (2. videó). 

A V-ATPáz rotorjának forgása és a proton mozgása olyan, szinuszosan 

oszcilláló elektromos tér hatása alatt, amelynek frekvenciája 

• egyezik a rotorforgás lépéseinek frekvenciájával (3. videó) 

• fele a rotorforgás lépései természetes frekvenciájának (4. videó) 

• kétszerese a rotorforgás lépései természetes frekvenciájának (5. 

videó). 

Izgalmas alap- és alkalmazott kutatási kérdések 

Az eredményekből az is következik, hogy a hangfrekvenciás oszcilláló 

elektromos tér képes szinkronizálni a biomembránban azonos irányban álló 
V-ATPáz enzimek forgását és katalitikus működését. Ez pedig előrevetíti 

annak lehetőségét, hogy ilyen módon akár kémiai, elektromos és 

mechanikai oszcillációk idézhetők elő sejtekben is. Továbbá – mivel az 
alkalmazottnál nagyobb elektromos terek is előfordulnak sejtekben – ilyen 

csatolt oszcillációk külső elektromos tér nélkül, természetes módon is 

előfordulhatnak. Ezek a következtetések új, izgalmas alapkutatási 
kérdéseket vetnek fel, de például a biotechnológiai alkalmazással 

kapcsolatban is új lehetőségek nyílnak. „Különösen büszke vagyok arra, 

hogy a munkát az ötlet megszületésétől a kísérleteken és adatkiértékelésen 
át a publikálásig az MTA SZBK Biofizikai Intézet dolgozóiból 

szerveződött csapat végezte Szegeden, és a projektet kizárólag hazai 

pályázatokból finanszíroztuk” – mondta Páli Tibor. 

A kutatócsoport-vezető tájékoztatása szerint a projekt több új irányán is 

elkezdtek dolgozni az MTA SZBK Biofizikai Intézetének Membrán 

Biofizika Kutatócsoportjában. Elsősorban továbbra is a V-ATPázzal 
foglalkoznak, de a cikkben leírt módszerük valószínűleg más ionmozgató 

enzimek esetén is alkalmazható. Az új irányok közül a laikusok számára 

talán a legérdekesebb, hogy olyan komplex elektromos jeleknek a 
fehérjékre gyakorolt hatását is tanulmányozzák a hangfrekvenciás 

frekvenciasávban, mint amilyen például a zenelejátszás közben a 

hangszóróba, fejhallgatóba, majd onnan a fülünkbe jutó hullámformák. 

Ezekről az eredményeikről az idén várható újabb közleményük. 

További információ: Páli Tibor MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

tudományos tanácsadó tpali@brc.hu  +36-62-599603 

A tüdő ismeretlen funkciójára derült fény 

ORIGO 2017.03.24.  

http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2017/170327/srep45309/extref/srep45309-s1.mov
http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2017/170327/srep45309/extref/srep45309-s2.mov
http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2017/170327/srep45309/extref/srep45309-s3.mov
http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2017/170327/srep45309/extref/srep45309-s4.mov
http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2017/170327/srep45309/extref/srep45309-s5.mov
http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2017/170327/srep45309/extref/srep45309-s5.mov
mailto:tpali@brc.hu%C2%A0
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A kutatók azt találták, hogy a tüdőnek sokkal összetettebb a szerepe a 

szervezet működtetésében, mint azt idáig bárki is gondolta: nem 

csupán légzőszerv, hanem kulcsszerepet játszik a vérképzésben is. 

A kutatók egérkísérletek során tették a váratlan felfedezést. Kiderült, hogy 

a rágcsálók légzőszervében hatalmas mennyiségű, óránként 10 millió 
vérlemezke (trombocita) állítódik elő, ez pedig szembemegy azzal a 

korábbi elképzeléssel, hogy a vér minden sejtes eleme a csontvelőből ered 

– írja a Science Alert tudományos portál. 

A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kutatói azt is kiderítették, hogy a 

csontvelőhöz hasonlóan a tüdőben is találhatóak vérképző őssejtek, ezek 

alakulnak át később trombocitákká. A Nature magazinban megjelent 
tanulmányt jegyző egyik kutató, Mark R. Looney szerint az egerekkel 

kapcsolatos megfigyeléseik alapján erősen arra lehet következtetni, hogy 

az emberek légzőszerve is fontos szerepet kap a trombociták előállításában. 

Korábbi kutatások során már sikerült a tüdőben megakariocitákat találni. 

Ezeknek a nagyobb sejteknek a töredékei a vérlemezkék. 

A tudósok most azt állapították meg, hogy a tüdő megakariocitái nemcsak 
korlátozott mennyiségben járulnak hozzá a trombociták termeléséhez, 

hanem ezek szolgáltatják az ereinkben cirkuláló vérlemezkék nagy részét.  

Hogyan tették a felfedezést? 

A kutatók az egerek génállományát úgy módosították, hogy az egy 

bizonyos proteint, úgynevezett zölden fluoreszkáló fehérjét (GFP) 

termeljen. Ennek következtében a vérlemezkék zölden kezdtek világítani, 

így valós időben nyomon lehetett követni forrásukat és útjukat a 

véráramban. 

A világító sejtes elemeknek köszönhetően a szakértők azt vették észre, 
hogy hatalmas mennyiségben voltak jelen megakariociták a tüdő 

szöveteiben. Erre senki sem számított, így a kutatók tovább folytatták a 

vizsgálatokat. Mivel az egerek tüdejében több mint 10 millió trombocita 

állítódik elő óránként, a testben jelenlévő összes vérlemezke fele a 

légzőszervből származik. 

 

Forrás: Origo 

További megfigyelések arra is rávilágítottak, hogy a rejtett vérképző 
őssejtek és megakariocita progenitor sejtek (amikből a megakariociták és a 

vörösvérsejtek lesznek) a tüdőszöveteken kívül helyezkednek el.Amikor a 

tudósok végigkövették a megakariociták teljes életciklusát, kiderült, hogy 
azok a csontvelőből utaztak a tüdőbe, hogy ott vérlemezkéket kezdjenek 

„gyártani".  

Miért kell a megakariocitáknak a tüdőbe jutniuk? 

Ezt a kutatók sem értik jelenleg, de elméletek vannak. Az egyik elképzelés, 

hogy a tüdőben a véráramlás hatásai vagy egy eddig felfedezetlen 

molekuláris jel miatt ideális körülmények jönnek létre a trombociták 

termelődéséhez. 

http://www.sciencealert.com/an-unexpected-new-lung-function-has-been-discovered-and-it-could-disrupt-decades-of-scientific-thought
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Mire használhatóak fel az új eredmények? 

A tanulmány szerzői azt is ki szerették volna deríteni, hogy az új 
eredmények segítségével lehet-e eredményesen kezelni olyan betegségeket, 

mint a tüdőgyulladás vagy a vérzékenység. Ezért alacsony 

trombocitaszámú egerekbe ültettek olyan tüdőket, amikben a megakariocita 
progenitor sejtek zölden világítottak. A transzplantációnak köszönhetően a 

beteg egerekben a vérlemezkeszám hamarosan elérte a normális értéket. 

Ez után olyan egereken is elvégezték az operációt, amelyeknek a 
csontvelőjében egyáltalán nem állítódott elő vérképző őssejt. Esetükben a 

beültetett tüdő fluoreszkáló sejtjei a csontvelőbe jutottak, ahol nem csupán 

vérlemezke, hanem más vérösszetevők, például B-sejtek, T-sejtek és 

neutrofil granulociták keletkezéséhez is hozzájárultak. 

Ez mind biztatónak hangzik, de a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a 

rágcsálóknál elvégzett vizsgálatokat embereknél is meg kell ismételni, 

hogy igazolva legyen, a mi tüdőnknek is van ilyenfajta rejtett funkciója. 

Visszafiatalító tablettákat tesztelnek 

embereken a NASA-nak 

PESTHY GÁBOR 2017.03.25. origo.hu 

Az ausztráliai Új-dél-walesi Egyetem kutatóinak felfedezése egy olyan 

forradalmi gyógyszer kifejlesztéséhez vezethet, amely ténylegesen 

visszafordítaná az öregedést, jobbá tenné a DNS-hibajavítást, és akár 

még a NASA-nak is segítene, hogy űrhajósokat juttasson a Marsra. 

A kutatók a Science legújabb számában jelentették be, hogy sikerült 

meghatározniuk annak a molekuláris folyamatnak az egyik 

kulcsfontosságú lépését, amely lehetővé teszi a károsodott DNS javítását a 
sejt számára. Egereken végzett kísérleteik arra utalnak, hogy létezhet 

kezelés az életkor és a sugárzás által károsított DNS helyreállítására. 

Ez a lehetőség annyira ígéretes, hogy felkeltette a NASA figyelmét is. Az 

ottani szakemberek abban bíznak, hogy a kezelés segíthet az emberes Mars-

küldetés megvalósításában, olvasható az UNSW egyetem közleményében.  

 

Forrás: Origo 

http://dx.doi.org/10.1126/science.aad8242
https://youtu.be/ZRE9X5XGoxA
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A DNS-javítás képessége a korral romlik 

Noha sejtjeink veleszületett tulajdonsága, hogy képesek megjavítani a 
DNS-károsodást – ami folyamatosan előfordul például, amikor a napra 

megyünk –, ez a képesség romlik az életkorral. Az ausztrál kutatók 

felfedezték, hogy a NAD+ nevű anyagcseretermék, amely természetesen 
előfordul minden sejtünkben, kulcsszerepet játszik a DNS-javítást 

szabályozó fehérje-fehérje kölcsönhatások regulátoraként. 

Az egereket NMN nevű NAD+ prekurzorral vagy gyorsítóval („booster") 
kezelve javult a sejtek azon képessége, hogy kijavítsák a sugárzás vagy az 

előrehaladott életkor okozta DNS-károsodásokat. 

Hamarosan kezdődnek az emberi próbák 

„Nem több, mint egyhetes kezelés után az öreg egerek sejtjei 

megkülönböztethetetlenek voltak a fiatal egerekéitől" – mondta a cikk 

vezető szerzője, David Sinclair professzor.  

A tervek szerint hat hónapon belül elkezdődnek az NMN-terápia emberi 

próbái.  

„Most állunk a legközelebb ahhoz, hogy biztonságos és hatékony 
öregedésgátló szerhez jussunk, ami talán alig három-öt éven belül a piacra 

kerülhet, ha a próbák jól sikerülnek" – mondta Sinclair. 

Mit jelent mindez a NASA-nak és a többi embernek? 

A munka a NASA érdeklődését is felkeltette, hiszen nekik meg kell 

birkózniuk azzal a kihívással, hogy megőrizzék az asztronauták egészségét 

a négyéves marsi út folyamán.  

 

Mars-utazás Forrás: NASA 

Az űrhajósok még rövid küldetéseken is gyorsult öregedést élhetnek meg a 

kozmikus sugárzás miatt, izomgyengeségtől, memóriavesztéstől és más 
tünetektől szenvedhetnek a hazatérés után. Egy marsi utazás esetén a 

helyzet még ennél is sokkal rosszabb lenne. Az űrhajósok sejtjeinek 5 

százaléka elpusztulna, és a rák kialakulásának kockázata közelítene a 100 

százalékhoz.  

Sinclair professzor és UNSW-s kollégája, Lindsay Wu tavaly decemberben 

megnyerték a NASA iTech versenyét. Egy biológiai problémára hoztunk 

megoldást, és 300 nevező közül ez nyerte a versenyt" – mondta Wu. 

A kozmikus sugárzás nemcsak az űrhajósoknak okoz gondot. Egy London-

Szingapúr-Melbourne repülőúton például majdnem annyi sugárzás ér 

minket, amennyi egy mellkasröntgenkor.  

Elméletben ugyanaz a kezelés enyhíteni tudná a gyakran repülők DNS-

károsodásának bármely hatását. A másik csoport, amely hasznot húzhat a 
munkából, a gyermekkori rákok túlélői. A gyermekkori rákbetegségek 

túlélőinek 96 százaléka krónikus betegségekben szenved 45 éves korára, 

mondta Wu. Ezek közé tartozik a 2-es típusú diabétesz, az Alzheimer-kór 

és az eredeti rákhoz nem kapcsolódó rákok.  
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„Mindez ráadásul gyorsult öregedéssel társul, ami végzetes lehet" – 

folytatta Wu. Nagyon jó lenne kezdeni valamit ezzel, és úgy gondoljuk, 

hogy erre megfelelő a molekulánk."   

Öregedésgátló pirulák a láthatáron 

Az elmúlt négy évben Sinclair és Wu azon dolgozott, hogy a NMN-ből 
gyógyszer-hatóanyagot készítsen. Az emberi próbák idén kezdődnek a 

bostoni Brigham and Women's Hospitalban.  

 

Új pirulák a láthatáron Forrás: Thinkstock 

A NAD+-szal és az NMN-nel kapcsolatos felfedezések lendületet adtak az 

UNSW öregedéskutatási laboratóriumában folyó izgalmas munkának. 

Számos fehérje és más molekula kölcsönhatását és öregedésben betöltött 

szerepét vizsgálták meg.  

Azt is megállapították, hogy a NAD+ hasznos lehet az öregkori betegségek, 
a női terméketlenség, valamint a kemoterápia mellékhatásainak 

kezelésében.   

2003-ban Sinclair professzor kapcsolatot tárt fel a SIRT1 öregedésgátló 

enzim és a rezveratrol (a kis mennyiségben a vörösborban is előforduló 
molekula) között. „Míg a rezveratrol csupán a SIRT1-et aktiválja, addig a 

NAD+ előanyag mind a hét szirtuint (SIRT1-7) aktiválja, és ezért még 

nagyobb hatásának kell lennie az egészségre és az élettartamra" – mondta 

Sinclair.  

Ezt még biztosan nem tudta a bennünk élő 

baktériumokról 

Brownie  2017. március 11., divany.hu 

Mikrobiomunk - amelynek része a bélflóra - velünk együtt fejlődik, 
befolyásolja anyagcserénket, élettanunkat, immunrendszerünk 

funkcióit, hangulatunkat, a betegségekre való hajlamunkat és még egy 

rakás olyan összetett folyamatot, mint az emlékezet vagy a tanulás. Nem 

véletlenül szánnak a tudósok annyi időt, energiát és pénzt a kutatásba. És 

nem is hiába: a tavalyi év különösen termékenynek bizonyult ezen a 

területen, ugyanis a kutatók kezdik megérteni az összefüggéseket bizonyos 

baktériumok és egészségügyi állapotok között. 

A Scientific American is beszámolt arról a nemzetközi konferenciáról, 

amelyen az orvostudomány, az immunológia és a mikrobiológia vezető 
szakemberei nyilvánosságra hozták legújabb felfedezéseiket a gazda-

mikroorganizmus kölcsönhatásokról. Összegyűjtöttük a legfontosabb 

eredményeket. 

Mit kell tudni a mikrobiomról? 

A mikrobiom azon mikrobák összessége, amelyek velünk, bennünk, 

rajtunk élnek, táplálnak, védenek és időnként kihasználnak minket. Az 
emberi szervezetben a sejtekből összeállt szövetek közös ökoszisztémát 

alkotnak a bennünk élő mikrobákkal, azaz a mikrobiommal. Az ide tartozó 

baktériumok, vírusok, gombák részt vesznek az emberi szervezet 

http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Feletmod%2F2016%2F06%2F14%2Ffogyani_akar_ezeket_mindenkeppen_tudnia_kell_az_anyagcsere_felturbozasarol%2F
http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Feletmod%2F2015%2F05%2F18%2Fnem_birja_a_pollent_egyen_tobb_jo_bakteriumot%2F
http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Feletmod%2F2015%2F05%2F18%2Fnem_birja_a_pollent_egyen_tobb_jo_bakteriumot%2F
http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Fego%2F2016%2F02%2F20%2Fa_bennunk_elo_bacilusok_befolyasoljak_a_hangulatunkat%2F
http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Fego%2F2017%2F02%2F06%2F6_erdekes_teny_amit_mostanaban_tudtunk_meg_az_emlekezesrol%2F
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integritását biztosító határok védelmében, nélkülözhetetlen anyagokat 

állítanak elő és megakadályozzák idegen (és betegségeket okozó) 

mikroorganizmusok tartós megtelepedését. 

Amit pedig bélflóraként emlegetünk, az az emberi (és állati) 

emésztőrendszerben élő mikroorganizmusok együttese, ami a 
mikrobiomunk legnagyobb részét alkotja. Ebben a kontextusban „bél”-en a 

teljes emésztőrendszert értjük, a „flóra” pedig a „ mikrobióta”, „mikroflóra” 

és a „mikrobiom” szinonimája. 

A mikrobiom annyira egyedi és személyre szabott, hogy az eltérés az 

ujjlenyomathoz hasonló azonosításra is alkalmas lehet. A különbség az, 

hogy a mikrobiom gyorsan változhat, ha az ember új környezetbe kerül 
vagy antibiotikumot kap, és többnyire visszaváltozik, amikor az utazó 

hazaérkezik vagy a kúra véget ér. Nem mond ellent a nagy változatosságnak, 

hogy 2011-ben heidelbergi mikrobiológus kutatók három fő béltípust 
azonosítottak annak alapján, hogy melyik baktériumcsalád alkotja a benti 

flóra többségét. Ezek a típusok megtalálhatóak mindegyik földrészen, és 

egyelőre nem értik, hogy milyen tényezők okozzák a kialakulásukat. 

Forrás: Wikipedia 

Egyedi bélflórához személyre szabott étrend dukál 

A mikrobiom genetikai és immunjelek formájában gyűjt információkat a 
gazdaszervezettől, amit olyan környezeti tényezők befolyásolnak, mint az 

életmódunk, az étrendünk vagy a higiéniánk. Egyre több kutatási eredmény 

utal arra, hogy ezeknek a jeleknek a megzavarása az egerek és az ember 

szervezetében diszbiózishoz vezet, vagyis felborul a gazdaszervezettel 

szimbiózisban élő baktériumok egyensúlya, ami különböző betegségeket 

vált ki. A tudósok számára a legnagyobb kihívás az, hogy megfejtsék a 
mikrobiom valamennyi kölcsönhatásának molekuláris alapjait annak 

érdekében, hogy személyre szabott gyógyszereket és étrendet lehessen 

összeállítani mindenkinek. 

 

Az izraeli Weizman Tudományos Intézet két munkatársa, 
Eran Segal és Eran Elina öt éve indított útjára egy személyre szabott 

táplálkozási projektet. A nagyszabású online kezdeményezés célja az volt, 

hogy feltárják azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják vércukorszint a 
különböző ételek viszonyát. A tanulmányba több mint 500 felnőttet vontak 

be, akiknek összesen kb. 50 ezer étkezését elemezték és mintegy kétmillió 

glükózszintmérést is ellenőriztek. Eddigi eredményeik azt sugallják, hogy 
szervezetünknek az ételekre adott reakciói egyénileg eltérnek, ehhez pedig 

az étrendünknek is alkalmazkodnia kell. A szakértők szerint tehát nem lehet 

emberek csoportjaira ráhúzni egy adott diétát, a megoldás ennél jóval 

összetettebb. 

“Beleink mikrobiomja sokkal egyedülállóbb mint gondoltuk. Hosszú távú 

kutatásaink során személyre szabott táplálkozási ajánlásokat igyekszünk 
kifejleszteni az elhízás és a cukorbetegség megelőzése érdekében. A 

világon 78 millió felnőtt számít elhízottnak, a 2-es típusú diabétesz pedig 

kb. kétmilliárd embert érint, így az emberi történelem legelterjedtebb 
egészségügyi problémái. A legfontosabb dolgunk tehát a fokozatos átállás 

lesz a mikrobiom összetételének, valamint a különböző betegségek 



Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 4. szám 

  

 

 

18. oldal 

leírásáról az ok-okozati összefüggések feltárására“ - nyilatkozta a tokiói 

konferencián Elinav. 

Eljött a probiotikumok új hajnala 

Régóta az az elképzelés uralja ezt a kutatás területet, hogy 

a probiotikumok hatása törzsspecifikus. Ez az álláspont azonban egyre 
inkább megdőlni látszik, ugyanis egyre több vizsgálat mutat rá arra, hogy 

az élő mikrobák jótékony hatásai a baktériumok szélesebb rétegeinek (fajok 

és nemzetségek), mintsem egyetlen törzsnek tulajdoníthatók. Több mint 25 
év tapasztalattal a háta mögött, Dr. Mary Ellen Sanders, a Dairy & Food 

Culture Technologies tanácsadója felhívta a figyelmet egy 2012-es 

metaanalízis eredményeire, amelyben a szakértők a probiotikumoknak az 
emésztőszervi betegségekre tett hatásait vizsgálták. Az elemzésekbe 158 

tanulmányt és több mint 10 ezer beteget vontak be, és valamennyi betegség 

esetében a probiotikumok kedvező hatását figyelték meg. A lefőbb kérdés 
tehát az, hogy a probiotikus baktériumok segítségével visszaállítható- e a 

mikrobióta egyensúlya, vagyis gyógyíthatók-e a diszbiózis okozta 

betegségek? 

Nagy esély van rá 

“A bakteriocinek és bakteriofágok nagy népszerűségnek örvendenek - 

köszönhetően annak, hogy specifikus kórokozókat céloznak meg” - állítja 
Dr. Colin Hill, a Cork Egyetem mikrobiológus professzora. Kísérletek 

során kimutatták például, hogy az L.salivarius UCC118 nevű 

baktériumtörzs megvédi az egereket a Listeria monocytogene élősködő 
okozta fertőzéssel, a liszteriózissal szemben. Ez a felfedezés pedig azért 

reménykeltő, mert esélyes, hogy a mikrobióta manipulálásával más 

fertőzésekkel szemben is megvédhetők a gazdasejtek. Hill és munkatársai 
szerint a bakteriocinek a mezőgazdaságban is igen fontos szerepet 

tölthetnek be. Az egyik tanulmány kimutatta, hogy a tőgygyulladással 

fertőzött marhák tejmirigyeibe kerülő bakteriocintermelő törzsek hatására 
három napon belül meggyógyultak a beteg állatok. Hill azt is kiemelte, 

hogy bár az antibiotikumkezelés során és után termelt tej emberi 

fogyasztásra alkalmatlan, a bakteriocinek segítségével ez a probléma is 

kiküszöbölhető. 

A kórokozók, a mikrobióta és a gazdasejtek közötti kommunikácó 

A gasztrointesztinális baktériumok úgynevezett öninduktorok 

(hormonokhoz hasonló vegyületek) termelésével kommunikálnak 
egymással. Ezek a vegyületek képezik a sejtek közötti jelátvivő rendszer 

alapját, ami biztosítja a kórokozó baktériumok számára a biológiai életteret. 

Dr. Vanessa Sperandino, a Texasi Egyetem munkatársa bemutatta a 
konferencián legújabb felfedezéseit arról, hogy ezeket a szofisztikált 

jelátvivő rendszereket hogyan lehetne dekódolni ahhoz, hogy jobban 

megértsük a patogének, a mikrobióta és a gazdasejtek közötti 

kommunikációt. 

A stresszhelyzetben aktiválódó és a szervezet “küzdj vagy menekülj” 

üzemmódba kapcsolásában központi szerepet játszó epinefrin és a 
norepinefrin hormonokról kimutatták már, hogy nagy hatásuk van a 

gasztrointesztinális funkciókra; és a szakember szerint a patogén 

baktériumok kihasználják ezeket a jeleket arra, hogy szabályozzák saját 
fertőzőképességüket. Sőt a cukorforrásokat is képesek a saját javukra 

fordítják ezek a lények: Sperandino és munkatársai vizsgálataik során 

levezették, hogy a hasmenéses fertőzések kialakulásáért felelős 
enterohaemorrhagiás Escherichia coli (EHEC) hasznosítja a fukóz nevű 

cukrot, hogy módosítsa saját fertőzőképességét és anyagcseréjét. További 

vizsgálatokra van azonban szükség, hogy kiderüljön, molekuláris szinten 
pontosan hogyan is zajlanak ezek a mechanizmusok, és hogy az új 

felfedezések miképpen járulhatnak hozzá további antimikrobiális stratégiák 

kifejlesztéséhez - legyen szó újabb probiotikumokról, prebiotikumokról, 

vakcinákról vagy antibiotikumokról - írja a Science American.  

http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdivany.hu%2Feletmod%2F2015%2F05%2F18%2Fnem_birja_a_pollent_egyen_tobb_jo_bakteriumot%2F
http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnature%2Fjournal%2Fv492%2Fn7427%2Ffull%2Fnature11623.html
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Mi a helyzet az újszülöttek bélflórájával? 

Születéskor a bélrendszer még steril, azaz baktérium nem található benne, 
csak később, a szoptatás révén, a különböző tárgyak szájba vételével, illetve 

a belégzések során alakul ki a bélflóra. Ahogy a baktériumok elkezdik 

meghódítani az emésztőrendszerünket, szép lassan egyedi mikrobiális 
ökoszisztémává fejlődnek. Arra már fény derült, hogy elsőként a 

bifidobaktériumok telepednek meg az emberi bélrendszerben, az azonban 

sokáig rejtély maradt, hogy ez pontosan hogyan is történik. 

Egy, a Nature Communications című szaklapban tavaly 

megjelent tanulmányból azonban kiderül, hogy a fukozil-laktóz, az 

anyatejben lévő egyik szénhidrát központi szerepet játszik a 
bifidobaktériumok kolonizációjában. A születést követő első hónap alatt a 

mikrobióta összetételében történő változások megfigyelése során, valamint 

genomikus elemzésekkel a kutatók azonosítottak egy bakteriális gént, 
aminek köze van a fukozil-laktóznak a bakteriális sejtekbe való 

felvételéhez. Ez az első olyan eredmény, ami arra utal, hogy egyetlen 

bakteriális gén is befolyásolhatja a bélflóra összetételét és a felfedezés új 

utakat nyithat csecsemőket célzó probiotikumok kifejlesztésében - 

elősegítve ezzel a porontyok egészséges bélflóráját. 

A fű, amitől nem lehet betépni 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2017.03.19. index.hu 

A magas CBD (kannabidiol) tartalmú orvosi marihuánában nincs 

pszichoaktív hatóanyag, mégis életmentő terápiás szereket lehet 

készíteni belőle. De hiába, hogy nem lehet visszaélni vele, a kutatása 

erősen akadályozva van. 

A Washington Post tavaly decemberben írta meg Jackson Leyden történetét. 

Leyden 2011-ben még csak nyolcéves volt, amikor először kapott 
epilepsziás rohamot. Ezek később rendszeresen megismétlődtek, akár 

naponta többször is. Két év alatt több mint ötven rohama volt; ezalatt ötször 

került kórházba, és húsz különböző orvoshoz vitték el. Semmi sem használt. 

Így ment ez 2014-ig, amikor Leyden szülei úgy döntöttek, 

megpróbálkoznak az orvosi marihuánával. Addigra Leydennek havonta 

körülbelül kétszáz epilepsziás rohama volt. Miután elkezdte használni a 
cseppfolyós, spray formájában beadagolható kannabinoid-kivonatot, 

http://dex.hu/x.php?id=divany_eletmod_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%3FDb%3Dpubmed%26Cmd%3DShowDetailView%26TermToSearch%3D27340092
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/a-powerful-new-form-of-medical-marijuana-without-the-high/2016/12/29/81bbf7c0-b5b2-11e6-b8df-600bd9d38a02_story.html?utm_term=.6239a014ea1f
http://www.leafscience.com/2015/10/23/cannabinoids/
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Leyden rohamainak száma nagyságrendekkel csökkent. Nem szűntek meg, 

de ezek kevésbé súlyosak, és hetente legfeljebb egyszer-kétszer törnek rá. 

Leyden ma 13 éves. A betegsége miatt nem járhatott iskolába, és kimaradt 

egy osztályt, de már visszatért. Nem szed gyógyszereket, csak a 

gyógyhatású marihuánát. Sportolhat, kirándulhat – normális életet élhet. 

 

Fotó: Filippo Monteforte / AFP 

A legújabb kutatások szerint a marihuána igen potens gyógyhatású szer 
lehet, de komoly problémát jelent, hogy a használatát könnyű összemosni 

a rekreációs célú szerfogyasztással, hétköznapi nevén a betépéssel. Könnyű 

vele visszaélni, akárcsak a barbiturátokkal. 

Csakhogy a marihuána, amit Leyden kapott, egy különleges fajta: igen 

magas a kannabidiol-tartalma (CBD), viszont alig van benne tetrahidro-

kannabinol (THC), ami a marihuána pszichoaktív komponense. 

Gyógyszer, nem kábítószer 

A marihuánában körülbelül hatvanféle kannabinoid – a kannabinoid 
receptorokra ható vegyület – található. Akik csak a kellemes betépettség 

érzése miatt szívnak füvet, azok a THC-re utaznak: ennek van 

tudatmódosító hatása. A THC is reakcióba lép a szervezet megfelelő 

receptoraival, akárcsak a CBD, de ez utóbbi nem pszichoaktív vegyület. 

Vagyis ettől a fűtől nem lehet betépni, de életmentő gyógyszer készülhet 

belőle. 

A CBD-nek elsősorban nem érezhető, hanem kimutatható hatása van. 

Feljegyezték, hogy szorongáscsökkentő, görcsoldó, csökkenti a hányingert 

és az émelygést, javítja az alvás minőségét, és még a rákos sejtek 
elburjánzását is gátolja. És, mint a legújabb kutatások mutatják, 

kezelhetővé tesz olyan betegségeket, mint a gyerekkori epilepszia. 

A gyógyszerkutatásban ez nagy előrelépés lehetne, mert a magas CBD és 
csökkentett THC tartalmú marihuánával nem lehet visszaélni. Nincs 

pszichoaktív hatása, tehát nem lehet betépni tőle. Ez elháríthatná a jogi és 

etikai aggályokat a kutatás elől. Igen, vannak ilyenek is; még mindig egy 
illegális kábítószerről van szó, aminek a kutatása szigorú törvényi 

szabályozás mellett zajlik. 

Szigorított őrizet 

Dr. Pacher Pál, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet külső 

tudományos tanácsadója, a Semmelweis Egyetem díszdoktora, aki jelenleg 

a National Institutes of Health egyik legidézettebb kutatójaként maga is 
foglalkozik a marihuána összetevőinek kutatásával, részletesen elmesélte, 

hogy milyen akadályok és nehézségek állnak a klinikai vizsgálatok útjába. 

A törvény betűje – legalábbis az Egyesült Államokban – nem tesz 

különbséget hatóanyag és hatóanyag között. Pacher szerint a kannabidiol 

kutatását némileg megkönnyíti, hogy az FDA, az amerikai Élelmiszer- és 

Gyógyszerügyi Hatóság megengedőbb, ha ritka betegségeket gyógyító 

készítményről van szó. 

Csakhogy a marihuánában körülbelül hatvanféle kannabinoid található. 

Ezek a vegyületek különbözőképpen hatnak a szervezet úgynevezett 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpatikapedia.hu%2Fbarbiturat
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdrogriporter.blog.hu%2F2015%2F04%2F27%2Fkannabidiol_a_gyogyaszatban_kerdesek_es_valaszok
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdrogriporter.blog.hu%2F2015%2F04%2F27%2Fkannabidiol_a_gyogyaszatban_kerdesek_es_valaszok
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kannabinoid receptoraira, vagy azoktól teljesen függetlenül fejtik ki 

biológiai hatásaikat. Alegtöbb, a CBD-hez hasonlólan nem is pszichoaktív. 
Ennek ellenére a Drug Enforcement Administration (DEA) mindegyikre a 

„kábítószer” gyűjtőfogalmat használja, és első osztályú (Schedule 1) 

drogként kezeli, akárcsak a heroint. A klinikai vizsgálatokhoz használt 
szereket kamerákkal őrzött széfekben tartják, és minden felhasznált 

milligrammal el kell számolni. 

 

Fotó: Brendan Smialowski / AFP 

Ilyen feltételek mellett zajlik a tudományos alapkutatás is. Szerencsére a 

kannabidiollal folytatott első klinikai tanulmányok eredményei ígéretesek 

a gyermekkori epilepszia más szerekkel nem kezelhető ritka formáiban, 

mint amilyen a Dravet- vagy a Lennox-Gastaud-szindróma. 

Csak sejtik, hogy mi mindenre lehet jó 

A CBD pontos működési mechanizmusát még mindig nem sikerült feltárni, 
pedig a Nobel-díjas biokémikus, Julius Axelrod már a kilencvenes években 

felismerte, hogy sejtkárosodás-modellekben vizsgálva a a CBD hatékony 

antioxidáns. Ezután már feltételezték, hogy a CBD-nek egyéb élettani 
hatása is lehet. Pozitív eredménnyel tesztelték cukorbetegség és autoimmun 

betegségek modelljeiben. A gyulladásgátló hatását is kimutatták. Más 

tanulmányok szerint a skizofréniára, a szorongás, illetve szív- és 
érrendszeri zavarok kezelésére is alkalmas lehetne. Az állatkísérletek 

alapján visszafogja bizonyos tumorok növekedését is. Egy izraeli vizsgálat 

szerint a csontvelő-átültetésnél csökkenti a kilökődés gyakoriságát. Sajnos 
a CBD-vizsgálatok szerteágazó állatkísérleteinek eredményeit nehéz és 

költséges lenne klinikai vizsgálatokkal is alátámasztani, így jelenleg az 

antiepileptikus tulajdonságait próbálják vizsgálni. 

Eközben az amerikai legális drog-piacon teljes a káosz. 

A szigorú gyógyszerügyi és szövetségi szabályozás ellenére a legálisan 

árusítható orvosi fűnek óriási piaca van az Egyesült Államokban. Legalább 
húsz tagállamban kapható – például Washingtonban, ahol Leyden is él. Az 

árusítást másként szabályozza az állami (state law), mint a szövetségi 

(federal law) törvény, így ebből is adódhatnak problémák. Mégis, mivel 
viszonylag könnyű termesztési és tenyésztési engedélyt szerezni, sokan 

belevágnak. Népszerűk az ezzel foglalkozó workshopok is. Pacher szerint 

a tudományos konferenciákon 300-400 résztvevő van, míg a 
forgalmazással kapcsolatos rendezvényeken több ezren: ügyvédek, 

jogászok, orvosok és érdeklődők, akik mind a marihuánatenyésztésből 

akarnak hasznot húzni. 

Mindez igazi káosszal jár. Az USA-ban rengeteg legálisan működő elosztó 

(dispensory) van. Néhányan feltüntetik, hogy milyen fajtákat forgalmaznak; 

akadhat köztük magas CBD tartalmú is. Vagyis elvileg könnyen 
beszerezhetők lennének a hatásos készítmények. Elvileg. Csakhogy a 

könnyen beszerezhető fűfajtákat nem ellenőrzik olyan szigorúan, mint a 

klinikai vizsgálatokat. 

A terjesztőknek gyakran fogalmuk sincs, mit árulnak. 

Ha a vevő/beteg kiválaszt egy bizonyos fajtát, egyáltalán nem lehet biztos 

benne, hogy legközelebb is ugyanolyat kap. Egy orvosi tanulmánynál 
viszont már az is torzíthatja a végeredményt, hogy az alany mennyire 
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fogékony a szer hatására (van, akinél hat, van, akinél nem), illetve hogy 

ezek mennyiben szubjektív vagy objektív hatások (tüneti kezelés vagy 

gyógyhatás). 

És nem is könnyű magasabb CBD tartalmú fűfajtához jutni. Minél több van 

az egyik vegyületből egy növényben, annál kevesebb a másikból. Több 
CBD = kevesebb THC. Minél kevésbé tépnek be a betegek, annál 

hatékonyabb gyógyszerhez jutnak. A kutatók mostanában egyre 

gyakrabban nemesítenek magas CBD tartalmú növényeket, de az általános 

tendencia fordított irányú. 

Pacher szerint mostanában egyre több jelentés érkezik arról, hogy a fű 

egyes fogyasztóknál kardiovaszkuláris (szív- és érrendszeri) 
mellékhatásokat okoz. Erről valószínűleg az tehet, hogy tíz év alatt a 

duplájára nőtt a marihuánában a THC mennyisége. 

Jó tudni, hogy ez nem alaposabb betépéssel, hanem növekvő 
szívbajkockázattal jár. És hogy azt mi csökkentheti? Hát persze, hogy a 

CBD növelése és a THC csökkenése. A gyógyszergyártók arra törekszenek, 

hogy mindkét kannabinoidot benne hagyják a termékeikben – inkább a 

szinergikus arányok elérésére koncentrálnak. 

 

Fotó: Filippo Monteforte / AFP 

A CBD-t szintetikus (mesterségesen előállított), illetve extraktum (kivonat) 

formájában használják. Mivel a CBD szintetizálása igen drága lenne, 
általában a marihuánából szokták kivonni, és csepp vagy spray formájában 

lehet adagolni. Az egyik legismertebb orvosifű-márka a GW 

Pharmaceuticals készítménye, a Sativex; ez egy alkoholos kivonat, amit 

nyelv alá kell befújni. 

A Sativexben a THC és a CBD aránya egy a kettőhöz, vagyis magas a 

kannabidiol-tartalma. A pszichoaktív hatásért a THC felel – vagyis ettől 
lehet betépni –, de a szakértők nem vonták ki a szerből a fölöslegesnek hitt 

kannabinoidokat. Hogy miért? Mert – magyarázza Pacher –önmagában az 

alkoholnak sincs jó hatása a szív- és érrendszerre, de a vörösbornak kis 
mennyiségben már igen. A gyógyszerkutatók úgy gondolták, az eddig nem 

vizsgált kannabinoidok között is lehetnek hasznos vegyületek. A CBD-ről 

korábban még nem tudták, hogy milyen hatásai vannak, de megfigyelték, 
hogy csökkenti a THC nemkívánatos mellékhatásait, így a GW Pharma 

kivonatában is benne maradt. 

https://www.gwpharm.com/products-pipeline/sativex
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A gyógyszergyártó cégek, a kutatócsoportok és a törvényhozás a törvény 

betűjét betartva finomhangolják a leghatékonyabb orvosi marihuánát, de a 
kínálati piacon ez nem annyira látszik meg. Mivel mindenki ész nélkül 

tenyészthet és termeszthet orvosi marihuánát, sokan csak a profitot látják 

benne. Pedig nem ártana, ha tudnák, hogy mit árulnak. 

Pacher megemlített néhány részletet, amik az egyes marihuánafajták 

hatékonyságát befolyásolhatják: 

• Nem mindegy, hogyan fogyasztják. 

Ha az orvosi marihuánát inhalálják – azaz a füstjét szívják be –, azzal 

potenciálisan egy csomó káros anyagot is a szervezetünkbe juttatunk. Ha 
szívás közben a marihuána nem ég elég magas hőfokon, csak a káros 

égéstermékek, a karcinogének szabadulnak föl, az aktív hatóanyagok, a 

CBD és a THC nem. És az inhaláció hatékonysága egyébként is elmarad 
más módszerekéhez képest és jelentősen több mellékhatást is 

eredményezhet. 

• Nem mindegy, hol termesztették a füvet. 

A marihuána nagyon érzékeny a termőtalajra. Ha a talajban vannak olyan 
nehézfémek, mint a kadmium vagy a higany, a növény azt növekedés 

közben felszívja, így belekerülnek a szennyező anyagok is. A 

gyógyszergyártók szigorú feltételek mellett nemesítik a saját 
készítményeiket, de az elosztókban kapható fűfajtáknál nem lehet 

garantálni a steril termőtalajt. 

• Nem mindegy, hogy mit szívnak. 

Pacher elmondja, hogy az epidemológiai tanulmányokban nem szokták 

figyelembe venni, hogy az egyes marihuánafajtákban milyen és mennyi 
hatóanyag van. Ezt a legtöbbször nem is lehet tudni. Ezért ezeknek a 

tanulmányoknak az eredményei sokszor teljesen ellentmondásosak. Az 

egyik szerint a fű diabétesz ellen jó, míg egy másik vizsgálat pont az 

ellenkező eredményt hozta. Más és más eredményt hoz, ha nem kontrollált 

körülmények között fogyasztanak más típusú marihuánát – lehet, hogy az 
egyik alany Oklahomában szív egy bizonyos fajtát, egy New York-i 

meg  egy másmilyennel próbálkozik, amelyek biológiai hatásai eltérőek 

vagy akár ellentétesek is lehetnek. 

 

Fotó: David Ramos / Getty Images Hungary 

A vizsgálatok eredményeit ilyen feltételek mellett nehéz reprodukálni, és a 
marihuánapiac kaotikus sokszínűsége miatt ez a jövőben még rosszabb 

lehet. Remélhetőleg ez nem hátráltatja majd a már elért ígéretes 

tudományos eredményeket. Erre ugyanis sajnos minden esély megvan. 
Amíg a mostani helyzetet, az elosztók működését és a klinikai módszertant 

nem kontrollálják, valószínűleg egyre nagyobb lesz a káosz. 

Pacher szerint még a szakértők tudása sem mindig naprakész; egyes, az 

orvosi marihuánáról szóló szakértői konferenciákon például sokakat 

meglepetésként ért, hogy a THC-nek kardiovaszkuláris mellékhatásai 
vannak, holott a tudományos folyóiratok címlapon foglalkoztak a témával. 
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Pedig a fiatalok jó, ha tudják, hogy hirtelen vérnyomásesést, koszorúér-

problémákat, ritmuszavarokat vagy akár infarktust is okozhat. 

De mégsem a fű a legnagyobb veszély. Hanem a herbál. 

A szintetikus kannabinoidok (általában fél tucat mesterségesen előállított 

vegyület keveréke) a CB1 receptorra hatnak (CB1 agonisták), de több 
százszor, több ezerszer erősebbek lehetnek, mint a THC, így a fogyasztásuk 

súlyos mellékhatásokkal járhat. 

Az Egyesült Államokban a szintetikus fű 5-6 leggyakoribb komponense be 
van tiltva, de legalább harminc van belőlük a feketepiacon. A gyártók a 

hatóanyagot szerves oldószerekkel keverik össze, így lehetetlen azonosítani, 

hogy mi is volt benne. De az biztos, hogy veszélyes. A Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) tanulmánya szerint fiatal tinédzserek, akik 

egyszer-kétszer próbálták ki a szintetikus füvet, már pár alkalom után is 

súlyos vesekárosodást szenvedhetnek. És egyre több tanulmány írja, hogy 
ezek a szerek erős és gyorsan kialakuló függőséget, illetve 

kardiovaszkuláris problémákat is okozhatnak. 

És ezeket a halálosan veszélyes, ellenőrizhetetlen szereket legálisan be 
lehet szerezni, miközben az életmentő gyógyszer gyártásához használt 

CBD kutatása jogi, logisztikai és módszertani nehézségekbe ütközik. 

Megvan az elhízás legfőbb oka 

ORIGO 2017.03.20.  

Soha nem látott mértéket öltött az elhízás a világon. A túlsúlyos 

emberek száma folyamatosan emelkedik, miközben bolygónk más 

pontjain több tízmillióan éheznek. Mindössze minden második ember 

testsúlya ideális jelenleg a Földön. A legfőbb ok a gazdasági és szociális 

globalizáció. 

Az 1960-as évekre tehető annak a folyamatnak a kezdete, amikor megnőtt 

a népszerűsége, hogy olajjal főzzünk. A zsírellenes propaganda csúcsra járt, 
nemcsak az Egyesült Államokban és a fejlett országokban, hanem 

Magyarországon is.  

A folyamat nem volt zökkenőmentes, hiszen ekkor az olaj még igazi 

ritkaságnak számított, csak a háztartások elenyésző részében fordult elő.  

A hangsúly azonban lassan az állati zsírokról a növényi olajok felé tolódott, 

a koleszterinellenes háborúban egyre jobban terjedni kezdtek a zsírszegény 

diéták és a csökkentett zsírtartalmú vagy zsírmentes ételek.  

Magyarországon a nehéz magyar konyha „könnyítése” is folyamatosan 

zajlott, az életszínvonal emelkedésével egyre több lakásban használtak 

napraforgó- és repceolajat.  

 

Egyre nagyobb az étolajkínálat Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd 

Napjainkra az olaj olcsó lett, mindenki számára elérhető, és a háztartások 

jelentős része használja is az ételek elkészítésénél.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjouuGQvv3RAhWHbiYKHXtiCr4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F&usg=AFQjCNErWzfRjAmPr0O74c6r4VcdEuagkw&bvm=bv.146094739,d.eWE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjouuGQvv3RAhWHbiYKHXtiCr4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F&usg=AFQjCNErWzfRjAmPr0O74c6r4VcdEuagkw&bvm=bv.146094739,d.eWE
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Nemcsak az otthoni főzésnél találkozunk rengeteg olajjal, hanem  az 

áruházakban kapható ételek többségének is egyik legfőbb összetevője 

valamilyen olaj.  

A Leedsi Egyetem kutatásából kiderül, hogy az elmúlt három évtizedben 

folyamatosan emelkedett a növényi olaj előállítása. A bővülő kínálat és 

néhány kereskedelmi egyezmény együttes hatásaként  

az olaj exportja és importja egyszerűbb és olcsóbb lett.  

Emiatt szépen lassan egy olyan étkezési rend épült fel, amelynek alapja a 

hihetetlenül olcsó kalória.  

Miért baj ez? A BBC cikke szerint a növényi olajok a felelősek a 

kalóriabevitel jelentős hányadáért. A szójaolaj és a pálmaolaj is ott van a 
között a nyolc összetevő között – a búza, a rizs, a kukorica, a cukor, az árpa 

és a burgonya mellett –, amelyek a világ kalóriafogyasztásának 85 

százalékát adják.  

 

Egyre olcsóbban jutunk kalóriához Forrás: Thinkstock 

A globális kereskedelem fejlődésének köszönhetően mára oda jutottunk, 

hogy szinte mindegy, hogy a világ mely pontján lakunk, szinte ugyanazon 

étrend szerint élünk,  

ami kalóriában gazdag, de ugyanakkor ásványi anyagokban szegény.  

Az alacsony áraktól azt is várták, hogy az éhezést sikerül visszaszorítani, 
de mint az ENSZ legfrissebb jelentéséből kiderül, ez nincs ezzel szoros 

összefüggésben. A szervezet a fennállása óta legvészjóslóbb jelentését adta 

ki a napokban, amely szerint 20 millió embert fenyeget éhhalál. 

Bár kétségtelen, hogy a szegényebb emberek olcsóbban juthattak 

kalóriákhoz, de a dolog inkább a világ tehetősebb részére van hatással. Az 

emberiség felének nem ideális a testsúlya, az elhízott emberek aránya 1980 

óta megduplázódott.  

A zsír és az olaj fogyasztása kis mennyiségben ugyan elengedhetetlen az 

egészséges táplálkozás során, de amint túlzásba esünk, akkor megnő a 

veszélye, hogy túlsúlyosak és kövérek leszünk.  

Az elhízás veszélyei 

Hogy az elhízásnak milyen kockázatai vannak, felsorolni is nehéz. 

Jelentkezhet magas vérnyomás, kialakulhat cukorbetegség, a vérzsírszint 

átrendeződése koszorúér-betegségekhez vezethet, stroke is kialakulhat. 

Emellett csont- és ízületi gyulladások keletkezhetnek, mert a nagyobb 

testtömeg nagyobb terhelést jelent. 

Számos daganattípus kialakulását hozták összefüggésbe az elhízással, de 

felelős lehet máj- és vesebetegségekért is. Hatással lehet a 
fogamzóképességre is, a horkolásra, de súlyos pszichés 

következményekkel is járhat. 

Természetesen a globalizáció nem csak az olaj piacára volt jótékony 
hatással, ma már kedvezőbb áron juthatunk zöldségekhez és 

gyümölcsökhöz, az egészséges ételek egyre több ember számára 

elérhetőek.  

http://www.bbc.com/news/business-39254804
http://www.origo.hu/gazdasag/20170316-ehinseg-ensz-valsag.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20170316-ehinseg-ensz-valsag.html
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Az elhízás súlyos kockázatokkal jár Forrás: Dreamstime 

Bár az egészséges étkezés lehetősége mindenki számára adott, álszentség 

lenne azt állítani, hogy ennek költségei hasonlóak lennének az olcsó, 

olajalapú ételekéhez. A folyamat ennek köszönhetően jelentős társadalmi 

dilemmát is eredményez: a gazdagabb emberek egészségesebbek lesznek, 

míg a szegények tovább híznak.  

Egy londoni tanulmány azonban más okot talált az elhízásra, ők a szociális 

globalizáció terjedésében látják a bűnöst.  

Lényegében azt állítja, hogy mivel egyre többet dolgozunk, vásárolunk, 

élünk társasági életet és szórakozunk, kevesebb időnk marad a mozgásra.  

 

Kalóriaszegény ételek. Forrás: Thinkstock 

A megoldás a kutatás szerint az lehet, hogy az étkezési szokásainkat a napi 

mozgásmennyiségünkhöz igazítjuk. Bár a folyamat lassú, de nem 

visszafordíthatatlan.  

A kutatás szerint az elhízott emberek aránya az Egyesült Államokban 

ugyan rendkívül magas (35 százalékos), de az adat egy évtizede stagnál.  

Ez azt mutathatja, hogy ha minden jól megy, akkor az elhízott társadalom 

nem a végállomás, hanem egy átmeneti állapot.  

Az elméletük szerint az elhízás elkerülése érdekében nem fognak majd 
tömegek elkezdenek edzeni, de felmérik, mennyit mozognak átlagosan, és 

ahhoz mérten annyit fognak enni, hogy ne hízzanak el.  

Globesity 

Az elhízottság, bár látszólag a fizikai testet sújtja, alapvetően a lélek 

betegsége. Az evés a biztonság hamis illúzióját nyújtja 

Bogár László – 2017.03.16. magyarhirlap.hu  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919216303980
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A címben szereplő fogalom angol szójáték, a globe és az obesity szavakból 

összerakva. A globe szó gömbölyűséget, illetve a földgömböt, tehát az 
egész világot, a „globálist” jelenti, az obesity pedig az elhízottságra utal. A 

két fogalom első szójátékszerű összekapcsolására egy WHO-jelentésben 

került sor 2011-ben, s az elemzés ezzel is nyomatékosítani próbálta, hogy 
nemcsak egyszerűen világméretű problémáról van szó, hanem hogy ez 

lehet az előttünk álló, egyébként is módfelett kalandosnak ígérkező 

évszázad egyik lefenyegetőbb kihívása. 

Mielőtt néhány alapvető összefüggéssel szembesülnénk, illetve 

megvizsgálnánk az okok mélyszerkezetét, mintegy hangulati bevezetőként, 

íme, egy keserűen önironikus szállóige, miszerint a telefonjaink egyre 
okosabbak és vékonyabbak, mi emberek viszont egyre butábbak és 

kövérebbek leszünk. A mondás mélyértelmű üzenete világosan jelzi, hogy 

az emberi világ egyre képtelenebb irányokba fordul, és a kizökkent idő 
helyretolásához – Hamlettel szólva –, igen alaposan végig kellene 

gondolnunk, hogy vajon valóban a „jó gazda gondosságával” 

gazdálkodunk-e a felelősségünkre bízott világgal s benne saját magunkkal. 
Mert valójában erről van szó! Noha gazdálkodáson csak a szűkebb 

értelemben vett anyagi javakkal való gazdálkodást szoktuk érteni, amivel a 

közgazdaságtannak kellene foglalkoznia, de az emberi gazdálkodás világa 
összehasonlíthatatlanul mélyebb kérdéseket vet fel, mint amivel az 

uralkodó közgazdaságtan ma már elfogadhatatlanul szűk öndefiníciója 

alapján foglalkozni kíván. 

Gazdálkodunk például a saját testünkkel-lelkünkkel is, sőt valójában ez az 

emberi gazdálkodás legmélyebb talapzata. „Ép testben ép lélek” tartja a 

mondás, és valóban, ha a test és lélek harmonikus összehangolása adná egy 
adott emberi közösség komplex „létgazdálkodási” folyamatainak alapját, 

akkor talán élhetőbb hely is lehetne a világ. Ám ma nem az adja, sőt nagyon 

nem az adja. De vajon miért nem? 

Minden élőlény életét három elementáris hajtóerő irányítja, mégpedig az 

életfenntartásért, a fajfenntartásért és az élettérért való küzdelem. Ez a 

hétköznapok során a táplálkozás, a szex, a hatalom fogalmaival írható le. 

Érthető tehát, hogy ezen elemi energiák állandóan magas szintű 

késztetésének elérése érdekében az agyunk gyönyörérző központjai 
alapvetően a táplálkozáshoz és a szexhez kapcsolódnak. E gyönyörérző 

központjaink „bemadzagolása” már csecsemőkorunkban elkezdődik, hisz a 

nyugalom, a biztonság, a befogadó szeretet és a táplálkozás gyönyörűségét 
egyszerre éljük át. Később aztán azt is megtanulja minden élőlény, hogy a 

táplálkozás egyben a társadalmi hierarchiát is pontosan kirajzolja, hiszen 

minél előkelőbb pozíciót foglal el valaki, annál jobb esélyei nyílnak a 
táplálkozás gyönyöreinek átélésére. És végül, de nem utolsósorban az is 

bevésődik, hogy a nagy testű egyed védettsége és így biztonsága is sokkal 

nagyobb. 

Szóval, akárhogy is nézzük, igen-igen mélyre nyúló evolúciós gyökerei 

vannak a táplálkozás szociokulturális építményének, így ahhoz, hogy az 

emberiség által átélt igen súlyos helyzetet megértsük, és megoldását 
megtaláljuk, nagyon mélyre kell hatolnunk. Hogy érzékeljük, mennyire 

súlyos a helyzet, lássunk néhány idevágó adatot. Ma a világ felnőtt 

népességének csaknem negyven százaléka már túlsúlyos, és ez az arány 
egyre gyorsuló ütemben fokozódik. A túlsúlyossággal küzdő, ma csaknem 

kétmilliárd ember a világ egészségügyi rendszerei számára már most is 

óriási feladatot generál, de a 21. század második felében valószínűleg ez 

lesz a legnagyobb kihívás. 

A költségek most még csak százmilliárd dollárokban mérhetők, de 

rövidesen inkább az ezermilliárd dolláros szint látszik egyre 
valószínűbbnek. Az olyan kifejezések, mint a macdonaldizáció vagy még 

inkább a coca-colonializáció, vagy éppen a homo sapiens helyett a mohó 

sapiens fogalmának a kialakulása jól jelzi, hogy a globalitás létszerveződési 

módja a legfőbb és legmélyebb oka a rohamosan romló helyzetnek. 

Az autó és a televízió önmagában is, mondhatni „automatikusan” fokozta, 

fokozza az elhízottság arányát. A globális élelmiszer-hatalmi hálózatok 
korlátlan és ellenőrizetlen befolyása az emberiség táplálkozási szokásai 

felett szintén döntő fontosságú tényező. A világon előállított élelmiszerek 

legalább egytizede valójában már gyártása pillanatában is veszélyes 
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hulladéknak számít, de vidáman elfogyasztjuk, és ami a lényeg, kifizetjük 

az árát. 

Az elhízottság, bár látszólag a fizikai testet sújtja, alapvetően a lélek 

betegsége. A globális szép új világban önmagát reménytelenül elveszni 

érző léleké. Az evés megnyugtat, a védettség, a biztonság illúzióját nyújtja, 
és ami a lényeg, „jutalmazza” az agy gyönyörérző központjait. Méghozzá 

könnyen, gyorsan és olcsón, relatíve sokkal olcsóbban, mint bármely más 

drog. És míg a két másik hajtóerő, a szex és hatalom, elemi ösztönei eleve 
társas viszonyt, interakciót feltételeznek, a táplálkozás egyedül is élvezetes 

lehet, így a magányos atomizált tömegegyén számára is mindig azonnal 

elérhető. 

A globális tudatipari művek gigantikus reklámgépezete pedig mindent meg 

is tesz azért, hogy az legyen.  

A világ legelhízottabb nemzete most már hosszú idő óta az Egyesült 
Államok, Európában pedig Nagy-Britannia, ám Magyarország is többnyire 

„dobogós” helyen állt az elmúlt évek során földrészünkön. A veszélyt már 

szerencsére érzékeli a világ, de hogy cselekedni is képes lesz-e, azt még 
senki nem tudja megmondani. Pedig mindennél fontosabb lenne a pontos 

tudás erről a globális kihívásról. 

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/82692/Globesity#sthash.uiSxRo5t.dpuf 

Örökre megvakították áldozataikat az 

őssejtsarlatánok 

TÁTRAI PÉTER 2017.03.20. origo.hu 

Három idős asszony kezeltette a látásromlását egy fiktív klinikai 

kísérletet futtató floridai klinikán. Mindhárman a szemük világával 

fizettek a hiszékenységükért. 

A három beteg progresszív látásromlással járó szembetegségben, ún. 

időskori makuladegenerációban szenvedett, és ezt szerették volna a klinikai 
kísérletnek álcázott, valójábanteljesen ellenőrizetlen biztonságú és 

hatékonyságúőssejtterápiával kezeltetni. Az eset még 2015-ben, egy 

floridai magánklinikán történt. A kezelés után egy héttel mindannyiuknál 
különböző szövődmények jelentkeztek, a teljes látásvesztéstől a 

retinaleváláson át a bevérzésig. Végül mindhárman megvakultak. 

A történteket dokumentáló esetleírás most jelent meg a New England 
Journal of Medicine című orvosi folyóiratban. A cikk „a páciensek, az 

orvosok és a szabályozó hatóságok figyelmét hívja fel az ehhez hasonló, 

minimális mértékben szabályozott, betegek által finanszírozott kutatás 
veszélyeire" – fogalmazott Jeffrey Goldberg, a Stanford Egyetem orvosi 

fakultásának szemészprofesszora és a közlemény társszerzője. 

Véglegesen megvakultak 

A három, 72 és 88 év közötti női páciens időskori makuladegenerációban 

szenvedett, amely meglehetősen gyakori, a szemideghártyát megtámadó és 

progresszív látásvesztést okozó szembetegség. A beavatkozás előtt a látási 
indexük 20/30 és 20/200 között mozgott, ám Thomas Albini, a Miami 

Egyetem klinikai szemésze szerint most már valószínűleg véglegesen 

elvesztették látásukat, bár kettejüket még kezelték az egyetemen az 
őssejtterápia szövődményei miatt.Ha lehetetlennek nem is merném 

mondani, mindenképp rendkívül valószínűtlen, hogy visszanyerjék 

látásukat"– vélekedett a szakember. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/82692/Globesity#sthash.uiSxRo5t.dpuf


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 4. szám 

  

 

 

29. oldal 

 

Illusztráció Forrás: Origo Igazi klinikai kísérletek 

esetén sosem kérnek pénzt 

Az eset egyik különösen riasztó vonatkozása, hogy a páciensek közül ketten 

az USA Nemzeti Orvostudományi Könyvtárai, az NLM által üzemeltetett 
ClinicalTrials.gov hivatalos kormányzati honlapon találtak rá a 

megtévesztő klinikai kísérletre, ahol az a „Vizsgálat a száraz 

makuladegeneráció kezelése céljából intravitreálisan befecskendezett 
sejtek biztonságosságának és hatásának felmérése" címmel jelent meg. A 

ClinicalTrials.gov elvben a valós, engedélyezett klinikai vizsgálatok 

adatainak és eredményeinek nyilvántartására szolgál. Albini elmondása 
szerint volt is olyan a páciensek közül, akiazt hitte, valódi klinikai 

kísérletben vesz részt,noha sem az általuk aláírt beleegyező nyilatkozat, 

sem a nekik átadott egyéb írásos dokumentáció nem említett ilyesmit. 

„Sokan fűznek nagy reményeket az őssejtekhez, és az ilyen típusú klinikák 

azokat az elkeseredett betegeket szólítják meg, akik az őssejtekbe vetik 
utolsó reményüket. Az ebben az ügyben érintett nőbetegek azonban olyan 

klinikai vállalkozásnak lettek alanyai, amely messze kockázatosabb volt az 

elfogadhatónál" – kommentálta Albini. A betegek egyenként 5000 dollárt 
fizettek a beavatkozásért, ami már önmagában intő jel lehetett volna: a cikk 

szerzői hangsúlyozzák, hogy igazi klinikai kísérletben sosem kérnek pénzt 

a résztvevőktől.Nincs tudomásom semmiféle legitim kutatásról, legalábbis 
a szemészet területén, amely a betegek által finanszírozott módon 

működne"– írta a szakember. 

 

Illusztráció Forrás: Cultura Creative/Andrew Brookes AB Still 

Ltd/Rafe Swan 

Semmi sem bizonyította az eljárás hatékonyságát 

A szemklinikán, amelyet a cikkben nem neveznek meg, a betegekből hasi 
zsírszövetet távolítottak el, és vért vettek hagyományos módon. A 

zsírszövetet enzimatikusan kezelték az őssejtek kinyerése céljából, a vérből 

pedig vérlemezkékben feldúsított vérplazmát preparáltak. Az őssejteket a 
vérlemezke-dúsított plazmába keverték, és az így kapott készítményt 

befecskendezték a betegek szemének üvegtestébe. A páciensek 

beszámolója szerint az egész procedúra egy óráig sem tartott. Az, hogy 
mindkét szemet egyidejűleg kezelték, szintén gyanút kellett volna, hogy 

ébresszen – teszi hozzá Albini és Goldberg –, hiszen a legtöbb orvos 
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óvatosságból előbb csak az egyik szemen alkalmazta volna a kísérleti 

kezelést, majd megfigyelte volna a reakciót, és csak pozitív eredmény 

esetén tért volna rá a másik szem kezelésére. 

A komplikációk egy részéért talán a hányaveti őssejt-előkészítés lehetett 

felelős– vélekedik Albini –, például ha a befecskendezett készítmény 
nyomokban tartalmazott valamilyen szennyező anyagot vagy a sejtek 

mosásához használt oldatot. Az is lehetséges, hogy az őssejtek hegképző 

kötőszöveti sejtekké, ún. miofibroblasztokká alakultak. 

Goldberg és Albini ugyanakkor egyetértenek abban, hogy még ha az 

eljárást éppenséggel kifogástalanul hajtották is végre a klinikán, akkor sem 

támasztotta alá semmilyen bizonyíték, hogy a módszer elősegíti a látás 
helyreállítását. Valójában nagyon kevés adat szól amellett, hogy a zsírból 

kinyerhető őssejtek képesek lennének akár az ideghártya, akár a mögötte 

található pigmenthám sejtjeivé differenciálódni. Márpedig ezek azok a 
sejttípusok, amelyek kulcsszerepet töltenek be a makuladegenerációban, és 

amelyek ezért egyes, kifejlesztés alatt álló gyógyeljárások célpontjául 

szolgálnak. 

 

Illusztráció Forrás: Thinkstock 

Már nem lehet jelentkezni a kísérletre 

„Számos emberi betegség esetében bőséges és jól megalapozott bizonyíték 
igazolja az őssejtterápia gyógyító potenciálját, de ettől még nem védhető, 

ha valaki egy klinikai kísérletet nem tervez meg kellőképpen, vagy pusztán 

preklinikai eredményekre alapozza azt" – hangsúlyozza Goldberg. A 
szóban forgó kísérlet a jól átgondolt klinikai vizsgálatok szinte minden 

ismérvét nélkülözte: nem állt mögötte laboratóriumi munkával 

alátámasztott hipotézis, a betegeket nem osztották kezelt és 
kontrollcsoportokba, és nem készült terv sem az adatgyűjtésre, sem a 

betegek utánkövetésére. „Ez már egy egész sor nyilvánvaló rendellenesség" 

– mondta Albini. 

Goldberg megjegyezte: a ClinicalTrials.gov-on közzétett vizsgálati 

kiírásokat senki se ellenőrzi tudományos helytállóság szempontjából.Bár a 

nevezett vizsgálat még mindig fenn van a honlapon, jelentkezni már nem 
lehet rá, mert – amint az oldal fogalmaz – „a kísérlet a résztvevők toborzását 

megelőzően lezárásra került". Tudható továbbá, hogy a floridai klinikán 

már nem végeznek hasonló beavatkozást, bár páciensek továbbra is 

látogatják az intézményt. 

Annyiban nem történt törvénysértés, hogy az eljárás az idő tájt nem 

tartozott az engedélyező hatóság hatáskörébe, mert a felhasznált sejtek a 
beteg sajátjai voltak, és az USA akkor hatályos jogszabályai alapján csupán 

„minimális mértékben feldolgozottnak" minősültek. A történtek után nem 

sokkal, 2015 októberében az Egyesült Államok élelmiszereket, 
gyógyszereket és orvosi beavatkozásokat engedélyező hatósága, az FDA 

pontosította is a vonatkozó rendelkezéseket, és az ilyen jellegű 

beavatkozások esetében is kötelezőnek írta elő a hatósági felügyeletet és 

jóváhagyást. 



Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 4. szám 

  

 

 

31. oldal 

 

Illusztráció  Forrás: AFP 

Tájékozódni kell 

„Általában abban bízunk, hogy valamennyi egészségügyi szolgáltató 

számára a betegbiztonság az első szempont, de ez az eset megmutatta, hogy 

a felügyelet hiánya kinyitja a kaput a kétes szereplők előtt, és nagy bajhoz 
is vezethet – fűzte hozzá Albini. – Mindez elég aggasztó." A szerzők 

szerinta betegek nehezen tudják eldönteni, vajon melyik klinikai vizsgálat 

– vagy éppen melyik őssejtterápia – legitim, és melyik nem az.Goldberg 
ezért azt tanácsolja, hogy az őssejtterápia iránt érdeklődő betegek először 

tájékozódjanak a Nemzetközi Őssejtkutató Társaság (International Society 

for Stem Cell Research) által fenntartott honlapon, melynek neve „A Closer 
Look at Stem Cells" (Őssejtek közelebbről). Szintén érdemes meggyőződni 

róla, hogy a kiszemelt klinikai vizsgálat köthető-e valamilyen egyetemi 

vagy akadémiai gyógyászati intézményhez. 

 

Akaratunk ellenére hoztuk létre a tökéletes 

ragadozót 

STVORECZ ADRIÁN 2017.03.11. origo.hu 

Alig egy évszázada jelentek meg Észak-Amerikában a keleti 

prérifarkasok. Három kutyaféle keveredéséből jöttek létre, és a 

tapasztalatok alapján minden téren felülmúlják elődeiket: erősek, 

gyorsak, eszesek és rendkívül alkalmazkodók. Sokan vitatják, hogy új 

fajról lenne szó, de annyi biztos, hogy az ember tevékenysége nélkül 

most valószínűleg nem gazdagodott volna egy prominens bestiával a 

csúcsragadozók palettája. 

A különböző fajok kereszteződése nem mindig sikertörténet 

A biológia egyik legalapvetőbb fogalmának a faj számít. Ha ragaszkodunk 

a hagyományos tankönyvi definícióhoz, egy fajba olyan állatok tartoznak, 

amelyek egymással szaporodva teljes értékű, életképes és - legfőképpen - 

szaporodóképes utódokat hoznak létre. Az utóbbi évtizedek megfigyelései 

alapján azonban ez a meghatározás csupán korlátozott érvényű, a közeli 
rokon fajok között ugyanis nem számít ritkaságnak a keveredés, azaz 

a hibridizáció. 

A születendő utód – amely vonásaiban és tulajdonságaiban egyesíti 
magában mindkét szülőfaj jellegzetességeit - életképessége elsősorban attól 

függ, hogy a különböző fajokhoz tartozó szülei milyen közeli genetikai 

rokonai voltak egymásnak. A hibridek az esetek többségében sterilek, ami 

megakadályozza a gének áramlását a különböző fajok között. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_(biology)
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Forrás: AFP/Science Photo Library 

A terméketlenség a leggyakrabban a két faj kromoszómaszáma közötti 
eltérésre vezethető vissza. Az öszvér (amely egy szamár és egy ló közös 

utódja) az esetek túlnyomó többségében steril, mert a szamárnak 31 pár, 

míg a lónak 32 pár kromoszómája van. Párzáskor egy-egy kromoszóma 
kerül a spermiumba és a petesejtbe minden párból, így az ivarsejtek 

egyesülésével létrejövő zigóta (és így az öszvér minden egyes testi sejtje) 

összesen páratlan számú, hatvanhárom kromoszómával rendelkezik. 
Minthogy az ivarsejtek képzése során a kromoszómapárok 

összekapcsolódnak, egyikük kimarad, így nem jönnek létre nemzőképes 

spermiumok és petesejtek, és az öszvér terméketlen lesz. 

Természetes kereszteződésükre nem ismerünk példát, de hasonló a helyzet 

a fogságban tartott oroszlánok és tigrisek nászából születő utódok esetében 
is: a liger egy hím oroszlán és egy nőstény tigris utódja, míg a tigon apja 

egy tigris, az anyja pedig oroszlán. Mindkettőjük hímjei sterilek, nem 

képesek utódokat nemzeni, a nőstények ellenben fertilisek. A nagymacska 
hibridek ráadásul több olyan tulajdonságot is magukban hordoznak, amik 

természetes élőhelyen hátrányt jelentenének az állatoknak: könnyebben 

elhíznak, és rövidebb ideig élnek, mint a szüleik, mert hajlamosabbak a 

különböző betegségekre; különösen a rák ritkítja őket. 

 

Egy liger az idomárjával Forrás: Myrtle Beach Safari 

Nem minden kereszteződés végződik azonban „kudarccal", a farkas, a 

kutya és a prérifarkas (vagy kojot) génjeit magában hordozó keleti 
prérifarkas valóságos sikersztori, és lassan Észak-Amerika tekintélyes 

részét meghódítja. 

Új faj vagy csak sikeres keverék született? 

Erről a kérdésről egyelőre nincs széles körű konszenzus, sőt már az állat 

nevével kapcsolatban sincs egyetértés: egyesek „coywolf"-nak hívják, 

utalva a prérifarkas (Canis latrans) és farkas felmenőkre, mások inkább a 

keleti prérifarkas (jelenleg Canis latrans var.) név mellett teszik le voksukat. 

Ha genetikailag nézzük, a csúcsragadozó döntően (azaz 60-80 százalékban) 

valóban prérifarkas, míg a farkasgének 8-25 százalékban, a kutyagének 
pedig csak 8-11 százalékban képviseltetik magukat az állat 
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örökítőanyagában (az arányok a földrajzi elterjedéstől függően 

változhatnak). 

 

Illusztráció egy farkasról Forrás: AFP/Biosphoto/Massimiliano 

Sticca 

Roland Kays zoológus a The Conversation magazinban megjelent 

cikkében azt írja, hogy amit látunk, az egy folyamatosan keveredő 

prérifarkas-populáció, amelynek genomjában különböző mértékben 
találhatóak meg fajidegen elemek. A folyamatos génáramlás miatt szerinte 

egyelőre semmiféleképpen sem beszélhetünk új fajról. Ezzel ellentétes 

álláspontot képvisel az egyesült államokbeli Clark Egyetem munkatársa, 

Jonathan G. Way, aki úgy véli, a keleti prérifarkas genetikailag és fizikailag 

is annyira eltávolodott elődeitől, hogy érdemes lenne külön rendszertani 
kategóriába sorolni. Javaslata a Canis oriens (magyarra fordítva keleti 

kutya) tudományos névvel illetné az állatot. Ezt a véleményt egyébként egy, 

a keleti prérifarkas morfológiájáról és genetikai örökségéről szóló 2016-os 

tanulmányra alapozza. 

 

Keleti prérifarkas Forrás: Wikimedia Commons 

Nélkülünk nem jöhetett volna létre 

Akármi is legyen a vita végeredménye, az tény, hogya keleti prérifarkas az 

antropocén (vagyis az ember által meghatározott földtörténeti kor) egyik 

„terméke": egy élőlény, amelynek evolúcióját az ember környezetformáló 

tevékenysége indította el.  

Az 1800-as évektől kezdve a kanadai prérifarkasok elkezdtek erőteljesen 

keleti irányba terjeszkedni, hódításukat segítette a térség erdőinek kivágása, 

valamint az ott élő farkasok és pumák szinte teljes kiirtása. 1900 körül már 

Ontario tartományban is megjelentek, ahol találkoztak a keleti farkasok 

(Canis lupus lycaon) egyre ritkuló állományával. Mivel utóbbiak egyre 
nehezebben találtak párt maguknak, gyakrabban hozta össze őket a sors a 

hódító prérifarkasokkal és az emberek kutyáival. A kutatók feljegyzései 

szerint az első hibrid példányok az 1920-as években jelentek meg az 

Algonquin Tartományi Park déli határvidékén. 

https://theconversation.com/yes-eastern-coyotes-are-hybrids-but-the-coywolf-is-not-a-thing-50368
https://theconversation.com/why-the-eastern-coyote-should-be-a-separate-species-the-coywolf-59214
http://canids.org/CBC/19/Northeastern_coyote_taxonomy.pdf
http://canids.org/CBC/19/Northeastern_coyote_taxonomy.pdf
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Illusztráció Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Alexander Heinl 

A keleti prérifarkasok ezt követően hatalmas területeket vettek birtokba: 

Kanadában tovább terjeszkedtek keleti irányba, majd az 1940-es, 50-es 

években az Egyesült Államok északkeleti vidékeire is benyomultak, 
egészen a New York várostól északra fekvő régiókig. Ma már New York 

külvárosában, valamint Manhattanben, Bostonban szintén jelen vannak. 

Elterjedtnek számítanak Kanada délkeleti felén, Új-Angliában, a Közép-

atlanti államok déli és Ohio állam nyugati részén. 

Bradley White genetikus az amerikai Newsweek magazinnak elmondta, 

hogy a keleti prérifarkasok tulajdonképpen azoknak a területeknek a nagy 
részét vonták ellenőrzésük alá, ahol egykor a keleti farkas számított 

uralkodónak.A szakértő szerint számuk ma már eléri a több száz ezer 

példányt, sőt egyes kutatók akár a milliós egyedszámot sem tartják 

lehetetlennek.  

Erdők, mezők és városok csúcsragadozója 

Az embereknek hamar feltűntek az új jövevények, amelyek jól láthatóan 

különböztek a megszokott prérifarkasoktól. Sokáig azonban nem tudta 

senki, mik is lehetnek valójában: prérifarkas-kutya hibridek, netán a 

kojotok nőttek az átlagosnál nagyobbra? 

A talányt genetikai tesztek segítségével sikerült megfejteni, amelyek 

igazolták, hogy három kutyaféle génjei is megtalálhatóak e 

ragadozóban,ráadásul legnemesebb tulajdonságaik egyesülnek 
benne.Példának okáért a hibrid testtömege lényegesen nagyobb, mint a 

fajtiszta prérifarkasé, emellett nagyobb az állkapcsa, lábai hosszabbak, 

izmosabbak, és gyorsabban fut, ha veszélyben érzi magát, vagy lehetséges 
préda van a közelben. Üvöltése alapján sem tagadhatja le felmenőit: először 

a farkasokra jellemző mélyebb hangot ad ki, ami fokozatosan magasabb, a 

nyugati prérifarkasokra jellemző vonyításba megy át. 

Az erdők és a füves puszták mellett a keleti prérifarkasok városokban is 

otthon érzik magukat, ahová a vasútvonalakat követve jutnak el. 

Viselkedésüket kedvezően befolyásolja a színes genetikai örökség: nem 
félnek az embertől, ugyanakkor nem is keresik a konfliktusokat vele. 

Étlapjukon jóformán minden megtalálható, amit egy település adhat: 

eldobott élelmiszerek, kertekben termesztett gyümölcsök és zöldségek, 
valamint kisebb állatok, egerek, mókusok, patkányok, de a macskák 

sincsenek biztonságban tőlük. Tevékenységüket az éj leple alatt végzik, és 

meglepően intelligensek:még arra is ügyelnek, hogy a forgalmas utakon 

való átkelés előtt alaposan körülnézzenek. 

http://www.newsweek.com/2016/01/08/part-coyote-part-wolf-part-dog-enter-coywolf-407868.html
http://genome.cshlp.org/content/21/8/1294.short
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21677188-it-rare-new-animal-species-emerge-front-scientists-eyes
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Közeli felvétel egy prérifarkasról Forrás: Wikimedia Commons 

Az ereikben csörgedező farkasvér miatt erdei terepen úgyszintén kiváló 

vadászoknak számítanak. Termetesebbek a nyugati prérifarkasnál (amik 

egyébként is kerülik a fás területeket) és kisebb falkákban üldözik 
zsákmányukat, így a nagyobb állatok sincsenek biztonságban tőlük, 

kedvenc célpontjaik közé tartoznak többek között például a fehérfarkú 

szarvasok, amik a hibridekhez hasonlóan egyre nagyobb területeken vetik 

meg a patáikat. 

Meg kell tanulnunk együtt élni velük 

„Bizonyos értelemben véve mi vagyunk a felelősek a kialakult helyzetért, 
hiszen megváltoztattuk a tájképet és az érintett régiók állatainak közösségét 

az által, hogy lehetővé tettük idegen fajok beáramlását más fajok területére" 
– magyarázta Bill Lynn bioetikával foglalkozó szakértő, aki hozzátette, 

hogy nincs más választás, meg kell tanulnunk együtt élni a keleti 

prérifarkasokkal. 

 

Egy keleti prérifarkas Nyugat-Virginiából Forrás: 

ForestWander.com/ForestWander Nature Photography/Forestwander 

Ez talán nem is lesz olyan kivitelezhetetlen, mint elsőre hinnénk. Több 

szakértő is kifejtette, hogy csúcsragadozóként segíthetnek bizonyos állatok 
(például a már korábban említett fehérfarkú szarvasok vagy a városi 

rágcsálók) egyedszámát kordában tartani. Ráadásképp tanulmányozásukkal 

páratlan, valós idejű betekintést kaphatunk abba, miként is zajlik az 

evolúció. 

Rövid hírek, érdekességek 

Megfejtették a medveállatka titkát 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.03.17. index.hu 

A kutatók végre rájöttek, mitől válik szinte elpusztíthatatlanná 

a medveállatka – írja a Wired. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FMedve%25C3%25A1llatk%25C3%25A1k
https://www.wired.com/2017/03/secret-crazy-tough-water-bear-finally-revealed/
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A kinézetre valahol a horrorisztikus és a cuki között félúton elhelyezkedő 

mikroszkopikus állat brutális ellenálló képességű, a Földön ismert 
legszívósabb élőlény. Szinte bármit túlél, a legkülönfélébb környezetekhez 

is gond nélkül alkalmazkodik. A kutatók próbálták már felforralni, 

lefagyasztani, extrém sugárzásnak kitenni, vákuumba rakni, fellőni az űrbe, 

de semmi nem fogott ki rajta. 

 

Egészen eddig viszont fogalmunk se volt, hogyan képes minderre. Azt már 

eddig is tudták a kutatók, hogy valamilyen védőburkot képez a testén, és 

gyakorlatilag hibernál. Korábban azt hitték, hogy a trehalóz nevű kettős 
cukor termelésével erősíti meg magát, de erről kiderült, hogy nem minden 

medveállatka-faj használja, több más állatfaj viszont igen. A kutatók most 

rájöttek, hogy a megfejtés egy speciális fehérje, amelyet csak a 

medveállatka termel. 

Üvegmaci 

Az amerikai és olasz kutatókból álló csoport a Molecular Cell szaklapban 
közölt tanulmány szerint megnézte azokat a géneket, amelyek akkor 

aktiválódnak, amikor a medveállatka kiszárad. A legtöbb ilyen gén az 

úgynevezett rendezetlen fehérjék kódolásáért felel. Ezek azért 

rendezetlenek, mert más fehérjékkel ellentétben nincs stabil 3d-szerkezetük. 

Ennek a fehérjének a segítségével 

a medveállatka üvegszoborrá változtatja magát. 

Alapesetben a kiszáradás kristályosítja az élő sejteket, amit azok nem 

viselnek túl jól. A medveállatka által termelt fehérje viszont vitrifikálja 
vagy magyarosabban üvegesíti őket, ami jóval kíméletesebb procedúra. 

Vagyis a medveállatka gyakorlatilag üveggé dermed, hogy aztán ha víz éri, 

különösebb gond nélkül térjen magához – akár harminc évvel azután, hogy 

átment ebbe a biológiai csökkentett módba. 

Hogy megbizonyosodjanak arról, hogy ezek a gének jelentik a kulcsot a 

medveállatka titkához, a kutatók kikapcsolták őket, hogy megnézzék, 
mihez kezd nélkülük. Mint kiderült, nem sok mindenhez, mert a fehérje 

termelése nélkül szegény kis állat már nem igazán tudta túlélni a kiszáradást. 

Azt is megállapították a kutatók, hogy ugyanezek a gének más élőlényekbe 
átültetve azokat is akár százszor ellenállóbbá tennék a kiszáradással 

szemben. 

Hogy a rendezetlen fehérje pontosan hogyan védi meg szinte mindentől a 
medveállatkát, az még mindig nem világos, és még azt se értik teljesen a 

kutatók. Pedig ha sikerülne erre is rájönni, abból az orvostudomány is 

profitálhatna, például a védőoltások kezelésében. Az oltóanyagok ugyanis 
nagyon érzékenyek, ezért szállítás közben is folyamatos hűtést igényelnek. 

Ez nemcsak azt jelenti, hogy könnyen használhatatlanná válnak, hanem azt 

is, hogy ennek az elkerülése rengeteg pénzbe kerül. Ha sikerülne a 
medveállatka módszerét utánozni, és ezzel az oltóanyagokat szárított 

állapotban stabilizálni, sokkal könnyebben és gazdaságosabban lehetne 

bánni velük. És akkor a sugárzásálló szuperemberekről még nem is 

beszéltünk. 

Közel négymilliárd éves baktériumok 

maradványaira bukkantak 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fmedv100908%2F
http://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765(17)30133-8
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.matud.iif.hu%2F2009%2F09jul%2F08.htm
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F01%2F19%2Fharminc_ev_fagyasztas_utan_eledtek_fel_a_medveallatkak%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F09%2F20%2Fszuperembert_epitenenek_egy_mindent_tulelo_miniallatka_segitsegevel%2F
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ORIGO 2017.03.01.  

3,77 milliárd éve élt mikroorganizmusok maradványaira talált rá egy 

nemzetközi kutatócsoport. Ezek az eddig ismert legrégebbi fosszíliák, 

körülbelül 300 millió évvel előzik meg a korábbi rekordernek számító 

ősmaradványokat, írja a Nature legújabb száma. 

A vasoxidáló baktériumok által létrehozott apró, az emberi hajszálnál is 

vékonyabb, nagyjából 5 milliméter hosszú szálakat és csöveket 

kvarcrétegek közé ágyazva találták meg a kanadai Quebecben található 
Nuvvuagittuq zöldkő-övezetben. E régió a Föld legősibb ismert üledékes 

kőzeteit tartalmazza. A térség valaha egy vasban gazdag, mélytengeri 

hidrotermális kürtőrendszer része volt, ami 3,77 és 4,3 milliárd évvel 
ezelőtt kiváló környezetet biztosított bolygónk legelső létformáinak. Ezek 

a lények vas oxidálásával jutottak az életműködésükhöz elengedhetetlen 

energiához.  

 

A Nuvvuagittuq zöldkő-övezet Forrás: Jonathan ONeil 

„Felfedezésünk megerősíti azt a feltételezést, hogy az élet csírái a 

tengerfenéken található forró kürtők környékén jelentek meg, nem sokkal a 
Föld születése után. Az élet gyors megjelenésére szolgálnak bizonyítékul 

azok a 3,7 milliárd éves üledékes halmok, amiket mikroorganizmusok 

hoztak létre" – írta a kiadott sajtóközleményben Matthew Dodd, a 
University College London (UCL) doktorandusza, a Nature magazinban 

megjelent tanulmány első szerzője. 

Biológiai folyamatok útján jöttek létre a mikrofosszíliák 

A mostani felfedezés előtt a legrégebbinek számító mikrofosszíliákat 

Nyugat-Ausztráliában találták meg, koruk 3,46 milliárd rúgott. Néhány 

kutató azonban a mai napig úgy gondolja, ezek a különleges kőzetformák 
nem biológiai úton keletkeztek, így az UCL kutatóinak legelső feladata az 

volt, hogy bebizonyítsák, a Kanadában feltárt maradványok nem jöhettek 

volna létre élőlények közreműködése nélkül. 

Ehhez megvizsgálták, hogy a hematitból – vagyis vastartalmú szabályos 

rendszerű oxidásványból - álló csövek és szálak kialakulhattak-e az 

üledékek alá temetődés során bekövetkező nyomás- és 
hőmérsékletváltozások következtében,az eredmények alapján viszont ezt a 

lehetőséget a kutatók elvetették. 

https://www.eurekalert.org/emb_releases/2017-03/ucl-wof022817.php
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature21377
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Hematitcsövek, amiket ősi mikroorganizmusok hoztak létre Forrás: 

M.Dodd. 

Beszédes, hogy a leletekben megfigyelt szál- és csőszerű struktúrák 

elágazóak, vagyis olyan tulajdonságokat mutatnak, mint amiket 

bizonyítottan vasoxidáló baktériumok hoztak létre más hidrotermális 
kürtők környékén. Ráadásul a maradványokban a kutatók grafitot, valamint 

apatitot és karbonátot is találtak, amik ugyancsak arra utalnak, hogy 

mikroorganizmusok ősmaradványaira sikerült ráakadni.  

Az eredmények segíthetik az élet keresését más bolygókon is 

Matthew Dodd szerint az új eredményekkel ismét sikerült egy jelentős 

lépést tenni afelé, hogy pontos képet kapjunk bolygónk és a rajta lévő 
sokszínű élet kezdeti időszakáról, valamint azonosíthassuk a más 

planétákon jelenlévő, vagy egykor létezett organizmusok nyomait. 

 

Hematitcsövek, amelyeket ősi mikroorganizmusok hoztak létre Forrás: 

Matthew Dodd 

Hozzátette:felfedezésük azt mutatja, hogy az élet már röviddel a 
Naprendszer kialakulása után elkezdett fejlődni szülőbolygónkon.A korai 

időszakban mind a Föld, mind a Mars felszínén folyékony víz volt jelen, 

így Dodd arra számít, hogy ha létezett is közel 4 milliárd éve élet a vörös 

bolygón, annak nyomára rá lehet majd akadni. 

Óriásvírusokat vizsgálnak az ELTE kutatói 

ORIGO 2017.03.06.  

Az Antarktisz száraz völgyeiben, Alaszkában és a Mojave sivatagban 

is találtak az ELTE kutatói óriásvírusokat, amiket az általuk 

fejlesztetett bioinformatikai eszközzel vizsgálnak. 

Ha az Antarktiszra gondolunk, akkor szinte mindenkinek végeláthatatlan 
havas, jeges táj jut az eszébe. Azonban van néhány nagyon száraz, hideg, 
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hó és jég nélküli völgy az Antarktiszon, ahol állandóan erős szél fúj. Innen 

származó talajmintákban találtak az ELTE PIT Bioinformatikai 

Csoportjának kutatói óriásvírusok jelenlétére utaló jeleket. 

A fénymikroszkóppal is látható óriásvírusokat 2003-ban fedezték fel egy 

angliai erőmű hűtőtornyában. Azóta sok tengerben, tóban és más vizes 
élőhelyen találtak ilyen, mind nagy méretükben, mind nagyon sok gént 

tartalmazó genomjukban különleges vírusokat. A magyar kutatók – 

Kerepesi Csaba doktori hallgató és Grolmusz Vince professzor – 
kifejlesztették a „Giant Virus Finder" nevű bioinformatikai eszközt, aminek 

segítségével környezeti DNS mintákból megtalálhatók az óriásvírusokra 

jellemző DNS szakaszok. 

 

Egy óriásvírus mikroszkóp alatt Forrás: IGS CNRS/AMU 

Az új, nyilvánosan elérhető eszközzel az ELTE kutatói az említett 

antarktiszi völgyeken kívül Alaszkából, a kaliforniai Mojave- és az új-

mexikói Chihuahuan sivatagból, észak- és dél-amerikai erdőkből, valamint 

az amerikai prériről származó talajmintákban is találtak óriásvírusokat. A 

tudományos közlemény az Archives of Virology nevű szaklapban jelent 

meg. 

Háromszülős babák születhetnek 

TÓTH BALÁZS 2017.03.16. index.hu 

Nagy-Britanniában már három szülő utódjaként is születhetnek kisbabák, 
de az erre kiadott engedélyt minden egyes esetben külön kérvényezni kell 

az ország termékenységi hatóságától – írja az MTI. Ezzel a módszerrel a 

súlyos örökletes betegségek továbbadását kívánják megakadályozni, ami az 

országban évente úgy 125 gyermeket érint.  

Nagy-Britannia reprodukciós szabályozásért felelős szervezete, a Humán 

Termékenységi és Embriológiai Hatóság (HFEA) csütörtökön adta meg az 
engedélyt a Newcastle-i Egyetem kutatóinak, bár az eljárás óvatos 

használatát már tavaly decemberben jóváhagyták. A módszert a brit 

parlament is megvitatta, és a politikusok már tavaly februárban 

engedélyezte a háromszülős lombikbébiprogramokat. 

A harmadik szülőre azért van szükség bizonyos esetekben, mert ezzel ki 

lehet küszöbölni a mitokondriális dns-ben lévő hibák továbbadását. Ezek a 
genetikai eltérések a gyermek élete során epilepsziát, szív- és mentális 

problémákat eredményezhetnek. 

Az eljárásban egy egészséges mitokondriummal rendelkező nő 
petesejtjének eltávolítják a sejtmagját, és ezzel együtt a donor nő genetikai 

állományának túlnyomó részétől is megszabadulnak. Tőle csak a 

mitokondriális DNS-t örökli meg a születendő gyermek. Ebbe a kiürített 

petesejtbe helyezik be a megtermékenyített embriót. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-017-3286-4
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F12%2F16%2Fket_anyja_is_lehet_ezutan_egy_gyereknek_angliaban%2F
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A születendő gyerek három ember genetikai állományát hordozza, tehát 

valóban három szülő örököse. 

Persze a DNS többsége az apától és az anyától származik, csupán 0,1 

százalék jön a donortól. 

Spenótlevélből készítettek működő emberi 

szívszövetet 

PESTHY GÁBOR 2017.03.27. origo.hu 

Az áttörés forradalmi lehet, ugyanis úgy tűnik, hogy a kutatók 

elhárították az eddigi fő akadályt jelentő problémát, azaz sikerült 

újraalkotni az emberi szövetet behálózó hajszálerek együttesét. 

Egészen mostanáig a kutatók a 3D nyomtatási technikát próbálták 

felhasználni az erek finom és bonyolult hálózatának újraalkotásához, de 
nem jártak sikerrel. A növények azonban ideális partnernek bizonyulhatnak, 

mivel finom erezetük a jelek szerint képes vért is továbbítani a 

szállítórendszeren keresztül az új szövetbe. 

Növényi erek használata állati szövetekben 

Noha a növények és az állatok nagyon eltérő módon szállítják a kémiai 

anyagokat a testben, az ezt lehetővé teszi hajszálérhálózat meglehetősen 

hasonló. 

A múltban a szakembereknek már sikerült emberi szövetmintákat 

létrehozniuk, decsak sokkal kisebb mérettartományban.A mostani esetben 
spenótlevelek felhasználásával elegendő nagyságú szövetet állítottak elő 

ahhoz, hogy az már felhasználható lehet sérülések kezelésére. 

 

A növényi sejtjeiktől megfosztott spenótlevelek Forrás: WPI 

A kutatók remélik, hogy az ehhez hasonló technikák használhatók lesznek 
a szívrohamok áldozatainál úgy, hogy új, egészséges szívizomrétegeket 

lehet majd kreálni. A szerzők eredményeiket a Biomaterials folyóirat 

legújabb számában publikálták. 

Áttörést hozhat a szövettervezésben 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961217300856
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A sejtjeiktől megfosztott növények vázként való felhasználása megnyitja a 

lehetőséget egy új tudományág felé,amely a növények és az állatok közti 

utánozhatóságokat vizsgálja" – írták a Worcesteri Műszaki Egyetem kutatói. 

 

Színes folyadék rajzolja ki a sejtjeitől megfosztott levél erezetét, amely 

vázul szolgál a szívizomszövet-tenyészetnek Forrás: WPI 

A kísérletükben a kutatók először eltávolították a növényi sejteket a 
spenótlevelekből, és folyadékot, valamint az emberi vörösvérsejtekhez 

hasonló mikrogyöngyöket áramoltattak át a spenót erezetén.Ezután emberi 

sejteket juttattak a hálózatra, amelyek benőtték azt. 

„Még sok munka vár ránk, de eddig nagyon ígéretes az egész" – mondta 

Glenn Gaudette, a kutatások vezetője. „A földművesek által évezredek óta 

termesztett, bőségben rendelkezésre álló növények felhasználása a 
szövettervezésben egy sor problémát kiküszöbölhet, ami eddig korlátozta a 

terület fejlődését." 

A gilisztakomposzt után itt a gilisztás vécé! 

MTI,  2017. 03. 10. 

A földigiliszták (Eisenia fetida) ürüléket lebontó tevékenységére épülő 

vécék megfizethető és fenntartható higiéniai megoldást jelenthetnek. 

 

Fotó: Profimedia 

A fejlődő világ zsúfol szegénynegyedeiben és menekülttáboraiban a 

szennyvízkezelés okozza a legnagyobb problémát. Erre lehet megoldás az 

úgynevezett gilisztás vécék. 

A giliszták tevékenységét a szerves hulladékok felaprózásában, a komposzt 

készítésében már kihasználjuk, most viszont az emberi ürülék lebontására 
veszik igénybe már több országban is. A gilisztás vécéket az Oxfam 

humanitárius civilszervezet vetette be elsőként Libéria fővárosa, Monrovia 

szegénynegyedeiben 2013-ban és azóta Etiópia, valamint Mianmar 
menekülttáboraiban is használják. Olyan leöntős vécéről van szó, amely 

összeköttetésben van egy betonkamrával. Ebben a betonaknában vannak a 

trágyagiliszták, amelyek lebontják az emberi ürüléket és a létrejövő 

anyagot trágyaként lehet hasznosítani. 
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A segélyszervezetek szerint mivel 2015-ben soha nem látott szintre - 65,3 

millió főre - nőtt a háborúk és üldöztetés elől menekülők száma a világon, 
és a városok lakossága is egyre nő, jelentős innovációkra van szükség a 

menekülttáborok és közösségek víz-, valamint higiéniai ellátásának 

javításához. 

Az Oxfam szerint míg a gödrös latrinákat rendszeresen kell üríteni, ami 

időigényes és drága, addig a monroviai gilisztás vécéknél erre ritkábban 

van szükség, kevesebb egészségi kockázattal jár és a növénytermesztéshez 

szükséges bőséges komposzt kerülhet a földekre. 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint a fő visszahúzó 

erőt a kezdeti költségek jelentik, egy-egy ilyen vécéhez ugyanis két 
kilogrammnyi trágyagilisztára van szükség. „Ezek a vécék ígéretesek, de 

nem elegendőek az Afrikában uralkodó higiéniai helyzet megoldásához" - 

mondta Andy Bastable, az Oxfam vezető munkatársa, hozzátéve, hogy az 
a technológia lesz a befutó, amelyet az adott ország, az egyes közösségek 

igényeinek megfelelően lehet alakítani". 

A londoni székhelyű WaterAid nemzetközi jótékonysági szervezet 
tanácsadója, Remi Kaupp ugyanakkor rámutatott, hogy nem elég csupán 

bevezetni az új technológiákat, hanem azt is el kell érni, hogy az olyan 

területeken, ahol az emberek gyakran a szabad ég alatt végzik a dolgukat, 

használni is kezdjék azokat. 

A gilisztás vécé a megoldás a fejlődő világ 

higiéniai problémáira 

2017-03-10 https://althir.org 

 

Ezek az illemhelyek kevesebb helyet foglalnak el, mint a nem vízöblítéses 
egyszerű külső udvari vécék, sokkal ritkábban kell üríteni őket, kevesebb 

egészségi kockázattal járnak és a növénytermesztéshez szükséges bőséges 

komposzttal látják el a közösségeket. A gilisztás vécéket az Oxfam 
humanitárius civilszervezet vetette be elsőként Libéria fővárosa, Monrovia 

szegénynegyedeiben 2013-ban és azóta Etiópia, valamint Mianmar 

menekülttáboraiban is bevezették őket. Olyan leöntős vécéről van szó, 
amely összeköttetésben van egy betonkamrával. Ebben a betonaknában 

vannak a trágyagiliszták, amelyek lebontják az emberi ürüléket és a 

létrejövő anyagot trágyaként lehet hasznosítani. 

A segélyszervezetek szerint mivel 2015-ben soha nem látott szintre – 65,3 

millió főre – nőtt a háborúk és üldöztetés elől menekülők száma a világon, 
és a városok lakossága is egyre nő, jelentős innovációkra van szükség a 

menekülttáborok és közösségek víz-, valamint higiéniai ellátásának 

javításához. Az Oxfam szerint míg a gödrös latrinákat rendszeresen kell 

üríteni, ami időigényes és drága, addig a monroviai gilisztás vécékhez a 

felállításuk óta eltelt négy évben még nem kellett hozzányúlni. Az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint a fő visszahúzó erőt a 
kezdeti költségek jelentik, egy-egy ilyen vécéhez ugyanis két 

kilogrammnyi trágyagilisztára van szükség. “Ezek a vécék ígéretesek, de 

nem elegendőek az Afrikában uralkodó higiéniai helyzet megoldásához” – 
mondta Andy Bastable, az Oxfam vezető munkatársa, hozzátéve, hogy az 

https://althir.org/
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a technológia lesz a befutó, amelyet az adott ország, az egyes közösségek 

igényeinek megfelelően lehet alakítani”. A londoni székhelyű WaterAid 
nemzetközi jótékonysági szervezet tanácsadója, Remi Kaupp ugyanakkor 

rámutatott, hogy nem elég csupán bevezetni az új technológiákat, hanem 

azt is el kell érni, hogy az olyan területeken, ahol az emberek gyakran a 

szabad ég alatt végzik a dolgukat, használni is kezdjék azokat. 

Gombával irtanák a kullancsokat 

Magyar tudósok korszerű készítménye segíthet a védekezésben 

Lázár Fruzsina, 2017. március 13., http://mno.hu/tudomany 

 

 Magyar tudósoknak köszönhetően megvalósulhat a környezetkímélő 

kullancsirtás wikipedia 

Bár Európa területén rengeteg a kullancs, az irtásukra alkalmazott 

szert az unió néhány évvel ezelőtt környezetvédelmi okokra hivatkozva 

betiltotta. Magyar tudósoknak azonban sikerült olyan korszerű 

kullancsirtó szert kifejleszteniük, amely csak a vérszívókra veszélyes, 

a környezetet nem károsítja. 

Közeledik a tavasz, jön a kirándulások, szabadtéri programok ideje. 

Csakhogy a jó időnek nemcsak mi örülünk, hanem a rettegett kullancsok is 
előbújnak a rejtekhelyükről. Azt pedig nyilván nem kell különösen 

magyarázni, hogy miért érdemes védekezni ellenük, hiszen egyetlen 

kullancscsípés következtében Lyme-kór, vírusos agyvelőgyulladás és több 
más veszélyes fertőzés támadhatja meg a szervezetünket. Ám a 

kullancsokat jó ideje nem irtják, ugyanis a közterületeken korábban széles 

körben alkalmazott szert környezetvédelmi okokból 2010-ben betiltotta az 
Európai Unió. A csípés elleni védekezés egyetlen módja tehát egyelőre a 

megelőzés. Azaz a bőrre kenhető rovarriasztó szerek vagy a Polybé tabletta 

használata, a megfelelő ruházat viselete és a testbe fúródott kullancs korai 
eltávolítása, valamint a védőoltás, ami azonban a Lyme-kórtól nem, csak a 

vírusos agyvelőgyulladástól véd meg. 

Kullancsfaló penészgomba 

Az unió azért tiltotta be az Actellic 50 EC nevű szert, mert a melegvérű 

állatokra és az emberekre is veszélyes. (Nyári táborok, erdei iskolák 

résztvevőinek védelmére azonban időszakosan kérvényezni lehet a tilalom 
feloldását.) Egy magyar találmány azonban megoldást nyújthat a 

problémára. 

Dr. Bózsik Béla Pál, az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) 
Szerológiai Laboratóriumának nyugalmazott főorvosa, a Lyme Borreliosis 

Alapítvány kuratóriumának orvostitkára lapunknak elmondta, hogy az ő és 

dr. Bratek Zoltán, az ELTE Növénybiológiai Tanszékének adjunktusa által 
évekkel ezelőtt kifejlesztett szer egy penészgomba révén fejti ki a hatását. 

A kitinpáncélt faló gomba fonala behálózza a kártevőt, elterjed a kullancs 

testében, és felfalja azt. A szer környezetbarát és vegyszermentes, és 
kizárólag a kullancsokat pusztítja. Akkor a leghatékonyabb, amikor a 

kártevők a legaktívabbak. A kullancs 3-5000 petét képes lerakni egyszerre, 

a gomba azonban a vérszívók populációjában megtelepedve csökkenti a 
peteszámot, és a kullancsok egymásnak is átadhatják a gombát. A szer 

hatalmas előnye, hogy nem kell újra permetezni a fertőzött területet, mert 

évek múlva is kifejti a hatását. 

http://mno.hu/tudomany
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Egymillió Lyme-kórós 

A kullancs a hűvös, magas páratartalmú helyeken érzi jól magát. 
Magyarországon leginkább az északi és nyugati megyék fertőzöttek, 

valamint azok a helyek, ahol sok a vad. Az enyhe téli hónapok kifejezetten 

kedveznek a kullancsok szaporodásának. A Kárpát-medencében mintegy 
két tucat kullancsfaj él és sokfajta betegséget terjesztenek. Legalább 

minden tizedik kullancs fertőzött a Lyme borreliosis, azaz a Lyme-kór és 

minden ezredik az agyvelőgyulladás kórokozójával. Magyarországon 
körülbelül évi húszezer új Lyme-kór-fertőződés történik, más kérdés, hogy 

mikor lesz belőle betegség. Ugyanis a kórokozó kezelés nélkül akár évekig, 

évtizedekig is megbújhat a szervezetben, a betegség hosszú ideig 
tünetmentes maradhat. Ám, ha az immunrendszer legyengül, a baktérium 

aktiválódhat. A betegség megtámadhatja az idegrendszert, az ízületeket és 

a szívet, gyakran okoz bőrgyulladást. A Lyme-kór emberről emberre nem 
terjed, fertőzött állatokról jut az emberi szervezetbe a kullancsok 

közvetítésével. Becslések szerint Magyarországon akár egymillió ember is 

szenvedhet a Lyme-kórtól. 

A kullancs okozta másik veszélyes megbetegedés a vírusos 

agyvelőgyulladás, amely ellen ugyan létezik oltás, de Magyarországon az 

emberek nagy része nincs beoltva. A kullancs csípését nem érezzük, 
ugyanis az állat nyálában simaizom-görcsoldó van. A vérszívás hosszú 

ideig eltarthat, de a fertőződött vér már négy óra után a seben keresztül 

közvetlenül a kiserekbe juthat. 

Laboratóriumba a kullancsokkal! 

A főorvos szerint fontos volna minden, a testből eltávolított kullancsot 

laboratóriumba küldeni. Egyrészt, mert szükség esetén a gyógyszeres 
kezelést a vizsgálat eredményének megfelelően lehetne elkezdeni, másrészt 

következtetni lehetne arra is, hogy hol, milyen kórokozóval fertőzöttek a 

vérszívók. Jó lenne, ha a háziállatokból kiszedett kullancsokat is 
megvizsgálnák. A Lyme Borreliosis Alapítvány jó ideje szeretné elérni, 

hogy ingyenesen lehessen vizsgáltatni a kullancsokat, ugyanis ez jelenleg 

csak magánlaboratóriumokban lehetséges hat-nyolc ezer forintért. Nagy 

szükség lenne rá, hogy a Lyme-tesztet is támogassa a betegbiztosítás. A 
főorvos azt is elmondta: érthetetlennek tartja, hogy az Európai Unió által 

betiltott, más élőlényekre veszélyes szert például raktárakban ugyanúgy 

lehet alkalmazni, mint korábban. Ugyanakkor a szabadban teljesen ki 
vagyunk szolgáltatva az akár halálos betegséget is okozó kártevő 

csípésének. 

A dr. Bózsikék által kifejlesztett kullancsirtó szer iránt már sokan 
érdeklődtek, kaptak rá támogatást, és szerződést is kötöttek egy 

befektetővel, talán idén végre alkalmazni is tudják. Az unió több 

országában már évek óta küzdenek azért, hogy irtani lehessen a kullancsot. 
A küzdelem mindeddig eredménytelen maradt, pedig az EU különösen 

kullancsveszélyes terület. 

A főorvos azt tanácsolja, hogy ha nem sikerült elkerülni a kullancscsípést, 
akkor a bőrünkbe fúródott kártevőt csipesszel távolítsuk el. A legfontosabb, 

hogy a kullancs potrohát ne nyomjuk meg, mert akkor a fertőzött vért 

kipréseljük belőle. Lényeges, hogy amíg a kullancs a bőrben van, ne 
kenjünk rá fertőtlenítő szereket, mert ez azt válthatja ki, hogy a rovar a 

fertőzött vért a sebbe üríti. A vérszívó eltávolítása után a csípés helyét 

érdemes legalább egy-másfél hónapig figyelni, mert még ennyi idő 
elteltével is megjelenhet a Lyme-kór jellegzetes tünete, a kokárdaszerű 

bőrpír (de ízületi gyulladás, esetleg valamelyik agyideg károsodása is 

kialakulhat addigra.) Ám, az is előfordulhat, hogy a Lyme-folt annak 
ellenére sem jelentkezik, hogy a fertőzés megtörtént. Az eltávolított 

kullancsot dobozba zárva haladéktalanul küldjük laboratóriumba. A sok 

helyen kapható, nem elég érzékeny, a kullancsot roncsoló gyorsteszteket 

pedig, felejtsük el! 

Életképes humán embriók génjeit szabták át 

TÓTH BALÁZS 2017.03.14. index.hu 
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Egy kínai kutatócsoport három életképes humán embrió néhány sejtjében 

sikeresen kijavított pár genetikai mutációt, és ezt most először vitték véghez 

a genetika svájcibicskájának tartott CRISPR módszert használva. 

 

Képünk illusztráció Fotó: Bsip 

Az emberi lények genetikai módosítása számos etikai és jogi kérdést 

felvet,  ezért a tudósok zöme inkább más fajokkal és/vagy szövetmintákkal 

kísérletezik. A Kantoni Orvosi Egyetem kutatócsoportja azonban 2015-ben 

humán embriókon is elkezdett kísérletezni. 

A forradalmi genetikai módszert először még ők is életképtelen embriókon 

próbálták ki, például olyanokon, amelyeket két különböző spermium 

termékenyített meg, és emiatt biztosan nem született volna belőlük 

életképes utód. Ezek a kísérletek nem voltak túl sikeresek - írja a New 

Scientist című tudományos magazin -, tízből egynél is kevesebb sejtet 
tudtak a CRISPR módszerrel megjavítani. Ezt azzal magyarázták, hogy a 

felhasznált sejtek túlságosan abnormálisak voltak. Ezekből a 

próbálkozásokból nem tudnak következtetéseket levonni azzal 

kapcsolatban, hogy a módszer működne-e egészséges embriók esetében. 

Ezért is kezdtek a kínai tudósok életképes embriókkal is kísérleteni. 

Szándékosan genetikai rendellenességeket okoztak az emberióknak, 
mégpedig úgy, hogy örökletes betegségben szenvedő férfiak spermiumával 

termékenyítettek meg éretlen petesejteket (azért éretlen petesejteket 

használtak, mert a termékenységi klinikákon ezektől általában 

megszabadulnak, ezek ugyanis nehezebben termékenyülnek meg). 

Ezután megpróbálták kijavítani az okozott hibákat a CRISPR segítségével. 

A kutatók pár embrióban kijavították a génmutációt, de a többiben a 

CRISPR a javítás helyett kikapcsolta a hibás gént, ami nem jó megoldás. 

A kínai csoport fontos előrelépést tett a születési rendellenességek javítása 

felé, de most még nagyon távol vagyunk a céltól. Az etikai kérdések is 
biztosan terítékre kerülnek, mielőtt élesben alkalmazhatóvá válna ez a fajta 

génsebészet.  

Adófizető robotok 

A tőkejövedelmek nagy hányada ma már a globális gazdaságban az 

„elvont” tudásból és nem a termelésből származik 

Bogár László – 2017.03.24. magyarhirlap.hu  

Amikor Henry Ford először vezetett be egy olyan gépsort, ahol automaták, 
vagyis robotok dolgoztak, karon fogta a szakszervezeti vezetőket, 

megmutatta nekik az új rendszert, és kajánul megjegyezte, no, ezeknek 

próbáljatok sztrájkot szervezni. Ám a szakszervezetisek sem maradtak 
adósak a válasszal, és így vágtak vissza: maga meg ezeknek próbáljon meg 

autót eladni. 

Szóval, a robotok, egyáltalán az emberi munkát „feleslegessé” tevő gépi 
rendszerek története meglehetősen ellentmondásos, konfliktusokkal teli 

történet. A minap Bill Gates mondott nagyon is elgondolkodtató dolgokat 

ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Azért, mert egy dolgozó technikailag nem 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fegeszseg%2F2017%2F01%2F17%2Fcrispr_genetika_szabadalmi_vita_per_genszerkesztes%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2F2123973-first-results-of-crispr-gene-editing-of-normal-embryos-released%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2F2123973-first-results-of-crispr-gene-editing-of-normal-embryos-released%2F
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élőlény, attól még fizethet adót, mondta. Bár első hallásra elég bizarr 

ötletnek tűnhet mindez, érdemes kicsit elgondolkodni róla. 

Ahhoz, hogy jobban megértsük, először arra a látszólag evidens kérdésre 

kellene válaszolni, hogy mi is valójában a gép, és miként is alakult, alakul 

az ember és a gép viszonya az elmúlt évszázadok során. Az ember az 
egyetlen olyan élőlény, aki nemcsak esetlegesen használt eszközöket, 

hanem tudatosan fejleszteni is kezdte azokat. Így egyre komplexebb 

eszközöket létrehozva megteremtette a gépet, ami nem más, mint elemi 
eszközökből felépített komplex rendszer, illetve sokszor potenciálisan egy 

eszközkészítő eszköz is egyben, és ezzel történelmi jelentőségű folyamat 

indul el. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a gépek egyre komplexebb 
nemzedékeinek megszületése valójában az ember – anyagi valóságot 

átalakítani képes – szellemi teljesítményeinek az egyre nagyobb intenzitású 

megjelenítője. 

Történelmileg a hétköznapi paraszti munka lassú, türelmes iparkodásából 

származik minden eszköz, és így minden gép is. A dolgok hagyományos 

szakrális logikája szerint tehát ember és gép között valójában nem 
létezhetne konfliktus, hisz az emberi világgal testvéri egységben „együtt 

nevelkedik” ember és gép. Ám mégis azt látjuk, hogy először a 18. 

században, s azóta rendszeresen, az emberek sokszor fellázadnak a gépek 
ellen. Az első géprombolók dühükben a facipőjüket dobták a gép forgó 

alkatrészei közé, hogy ezzel tegyék azokat működésképtelenné. És mivel a 

facipő francia neve „sabot”, így a szinte minden nyelvben megjelenő 
szabotázs, szabotőr kifejezések ennek az első konfliktusnak az emlékét 

őrzik. 

De vajon mi volt az oka annak, hogy az „édestestvérként” megszülető gép 
halálos ellenségévé vált a parasztból lett munkásnak? Nos, a hagyományos 

társadalmak brutális felszámolása során a parasztot nemcsak anyagi 

létfeltételeinek szinte minden elemétől fosztották meg, hanem egy ennél is 
fontosabb szellemi vagyonától is. Attól, hogy eredendően univerzális 

tudását folyamatosan a maga ellenőrzése alatt tartsa, tehát hogy ő maga 

teremtse meg lassú, türelmes létmunkával a vele így eleve barátságban élő 

gépet. 

A legnagyobb tőketulajdonosok egyszerűen „felvásárolták” a paraszti 

tudást, és ezt a tudást szembefordították a paraszttal. Még pontosabban 

fogalmazva, e folyamat nyomán a parasztok többségéből tudásától 
megfosztott „proletárt” csináltak, a tehetséges kevesek tudását 

megvásárolva ezt a tudást géppé alakítva fordították a folyamat eredményét 

a parasztból prolivá silányított tömeggel szembe. A földjétől, házától, 
szerszámaitól és így lassan a léte újrateremtéséhez szükséges komplex 

tudásától is megfosztott parasztból lett „proli” így már csak mint 

ellenségére képes a gépre tekinteni, és joggal. 

Joggal, mert az „elveszi”, de legalábbis folyamatosan leértékeli a munkáját 

anyagi és szellemi értelemben egyaránt. Persze, nem szegény gép a hibás, 

hisz ő csak élettelen tárgy. A meghatározó tőketulajdonosok teszik 
valójában egymás ellenségévé a munkást és a gépet, a gépben rejlő egyre 

komplexebb tudás „történelmi magánosításával”, és ez a konfliktus 

valóságos alapja. A tőkejövedelmek egyre nagyobb hányada ma már a 
globális gazdaságban ebből az „elvont” tudásból és nem a termelés anyagi 

folyamataiból származik, amit leginkább a szellemi tulajdonjogok 

testesítenek meg. Például az elektronikai eszközök, mondjuk okostelefonok 
árából csak egy-két százalékot tesz ki az anyag és az összeszerelési munka 

értéke, az ár meghatározó többsége a szellemi tulajdonosoknak járó 

extraprofitot fedezi. 

A nagy történelmi kérdés, hogy ez a folyamat és a belőle származó 

konfliktusok robbanáshoz vagy békés egyezséghez vezetnek-e majd. Hogy 

van-e bármilyen esély annak a történelmi léptékű belátásához, hogy ez az 
évszázadok óta tartó folyamat így a semmibe vezet. Bill Gatesnek jó oka 

van a kibékülést kezdeményezni, hisz vagyonának a 99 százaléka éppen 

ilyen szellemi tulajdonjogokra hivatkozva „elvont” profitokból ered. Nem 
arról van szó, hogy az emberi tehetség, szellemi képesség ne nyerhetné el a 

jutalmát a magas szintű anyagi elismerésben, hanem arról, hogy az ennek 

alapján keletkező permanens extraprofit egy részének társadalmi szintű 
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újraelosztása nélkül kezelhetetlen konfliktusokba fulladhat bele a nyugatias 

modernitás egész globális rendszere. 

Természetesen nem a robotok fizetnének adót, hanem a tulajdonosaik, akik 

anélkül, hogy ezt tudatosítanák magukban, olyan szellemi tulajdonok 

hozadékának élvezői, ami egy alig leplezett erőszak folytán jutott a 
birtokukba. Persze nem valószínű, hogy a mai globális tőkestruktúrákat 

alkotó erők önként lemondanának erről a globálisan sok ezermilliárd 

dolláros extraprofitról, de Bill Gates kezdeményezése talán 
elgondolkodtatja a döntéshozókat, és így valóban létrejöhet az új történelmi 

egyezség, a globális New Deal minderről. –  

See more at: 
http://magyarhirlap.hu/cikk/83435/Adofizeto_robotok#sthash.oyBWMicV

.dpuf 

25 millió tonnányi pók él a Földön 

TÓTH BALÁZS 2017.03.16. index.hu 

Ezt a számot soha nem akartuk tudni, és még kevésbé szeretnénk elképzelni, 

hogy milyen lehet egy rakáson a 25 millió tonnányi pók, amely a Földön él. 

Az is kiderült róluk tudományos számítások alapján, hogy mennyit esznek. 

Évente 440-880 millió tonnányi rovart fogyasztanak el. 

 

Fotó: Denis Charlet / AFP 

Ez azt jelenti, hogy a pókok sokkal többet esznek, mint amennyi húst és 

halat a bolygónkon élő 7 milliárd ember elfogyaszt (az kb. 400 millió tonna). 
A pókok étkezése a bálnákéhoz mérhető, az óriási cetek 300-550 millió 

tonnát nyelnek el – írja a Science of Nature című tudományos lapban 

publikált tanulmányában Martin Nyffeler a Bázeli Egyetemről és Klaus 

Birkhofer a Branderburgi Egyetemről. 

Nem, ezt sem akarta tudni a pókokról 

A világ legsikeresebb ízeltlábúi a pókok. 

• mindenhol megtalálhatók, a sivatagoktól a sarkvidéki tundrákig 

• 45 000 fajt ismerünk 

• minden négyzetméterre átlagosan 131 pók jut! 

A pókok táplálkozási szokásait nehéz felmérni, a tudósok ezért először 

azzal kezdték, hogy megpróbálták kitalálni, mennyi pók élhet a Földön. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/83435/Adofizeto_robotok#sthash.oyBWMicV.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/83435/Adofizeto_robotok#sthash.oyBWMicV.dpuf
http://www.livescience.com/58271-spiders-eat-880-tons-of-insects-yearly.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-017-1440-1
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Számos más kutatást átnéztek, hogy megtudják, a különféle 

környezetekben mennyi pókot találtak a biológus kollégáik. Ezt 
összevetették a földfelszínnel kapcsolatos adatokkal, így jött ki, hogy 

nagyjából 25 millió tonnányi pókkal kell számolni. 

Azután azt próbálták kitalálni, hogy nagyjából mennyi táplálék kell 25 
millió tonnányi pók életben maradásához. Vizsgálataik alapján a pókoknak 

minden nap a testtömegük 10 százalékának megfelelő zsákmányra van 

szükségük; egy milligrammnyi pók 0,1 milligrammot eszik naponta. 

Persze néhány faj jobban bírja a koplalást, a sivatagi pókok például 0,01-

0,04 milligrammal is jól elboldogulnak. 

A fentiek alapján a becslésük évi 460-700 millió tonna közé esett, de a 
tudósok más módszerrel  is nekiálltak felmérni a pókok fogyasztását. A 

ténylegesen elfogott és felzabált rovarok megszámlálása alapján a 

becslésük 395-805 tonna közé esett. Egyedül azt nem tudják a kutatók, 
hogy a kifejlett egyedekre körülbelül mennyi apróbb pókutód jut, pedig 

azok is táplálkoznak, és növelik a becsléseik körüli bizonytalanságot. 

Az mindenesetre kiderült, hogy a pókok vadásztevékenysége nélkül 
elképesztően sok rovar röpködne körülöttünk, és nagyon sűrű lenne a 

levegő. 

Az emlősök összementek, amikor a Föld 

felmelegedett a régmúltban 

MTI 2017.03.16. origo.hu 

Egyes emlősök és melegvérű állatok testmérete csökkent, amikor a 

Föld hőmérséklete felmelegedett évmilliókkal ezelőtt - állapította meg 

egy kutatócsoport. 

A Föld történetében legalább kétszer lettek kisebbek a melegvérű állatok a 

légköri szén-dioxid mennyiségének növekedésével és a természetes 

felmelegedés miatt kiugró hőmérsékleti csúcsokkal egy időben - olvasható 

a Science Advances aktuális számában. 

Abigail D'Ambrosia, a New Hampshire-i Egyetem kutatója, a tanulmány 

vezető szerzője szerint a jövőben az eddiginél gyorsabb, ember előidézte 

felmelegedés miatt újra összemehetnek az emlősök, az ember azonban 

nincs köztük. 

Mintegy 54 millió évvel ezelőtt három faj ment össze jelentősen, amikor a 

bolygó hirtelen felmelegedett. Egyikük, egy korai lóféle 14 százalékkal lett 

kisebb, 7,7 kilogrammról 6,6-ra csökkent a súlya. 

 

Hipparion ősló Forrás: Heinrich Harder/Wikimedia Commons 

"Az összemenés előtt olyan kutyaméretű lehetett, utána talán inkább olyan, 

mint egy macska" - mutatott rá D'Ambrosia. 

Egy másik összement állat egy lemurszerű majomféle volt, az első ismert 
főemlős, amely 4 százalékkal lett kisebb. Ez nem tűnik soknak, csak akkor, 
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ha tudjuk, a faj evolúcióját vizsgáló tanulmányok szerint általában egyre 

nőtt a testtömege - tette hozzá a kutató. 

Egy korábbi tanulmány kimutatott már egy hasonló méretcsökkenést, 

amelyik mintegy 56 millió éve ment végbe. Tudósok és gazdák régóta 

felfigyeltek arra, hogy az állatok - köztük a szarvasmarhák - kisebbek 

lesznek és kevesebb tejet adnak hosszabb felmelegedési periódus idején. 

A legfrissebb munka azt bizonyította, hogy az évmilliókkal ezelőtti 

felmelegedés és a testméret csökkenése összefügg egymással. 

D'Ambrosia és kollégái - korábbi, felmelegedésről szóló kutatásokhoz 

hasonlóan - a wyomingi Bighorn-medence kövületeit tanulmányozták. A 

kutatók szerint valószínűtlen, hogy csak azon a területen mentek össze az 

állatok. 

Ha melegebb az éghajlat, az emlősök és más melegvérű állatok úgy 

védekeznek a hőség ellen, hogy testméretük csökken. A kisebb állatoknak 

testsúlykilogrammonként több a bőr- vagy szőrfelülete, mint a nagyobb 

állatoknak, tehát több hőt tudnak leadni. 

Hideg éghajlat alatt a nagytestű állatok járnak jól, nekik kisebb az egy 

kilogrammra eső testfelületük, vagyis hatékonyabban őrzik a hőt. 

A vizsgált két természetes felmelegedési periódus közül az első, az 56 

millió évvel ezelőtti idején 5,8 Celsius-fokkal nőtt a hőmérséklet, 
valószínűleg az óriás növények és állatok tengerfenéken felhalmozódó 

maradványainak gigantikus metánkibocsátása miatt - mondta Michael 

Oppenheimer, a Princeton Egyetem klimatológusa. 

Bebizonyították: mégsem lehetetlen 

időkristályt alkotni 

TÁTRAI PÉTER 2017.03.09. origo.hu 

„Időkristály” – ez úgy hangzik, mint egy másodrangú sci-fiből vett 

handabanda. Pedig az időkristály létezik, és nagyon is komoly: egy 

Nobel-díjas fizikus évekkel ezelőtt megsejtette, sokan lehetetlennek 

ítélték, viszont amerikai kutatók most megvalósították. 

A sószemcsék, a hópelyhek és a gyémántok mind kristályok, amelyeknek 
alkotó atomjai periodikus, szabályosan ismétlődő elrendeződést mutatnak 

a háromdimenziós térben. 

A Nature folyóirat legfrissebb számában két amerikai kutatócsoport most 
egy sokkal különlegesebb tünemény létrehozásáról ad hírt: az 

időkristálynak nevezett, újfajta anyagi minőség alkotórészei nemcsak a 

térben ismétlődő módon rendeződnek el, hanem emellett az időben 
ismétlődő mozgást is végeznek. A Marylandi Egyetemen, illetve a Harvard 

Egyetemen dolgozó két csapat egy hónap eltéréssel, különböző fajta 

atomokból kiindulva valósította meg a sokak által korábban lehetetlennek 

bélyegzett anyagállapotot. 

 

Az időkristálynak nevezett újfajta anyagi minőség alkotórészei nemcsak a 

térben ismétlődő módon rendeződnek el, hanem emellett az időben 

ismétlődő mozgást is végeznek (Illusztráció)Forrás: AzDude/Pixabay 

Forradalmi megvalósítás 
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Az időkristályban az atomok sosem érik el az úgynevezett termodinamikai 

egyensúly állapotát, amikor a hőenergia egyenletesen oszlik meg közöttük. 
Az újonnan megalkotott időkristályok ezzel az első tényleges példái a 

nemegyensúlyi fázisokként leírt, mindeddig csak elképzelt anyagi 

rendszereknek, amelyeknek a létét megjósolták ugyan, de a valóságban 
létrehozni korábban nem sikerült őket. A fizikusok ezért most úgy érzik 

magukat, mint egy ismeretlen földrészre vetődött utazó, aki izgatottan veti 

bele magát a sosem látott tájak felfedezésébe. 

Az időkristály a nemegyensúlyi fázisok egész új birodalma felé nyit kaput– 

lelkendezik Andrew Potter, a Texasi Egyetem (Austin, USA) fizikusa. – 

Fogtuk azokat az elméleti elképzeléseket, amelyek egy pár éve már 
keringenek a levegőben, és nekiláttunk, hogy a laboratóriumban 

megalkossuk magát a dolgot. Remélhetőleg ez csak első a sorban, és egy 

sereg további fogja követni.” A nemegyensúlyi fázisok némelyike 
hasznosnak bizonyulhat majd a kvantumszámítógépek működési 

egységeként, adattárolási vagy adattovábbítási szerepkörben. 

Potter tagja annak a csoportnak, amely a Marylandi Egyetem kutatóinak 
vezetésével sikeresen megalkotta az első, az itterbium nevű elem ionjaiból 

álló időkristályt. Pont megfelelő nagyságú elektromos mező 

alkalmazásával a kutatók 10 itterbiumiont tartottak lebegésben, majd 
szabályos időközönként adott lézerimpulzusok segítségével periodikusan 

ismétlődő mozgásmintázatot kényszerítettek a részecskékre. Potter felhívta 

a figyelmet arra az érdekességre, hogy az ionok feleolyan gyakran ugranak, 
mint a lézerimpulzusok periódusideje.Ez kicsit olyan, mintha valaki 

másodpercenként kétszer ütne le egy zongorabillentyűt, de csak 

másodpercenként egyszer szólalna meg a hang.A tudósok előre 
megjósolták ezt a fura kvantumviselkedést, ami megerősítette őket abban a 

meggyőződésükben, hogy valódi időkristállyal van dolguk. 

 

Először sikerült időkristályt létrehozni (illusztráció) Forrás: E. 

Edwards/JQI 

2012 óta foglalkoztak a problémával 

Az időkristály gondolata először a Massachusetts Institute of Technologyn 

dolgozó Frank Wilczek Nobel-díjas fizikus fejében körvonalazódott. 2012-
ben épp a kristályokról tartott egy kurzust hallgatóknak, amikor feltette 

magának a kérdést, hogy vajon létre lehetne-e hozni olyan anyagi fázist, 

amelyben az atomok ismétlődése nemcsak a térben, hanem időben is 
szabályszerű. Fizikai zsargonnal szólva a hagyományos térkristályok 

„megtörik a térbeli eltolás szimmetriáját”, mert bennük az atomok – a 

gázoktól vagy a folyadékoktól eltérően – nem egyenletesen töltik ki a teret, 
hanem merev mintázatba rendeződnek. Wilczek felvetette:nem létezhet-e 

olyan kristály, amely az időbeli eltolással szembeni szimmetriát töri meg? 

„[Egy ilyen kristályban] az atomok mozognak az idő függvényében, de 
periodikusan, és nem folytonos módon. Érdekes elképzelés volt” – 

magyarázza Shivaji Sondhi, a Princetoni Egyetem fizikaprofesszora 

Wilczek felvetését, amely annak idején élénk vitát váltott ki szakmai 
berkekben; Patrick Bruno, a grenoble-i Európai Szinkrotron szakembere 

például egy egész sorozatnyi cikket tett közzé, amelyekben cáfolta az 
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időkristály megvalósíthatóságát. Sondhi egyike volt azoknak a 

fizikusoknak, akik Wilczek ötletének realitása mellett érveltek, és – a 
kaliforniai Berkeley-n dolgozó Xiang Zhang elképzelésének 

felhasználásával – kidolgozták az időkristály létrehozásának konkrét 

részleteit, miszerint a sajátos anyagi fázis ionok forgó gyűrűje formában 

ölthetne testet. 

 

Időkristály zöld fénnyel megvilágítva Forrás: Georg Kucsko \ 

Nature 

Sondhi egy teljesen más problémán dolgozva jutott el az időkristályok 
elméletéhez. Ő PhD-hallgatójával, Vedika Khemanival együtt azt a kérdést 

feszegette, hogyaz atomok és molekulák miként jutnak el a termodinamikai 

egyensúly állapotába, miközben a különböző anyagi fázisokat – szilárd, 
folyékony és gáz halmazállapotot – megvalósítják.Fizikuskörökben sokáig 

az volt az általánosan elfogadott nézet, hogy idővel végül minden rendszer 

egyensúlyba jut, de a nagyon alacsony hőmérsékletek kvantumfizikájának 
behatóbb megismerése aláásta ezt a közmegegyezést. Kiderült, hogy 

léteznek rendszerek, amelyek az úgynevezett soktest-lokalizáció miatt 

sosem kerülnek hőmérsékleti egyensúlyba. A jelenség oka – állítják a 

fizikusok – abban a módban keresendő, ahogy egy rendezetlen 

kvantumrendszert alkotó nagyszámú atom egymással kölcsönhatásba lép. 

Sondhi és Khemani felismerték, hogy bár egy egyensúlyi rendszer 

csakugyan nem alkothat időkristályt, nemegyensúlyi rendszerben 

lehetséges Wilczek víziójának megvalósítása. Ők jósolták meg azt is, hogy 
ha periodikus lézerimpulzusokkal bökdösnek egy ilyen nemegyensúlyi 

rendszert, annak atomjai a periódusidő kétszeresével fognak mozogni. 

Khemani doktori tanulmányainak befejezése után a Harvard Egyetemen 
helyezkedett el, ahol most tagja annak a Mikhail Lukin vezette 

kutatócsoportnak, amely a marylandi csapattól csupán egy hónappal 

lemaradva létrehozta a második – az ő esetükben szintetikus gyémántból 

álló – időkristályt. 

Mindkét kutatócsoport a Nature e heti számában tudósít eredményeiről. 

Gigantikus galaxisgyűrű kérdőjelezi meg 

Einstein elméletét 

PESTHY GÁBOR 2017.03.21. origo.hu 

A csillagászok felfedezték, hogy egy 10 millió fényév széles, több 

galaxisból álló gigantikus galaxisgyűrű olyan gyorsan távolodik a mi 

galaxisunktól, hogy arra nem tudnak magyarázatot adni a jelenlegi 

fizikai modelljeink.  

Ez a kis galaxisokból álló hatalmas gyűrű olyan gyorsan tágul, mintha egy 

mini Big Bang játszódna le. A csoport úgy véli, hogy a miénkkel 
szomszédos galaxis, az Androméda valaha olyan közel repült el galaxisunk 

mellett, hogy majdnem összeütköztek, és ennek hatására több kis galaxis 

repült szanaszét, mintha parittyából lőtték volna ki őket.  

Jelenleg egymás felé tart a két galaxis 

http://www.nature.com/nature/journal/v543/n7644/full/nature21413.html
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Az egyetlen gond az, hogy az eredmények ellentmondásban állnak az 

Einstein-féle relativitáselmélet által megjósolt feltételekkel.  

„Ha Einstein gravitációs elmélete helyes, akkor a galaxisunk soha nem 

kerülhetett olyan közel az Andromedához, hogy bármit szétszórjon ilyen 

sebességgel” – mondta Hongsheng Zhao, a csoport egyik tagja, a skóciai 

St. Andrews Egyetem munkatársa.  

 

Tejútrendszer Forrás: Photo by Brett A. McGuire. Foreground: P. 

Brandon Carroll 

Zhao és csoportja az univerzum Lokális galaxiscsoport nevű részén lévő 

kis galaxisok alkotta gyűrű mozgásait vizsgálta. A Lokális galaxiscsoport 

(LGCs) legalább 54 galaxis alkotta csoport, amelynek két legnagyobb 
galaxisa – a Tejútrendszer és az Androméda galaxis – nagyjából a 

középpontjában helyezkedik el. 

A Tejútrendszer jelenleg nagyjából 2,5 millió fényévnyire van az 

Andromedától, de a szomszédos galaxis hozzávetőleg 402 336 km/óra 
sebességgel sodródik felénk. Einstein relativitáselméletére támaszkodva a 

csillagászok úgy becsülik, hogy mostantól számítva 3,75 milliárd év múlva 

a Tejútrendszer és az Androméda galaxis összeütközik, és az ezt követő 

évmilliárdokban a kettő szétszakad, és egy teljesen új galaxist alkot.  

Korábban már majdnem összeütközött a két galaxis? 

2013-ban Zhao és munkatársai felvetették, hogy 7–11 milliárd éve a 
Tejútrendszer és az Androméda galaxis már ijesztően közel került 

egymáshoz, ami cunamiszerű hullámot generált az űrben, és ez kirepítette 

a kisebb galaxisokat a jelenlegi helyzetükbe.  

 

Az NGC 5426 és az NGC 5427 spirálgalaxis Forrás: Gemini 

Observatory 
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A képen egy ilyen esemény időben jóval közelebbi példáját láthatjuk, 

amikor majdnem összeütközött egymással az NGC 5426 és az NGC 5427 

spirálgalaxis.  

A jelenlegi modellek nem magyarázzák a nagy sebességet 

A hipotézist tovább vizsgálva, a csoport most azt állítja, hogy ezeknek a 
galaxisoknak a jelenlegi sebessége megfelel a vázolt szcenáriónak, azaz 

úgy tűnik, hogy olyan gyorsan távolodnak tőlünk, hogy arra a jelenlegi 

fizikai modelljeink nem tudnak magyarázatot adni.  

„A Lokális galaxiscsoportba tartozó egyes galaxisok nagy galaktocentrikus 

radiális sebességét olyan rájuk ható erőknek kell okozniuk, amelyekkel a 

modellünk nem számol” – vonják le a következtetést a szerzők a Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society folyóiratban megjelent 

cikkükben.  

Gondot okoz a sötét anyag 

„A galaxisok gyűrűszerű eloszlása nagyon különleges. E kis galaxisok 

[elhelyezkedése] olyan, mint amikor egy pörgő esernyőről leválik az 

esőcseppek sora” – mondta a kutatók egyike, Indranil Banik. „Azt találtam, 
hogy 1 a 640-hez az esélye annak, hogy a galaxisok a megfigyelt módon 

sorakozzanak fel. Egy dinamikus eseményre vezettem vissza az eredetüket, 

ami az univerzum feleennyi idős korában játszódott le.”  

Ezzel a forgatókönyvvel nemcsak az a baj, hogy Einstein 

relativitáselmélete nem tudja megmagyarázni e galaxisoknak a sebességét, 

hanem az is, hogy azt állítja, hogy ennek a majdnem ütközésnek a 

Tejútrendszer és az Androméda galaxis összeolvadását kellett volna 

eredményeznie több milliárd éve – ami nyilvánvalóan sosem történt meg.  

 

Legközelebbi csillagváros szomszédunk, az Androméda-galaxis 2,5 millió 

fényévre fekszik a Naptól Forrás: Adam Evans/M 31 

Felül kell vizsgálni a gravitációs elméletet? 

A jelenlegi gravitációs modellünk Einstein teóriájának egyik 

legellentmondásosabb része – a sötét anyag feltételezése – miatt követeli 

meg a fentiek megtörténtét.  

Einstein gravitációs paradigmájában mindig szerepelt a hipotetikus sötét 

anyag” – mondta Banik. „Ilyen hatalmas sebesség 60-szor akkora tömeget 
követel meg, mint amennyi a Tejútrendszer és az Androméda összes 

csillagában fellelhető. A hozzájuk tartozó sötét anyag nagy halói közti 

súrlódás azonban inkább az összeolvadásukat okozná ahelyett, hogy 2,5 

millió fényévnyire szétrepülnének, ahogy az megtörtént.”  

Zhao és csoportja szerint két lehetőséget kell mérlegelni ebben az esetben. 

Az egyik, hogy nincs semmi gond Einstein relativitáselméletével, és valami 
más magyarázat létezik arra, miért száguld ez a galaxisgyűrű ilyen gyorsan 

(és miért nem tudjuk detektálni a sötét anyagot). A másik lehetőség viszont 

https://academic.oup.com/mnras/article-lookup/doi/10.1093/mnras/stx151
https://academic.oup.com/mnras/article-lookup/doi/10.1093/mnras/stx151
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az, hogy a jelenlegi gravitációs modellünk hibás, és alapos 

felülvizsgálatnak kell alávetni.  

Mégis hologram lehetett az univerzum 

PESTHY GÁBOR 2017.03.29. origo.hu 

A kutatók (és a laikusok is) már évtizedek óta játszadoznak a 

gondolattal, hogy az univerzumunk valójában egy óriási hologram – 

vagy legalábbis az volt valamikor. Ebben a fizika törvényeihez csupán 

csak két dimenzióra van szükség, de számunkra minden három 

dimenzióban jelenik meg. 

Könnyű belátni, hogy ezt a hipotézist nem egyszerű bizonyítani, de egy 

nemrég megjelent tanulmányukban fizikusok azt állítják, hogy 

megfigyelési bizonyítékaik vannak a korai univerzumból arra, hogy a 
világegyetem ugyanolyan tökéletesen beilleszthető az úgynevezett 

hologramelvbe, amennyire a standard Nagy Bumm, azaz az ősrobbanás 

modellbe.  

Csak a múltban volt kétdimenziós  

Javasoljuk a holografikus univerzum használatát, ami nagyon eltér az 

általánosan elfogadott és a gravitáción és táguláson alapuló ősrobbanásos 
modelltől” – mondta a csoport egyik tagja, Niayesh Afshordi, a kanadai 

Waterlooi Egyetem asztrofizikusa.  

 

Univerzum Forrás: AFP/Huffingtonpost.com 

Tegyük egyértelművé: a kutatók nem azt mondják, hogy a jelen pillanatban 

hologramban élünk. Ők azt állítják, hogy a világegyetem nagyon korai 

állapotaiban, néhány százezer évvel a Nagy Bumm után – minden egy 

kétdimenziós határról volt három dimenzióba kivetítve.  

Az egész „a világegyetemünk egy hologram” történet az 1990-es évekre 

nyúlik vissza, amikor Leonard Susskind fizikus népszerűsítette azt az 
elképzelést, miszerint a fizika törvényeihez (amennyire értjük azokat) a szó 

szoros értelmében nem szükséges a három dimenzió.  

Hogyan nézhet ki 3D-snek a 2D-s univerzum? 

Az alapvető elképzelés az, hogy a világegyetem térfogata egy határfelületre 

– más szóval a megfigyelőtől függő gravitációs horizontra – van kódolva, 
ami azt jelenti, hogy eggyel kevesebb dimenzióra van szükség, mint ami a 

látszatból következne. 

Tehát éppúgy, ahogy egy 3D-s hologramot egy kétdimenziós lapról 
vetítenek ki, a hipotézis azt állítja, hogy az univerzumunk három 

dimenziója egy kétdimenziós határfelületről vetül ki.  



Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 4. szám 

  

 

 

55. oldal 

Mikrohullámú háttérsugárzás  

1997 óta több mint 10 ezer cikk jelent meg, amely támogatja az elképzelést, 

tehát sokkal kevésbé őrült gondolat, mint amilyennek első hallásra tűnik.  

 

A holografikus univerzum modellje Forrás: Paul McFadden 

Most Afshordi és csoportja arról számolt be a Phisical Review 
Letters folyóiratban, hogy miután megvizsgálták a kozmikus 

mikrohullámú háttérsugárzást – az ősrobbanás „utóragyogását” – erős 

bizonyítékot találtak a korai világegyetem holografikus magyarázatára.  

„Képzeljük el, hogy bármi, amit látunk, érzünk és hallunk a három 

dimenzióban (és még az időérzet is) valójában egy lapos, kétdimenziós 

területről sugárzódik ki” – mondta Kostas Skenderis, a csoport egyik tagja, 

a Southamptoni Egyetem munkatársa.  

„Az elképzelés hasonló egy szokványos hologramhoz, ahol a 
háromdimenziós képet egy kétdimenziós felület kódolja, például egy 

hitelkártyán. Ebben az esetben azonban az egész univerzum be van kódolva” 

– tette hozzá Skenderis.  

Miért tetszik a fizikusoknak az elmélet?  

A fizikusok közül sokan megfontolásra érdemesnek tartják a hologramelvet. 

Ennek fő oka az, hogy noha az ősrobbanás standard elmélete sokkal 
kézzelfoghatóbbnak tűnik, mint a hologramelv, a Nagy Bumm elméletében 

akad néhány olyan alapvető lyuk, ami jelenlegi fizikai tudásunkkal 

megmagyarázhatatlan.  

A Nagy Bumm szerint például az univerzum jószerivel rögtön golflabda 

méretűre dagadt a szubatomi méretből. Ehhez pedig a fénysebességnél is 

gyorsabban kellett volna tágulnia, aminek mechanizmusára jelenleg még 

ötlet szinten sincs magyarázat.  

 

Fantáziarajz a holografikus univerzumról Forrás: Vienna University of 

Technology 

A holografikus világegyetem feltételezése kiküszöböli ezeket a 

problémákat és a jelenlegi adatokkal jó összhangban van. Egy buktatója 

azonban van. Az egész csak addig illeszkedik az univerzum modelljébe, 
amíg a világegyetem szélessége (a kezdőponttól nézve) nem nagyobb 10 

foknál. 

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.041301
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.118.041301
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A mai világ háromdimenziós 

A kutatók azt mondják, hogy természetesen még messze vannak annak 
bizonyításától, hogy a korai univerzum valójában egy holografikus 

kivetülés, de az a tény, hogy a való világból származó megfigyelési 

bizonyítékok két dimenzióban képesek megmagyarázni a fizikai 
törvényszerűségek hiányzó részeit, arra utal, hogy nem lenne észszerű eleve 

kizárni a feltételezést.   

Tehát mindez azt jelenti, hogy van arra esély, hogy valamennyien egy 
hologramban élünk itt és most? Nem egészen, mondta Afshordi a Gizmodo 

magazinnak. Modelljük csak a világegyetem nagyon korai szakaszaira 

alkalmazható.  

Hogy miként játszódhatott le a két dimenzióról a három dimenzióra való 

átmenet, arról senkinek sincs fogalma. 

„Azt mondanám, hogy nem élhet senki egy hologramban, de lehetséges egy 

kiút a hologramból” – mondta Afshordi a Gizmodo magazinnak. „Jelenleg 

egyértelműen három dimenzió létezik.” 

Mindig a múltat látjuk – csak a foton él a 

jelenben 

ORIGO 2017.03.30.  

A csillagászati cikkeknél rendre felbukkannak olyan hozzászólók, akik 

a cikk hibájaként róják fel, ha nem említi, hogy mondjuk egy ezer 

fényévnyire lévő galaxisról készült kép az ezer évvel ez előtti állapotot 

tükrözi. Arra viszont kevesen gondolnak, hogy minden, amit ebben a 

pillanatban látunk a környezetünkben, az a múltban történt, még ha 

csak pár nanoszekundummal is korábban. Ezekről az érdekes 

adatokról készített összeállítást Bob King amerikai amatőr csillagász 

és blogger. 

Vegyünk például egy lehullott falevelet, amelyet közelről meg akarunk 

szemlélni vagy lefényképezni. Ha nagyjából 15 centiméterről nézzük, 
akkor a róla visszaverődő fény mintegy0,5 nanoszekundum (a másodperc 

milliárdod része) ér a szemünkbe,amennyiben a kerekített 300 000 

kilométer/másodperc fénysebességgel számolunk. És ehhez még hozzá kell 

számolni idegrendszerünk és agyunk jelfeldolgozási késlekedését. 

Gyorsabb a szempillantásnál 

Hétköznapi életünkben a fény az arcokról, a jelzőtáblákról, a kirakatokról 
pár nanoszekundum alatt ér a szemünkbe. Ha azonban már messzibb 

tárgyakat nézünk, például egy magasan kondenzcsíkot húzó repülőt, akkor 

már akár 35 000 nanoszekundum (35 mikroszekundum) is lehet a 

késlekedés. Persze még ez sem érzékelhető eltolódás. 

 

A Nemzetközi Űrállomás az ISS-hez csatlakozott Endaveour űrsiklóval

 Forrás: NASA 

A föld körül nagyjából 360 kilométer magasságban keringő űrállomásról 
1,3 milliszekundum alatt jut a retinánkra a fény.Ez még mindig jóval 
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kevesebb, mint egy szempillantás, ugyanis egy tényleges pislantás úgy 300 

milliszekundumig tart. 

A késlekedés egyre nagyobb lesz, ahogy a Földől egyre távolabbi 

égitesteket kezdjük figyelni. A Hold átlagos távolsága a Földtől 1,3 

fénymásodperc, azaz itt már csak a nagyjából 1 másodperccel korábban 

történteket látjuk. 

8 perc múlva észlelnénk, hogy eltűnt a Nap 

Innentől kezdve azután egyre jelentősebbé válnak az időbeli különbségek a 
„jelen" és az általunk látott múlt között. Ha a Napunk hirtelen eltűnne az 

égről vagy felrobbanna, még legalább 8,3 percig nem kéne aggódnunk. A 

hozzánk legközelebbi csillagról az Alfa Centauri rendszerből már 4,3 évet 

várhatunk arra, hogy meglássuk a „jelen" eseményeit. 

 

A GN-z11 pozíciója a Nagy Medve csillagképben Forrás: NASA 

Felsorolásunkat fejezzük be a legtávolabbi ismert galaxissal.A GN-z11 

13,4 milliárd fényévnyire van tőlünk.Alig 400 millió évvel az ősrobbanás 

után alakulhatott ki, és senki sem tudja, létezik-e még. 

A természet wellnesshétvége az agynak 

 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.03.22. index.hu 

A városi élet kényelmes dolog, de a modern életvitelnek ára van, és ezt 

a mentális egészségünkkel fizetjük meg. Egyre kevesebbet találkozunk 

a természettel, pedig ha nem csak természetfilmekből ismernénk, több 

nyugalom, kevesebb stressz, nagyobb önkontroll, jobb figyelem, javuló 

kognitív teljesítmény lenne a jutalmunk. De miért és hogyan hat ránk 

ilyen erősen a természet? És mi a megoldás? Vissza az erdőbe, le a 

városokkal? Azt azért nem, de élhetnénk bennük okosabban is, és az 

se hátrány, ha nem vagdossuk ki a fákat. Közben a maga ráérős 

tempójában dolgozik az evolúció is. 

Nem kell Nobel-díjas tudósnak lenni ahhoz, hogy azt gondoljuk, a 
természetbe menni jó. Szépek a fák, friss a levegő, addig se a kanapén 

tespedünk, mi kell még? Szerencsére a tudósok azért ennél jóval 

alaposabban is foglalkoznak azzal, hogy milyen hatással van ránk a 
természeti környezet, és főleg, hogy miért – na meg persze árnyalják is a 

képet. 
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Az, hogy a téma a tudományos műhelyeken innen és túl is népszerű, egy 

rövid úton nagy karriert befutó kifejezésnek is köszönhető: a 
természethiány-zavar (nature deficit disorder) fogalmát Richard Louv 

újságíró alkotta meg egy 2005-ös könyvében. Ez bevallottan nem szigorú 

tudományos diagnózis, csak egy jól eladható ernyőkifejezés arra, hogy 
kevésbé van kapcsolatunk a természettel, mint régen, és Louv szerint ezért 

az elidegenedésért mindenféle élettani változásokkal fizetünk: 

stresszesebbek vagyunk, kevésbé tudunk összpontosítani, gyakoribbak a 
mentális és fizikai betegségeink, romlik a szemünk, elhízunk, 

vitaminhiányban szenvedünk, és így tovább. 

Homo urbanus 

Mindez meglehetősen apokaliptikusan hangzik, úgyhogy megkérdeztem 

Dúll Andrea környezetpszichológust, az ELTE PPK Gazdaság- és 

Környezetpszichológia Tanszékének vezetőjét, hogy mit gondol a 
természethiány-zavarról és az aköré kanyarított természetkultuszról. 

Szerinte maga a jelenség valóban létezik, bár ő inkább a pozitív oldaláról 

fogná meg, és szerencsésebbnek tartana olyan elnevezést, amely nem 
valamilyen betegségre utal, hanem egyszerűen a természet fontosságát 

hangsúlyozza. 

Ez a vita végigköveti az épített környezet megjelenését. Szokás 
pocskondiázni a várost, hogy megbetegít, és jó lenne inkább visszatérni a 

természetbe, de ez a jelenség azért ennél bonyolultabb 

– mondja. 

Az tény, hogy mi magunk is természeti lények vagyunk, és ezt a 

mivoltunkat a városiasodás közepette sem veszítettük el, hiszen az 

evolúciónknak még mindig sokkal hosszabb része zajlott természeti 
környezetben. „Ez idő alatt kialakult egy olyan túlélési eszköztárunk, amely 

még most, az épített környezet dominanciája ellenére is jól működik 

természeti környezetben.” 

Ez viszont nem jelenti azt Dúll Andrea szerint, hogy kizárólag erre az 

eszköztárra hagyatkoznánk, és a városban egyszerűen kudarcot vallunk. 
Épített környezetben ugyan még kevesebbet éltünk, de ez alatt az evolúciós 

szempontból rövid idő alatt is kifejlődött már sok alkalmazkodási 

mechanizmusunk, elkezdtünk rátanulni az új viszonyokra, és ez folytatódni 
is fog a jövőben. „Nagyon jó, ha a városainkban is vannak természeti 

helyzetek, és ha ki tudunk menni időnként a természetbe, de azért az 

emberek városokban élő tömege már valószínűleg képtelen lenne pusztán 

a természetben élni.” 

 

Fotó: Martiskó Gábor / Index 

Végy egy csipetnyi természetet 

Ezzel együtt világos, hogy a természetben töltött idő vagy akár csak a 

természet látványa valóban jó hatással van ránk, ezt kutatások egész sora 

igazolja. Csak néhány jellemző példa: 

• Egy amerikai kutatás belvárosi lakókat vizsgálva megállapította, 
hogy a zöldebb környezetben élőket kevésbé viselte meg a 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.hu%2Fbooks%3Fid%3DTTsUAAAAQBAJ%26lpg%3DPP1%26dq%3Dinauthor%253A%2522Richard%2520Louv%2522%26hl%3Dhu%26pg%3DPP1%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fgreater-good-science-center%2Fhow-to-protect-kids-from_b_12544682.html
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00139160121973124
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mentális fáradtság, és az abból következő ingerlékenység, és 

agresszió is alacsonyabb szinten maradt náluk, mint a 

természettől elzártabb épületekben lakóknál. 

• Később ugyanez a kutatócsapat belvárosi gyerekkel 

végzett kísérletet, és arra jutottak, hogy a lányok esetében azok, 

akik több természetet láttak a lakásuk ablakán, nagyobb 

önfegyelemre voltak képesek. (A fiúknál nem volt ilyen 

összefüggés.) 

• Egy országos amerikai kutatásban figyelemhiányos 

hiperaktivitás-zavaros, vagyis ADHD-s gyerekek tüneteit 

hasonlították össze, miután természetben, épített külső 
környezetben vagy beltérben töltöttek időt. Az eredmények 

szerint a természeti környezetben végzett tevékenységek kortól, 

nemtől, lakóhelytől és társadalmi csoporttól függetlenül minden 
gyereknél jelentősen csökkentették a tüneteket más típusú 

helyszínekhez képest. 

• Egy későbbi kutatás is arra jutott, hogy minél zöldebb 

környezetben játszottak a figyelemzavaros gyerekek, annál 

kevésbé jelentkeztek a tüneteik. 

• De a nem ADHD-s gyerekek is jobban tudtak összpontosítani, 
ha két fárasztó feladat között természeti környezetben sétáltak, 

mint amikor városban. 

• Egy több mint 10 ezer ötödikes gyereket 

vizsgáló kutatás szerint azok a diákok, akik az osztálytermük 

ablakán természetes terepre is ráláttak, és 15 méteren belül nem 
zavarta másik épület a kilátásukat, jelentősen jobb 

eredményeket értek el nyelvi, matematikai, 

természettudományos és szövegértési teszteken, illetve a 

szókincsük is jobb volt, mint az urbánusabb környezetben 

tanuló társaiknak. 

• A természetközelibb óvodákba járó 

gyerekek empatikusabbak is a természeti élővilággal, és jobban 
tudatában vannak az emberek és a természet 

egymásrautaltságának. 

• A súlyos depresszióval küzdők terápiájában is helye lehet a 

természetben töltött időnek. 

• A természet mentális egészségre gyakorolt jótékony hatása 

hosszú távon is érvényesül. Egy brit kutatásban több száz alanyt 
követtek nyomon az elköltözésük utáni években, és akik 

zöldebb környezetbe költöztek, tartósan jobban érezték 

magukat, mint a költözés előtt. 

Na de minek köszönhető ez a sok áldásos hatás, vagy ha úgy tetszik, mitől 

működik a természetterápia? 

Megfürdeni a természetben 

Ha benne vagyunk a természetben, alapvető és jól ismert mechanizmusok 

útján tölti újra a patronjainkat 

– mondja Dúll Andrea. 

Ezek közül a legalapvetőbbek a Naphoz köthető hatások. A napfény például 

serkenti a szervezetben a hangulatszabályozó hatású szerotonin termelését 

– ezért okoz téli depressziót is, amikor huzamosabb ideig kevésbé 
találkozunk természetes fénnyel. Ezenkívül a napfény szabályozza a 

cirkadián ritmust is, ezért ha nem kapunk belőle eleget, összezavarodhat a 

biológiai óránk, ami ronthat az alvás minőségén, így végső soron az 
egészségünkön. (Erre egyébként a digitális kijelzőink fénye is rásegít azzal, 

hogy belepiszkál a cirkadián ritmusba.) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494401902415
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1448497%2F
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00139160121972864
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916515603095
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09578230910955809
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F10.7721%2Fchilyoutenvi.24.3.0016
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.jad.2012.03.012
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fdoi%2Fabs%2F10.1021%2Fes403688w
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2015%2F02%2F22%2Ftenyleg_nem_hagy_aludni_az_e-konyv%2F
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De Dúll Andrea szerint nem csak egy-egy aspektust érdemes nézni, a 

természet minden érzékszervre hatással van, ezekből áll össze az a komplex 
természetélmény, amely segít a regenerálódásban. „Nagyon jók vagyunk 

például a természeti formák felismerésében, képesek vagyunk 

megkülönböztetni a természetest a mesterségestől, még a határesetekben is, 
vagyis »természetélmény-képességünk« van. A természeti formák ritkán 

olyanok, mint a mesterségesek, nincsenek derékszögek, kevésbé írhatók le 

a geometria mentén. Ez a látvány olyanfajta idegrendszeri kódokat idéz 
meg, amelyek spontán természetélményt okoznak.” Ehhez hasonlóan a 

különféle hangok, szagok vagy a tapintás is az épített környezettől eltérő 

érzelmeket és testélményt váltanak ki. „Az ember nem pontosan tudja 
ilyenkor, mitől, de jobban érzi magát. Nem véletlenül beszélnek a japánok 

az erdőfürdőről. 

Olyan, mintha az idegrendszer megfürödne ezekben az élményekben. 

De a fizikai mellett szimbolikus élményt is nyújtanak Dúll Andrea szerint 

ezek az élmények, mint például egy hegy meghódítása. A természetben 

sokszor olyan kihívásokkal találkozunk, amelyeket nehéz reprodukálni 
városi környezetben, éppen azért, mert zsigerileg képesek vagyunk 

megkülönböztetni, hogy egy kihívás valódi vagy szimulált. „Amikor egy 

valódi természeti helyzetet legyőzünk, az nagy kompetencia- és 

túlélésélménnyel jár – valahol az összes extrém sport erről szól.” 

 

Fotó: George Rose / Getty Images Hungary 

A vadon- és kalandterápia lényege is hasonló, amikor az embereket 
otthagyják egy ideig a vadonban túlélni, persze nem a celebverzióra kell itt 

gondolni, hanem valódi természeti körülményekre. „Ezeknek a 

helyzeteknek olyan tartós hozadékuk van, amely bizonyos 
személyiségjellemzőkben is pozitív változást idéz elő. Növeli például a 

toleranciát másokkal szemben, mert az én-élmény megváltozik, ha érzi az 

ember, hogy milyen apró a természet erejéhez képest. Sok olyan vizsgálat, 
amely követte is az alanyokat, és azt mutatta, hogy ez a változás tartós” – 

mondja Dúll Andrea. 

A hazai pálya előnye 

Ugyanakkor a természet egyfajta elemi biztonságérzetet is ad, éppen az 

ismerősség érzésén keresztül. 

Amikor felismerjük, hogy természetben vagyunk, más üzemmódba váltunk. 
Aktiválódik ilyenkor az a fajta spontán figyelmi működés, amikor 

ösztönösen el tudjuk dönteni, hogy mi veszélyes és mi nem 

– magyarázza Dúll Andrea. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fmipszi.hu%2Fhir%2F090227-erdofurdo
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Az épített környezetben nem dönthető el ilyen ösztönösen, hogy mi a jó és 

mi a rossz nekünk, mert folyamatosan egy csomó érdekes dolog vesz 
minket körül, ez az állandó szándékos figyelmi állapot pedig 

fárasztó. „Ezért van az, hogy ha az ember egész nap csak utazgat a 7-es 

buszon, vagy egy plázában lődörög, akkor is elfárad, mert leszívja ezt az 

akaratlagos mechanizmusrendszert a rengeteg inger.” 

Oké, a természet megnyugtat, a város meg veszélyes. Na de mi a helyzet 

akkor, hogy ha egy jól ismert városi utcáról van szó, ahol mindennap 
munkába megyünk, aztán meg hazasétálunk? Nem érezzük mégiscsak 

komfortosabban magunkat egy ilyen hazai pályán, mint ha otthagynának 

minket egy ismeretlen erdőben, ahol bármelyik bokor mögül ránk ronthat 
egy ragadozó? Ebben az esetben nem a város igényel kevesebb figyelmet, 

ahol alacsonyabb a veszélyérzetünk? 

Ezt az ellentétet Dúll Andrea szerint az oldja fel, hogy valójában itt két 
különböző mechanizmusról van szó a két szituációban. Ez a fajta városi 

biztonságélmény másik eszközkészletet igényel, amely szintén megvan 

már nekünk, de a természeti helyzethez képest fárasztó, és a kettő nem 

váltja ki egymást teljesen. 

Nem csak mennyiségi kérdés 

A biztonságérzethez hasonlóan érdemes árnyalni az ingergazdagság 
kérdését is. A vonatkozó kutatások szerint a természetben részben azért 

tudunk feltöltődni, mert az ingerektől túlcsorduló városi környezethez 

képest pihentetőbb terep. Akkor viszont egy ingerszegényebb városi látkép, 
mondjuk egy tök üres betonplacc vagy egy elhagyatott parkoló is alkalmas 

a relaxációra? 

Persze, hogy nem, amire Dúll Andrea szerint az a magyarázat, hogy az 
ingergazdagság nem csak mennyiségi kérdés. Amikor arról beszélünk, 

hogy a városi környezet túlterhel ingerekkel, akkor ezt a minőségre is értjük. 

Vagyis nemcsak sok ingert, hanem sokkal homogénebb ingermintázatot is 

kapunk a városban a természethez képest, ez az „egycsatornás leszívás” 

pedig jobban megterheli az idegrendszert. 

Ugyanakkor a másik irányból nézve az is igaz, hogy a városban 

szocializálódott emberek idegrendszerének már sokkal nagyobb az 

ingerszükséglete: 

Az igazi városi ember pár hét után már meghal az unalomtól egy természeti 

környezetben, ahogy az üres parkoló monotóniája is fárasztó, mert túl 

kevésféle ingert kínál. Az optimális terhelés valahol a kettő között van – és 

persze egyénenként is változó. 

Akinek nem inger, ne vegye magára 

A természeti környezet se hat mindenkire egyformán, éppen ezért nincs 
általános recept se, hogy hány természetben eltöltött órától hány 

százalékkal lesz jobb az életünk. Dúll Andrea szerint a hatás akár 

életkoronként is eltérhet, a kiskamaszkor vége például olyan fejlődési 

szakasz, amikor hiába küldenénk táborozni a gyereket, nem nagyon fog 

lelkesedni az ötletért. 

Vannak urbanofil emberek is, akikből inkább ellenállást váltana ki, ha 

naponta három órát akarnánk sétáltatni őket a Gellért-hegyen. 

De vajon nekik kevesebb problémájuk is van a városi környezetből, 

kevésbé szorulnak rá a természetterápiára? Dúll Andrea szerint 
élményszinten biztosan, ha például tőlük megkérdezzük, milyen az ideális 

hely, inkább városias környezetről fognak beszélni, és pszichológiailag 

kevésbé viseli meg őket a természethiány. Az más kérdés, hogy fizikailag 

nekik is rossz lehet, ha például emiatt nem mozognak vagy nem kapnak 

elég napfényt. 

Természet Light 



Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 4. szám 

  

 

 

62. oldal 

A természeti környezet kutatásának egy érdekes mellékága, hogy vajon a 

vetített természet képes-e hasonlót nyújtani, mint az igazi. Vagyis lehet-e a 

képernyőn nézett természeti képeknek is bármilyen pozitív élettani hatása? 

 

Már a látvány megnyugtató. Fotó: Komka Péter / MTI 

Egy 2008-as kutatás szerint egyáltalán nincs. A kísérletben a kutatók 
háromféle környezetben vizsgálták az alanyok reakcióját stresszhelyzet 

után. Egy részüket egy természeti kilátást nyújtó ablak elé ültették, a 

második csoportot egy ugyanezt a kilátást élőben mutató plazmatévé, a 
harmadikat pedig a csupasz fal elé. Arra számítottak, hogy nagyjából ebben 

a sorrendben lesznek egyre kevésbé hatékonyak is, de az eredmények mást 

mutattak: míg a természetes kilátás valóban jó hatással volt az alanyokra, a 

plazmatévé pontosan annyira volt megnyugtató, mint az üres fal. 

Későbbi kutatások viszont éppen ennek az ellenkezőjét állapították meg: 

• Egy 2013-as tanulmány arra jutott, hogy a természeti képek 

igenis segíthetik a stresszhelyzet utáni állapotjavulást. 

• Egy másik, szintén 2013-as kísérletben egy oregoni börtön 

egyik blokkját kettéválasztották, és az egyik oldal lakóinak 

rendszeresen természeti jelenségeket bemutató filmeket 

vetítettek. Egy évvel később megvizsgálták a két csoportot, és 
akiknek természeti felvételeket mutogattak, kevésbé voltak 

agresszívek, ingerlékenyek és kevésbé szorongtak, mint a másik 

csoport, és 26 százalékkal kevesebb erőszakos incidenst 

követtek el. 

• Egy 2014-es kísérletben pedig az alanyokkal munka után vagy 

egy természeti, vagy egy városi környezetről szóló videót 

nézettek meg, aztán teszteket végeztettek velük. A 
kedélyállapotuk egyik videótól se változott, de a memóriájuk és 

a válaszidejük jobb volt a természeti videó után, vagyis a 

teljesítőképességükben mérhető volt a vetített természet hatása. 

Dúll Andrea is azzal ért egyet, hogy a természeti környezet még ebben a 

csökött formában is biztosan jobb, mint a semmi. Nemcsak a képernyő jó 

példa erre, de például a napfény is, amely akkor is érvényesíti a jótékony 
hatásait, ha az ablakon szűrődik be, nem a fák ágai között. Sőt azt is 

igazolták kutatások, hogy ha valaki a föld alatt dolgozik, ahová semmilyen 

külső természet nem ér el, de vannak a természetet megidéző poszterek a 

falon, vagy sötétségtűrő növények, ennek is vannak mentálhigiénés előnyei. 

Erre sincs persze általános recept. „Ha egy embertelen környezetbe 

beraknak egy egész falas posztert, attól nem lesz jobb a helyzet, de ha a 
kontextushoz jobban illeszkedik egy megoldás, például nagy ablakok 

vannak, lehetnek a dolgozóknak növényeik, van egy akvárium valahol, 

lehet ebédelni egy teraszon – ezek összességében be tudnak hozni valamit 

abból a hatásrendszerből, amire a természet képes.” 

Tűz ellen tűzzel 

Népszerű dolog a súlyosbodó természethiányért a technológiát is felelőssé 
tenni. A környezetvédők régóta aggódnak amiatt is, hogy a technológia 

http://www.popsci.com/future-human/article/2008-06/digital-nature-soothing-real-deal
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fdoi%2Fabs%2F10.1021%2Fes305019p
http://www.popsci.com/nature-videos-make-prisoners-less-violent
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916514533187
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hozzájárul a természettől való elidegenedéshez, ezzel a természetvédelem 

iránti támogatás csökkenéséhez. De egy 2016-os tanulmány szerint a 
ugyanez a technológia ennek a problémának a leküzdésében is segíthet. 

Méghozzá úgy, hogy a természetvédelemmel foglalkozó interaktív játékok 

virtuális természeti környezete képes elköteleződést kialakítani a 
természetvédelem iránt, a tanulmány szerint akár még erősebben is, mint a 

valós tapasztalat. 

Ugyanakkor annak a veszélye is fennáll a tanulmányt szerző Robert 
Fletcher szerint, hogy az ügy iránt így elkötelezettebbé válók a hatékony 

fellépés illúziójába ringatják magukat, így kevésbé lesznek hajlamosak 

valódi fellépésre a természet védelmében – kicsit ahhoz hasonlóan, mint 
amikor valaki úgy érzi, azzal, hogy lájkolt Facebookon egy tüntetést, már 

kivette a részét a tiltakozásból. 

Dúll Andrea szerint az ilyen módszerek azért lehetnek hasznosak, mert 
maguk is élményt adnak. A már említett személyes testélmények mellett a 

természet olyan értelemben is jelenthet kompetenciaélményt, hogy képesek 

vagyunk-e megvédeni, számítanak-e ebben a saját 
cselekedeteink. „Virtuális technikákkal szimulálható ez a 

kompetenciaélmény, mert egyrészt meg lehet velük mutatni akár a negatív 

hatásokat is, hogy kis dolgokkal is mekkorát lehet rontani a 
helyzeten; másrészt azokat a beavatkozási módokat is, amelyekkel 

javíthatunk rajta.” 

Arról is születtek kutatások, hogy a mobilappok képesek-e erősíteni a 
gyerekek kötődését a természethez, illetve bővíteni a tudásukat a 

természetről. Egy szintén tavalyi kísérletben három gyerekcsoportot vittek 

parkokba, amelyeket az egyik csoport mobilappal, a másik egy 
környezetvédelmi oktatóval, a harmadik egy hagyományos térképpel 

fedezett fel. Az eredmények szerint az app ugyanolyan hatékonynak 

bizonyult, mint a hagyományos módszerek, csak azoknál szórakoztatóbban 

érte el ugyanazt. 

 

Londoni járókelők nézik a Walkie Talkie felhőkarcoló üvegéről 
visszaverődő szikrázó napsugarakat 2013-ban. Az intenzív fény a 

tervezőket is meglepte, a koncentrált sugarak még a járdát és egy parkoló 

autót is megolvasztottak. 

Fotó: Richard Baker / Getty Images Hungary 

Egy új szimbiózis 

Talán már az eddigiekből is kitűnik: nem arról van szó, hogy mindenkinek 
ki kellene költözni az erdőbe, és felégetni maga után minden épületet. A cél 

Dúll Andrea szerint is inkább egy újfajta együttélés, amelyben a városba 

hozunk be minél több természetet. 

Erre szerinte már Magyarországon is vannak jó példák. „Főleg a civilek 

foglalkoznak ezzel sokat, például a slow-mozgalmak. Az nyilvánvaló, 

hogy Budapestből sosem lesz slow-város, de azért jó ez a gondolat, mert 
kontextusba illeszti a természetet: legyenek a városoknak slow részei, nagy 

parkok, olyan helyek, ahol lehet vízcsobogást hallani. Ebből a szempontból 

kiemelhetnénk a Széll Kálmán teret, ahova nagyon jó, hogy odakerült a 
csobogó, hiszen az épített környezet szívében, egy közlekedési 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718516300628
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916516673870
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Feletmod%2F2014%2F03%2F23%2Fhusz_perc_alvas_ebed_utan_csodakat_tesz%2F
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csomóponton vízillatot lehet érezni.” De még a szocializmusból ránk 

maradt paneltelepek is jó példát jelentenek annyiban, hogy majdnem 
minden házhoz tartozott zöld terület és játszótér, bár az más kérdés, hogy 

milyen színvonalú. 

Budapest közterületein viszont nem éppen rózsás a helyzet növényzet 
szempontjából. A városligeti építkezéssel kapcsolatban hosszú vita folyik a 

fák sorsáról, a tavaly ősszel elnapolt római-parti mobilgát építésével 

kapcsolatban is másfél ezer fa kivágása merült fel, a Csillaghegyi 
Strandfürdő területén pedig 1500 négyzetméternyi erdőt akarnak kiirtani, 

hogy legyen hely foci- és sípályának. Bár a főváros tízezer új fát tervez 

ültetni a következő években, gyakoriak a legalábbis megkérdőjelezhető 
indokoltságú fakivágásokról szóló hírek. Tavaly például a József nádor 

téri, a Bocskai úti és a Dráva utcai kivágások is felháborodást váltottak ki, 

és már olyasminek kell örülni, ha a legnagyobb budapesti fakivágás során 
végül nem 145, csak harminccal kevesebb fát vágnak ki az Orczy-parkban. 

A legfrissebb vitatható döntés egy igazi ritkaság kivágása volt a Lukács 

fürdővel szemben. A budapesti fahelyzet általában véve is átláthatatlan, és 
pont a belvárosban a legnagyobb a fahiány, ahol pedig a természet 

legkisebb darabkáját is meg kellene becsülni. 

Dúll Andrea szerint viszont az az igazán jó város, amelyben nemcsak sok 
zöld van, de figyelnek arra is a várostervezésnél, hogy ez a városi zöld 

milyen módokon jelenik meg, mit akarnak vele közvetíteni, milyen 

lehetőségeket hivatott megteremteni. „Az a jó, ha nem mindent 
egyféleképpen akarnak megcsinálni, hanem sokféle formát, aktívabbakat, 

passzívabbakat is felkínálnak. Végig kell gondolni azt is, hogy kik fogják 

használni. 

Olyan város lenne jó, ahol egyensúlyban van a természeti és az épített 

környezet. És még egyszer: ez nem pusztán mennyiségi kérdés. 

Borító és címlapkép: A Mátra a köd felett Salgótarján közelében a Karancs 

csúcsáról fotózva 2015. december 28-án. MTI Fotó: Komka Péter 

A tények megcáfolnak minket? Annál rosszabb 

a tényeknek 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2017.03.24. index.hu 

Nehéz valakit tényekkel meggyőzni, ha a tények az illető énképét, 

világnézetét vagy meggyőződését veszélyeztetik. Sokan inkább elhiszik 

az álhíreket, ha azok a saját nézeteiket támasztják alá. A backfire 

effect néven ismert jelenség azt írja le, amikor a tények nem cáfolják, 

hanem megerősítik a tévképzeteket.  A post-truth korszakban egyre 

kisebb a súlyuk a tényeknek; az önkép sokaknak fontosabb a 

racionalitásnál. Egészen addig, amíg szembe nem jön a valóság. 

2017-ben rosszabb ténynek lenni, mint 1950-ben amerikai négernek. 

Gyanakodva néznek, nem fogadnak be, megkérdőjelezik a 
létjogosultságunkat, és már a puszta létezésünk ténye is plafonig tolja 

egyesek vérnyomását. És ha valakinek megpróbálnák megmagyarázni, 

hogy nincs velük semmi baj, nem csak a kosárlabdából és az utcai 
harcokból áll az életük, az illető szája habzani kezdene, fehér lepedőbe 

tekerné magát, és teli torokból énekelné a Horst-Wessel-Liedet. 

Ez persze szélsőséges reackió: a többség egyszerűen csak figyelmen kívül 

hagyja a tényeket, ha úgy érzi, hogy az sérti egy mély meggyőződését. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F12%2F15%2Fligetpusztitas_vagy_ligetmentes-e_a_faatultetes%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F11%2F30%2Ftarlos_leallittatta_munkat_a_romai-parton%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F04%2F16%2F1500_fat_vagnak_ki_a_romai-parton_budapest_tarlos_istvan_mobilgat_gatgate%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F12%2F19%2Fcsillaghegy_focipalya_sipalya_kozbeszerzes_favagas%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F10%2F27%2Ftarlos_tizezer_uj_fat_iger_budapestre%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F10%2F27%2Ftarlos_tizezer_uj_fat_iger_budapestre%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2016%2F03%2F09%2Ffakivagas%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2016%2F03%2F09%2Ffakivagas%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2016%2F09%2F24%2Fpillanatok_alatt_minden_elojel_nelkul_kivagtak_a_bocskai_uti_fakat%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F10%2F13%2Fhipp-hopp_kivagtak_28_drava_utcai_akacfat%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2016%2F04%2F13%2Fa_legnagyobb_budapesti_fakivagas_keszul_az_orczy_parkban%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F06%2F07%2Forczy_park_harminccal_kevesebb_fat_vagnak_ki%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2017%2F03%2F22%2Ffavagas_lukacs_furdo_malomto_mocsari_ciprus%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2Fbudapest%2F2016%2F06%2F07%2Fbudapest_azt_se_tudjuk_hany_fank_van%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FKu-Klux-Klan
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FKu-Klux-Klan
https://www.youtube.com/watch?v=3mp4aOABbsI
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• A kreacionisták megkérdőjelezik Darwin evolúcióelméletét: 

szerintük a fosszíliák és a DNS-vizsgálatok nem megbízhatók, 

már csak azért sem, mert szembemennek a kereszténység 

állításaival. 

• Sokan hisznek benne, hogy az oltások autizmust okoznak, pedig 
az egyetlen tanulmányt, ami ezt az állítást alátámasztotta, 

később visszavonták. 

• A 9/11-es konteóhívők álmukból fölébresztve is meg tudják 

mondani az acél olvadáspontját: számukra ez a bizonyíték arra, 

hogy az amerikai kormány összeesküvést sző, hogy kialakítsa 

az Új Világrendet. 

• A klímaszkeptikusok fák évgyűrűit vizsgálva próbálják 

bebizonyítani, hogy a globális felmelegedés kamu, és a 

környezetvédelmi lobbi csak a piactorzító mechanizmusokat 

akarja rákényszeríteni a legnagyobb kibocsátókra. 

• És sokan elhiszik, hogy Obama, az a szocialista néger Kenyában 

született, mert látták a (hamis) születési anyakönyvi kivonatát. 

Sorolhatnánk még a példákat az ufóhívőktől a meggyőződéses 

homeopatákig; a lényeg, hogy igen nehéz bárkit tényekkel meggyőzni, aki 
foggal-körömmel ragaszkodik a világnézetéhez. Ezen a hozzáálláson nem 

egyszerű változtatni. 

Sajnos a meggyőzhetetlenség nem ugyanaz, mint az egészséges 
szkepticizmus: van egy pont, ahol a tények fenyegetővé, ellenségessé 

válnak. Ennek két fő pszichológiai komponense van: a kognitív 

disszonancia és a visszafelé elsülés, angol nevén backfire effect. 

Ufók és racionalitás 

A pszichológus Leon Festinger 1956-

os könyvében (When Prophecy Fails) 
leírta annak az ufóhívő szektának a 

történetét, akik hittek benne, hogy 

eljön értük egy anyahajó. Amikor az 
ufók a megjövendölt időben – 

természetesen – nem jöttek el, a szekta 

tagjai nem ismerték be a tévedésüket. 
Ellenkezőleg: kétségbeesetten 

próbáltak másokat meggyőzni a 

nézeteik helyességéről, újabb és újabb 
időpontokra kitolva az idegenek 

érkezését. 

Ezt a jelenséget hívta 
Festinger kognitív disszonanciának: 

azt a kényelmetlen érzést, amikor 

egyszerre két ellentétes gondolat feszül 
egymásnak. Az emberi agy elképesztő trükköket tud bevetni, hogy 

csillapítsa ezt az érzést, és a tények figyelmen kívül hagyása csak egy ezek 

közül. 

A szociálpszichológus Carol Tavris és Elliot Aronson 2007-es könyvükben, 

a Mistakes Were Made (But Not by Me)-ben számos kísérletre hivatkozva 

írták le, hogy az emberek kényük-kedvük szerint hajlítgatják a tényeket, 
hogy azok illeszkedjenek a világnézetükbe: ezzel csillapítható a kognitív 

disszonancia. Tavris és Aronson nevéhez kötődik a választás piramisának 

(pyramid of choice) metaforája. Ebben a képben a két vitapartner a piramis 
csúcsán kezdi meg a vitát, és egyre jobban eltávolodnak egymástól, ahogy 

próbálják megvédeni a saját álláspontjukat – végül eljutnak a piramis két 

alsó sarkára. Vagyis látható, hogy a kiindulóponttól kezdve az érvek csak 

távolodni fognak egymástól, közeledni nem. 

A backfire effect ennek egy különösen erős elfajzása: ez akkor lép életbe, 

amikor a tények veszélyeztetik az érintett világnézetét, és az új tények nem 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Frationalwiki.org%2Fwiki%2FBackfire_effect
http://www.goodreads.com/book/show/1835405.When_Prophecy_Fails
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FKognit%25C3%25ADv_disszonancia
http://www.goodreads.com/book/show/522525.Mistakes_Were_Made_But_Not_by_Me_
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cáfolják, hanem megerősítik a korábbi meggyőződést. Tagadás, dackorszak, 

csakazértse. 

Ökölszabály, hogy a félretájékoztatott emberek nem változtatják meg a 

véleményüket, ha az szembemegy az értékrendjükkel. Egy keményvonalas 

republikánust nem lehet zavarba hozni azzal, hogy Irakban nem találtak 
tömegpusztító fegyvereket; simán meggyőzik magukat, hogy Szaddám 

Huszein azokat még az ország lerohanása előtt megsemmisítette. 

A kutatások szerint mindennek van egy még erősebb visszahatása: minél 
jobban erőltetjük a tényeket, annál inkább megerősítjük őket a 

véleményükben. Félretájékoztatottak ellen tényekkel harcolni olyan, mint 

benzinnel oltani a tüzet. 

Brendan Nyhan és Jason Reifler 2010-es tanulmányukban több kísérletet is 

végeztek. A résztvevőket arra kérték, hogy olvassanak újságcikkeket, 

amikben politikusok nyilatkoztak. A cikkekben széles körben elterjedt 
tévhitek is szerepeltek. Az alanyok közül néhányan korrekt információkat 

tartalmazó cikkeket olvastak, míg mások olyan cikkeket kaptak, amikben 

légből kapott adatok szerepeltek. Ezután több kérdést tettek fel a cikkekről. 

Nyhan és Reifler megállapították, hogy az emberek annak függvényében 

fogadták el a tényeket, hogy az támogatta-e a világnézetüket vagy sem. 

Akik hittek a népszerű tévképzeteknek, sokkal nehezebben változtatták 
meg a véleményüket, sőt, a tények hatására erősebbé vált az érzelmi alapú 

elkötelezettségük. Ilyen érzelmi alapon hozott öndefiníció a pártpreferencia 

is: a szavazókat gyakran úgy elvonja a párthűség, hogy elutasítják a 

nézeteiknek ellentmondó tényeket. 

Gyilkosságok a láthatáron túl 

Sokan a fact checking fontosságát hangsúlyozzák, azzal érvelve, hogy ha 
nem lennének álhírek, nem lehetne ilyen könnyen befolyásolni a 

tájékozatlan állampolgárokat. És csakugyan: egész korosztályoknak a 

Facebook az elsődleges hírforrás, ahol bárki megoszthat bármit, és semmi 

nem különbözteti meg az oroszlánkölyköt szülő Wicca-boszorkányról 

szóló bulvárhírt a New York Times oknyomozó riportjától. 

A média szerepét tényleg nem érdemes alábecsülni. Mivel nem lehetünk ott 

egyszerre mindenhol, természetes, hogy külső hírforrásokra támaszkodunk, 

ha szeretnénk megtudni, hogy mi történik a világban. A post-truth korszak 
beköszöntéséért sokan a közösségi médiát, azon belül is a Facebookot 

hibáztatják, ahol korlátlanul terjedhetnek az álhírek. Pedig a meglátta-

elolvasta-elhitte mechanizmus nem új találmány; ahogy George Orwell is 
írja a Légszomjban a vasárnapi lapokat olvasó anyjáról: „Azt hiszem, anya 

fejében az Alsó-Binfielden kívüli világ elsősorban gyilkosságok helyszíne 

volt.” (A történet az I. világháború előtti Angliában játszódik.) 

 

Kép: szarvas 

Az internetes hírforrások és az információ hozzáférhetősége a mindentudás 
illúziójával kecsegtet: látjuk az interneten, elolvassuk, nincs okunk 

kételkedni benne, és elhisszük, hogy igaz. Már csak azért sincs, mert a 

Facebook hírbuborékja, az echo chamber meggátolja, hogy eljussanak 
hozzánk a nézeteinkkel ellentétes hírek. De ha el is jutnak, akkor sincs 

semmi: több kutatás azt igazolja, hogy ezeket a híreket nem a Facebook 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.unc.edu%2F~fbaum%2Fteaching%2Farticles%2FPolBehavior-2010-Nyhan.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.unc.edu%2F~fbaum%2Fteaching%2Farticles%2FPolBehavior-2010-Nyhan.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFact_checking
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPost-truth_politics
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fmoly.hu%2Fkonyvek%2Fgeorge-orwell-legszomj
https://www.wired.com/2016/11/facebook-echo-chamber/?mbid=social_fb


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 4. szám 

  

 

 

67. oldal 

intelligens algoritmusa, hanem az emberi agy önvédelmi mechanizmusa 

fogja visszakézből elhárítani. 

Ha már a gyilkosságok szóba kerültek: húsz éve a 12 évesnél idősebbek 

korosztályában 1000 emberből 79,8-at ért valamilyen erőszakos 

bűncselekmény az Egyesült Államokban; manapság már csak 18,6-ot. 
Ehhez képest a Gallup felmérése azt mutatja, hogy az emberek szerint 

Amerika az elmúlt években veszélyesebb, erőszakosabb hellyé vált. Ez a 

tévképzet is a backfire effectmechanizmusát követi. 

Túlhaladt minket az értelem 

Még 1975-ben történt, hogy a Stanford Egyetem kutatói felmérést 

készítettek az öngyilkosságról. A résztvevőknek búcsúleveleket adtak; azt 
kellett eldönteniük, hogy a levelek közül melyik valódi és melyik hamis. 

Egyesek briliáns eredményeket értek el: huszonöt levélből huszonnégyről 

megmondták, hogy valódiak. A kevésbé tehetségesek alig tízről tudták 

megállapítani, hogy igazi-e. 

Az egész csak egy trükk volt. A résztvevők felének azt mondták, hogy 

kimagaslóan teljesített, a másiknak pedig azt, hogy többnyire tévedtek. Ez 
csak a kísérlet második felében árulták el nekik; arra hivatkoztak, hogy csak 

vizsgálni szerették volna, hogy reagálnak, ha azt mondják, hogy igazuk van, 

illetve hogy tévedtek. 

De ez is csak egy trükk volt. A kísérlet utolsó fázisában arra kérték a 

diákokat, hogy saccolják meg, hány helyes választ adhattak. Akiknek 

korábban azt mondták, hogy remekül teljesítettek, sokkal magabiztosabbak 

voltak az eredményeikben, mint azok, akiknek alacsonyabb volt a 

pontszámuk. 

Ha egyszer kialakultak, a futó benyomások rendkívül hosszú ideig velünk 

maradnak. – összegezte a tanulmány. 

1976-ban ez még sokkoló felfedezés volt, de a post-truth korban már nem 

az. A struccpolitikát szokták úgy jellemezni, hogy a kellemetlen igazságot 

sokkal nehezebb elhinni, mint egy édes hazugságot, de ennek nem sok köze 

van a tájékozottsághoz. Intelligens, sokdiplomás, művelt emberek is 
gyakran hajthatatlannak bizonyulnak a tényekkel szemben, és (látszólag) 

irracionálisan viselkednek. A szakirodalom megerősítési 

torzításnak (confirmation bias) hívja azt a jelenséget, amikor valaki csak az 
értékrendjének megfelelő tényeket fogadja el, a többit elutasítja. (A hibás 

gondolkodási formák közül ez az egyik legjobban dokumentált: több 

szakkönyvet megtölt az irodalma.) 

A kognitív tudományokkal foglalkozó Hugo Mercier és Dan Sperber 

könyve, az Enigma of Reasonerre az ellentmondásra próbál megoldást 

találni. Mercier szerint az értelem evolúciós fejlemény, mint a színlátás 
vagy a felegyenesedés. Az értelem tette lehetővé az emberek 

együttműködését. Az együttműködést nehéz kialakítani és nehéz 

fenntartani, de a csoporthoz tartozás érzete evolúciós előnyt jelent. Az 
értelem és az intelligencia nem azért alakult ki, hogy absztrakt, logikai 

problémákat oldjunk meg vele, hanem hogy csoportban tudjunk működni. 

Az értelemnek tehát alapvetően közösségképző funkciója van. A furcsának 
vagy értelmetlennek tűnő tetteket gyakran nem az intellektus hanem az 

interakció szemszögéből kell nézni. 

Halászó-vadászó-gyűjtögető őseinknek még nem kellett véleményt 
formálniuk a Trump-adminisztrációról, és álhírek hitelességét sem kellett 

bírálniuk. Egy olyan evolúciós csökevény, mint az értelem, nem tudja 

tartani a lépést a modern világgal. Mercier és Sperber szerint a környezet 
túl gyorsan változott ahhoz, hogy a természetes kiválasztódás és az 

egyedfejlődés lépést tudjon tartani vele. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fthesocietypages.org%2Fsocimages%2F2017%2F02%2F27%2Fwhy-the-american-public-seems-allergic-to-facts%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fthesocietypages.org%2Fsocimages%2F2017%2F02%2F27%2Fwhy-the-american-public-seems-allergic-to-facts%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fthesocietypages.org%2Fsocimages%2F2017%2F02%2F27%2Fwhy-the-american-public-seems-allergic-to-facts%2F
http://www.gallup.com/poll/1603/crime.aspx
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.unc.edu%2F~fbaum%2Fteaching%2Farticles%2FPolBehavior-2010-Nyhan.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.newyorker.com%2Fmagazine%2F2017%2F02%2F27%2Fwhy-facts-dont-change-our-minds
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.newyorker.com%2Fmagazine%2F2017%2F02%2F27%2Fwhy-facts-dont-change-our-minds
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FMeger%25C5%2591s%25C3%25ADt%25C3%25A9si_torz%25C3%25ADt%25C3%25A1s
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FMeger%25C5%2591s%25C3%25ADt%25C3%25A9si_torz%25C3%25ADt%25C3%25A1s
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.hup.harvard.edu%2Fcatalog.php%3Fisbn%3D9780674368309
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Vécécsészétől az egészségügyi reformokig 

Steven Sloman és Philip Fernbach, a Brown 
Egyetem és a Coloradói Egyetem kutatói 

könyvükben – The Knowledge Illusion: Why 

We Never Think Alone – a mindennapi 
használati tárgyak példáján mutatták be, hogy 

mennyire korlátozottak az ismereteink. Azt 

például mindenki tudja, hogy a vécé micsoda: 
egy porcelán test, vízzel töltve. Ha megnyomunk 

egy gombot vagy meghúzunk egy kart, a 

szerkezet mozgásba jön, és a víz eltűnik egy 

csőben. De pontosan hogyan? 

A Yale Egyetemen végzett kísérletben végzős hallgatókat kérdeztek arról, 

hogy mennyire értik a mindennapi használati tárgyak működését. Arra 
kérték őket, hogy lépésről lépésre magyarázzák el olyan egyszerű dolgok 

működését, mint a cipzár, a hengerzár vagy a vécé, és hogy értékeljék a 

tárgyakkal kapcsolatos megértésüket. Az eredmények alapján a diákok 
önértékelése beleállt a földbe – mint kiderült, a vécé sokkal bonyolultabb 

konstrukció annál, mint hitték. 

Sloman és Fernbach szerint ez a jelenség – amit ők úgy neveznek, hogy a 
mélység ismeretének illúziója (illusion of explanatory depth) – az élet 

minden területén megfigyelhető. 

Az emberekre jellemző, hogy azt hiszik, sokkal többet tudnak a dolgokról, 
mint amennyit valójában tudnak róluk. Ennek a többi ember az oka. A 

mindennap használt vécénket valaki más megtervezte, ezért mások 

könnyen használhatják azt. Erről szól az emberi civilizáció története: az 
ember a saját tudását az intelligenciája és a kommunikáció révén a 

következő nemzedékre hagyományozhatta. Mindannyian mások 

szakértelmére támaszkodunk a mindennapi életben – ez valószínűleg az 

ősközösség kialakulása óta így van. Sloman és Fernbach szerint 

olyan jól tudunk együttműködni másokkal, hogy észre sem vesszük, hol 

végződik a saját tudásunk, és hol kezdődik másoké. 

A határok elmosódása a fejlődéstörténetre is kihatott. Ahogy az emberek 

újabb és újabb eszközöket találtak föl, azzal párhuzamosan a tudatlanság 

egy új rétegét alakították ki. De ez így van jól. Ha mindenkinek meg kéne 
tanulnia a fémmegmunkálás képességét, mielőtt a kezébe vesz egy kést, 

megrekedtünk volna a bronzkorszakban. De így nem kell megtanulnunk 

programozni vagy integrált áramkört tervezni, ha használni akarjuk a 

telefonunkon a Snapchatet. 

A tájékozatlanság akkor válik veszélyessé, ha az alultájékozott személy a 

politika területére merészkedik. A vécét lehúzhatjuk, anélkül, hogy 
értenénk, hogy működne. De milyen alapon ellenezzük vagy támogatjuk a 

bevándorlás tilalmát? Ez a téma pár fokkal bonyolultabb egy vécécsészénél. 

A téma nem ismerete általában nem gátja a véleményalkotásnak. Sloman és 
Fernbach felidéztek egy 2014-es tanulmányt, amit röviddel azután 

készítettek, hogy Oroszország annektálta a Krímet. A résztvevőket arra 

kérték, írják le, hogy kéne reagálnia a történtekre az Egyesült Államoknak, 
és hogy jelöljék be Ukrajnát egy vaktérképen. Érdekes összefüggést 

figyeltek meg: minél kevésbé tudta valaki, hogy hol van Ukrajna, annál 

inkább támogatta a katonai beavatkozás ötletét. (Érdemes megjegyezni, 
hogy a résztvevők többségének fogalma sem volt róla, hol van Ukrajna: 

átlagosan háromezer kilométert tévedtek, ami nagyjából a Kijev–Madrid-

távolság.) 

A vécécsészés kísérlet akkor vált igazán érdekessé, amikor Sloman és 

Fernbach a mindennapi használati tárgyakat politikai témákra cserélték. 

Egy 2012-es tanulmányban arra kérték a résztvevőket, hogy foglaljanak 
állást több kérdésben. Jó lenne egy egyszereplős egészségügyi rendszer? 

Nem kéne teljesítményalapú bérezést kapniuk a tanároknak? A 

résztvevőknek jelölniük kellett, hogy mennyire értenek egyet az egyes 
állításokkal. Ezután megkérték őket, hogy fejtsék ki a lehető 

legrészletesebben, hogy mivel járna ezeknek a bevezetése. 

https://www.amazon.com/Knowledge-Illusion-Never-Think-Alone/dp/039918435X
https://www.amazon.com/Knowledge-Illusion-Never-Think-Alone/dp/039918435X
http://scienceblogs.com/mixingmemory/2006/11/16/the-illusion-of-explanatory-de/
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Itt már sokaknak problémái voltak. Amikor ezután újra megkérték őket, 

hogy értékeljék újra a nézeteiket, az egyetértés és az elutasítás mértéke 
sokkal kevésbé lengett ki. Amikor látták, hogy nem tudnak valamit 

bizonyítani, rögtön kevésbé voltak vehemensek. 

Sloman and Fernbach szerint ez reményre ad okot. Ha mindenki több időt 
töltene azzal, hogy találgatás helyett elgondolkozik rajta, milyen 

következményekkel járna az ötletei gyakorlatba ültetése, rájönnénk, hogy 

sok területen mennyire tudatlanok vagyunk. Könnyebben eloszlana a 

mélység ismeretének illúziója, ha szembesülnénk a saját sekélyességünkkel. 

Hagyomány kontra tudomány 

Az új ismeretek befogadását és új nézőpontok elfogadását sokszor a 
hagyományok gátolják meg. A csodagyereknek tartott ázsiai diákok nem a 

bőrszínük, hanem a szorgalmuk miatt kapnak jobb jegyeket, de ez a 

szorgalom sok esetben a szülői szigorból fakad. Az emiatt felgyülemlő 
stresszt nem vezethetik vissza a szüleikre, nem tudnak belőle lázadással 

kitörni. A nyugati individualizmus arra biztat, hogy álljunk ki magunkért, 

de a kínai hagyományok mást mondanak: ott a konfucianizmusig 
visszamenő ősi törvény a felmenők tisztelete. A kínai család működése és 

a kínai államszervezés – egészen a szocialista hatalomátvételig – egymás 

analógjai voltak; hasonlóan ahhoz, ahogy az iszlám törvényalkotás 

jogszabályokká formálja a vallási törvényeket. 

Ahol a gyakorlatiasság és a morális meggyőződés kéz a kézben járnak, ott 

nehezebb új információkra hivatkozva felborítani az illető 
meggyökeresedett világképét. A fenti példák esetében az érintettek azért 

utasíthatják el a racionális javaslatokat (ne hordjanak hidzsábot, egyenek 

disznóhúst, lázadjanak föl a szüleik ellen), mert az elméletet évezredek óta 
tartó működőképesség igazolja. Ugyan hogy befolyásolhatná egy új 

információdarabka több ezer év tapasztalatát? Vagy akár az illető életének 

néhány évtizedéét? 

A tudományos módszertan nem mindig alkalmazható a való életre. A 

tudománynak épp az a célja, hogy ezeket az ellentmondásokat kiszűrje. Egy 
laborvizsgálatban nincs helye az elfogultságnak: ugyanannak a 

kísérletsorozatnak ugyanolyan eredményei lesznek New Yorkban és 

Tokióban is, és a kísérleteket végző tudósoknak nem áll érdekükben 
megerősíteniük vagy cáfolniuk ezeket az eredményeket. A tudományos 

módszertan azért hatásos, mert kiszűri az emberi gyengeségeket. Az 

egyének leragadhatnak, a tudomány viszont halad előre. 

A pszichiáter Jack Gorman és 

lánya, a közegészségügy-szakértő 

Sara Gorman közös könyvükben 
– Denying to the Grave: Why We 

Ignore the Facts That Will Save 

Us – megpróbálták áthidalni a 
szakadékot aközött, amit a 

tudomány és az egyén állít. 

Gormanék főleg amiatt aggódtak, hogy a tévképzetek nemcsak 
bizonyíthatóan tévesek, hanem egyes esetekben akár halálosak is lehetnek. 

Ilyen például az a nézőpont, ami szerint az oltás veszélyes – pedig az oltást 

elkerülni az igazán veszélyes. Az immunizáció a modern gyógyászat egyik 
csúcsteljesítménye. De nem számít, hány tudományos tanulmányt 

végeznek az oltások biztonságosságáról, és hogy nincs összefüggés az 

immunizáció és az autizmus között, az oltáselleneseket ez nem győzi meg 

semmiről. 

(A philadelphiai gyermekkórház igazgatója, Paul Offit gyakran felidézi azt 

az esetet, amikor a felesége, Bonnie egy oltást akart beadni egy 
kisgyereknek, aki rohamot kapott – alig néhány perccel azelőtt, hogy 

megkapta volna az oltóanyagot. Offit szerint ha a gyerek az injekció 

beadása után kapott volna rohamot, a szülőket semmilyen tanulmány nem 

győzte volna meg róla, hogy a gyerekük nem az oltástól lett rosszul.) 

Gormanék szerint a ma önpusztítónak nevezett viselkedés egykor valóban 

adaptív volt. Hogy nem tudunk leszokni róla, annak pszichológiai okai 

https://www.amazon.com/Denying-Grave-Ignore-Facts-That/dp/0199396604
https://www.amazon.com/Denying-Grave-Ignore-Facts-That/dp/0199396604
https://www.amazon.com/Denying-Grave-Ignore-Facts-That/dp/0199396604
https://fivethirtyeight.com/features/your-brain-is-primed-to-reach-false-conclusions/
https://fivethirtyeight.com/features/your-brain-is-primed-to-reach-false-conclusions/
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vannak. És nem szabad megfeledkezni az élvezetről sem. Több tanulmány 

igazolja, hogy ha a nézeteinkkel egyező információval szembesülünk, az 
kellemes érzést okoz: az agy ilyenkor egy kis dopaminlökettel jutalmaz 

minket. Ugyanez történik a kokainistákkal is szerhasználat közben – csak 

itt az érintettek az önigazolástól tépnek be. 

Gormanék nemcsak a gondolkodás és a viselkedés történetét katalogizálják: 

szeretnék kijavítani a hibáit is. Szerintük kell lennie egy olyan módszernek, 

amivel az emberek meggyőzhetők róla, hogy az oltás jó a gyerekeknek, a 
fegyvertartás meg veszélyes. (Széles körben elterjedt, statisztikailag 

viszont kimutathatatlan nézet, hogy a lőfegyver birtoklása növeli a 

biztonságot.) Csakhogy eközben ők is belefutottak az általuk ismertetett 
problémába. A tények ismertetésével nem lehet másokat meggyőzni, mert 

ezeket egyszerűen félresöprik. Célszerűbb az érzelmekre hatni – bár tény, 

hogy ez pont a tudományos megalapozottságnak tenne keresztbe. 

Tanuljunk meg vitatkozni 

Ethan Porter és Thomas Wood tanulmánya szerint a backfire effect nem 

kizárólagos és nem is túl gyakori jelenség. Porter és Wood összesen 36 
témakörben vizsgálta 8100 résztvevő véleményét politikai témákban. A 

vitatott témák közül csak az iraki tömegpusztító fegyvereknél észlelték a 

backfire effect hatását, de összességében azt tapasztalták, hogy a 
résztvevők fogékonyak a tényekre, még akkor is, ha azok ellentmondanak 

az ideológiai meggyőződéseiknek. 

De ezzel nemcsak a politikatudomány szakértőinek kell foglalkozniuk: ez 
a téma alapvetően arról szól, hogy hogyan kell megvívni egy nyilvános 

vitát. Ennek az alapjaival jó, ha magunk is tisztában vagyunk – ki tudja, 

hátha egyszer itt, Magyarországon is szükség lesz rá, ahol az emberek 

David Hume-mal fekszenek és René Descartes-tal ébrednek. 

Mit tehetünk a meggyőzhetetlen emberekkel szemben? 

• Próbáljunk érzelemmentesen hozzáállni a vitához. 

• Vitatkozzunk, ne támadjunk. Semmi ad hominem vagy ad 

Hitlerum. 

• Hallgassuk figyelmesen a másikat, és próbáljuk pontosan 

megfogalmazni az érveinket. 

• Tartsuk tiszteletben a másikat. 

• Vegyük tudomásul, hogy a másik miért tart ki a véleménye 

mellett. 

• Próbáljuk érzékeltetni, hogy az új tények nem szükségszerűen 

járnak együtt a világnézet megváltoztatásával. 

Egyáltalán nem biztos, hogy ez garantálni fogja a sikert, de tiszta 
lelkiismerettel ez minden, amit megtehetünk. És persze figyeljünk oda saját 

magunkra is; hátha kiderül, hogy mi vagyunk azok, akik csökönyösen 

figyelmen kívül hagyjuk a tényeket. 

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index) 

Németország le akarja állítani tengeri 

szélfarmjait 

Lovas István 2017. 03. 08.  magyaridok.hu 

Már 2016-ban dollárok százmillióit fizette ki a német kormány, hogy a 

szélfarmok ne működjenek, és így enyhítsék az általuk okozott károkat. 

Németország azt tervezi, írja a The Daily Caller amerikai konzervatív 

portál energiaügyi tudósítója, Andrew Follett, hogy leállítja új tengeri 
szélturbináit a villanyáram árának csökkentése és fokozott 

meghibásodásnak kitett elektromos hálózatának megsegítése érdekében – 

mint az olvasható az új energiatörvény egyik módosításában is. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F07%2F07%2Fez_nem_szeretet_csak_be_vagy_allva%2F
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2819073
http://dailycaller.com/2016/07/05/germany-to-halt-construction-of-offshore-wind-farms/
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A törvénymódosítás 2017 elején lép hatályba és jelentősen korlátozza majd 

az új tengeri szélfarmok építését. A törvény indoka az, hogy 
Németországban a szélenergiára történt túlzott ráhagyatkozás Európa 

legnagyobb gazdaságában megemelte a villamosáram költségeit, és a 

hálózatokat túlzottan megterhelte. (Akár a szomszédos lengyel és cseh 

hálózatokat, amikor Németország a felesleget időnként átereszti.) 

Németországban a villanyáram fogyasztói ára a világon az egyik 

legmagasabb, és az „energiaszegénység német családok milliói számára 

valósággá vált”. 

Myron Ebell, a szabadpiaci Competitive Enterpise Institute energia és 

környezet központjának igazgatója elmondta a Daily Callernek, hogy „a 
német kormány ahelyett, hogy megváltoztatná az utat, amin halad, 

megpróbál a probléma elől elmenekülni kisebb energiapolitikai 

változtatásokkal annak a reményében, hogy az emberek kibékülnek a 
csillagos egekbe emelkedett mai áramárakkal, ha a növekedés üteme 

lelassul.” 

A cikk megjegyzi, hogy az ipari célú áramárak Németországban 
magasabbak, mint az USA azon szövetségi államaiban, ahol szenet 

hasznosítanak áramtermelésre, de ugyanakkor ezek az árak sokkal 

alacsonyabbak, mint amannyiért a fogyasztóknak adják el. „Ha nem ez 
lenne a helyzet, a német autógyártók valamennyi gyártóüzemét elvinnék 

Kelet-Európába, az USA-ba, vagy máshová.” 

A német kormány azt tervezi, hogy a szélenergia teljes mennyiségét a 
nemzeti kapacitás 40-45 százalékra korlátozza, mint ahogyan azt januárban 

jelentette a Berliner Zeitung. 

2019-re Németország 6000 megawatt szélerőmű kapacitástól tervez 

megszabadulni. 

Addig Németország minimumra csökkenti a jelenleg meglévő 

szélfarmjaiban keletkezett károkat úgy, hogy a fogyasztóknak fizet a 

felesleges energia átvételéért és megkéri a szél- és napenergia termelőket, 

hogy kapcsolják le berendezéseiket, amikor azokra nincs szükség. 

Tavaly Németország 548 millió dollárt fizetett a szélfarmoknak azok 

lezárásáért, mert így akarták megelőzni az ország villanyáram hálózatában 

keletkező károkat. 

Az elektromos hálózatoknál a problémamentes működés érdekében az 

áram iránti keresletnek pontosan meg kell egyeznie a kínálattal. Ez 

hatalmas problémát jelent a szél- és napenergiát tekintve, mivel azok 
termelése nem jósolható meg pontosan, illetve nem szabályozható könnyen. 

A szél- és a napenergia által létrehozott áramfelesleg kiégethet egy 

hálózatot, ha túlzottan nagy a termelés, míg ha nem elegendő, akkor 
„homályosodás” vagy áramszünet keletkezik. Az ilyen károk már felléptek 

Németországban és más országokban is, ahol túlzottan a nap- és 

szélenergiára hagyatkoznak, mint például Kaliforniában – áll a cikkben. 

Ezen korlátozások ellenére a német kormány – saját becslése szerint – több 

mint 1,1 billió dollárral kívánja támogatni a szélenergiát annak ellenére, 

hogy a szélturbinák építésével nem érték el azt a célt, amit a kormány akart, 
azaz a széndioxid (CO2) kibocsájtások csökkentését a globális 

felmelegedés lassítására. 

Az Egyesült Államokban a Szövetségi Szabályozó Bizottság (FERC) most 
vizsgálja azt, hogy a zöld energia milyen módon ássa alá az áramhálózat 

megbízhatóságát, mivel a FERC szerint jelentős a veszélye annak, hogy az 

Egyesült Államokban az áramszolgáltatás megbízhatatlanná válik. 

Ijesztő jelenséget figyeltek meg az Északi-

sarkon 

ORIGO 2017.03.30.  
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2011-ben a kutatók olyan jelenséget figyeltek meg, amit sokáig 

lehetetlennek gondoltak – hatalmas mértékű fitoplankton-virágzás 

indult meg az Északi-sark jege alatt, ami azért is szokatlan, mert itt túl 

sötét van ahhoz, hogy a fotoszintetizáló szervezetek tartósan életben 

maradhassanak. Felmerült tehát a kérdés, mi a magyarázat a 

megfigyelésre? 

Matematikai modellek alkalmazásával a Harvard John A. Paulson School 

of Engineering and Applied Sciences (SEAS) kutatói azt találták, hogy a 
vékonyodó jég teheti lehetővé ezen organizmusok gyors terjedését. Mivel 

a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódni fog – sőt még inkább 

intenzívebbé válik -, komoly zavarok léphetnek fel az arktiszi tápláléklánc 

működésében. 

 

Forrás: Wikipédia Megváltozott az Északi-sark jege, sötétebb és 

vékonyabb lett 

A fitoplankton a planktonközösség autotróf élőlényeinek összessége, az 
északi-sarki tápláléklánc alapja. Nyaranta a tengeri jég visszahúzódásával 

a nyílt vizet érő napsugárzás nagyobb mértékű planktonvirágzást idéz elő. 

A planktonikus élőlények számának növekedése természetszerűleg 

odavonzza a halakat és a sarkvidék más jellegzetes állatait. 

A fitoplanktonnak ugyanakkor nem volna szabad a jég alatt megtelepednie. 

Ennek egyszerű oka van:a jég visszaveri a napfény nagy részét, így alatta a 

rossz fényviszonyok nem teszik lehetővé a Nap éltető sugarait hasznosító 

organizmusok elszaporodását.  

Az utóbbi évtizedekben azonban jelentősen megváltozott a helyzet. Az 

arktiszi jég sötétebbé és vékonyabbá vált a megszokottnál, a sötétebb színű 

olvadékvíztavak száma növekedett, rontva a jég fényvisszaverő képességét. 

Az olvadékvíztavak megolvadt jégtömbök nyomán keletkezett tavak. 

Miután a Nap megolvasztotta a jeget, a víz először tavakká áll össze, majd 
lassan leszivárog a jégtömb aljáig, ahol a tengerbe jut. Az így képződő 

üregek lassan behálózzák a jégtömböt, ami az üregesedés miatt elgyengül, 

végül darabokra törik. Számuk a globális felmelegedés miatt egyre csak 

növekszik, a még megmaradt jég pedig egyre vékonyabb lesz. 

 

Olvadékvíztavak Forrás: NASA 

Drasztikusan romlott a helyzet 
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„A legnagyobb kérdés az volt, hogy mennyi fény jut keresztül a tengeri 

jégen annak függvényében, hogy a jégvastagság csökken és az 
olvadékvíztavak száma emelkedik" – írta a kiadott közleményben Chris 

Horvat, a SEAS kutatója, a Science Advances tudományos folyóiratban 

megjelent tanulmány első szerzője. 

„Olyanfajta állapotból indultunk ki, amely nem enged teret a 

planktonburjánzásnak, majd olyan nagyobb arktiszi régiókhoz jutottunk, 

ahol kedvező feltételek uralkodnak a fitoplankton-növekedés számára" – 

tette hozzá a szakember. 

Mivel a rendelkezésre álló műholdak nem tudnak „keresztüllátni" a 

jégtakarón, hogy az alatta található világot pásztázzák, Horvat és 
kutatótársai másfajta módszerhez fordultak segítségért. Kifejlesztettek egy 

számítógépes szimulációt, amivel a tengeri jég 1986 és 2015 közötti 

állapotát modellezték. Ez azt mutatta, hogy nem csupán vékonyabbá vált a 

jégtakaró, de az olvadékvíztavak száma is drasztikusan megnőtt. 

 

Az északi-sarki jégtakaró zsugorodása most már feltartóztathatatlan 

folyamatnak tűnik Forrás: Wikimedia Commons 

E két tényező egyaránt kedvező feltételeket teremt a plankton jég alatti 

burjánzásához. A sötétebb felület fényelnyelő képessége nagy, így az 
olvadékvíz tavak terjedése lehetővé teszi, hogy az elvékonyodó jég alá 

elegendő mennyiségű fény jusson a fotoszintetizáló élőlények 

megtelepedéséhez. 

A szimuláció megmutatta, hogy 20 évvel ezelőtt az arktiszi tengeri jég 

csupán 3-4 százaléka volt elég vékony ahhoz, hogy alatta nagyobb 

planktonkolóniák honosodjanak meg.2015-re viszont ez az arány 30 
százalékra változott a nyári időszakban, és az olvadás mértékét figyelembe 

véve a helyzet csak romlani fog a közeljövőben. 

Miért rossz ez minden élőlény számára? 

Ha azt hinnénk, hogy e fitoplanktonok csak ártalmatlan mellékhatásai a 

jégolvadásnak, nagyot tévedünk: egy sor olyan problémát okoznak, amely 

a teljes helyi ökoszisztéma összeomlását jelentheti. Az egyik 
legmarkánsabb gond, hogy a jég alá beszoruló táplálékforrás 

hozzáférhetetlenné válik a tápláléklánc magasabb szintjén álló tengeri 

élőlények számára. 

„Az arktiszi tengeri jég 30 éve tartó vékonyodása drasztikusan 

megváltoztatta a térség ökológiai viszonyait – mondta Horvat. –Hirtelen 

minden, az ökoszisztéma működésével kapcsolatos elképzelésünk a feje 
tetejére állt. Az Északi-sark táplálékláncának alapját képező fitoplankton 

más időben növekszik, és olyan helyeket vesz birtokba, amik nehezen 

hozzáférhetőek az oxigént hasznosító állatok számára" – tette hozzá a 

tanulmány szerzője. 
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Fitoplankton Forrás: NOAA MESA Project / Wikipedia 

A káros hatások természetesen nem korlátozódnak kizárólag az Északi-

sarkra, hiszen a táplálékláncot érintő változások a világ más részein is 

éreztetni fogják hatásukat - figyelmeztetnek a kutatók. 

Bizonytalan jövő 

A mostani eredmények tovább növelik a bizonytalanságot azzal 

kapcsolatban, hogy gazdasági szempontból milyen jövő vár a régióra, 
amely a bolygó egészére vonatkozó átlagnál nagyjából kétszer gyorsabban 

melegszik. A világ szinte összes kormánya az üvegházhatású gázok 

kibocsátását okolja elsődlegesen a jelenségért. 

Egy másik vizsgálat szerint az arktiszi tengeri jég átlagos vastagsága az 

1980-ban mért 3,64 méterről 1,89 méterre esett vissza 2008-ra.  

A Jeges-tengert övező nemzetek kormányai, beleértve az Egyesült 

Államokat is, már hozzáláttak a területen esetlegesen hozzáférhetővé váló 

halállományok kezelésére vonatkozó szabályok kidolgozásának. Az 

illetékesek legutóbb március közepén tanácskoztak Izlandon. 

Források: Eurekalert, Science Alert, Science Advances, MTI 

Hétezer robbanás rázhatja meg az egyik 

szibériai szigetet 

ORIGO 2017.03.21.  

Több mint hétezer helyen felfúvódott a talaj egy szibériai szigeten. A 

jelenség gázrobbanásokhoz vezethet. 

2016-ben bizarr felfedezést tettek a tudósok a szibériai Bely szigeten: a talaj 

számos helyen felfúvódott és minden egyes érintésre kocsonyaként kezdett 
remegni a föld. Akkor 15 ilyen képződményt sikerült azonosítani, mára ez 

a szám felkúszott 7000-ig. 

A legrémisztőbb mégis az, hogy ezek a gázkinövések bármikor 
robbanhatnak, hatalmas krátereket hozva létre és nagy mennyiségű metánt, 

illetve szén-dioxidot juttatva a levegőbe – olvasható a Siberian Times 

cikkében. 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-03/hjap-stm032817.php
http://www.sciencealert.com/the-arctic-is-turning-green-at-an-alarming-rate-and-scientists-finally-know-why
http://advances.sciencemag.org/content/3/3/e1601191
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Ijesztő adatok 

2016-ban két kutató, Alexander Szokolov és Dorothee Ehrich úgy döntött, 
eltávolítja a kipúposodásokat eltakaró növényzetet és földet. Azt találták, 

hogy a talajfelszín alól kiszabaduló levegőben 1000-szer több metán és 25-

ször több szén-dioxid volt, mint a légkörben. 

A Jamal-félszigeten található legnagyobb, gázütötte kráter 2014-es 

vizsgálatakor hasonlóan ijesztő felfedezésre jutottak a tudósok. A kráter 

aljzatának közelében 9,6 százalékos volt a metán koncentrációja, míg 

normál esetben mindössze 0,000179%-os a koncentráció. 

 

A gázbuborékok megjelenése a szakértők szerint összefüggésben van a 

Szibériát érő tavalyi hőhullámmal, amely elkezdte kiolvasztani az örökké 

fagyott talajt, vagyis a permafrosztot. A talaj felengedése lehetővé teszi a 

föld mélyén megrekedt metán számára, hogy az kiszabaduljon 

„börtönéből". 

 

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/19/uk-to-swelter-in-heatwave-as-temperatures-near-34c
https://twitter.com/siberian_times/status/843748212309721088/photo/1?ref_src=twsrc^tfw&ref_url=http://www.origo.hu/tudomany/20170321-7000-robbanas-kovetkezhet-be-egy-sziberiai-szigeten.html
https://youtu.be/06Xc3LtZRWo

