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Magyar találmány robbant nagyot az 

energiapiacon 

Havasi Zsolt, Veczán Zoltán, 2015. november 28. MNO.HU 

 

 Cseh József, a FUTI-projekt alapítója 

Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet 

Mit szólna ahhoz, ha úgy termelhetne elektromos áramot, hogy 

a kedvenc útvonalán sétál vagy biciklizik? A három magyar 

fejlesztő által megalkotott FUTI olyan energiatermelő 

térburkoló elem, amely három forrásból tud elektromos áramot 

előállítani: a napsütésből, a talajhő és a levegő hőmérsékletének 

különbségéből, illetve – mint említettük – a lépési energiánkból 

is. 

A háromtagú mérnökcsoport – Cseh József, Ilyés Miklós és Sziszák 

Imre – a városi lét hátulütőiből szeretett volna előnyt kovácsolni. 

Ennek része a rengeteg, egyelőre felhasználhatatlan, főleg ABS-

műanyag újrahasznosítása, vagy a sok, például köztéri világítás során 

elvesztegetett energia visszafogása, illetve okosabb felhasználása. 

Áttörés a zöldenergiában 

Az ötletgazda, Cseh József az MNO-nak adott interjút, illetve 

csütörtökön be is mutatta az új magyar találmányt a BME-n az Antall 

József Tudásközpont által szervezett Kreatív Magyar Elme nevű 

rendezvényen. Találmányuk, a FUTI nevet viselő energiatermelő 

burkolat az erőfeszítésmentes zöldenergia-termelésben jelenthet 

áttörést. 

Az újítás alternatívát kínál a hagyományos út- és térburkolatra. „Két 

éjszaka alatt jutottunk el attól a kérdéstől, lehet-e újrahasznosított 

műanyagból energiát termelni, addig, hogy az ötlet megvalósítható 

és lássunk neki” – ezt még szeptemberben mondta az MNO-nak Cseh, 

amikor még erősen kísérleti stádiumban volt a program. 

A burkolat, amely nemrég díjat nyert a Design Terminál Smart City 

Lab Budapest elnevezésű, innovatív városfejlesztési ötletek 

megvalósítására kiírt pályázatán, szó szerint új elemet építhet be a 

https://d.docs.live.net/83937a3f89eed816/Dokumentumok/grandfer49@gmail.com


Tudományról egyszerűen  VII. évfolyam 12. szám 

  

 

 

2. oldal 

hazai alternatív energiai gondolkodásba. Ráadásul a magyar 

találmány olyan urbanisztikai problémákra is megoldást kínál, mint 

a nyáron túlmelegedő, és este elviselhetetlen hőt sugárzó köztéri 

burkolatok – tette hozzá Cseh. 

Piezzo? Pertier? 

A Jacques és Pierre Curie által felfedezett piezoelektromosság olyan 

elektromos jelenség, melynek során bizonyos anyagokon (kristály, 

kerámia) összenyomás hatására elektromos feszültség keletkezik, 

illetve elektromos feszültség hatására alakváltozás jön létre. 

A Peltier-modul egy olyan, hűtési és fűtési funkcióra használható 

félvezető eszköz, amely feszültségvezérelt hőszivattyúként működik: 

a kerámia egyik fele melegszik, a másik lehűl. 

Ez a FUTI 

Hogy mi is pontosan a FUTI? Egy egyelőre csak kísérleti 

prototípusokban létező, 30x15cm-es, újrahasznosított műanyagból 

előállított platform, amelybe háromféle környezetbarát technológiát 

is beleépítenek. Így egy napelem segítségével nagyobb részben 

napfényből, egy ún. Peltier-modul segítségével kisebb részben a talaj 

és a levegő hőkülönbségéből, valamint egy Piezzo-szerkezet révén 

az emberi lépések által keltett rezgésekből állít elő elektromos áramot.  

A három, egyébként külön-külön már létező technológia ötvözete 

adja az igazi innovációt – mondta el Cseh. A lépésenergia elenyésző 

arányban hasznosítható, mintegy 30 ezer lépést kell megtenni, hogy 

feltöltsünk egy mobiltelefont, a három technológia egyesített ereje 

viszont nem kevés áramot termelhet: 

„minden veszteséggel együtt 12 négyzetméter FUTI egy egész 

háztartás energiaigényét kitermelné”. 

Persze további előnye is van a FUTI-nak. Mint Cseh elmondta, a 

köztereken is kiváló megoldásnak bizonyulhat. Egyrészt, mert 

ellenálló és nem is túl drága: csekély hatással van a felületre téli-nyári 

erózió, a minimális súlya miatt kevés ember szükséges a lerakásához 

és nem kell hozzá (szemben a hagyományos térburkolatokkal) 

aládolgozottság, speciális, nagy mennyiségű fugaanyag. Emellett a 

térkőbe beépített érzékelőhöz hozzá lehet igazítani a közvilágítást – 

csak akkor kapcsol fel teljes fényerőre a lámpa, ha a sétányon, téren 

jár valaki. Ezen felül a forgalmas területeken össze lehet kötni a 

felületbe beépített érzékelőt a térfigyelő kamerákkal – a felvétel arra 

a részre fog irányulni, ahol éppen mozgás van. Így optimalizálja az 

energiafelhasználást is. 

FUTIzzuk meg a Blahát! 

A készítők 150 wattos napi energiatermeléssel számolnak egy 

négyzetméter panel esetén, eszerint amennyiben a Blaha Lujza tér 

felújítása során FUTI-t használnánk, akkor a nagyjából 1300 

négyzetméternyi térkövezett felületen évente 71 megawatt 

elektromos áramot tudnánk előállítani – ha a most megújuló Széll 

Kálmán téren használnák az energiatermelő panelt, a körülbelül 6-7 

ezer négyzetméternyi felületen még több energiát termelhetne 

Budapest. 

Klimatizált közterek? 

Emellett a már említett, hőkülönbségből energiát kinyerő ún. Peltier-

modul képes ugyanilyen elven energia-visszaforgatással hőt 

kibocsátani, vagy hűteni is: így a forró nyarakon hűthető a köztér, 

télen pedig leolvasztható róla a hó vagy a jég. 

Megoldandó problémák azért akadnak: például elérni, hogy ne 

csússzon a felület, de a fény mégis átmenjen rajta. Vagy, mint Cseh 

elmondta nekünk, egy-egy kocka teherbírása jelenleg 300 kilogramm, 

tehát egyelőre hiába számolunk impozáns eredményekkel, az 

autóforgalom terhelését egyelőre hosszabb távon nem bírná el. 

Elképesztő távlatok 

Az ötletgazdák célja, hogy újra felhasználják az elvesztegetett 

erőforrásokat. Mint Cseh elmondta, a FUTI jelenlegi teherbírásának 

fokozásával a közúti forgalom terheit is elviseli majd, így 

útburkolathoz is használható lesz ez a megoldás. Hazánkban 2017 és 

2020 között 1900 kilométernyi utat terveznek építeni. Ha csak ennek 

10 százalékát „köveznék ki” FUTI-val, akkor az – Csehék 

szeptemberi számításai szerint – egy év alatt 1000-1200 gigawattnyi 

áramot termelne (ez egyenértékű hazánk éves nukleáris 

energiatermelésének 8 százalékával), kiindulva a magyarországi 

napfényes órák számából, a fény erejéből, és még sok más 

tényezőből. 

 

 Az energiatermelő járólap alapanyaga újrahasznosított műanyag, 

azaz szemét 

Fotó: Cseh József / FUTI 

A technológia nem egyedi 

Nem ez az egyetlen, hasonló technológia a világon. Nemrég röviden 

írtunk arról, hogy egy Rio de Janeiro-i favelában felépítették a világ 

első olyan futballpályáját, amelyen a játékosok mozgásukkal 

termelik a világításhoz szükséges energiát, illetve, hogy Londonban 

egy helyütt például olyan járólapot fejlesztettek ki, amely a járókelők 

lépéseinek eddig kihasználatlan energiáját hasznosítja. 

A burkolatot mindkét esetben a Pavegen cég készítette. A londoni 

székhelyű vállalat egy már 1880-ban megalkotott technológiát 

ültetett át a hétköznapi gyakorlatba, ugyanis piezoelektromos 

cellákon keresztül termelnek energiát. A Pavegen technológiája 

minden egyes lépésből 7 wattnyi elektromos áramot állít elő 

– nyilatkozta korábban a CNN-nekLaurence Kemball-Cook, a 

vállalat vezérigazgatója. Az energiát összegyűjti  és 100 lépésből 

elég energiát termel a világításhoz, valamint további kis eszközöknek.  

Ezzel kapcsolatba most Cseh arra világított rá, hogy ennek a 

technológiának két hátránya van: egyrészt igen költséges, másrészt 

csak az emberi lépés energiáját használja fel. Mint szerdán elmondta: 

Hollandiában már készült hasonló technológiával bicikliút, azonban 

annak száz métere egymilliárd forintnak megfelelő euróba került, így 

legfeljebb arra volt jó, hogy a megrendelő környezetvédő 

elkötelezettségét demonstrálja. 

Így lehet jövője 

 

 Már befektetők is érdeklődnek 

Fotó: Hegedűs Márta / Magyar Nemzet 

A Design Terminal díja egyébként 2 millió forintos pénzdíj mellett 

médiamegjelenést és mentorálást is jelent, a csapat célja most az, 

hogy 4-5 hónapos fejlesztés után mintegy 5 négyzetméteres tér 

lefedését is meg tudják oldani. Mint kérdésre Cseh elmondta, a 

projektnek akkor van létjogosultsága, ha a FUTI-elemek elérik a 20 

http://mno.hu/tudomany/nemcsak-okos-emberekre-de-okosvarosokra-is-szukseg-van-1290376
http://mno.hu/tudomany/nemcsak-okos-emberekre-de-okosvarosokra-is-szukseg-van-1290376
http://edition.cnn.com/2014/12/30/tech/innovation/tomorrow-transformed-energy-harvesting/
http://mno.hu/magyar_nemzet/
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éves élettartamot, és 50 ezer forint alatt marad egy négyzetméter 

gyártási költsége – ez esetben 10 év alatt megtérülne a befektetés. 

Mint mondta, befektetők már megkeresték őket, egyelőre hazai 

beruházókban gondolkodnak. 

Keményebb anyagot találtak, mint a 

gyémánt 

ORIGO 2015.12.01.  

Szobahőmérsékleten lehet gyémántot gyártani a most felfedezett 

új szénallotroppal, a Q-szénnel – később akár teljesen kiválthatja 

a gyémántbányászatot ez a különleges anyag. 

A gyémántnál nincs a természetben előforduló keményebb ásvány – 

legalábbis egészen eddig ez volt a helyzet. Az Észak-karolinai 

Állami Egyetem kutatói létrehozták a szénnek egy új allotrop 

formáját, amelyet Q-szénnek neveztek el, és amely különbözik az 

eddig ismert grafit- és gyémántstruktúrától. (Az allotrópia egy adott 

elem különböző molekula- vagy kristályszerkezetű változatait jelenti. 

Jó példa rá a szén, amelynek a grafit és a gyémánt is allotrop változata. 

A Q-szén egy új, most felfedezett allotrop változat.) 

 

Szobahőmérsékleten is előállíthatunk gyémántot az új technológiával 

Forrás: Flickr / Judy van der Velden 

Néhány bolygó magjában található meg 

A most felfedezett változat valószínűleg nagyon kevés helyen 

található meg a természetben, a kutatók szerint maximum néhány 

bolygó magjában lehetne rábukkanni, ha természetes formáját 

keresnénk.  

Jelenleg laboratóriumokban hozzák létre, méghozzá úgy, hogy a 

kutatók mondjuk egy üvegszerű felületet egy amorf szénnek nevezett 

anyaggal vonnak be (az amorf szén nem rendelkezik kristályos 

szerkezettel, porszerű anyag, a faszén és a korom fő alkotóeleme), 

majd 200 nanomásodpercenként (a nanoszekundum a másodperc 

egymilliárdnyi része) pulzálólézerrel felhevítik (3727 Celsius-fokra), 

majd lehűtik.  

Szobahőmérsékleten gyémántot 

Így készül a Q-szénnek nevezett kristályos anyag, amely keményebb, 

mint a gyémánt, képes energia hatására világítani, és ferromágneses 

tulajdonságokkal rendelkezik.  

 

A természetben a gyémánt a legkeményebb anyag 

Forrás: Petra Diamonds 

Attól függően, hogy a lézer milyen időközönként pulzál, a kutatók 

képesek voltak a gyémántéhoz hasonló kristályosodást is előidézni, 

méghozzá mindenféle extra nyomás hozzáadása nélkül. Általában 

ahhoz, hogy mesterségesen hozzunk létre gyémántot, hatalmas 

nyomásra van szükségünk, mivel a természetben is így jön létre ez a 

különösen kemény anyag. 

Ferromágnesesség 

A ferromágnesesség azoknak a jelenségeknek a gyűjtőneve, amelyek 

hatására bizonyos anyagok, mint például a vas, mágneses 

tulajdonságokat mutatnak. Ha külső hatásra, például mágneses tér 

hatására kezd az anyag mágnesként viselkedni, és ezt a tulajdonságát 

akkor is megtartja, ha a külső mágneses mező megszűnik, az anyagot 

ferro- vagy ferrimágnesnek nevezzük. 

Egyelőre századhajszálnyit tudunk csinálni 

Egyelőre azonban még nem kell tömeggyártástól tartanunk: a 

laborokban csak 20x500 nanométeres nagyságú Q-szenet tudtak 

létrehozni, ami nagyjából századrésze egy emberi hajszálnak. A 

legnagyobb kihívás tehát most az, hogy megfelelő mennyiséget 

lehessen legyártani belőle, mielőtt valóban gyémántgyártásra adjuk a 

fejünket.  

Szobahőmérsékleten készíthető gyémánt 

Sg.hu 2015.12.03. 

 

Mégpedig lézerek segítségével, a végeredmény pedig a gyémántnál 

is keményebb. 

Érdekes közlemény látott napvilágot az Észak-Karolinai Állami 

Egyetem hivatalos oldalán, amelyben arról adtak hírt, hogy a szén 

egy új szilárd formáját sikerült létrehozniuk. Az egyetem kutatói 

szerint ez az anyag természetes formában csak egyetlen helyen 

fordulhat elő, alkalmazása pedig több előnyt is kínál.  

A szakemberek Q-szén névre keresztelték az új formát, amely a 

meglévő két másik mellé sorakozhat fel. Amíg azonban a grafit 

esetében a szénatomok vékony lapokat alkotnak, a gyémántnál pedig 

merev kristályos rácsba rendeződnek, a harmadik forma egyelőre 

csak lézerek segítségével előállítható, hiszen itt az amorf, 

meghatározott struktúra nélküli szén egy kemény felületen (legyen 

az zafír, üveg, vagy műanyag), egyetlen lézersugár 200 

nanoszekundumig tartó behatására, 3700 Celsius-fok körüli 

hőmérsékleten, gyors lehűléssel alakul Q-szénné, rendkívül vékony, 

20 és 500 nanométer közötti vastagsággal, egy olyan kemény 

anyagot hozva létre, amely a gyémántot is lepipálja ezen a téren.  

Mi több, a kutatók a lehűlés szabályozásával gyémántot is elő tudtak 

állítani, ami a mesterséges folyamat eddig legnagyobb hátrányát, a 

nagy költséget küszöböli ki, hiszen az új eljárás nem igényel 

rendkívül magas hőmérsékletet és nyomást, itt a folyamat 

gyakorlatilag szobahőmérsékleten, normál nyomás mellett is 

végbevihető. A Q-szén egyébként mágnesezhető, alacsony energiájú 

elektronikus mezőnek kitéve pedig világít. A jövőben ezért az 

újgenerációs kijelzők alapjául szolgálhat, de mivel jelenleg az egyéb 

tulajdonságok vizsgálata zajlik, ehhez még időre lesz szükség. Az 

eddig vélemények szerint természetes formában is megtalálható a Q-

szén, azonban kizárólag az egyes bolygók magjában. 

https://news.ncsu.edu/2015/11/narayan-q-carbon-2015/
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A fentiek alapján több területen a gyémántot is leválthatja majd az új 

anyag, de hogy pontosan milyen előnyöket kínál, az majd csak 

később derül ki. 

Fájdalommal a fájdalomcsillapításért 

Sg.hu 2015.12.06 

 

Életében először érezte a fájdalmat egy nő, aki születésétől képtelen 

erre. A hatást egy ópium túladagolás ellen használt gyógyszerrel 

érték el, a fájdalomérzet felélesztését azonban elsődlegesen a 

fájdalomcsillapítás terén szeretnék felhasználni. 

A világon csak néhány ember születik fájdalomérzet nélkül, akik 

fiatal korukban összehasonlíthatatlanul több sérülést szenvednek el, 

mint fájdalomérzettel élő társaik. Csecsemőként hajlamosak véresre 

harapdálni ujjaikat és ajkaikat, gyerekként pedig rengeteg zúzódást, 

égési sérülést gyűjtenek be az éles és forró tárgyakkal való 

találkozások során. 

A rendellenességet egy ritka genetikai mutáció okozza, ami a nátrium 

idegeken keresztüli szállítását biztosító, úgynevezett Nav1.7 

ioncsatornák hiányának eredménye. A csatornák nélkül az érzékelő 

idegsejtek képteletek a fájdalomközlésére. Mindez nem új 

információ, a gyógyszergyárak kutatócsoportjai az utóbbi években rá 

is vetették magukat a Nav1.7 csatornákat blokkoló összetevőkre, 

abban a reményben, hogy a rendellenesség kialakulása nélkül 

blokkolhatják a fájdalmat. "Fantasztikus gyógyszerészeti célpontnak 

tűnt" - mondta John Wood, a University College London munkatársa. 

"A gyógyszergyártók bezsongtak és rengeteg készítménnyel álltak 

elő" 

Bár több készítmény is hozott sikereket, egyik sem tudta visszaadni 

a teljes fájdalomcsillapítást, ami a csatornával születésüktől fogva 

nem rendelkezőknél jelentkezik. A miért megtalálásához Wood és 

kollégái genetikailag módosított egereket tanulmányoztak. A 

Nav1.7-től megfosztott rágcsálók bizonyítottan nem érezték a 

fájdalmat, például nem reagáltak a szélsőségesen magas és alacsony 

hőmérsékletekre. Az egerek idegeinek alaposabb elemzéséből 

kiderült, hogy az egereknél hatalmas növekedés észlelhető a test 

természetes fájdalomcsillapítói, az opioid peptidek kifejeződésekért 

felelős géneknél. A kutatók szerint ugyanez zajlik a fájdalomérzet 

nélkül élő embereknél is. 

Wood meg volt győződve a folyamat megfordíthatóságáról, ezért az 

opioid receptorokat blokkoló, morfium és heroin túladagolásnál 

használt naloxint adott az egereknek, aminek hatására ismét érezték 

a fájdalmat. A csapat embereken is kipróbálták a módszert. Amikor 

egy 39 éves, fájdalomérzet nélkül született nőt kezeltek naloxinnal, 

az alany életében először érzett fájdalmat egy forró lézer hatására.  

Wood szerint ez a módszer nem lesz alkalmas a rendellenességgel 

élők kezelésére, a naloxin tartós használatának ugyanis mellékhatásai 

vannak. Kutatásuk azonban új utakat nyithat meg a fájdalom 

kezelésében. Amikor munkatársai Nav1.7 csatorna blokkolókat és 

ópiumszármazékokat adagoltak az egereknek, sikerült elérniük a 

fájdalommal szembeni teljes érzéketlenséget. Wood 

szabadalmaztatta az eljárást. 

Kenji Okuse, az Imperial College kutatója szerint a felfedezés 

megváltoztathatja az orvosok fájdalomkezelési módszereit, azonban 

még messze nem tekinthető kiforrottnak. "Az ópiumszármazékok és 

a Nav1.7 blokkolók sokkal erősebb fájdalomcsillapítást adhatnak, de 

ez nem feltétlenül jobb a betegeknek" - mondta. "Ha terápiás útra 

tereljük a kombinációt, az embereknek egész életükben 

ópiumszármazékokat kell szedniük, ami nem a legjobb megoldás" 

Új szintre kerülhet a repülés 

Sg.hu 2015.12.08. 

 

A digitalizációnak, az okosszemüvegeknek és a mobil eszközöknek 

köszönhetően akár már néhány év alatt gyökeresen átalakulhat a légi 

közlekedés. 

A légiutas-kísérők a jövőben pontosan tudni fogják, hogy milyen bort 

iszik az utas; az okostelefon vezeti majd át az embereket a repülőtéri 

biztonsági ellenőrzésen és drónok fogják leellenőrizni sérülések után 

kutatva a megérkező repülőgépeket. Mindez koránt sem utópia, 

hanem a légi közlekedés közeljövője. 

Dave Bakker eredetileg pilóta akart lenni a Top Gun című film 

hatására. Arról álmodott, hogy F-16-os vadászrepülőgépet fog 

vezetni, de rossz látása miatt ez nem valósulhatott meg. Napjainkban 

a Sita nevű cég európai vezetője és ezzel meglehetősen közel került 

a repülőgépekhez. A Sita a légi közlekedésben használt IT-

rendszerek megalkotására specializálta magát és jelentős mértékben 

befolyásolhatja azt, hogy miként fognak repülni az emberek a 

jövőben. A vállalat nem csupán a légitársaságok és a légikikötők 

technológiai beszállítója, hanem a légi közlekedési közösség afféle 

agytrösztje is, így rengeteg dolga van. A következő években ugyanis 

a digitalizálás jelentős mértékben megváltoztathatja a repülési 

élményt. 

 

Bakker elsősorban két meghatározó trendet vázolt fel. Elmondása 

szerint a repülőgépipart a mobil eszközök és az ajánlatok személyre 

szabása foglalkoztatja leginkább. A Sita légitársaságok körében 

végzett felmérése szerint jelenleg az utasok körülbelül 9 százaléka 

csekkol be a mobiljáról, 2018-ban ez az arány becslések alapján 24 

százalék lesz. Hasonló a helyzet a csomagfeladás területén is: míg 

most csak az utasok 17 százaléka adja fel a poggyászát különleges 

automatákban, 2018-ban ez az arány már 74 százalék lesz. 

A koppenhágai repülőtéren a személyzet már Google Glass 

okosszemüveget használ, hogy optimalizálni tudja az utasoknak 

nyújtott tanácsadást. A repülési tervek vagy a különböző információk 

így az emberek szemei elé "varázsolhatók", miközben a személyzet 

tagjai beszélnek velük vagy a poggyászaikat kezelik. A Virgin 

Atlantic brit légitársaság szintén alkalmazza az okosszemüveget a 

londoni Heathrow területén, ahol az első osztályra jegyeket váltott 

utasokat "szkennelik le" a segítségével. Az így nyert információknak 

köszönhetően sokkal személyesebben szólíthatja meg a személyzet a 

felhasználókat és egyénre szabott ajánlatokat kínálhat nekik. 

Bakker kifejtette, hogy az első tapasztalatok nagyon pozitívak, de 

még számos kérdést tisztázni kell. Az biztosan nem fog bekövetkezni, 

hogy öt év múlva már a légikikötőkben és a repülőgépekben 

mindenki okosszemüvegekben járkál majd, de meg kell érteni, hogy 

https://www.newscientist.com/article/dn28623-woman-who-has-never-felt-pain-experiences-it-for-the-first-time/
http://www.sita.aero/?gclid=CNm888PfyskCFdgaGwod5CwDYg
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/luftfahrt-wird-digital-der-flug-in-die-zukunft/12679660.html
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a viselhető termékek miként változtathatják meg az utazási élményt. 

A Sita abban segít a repülőtereknek, hogy többet tudjanak meg az 

utasokról és ezeket az információkat használják is, ugyanis a 

légikikötők nagyon keveset tudnak az emberekről.  

 

Például az iBeacon-technológiával a terminálon elosztott adók 

rendszeresen jeleket küldenek, ezeket az utasok okostelefonjai 

képesek fogni, így a rendszer pontosan tudja, hogy hol van egy 

személy és helyi szolgáltatásokat kínálhat neki. Mindez hasznos 

lehet például útmutatás gyanánt. Sokan vesztenek el azzal rengeteg 

időt, hogy megtalálják egy átszállás során a jó irányt, ez stresszeli 

őket, a stresszes emberek pedig kevesebb pénzt költenek a reptéri 

boltokban. 

A Sita szakértői azzal is számolnak, hogy - az EasyJet 

jelenlegi tesztjeihez hasonlóan - más cégek is drónok segítségével 

fogják átvizsgálni a repülőgépeket. A számítógép összehasonlíthatja 

a készített fényképeket a normál állapottal, s így rendkívül gyorsan 

megtalálhatja azokat a helyeket, amelyeket a szakembereknek jobban 

meg kell vizsgálniuk. Ez pénzt és időt takarít meg, továbbá a 

repülőgépek is sokkal gyorsabban újra üzemkészek lehetnek. 

Ugyanakkor ez az ötlet rámutat arra is, hogy milyen akadályok 

vannak, hiszen jelenleg a repülőtereken tilos drónokat üzemeltetni. 

Emberéletekről van szó, a szabályozás ezért minden téren nagyon 

szigorú. Ennek köszönhető az is, hogy az ágazatban használt 

technológiák sokszor már bevezetésükkor elavultak. Tom Enders, az 

Airbus vezérigazgatója korábban a CeBIT kiállításon panaszkodott a 

villámgyorsan fejlődő IT és iparága közötti innovációs szakadékra, 

mely évről-évre egyre nagyobb. Még egy olyan apróság, mint egy új, 

utasoknak szánt olvasólámpa is csak bonyolult folyamatok 

eredményeképpen kerülhet beszerelésre, hiszen le kell ellenőrizni 

nem gyullad-e fel miatta valami. 

Felébredt az Akadémia, már nem fél a 

kuruzslóktól 

KOLBERT ANDRÁS 2015.12.04. indx.hu 

Áltudományok és bizonyítékokon alapuló orvoslás – ezzel a 

beszédes címmel szervezett félnapos ülést a Magyar Tudományos 

Akadémia szerdán. Az MTA-tól régóta és sokan várták a 

határozott állásfoglalást az alternatív- vagy 

természetgyógyászattal, a homeopátiával, és úgy általában a 

bizonyítékra alapozó tudományokon kívül eső módszereket 

használó orvoslással kapcsolatban. A meghívó alapján pont ezt 

lehetett várni a mostani üléstől, az összefoglaló szerint ugyanis az 

előadások segítségével megismerhettük „az Egészségügyi 

Tudományos Tanács állásfoglalásait, majd a téma etikai és jogi 

hátterét”. 

„Ősi jelek testre rajzolva, gyökércsakrára rezonáló torokhang 

éneklése – ez mind előkerül pár perc keresés után” – kezdte 

megnyitóját Lovász László, az MTA elnöke, aki szerint virágkorukat 

élik az áltudományos tanokra és a titokzatos, ősi tudásra épülő, de 

valójában hatóanyag nélküli szerek. Az emberek egyre jobban csodás 

gyógyulást várják, a hit és a vélt tudás veszi át a tudomány és a 

bizonyítékokon alapuló tudás helyét, ha valaki beteg. 

A szerda délutáni előadássorozat érdekessége az volt, hogy az MTA 

végre valóban szembe mert nézni azzal, hogy míg ez a helyzet 

valóban tarthatatlan, a kialakulásban az Akadémiának, mint a magyar 

tudomány legmagasabb szervének komoly szerepe van. Ráadásul azt 

is el kellett ismerni, hogy a kihívás megoldása sokkal összetettebb 

annál, mint hogy kimondjuk: 

a homeopátia baromság. 

 

Fotó: Philippe Desmazes 

Az előadások évek óta most először léptek túl azon, amit az MTA az 

elmúlt években tulajdonképpen csinált, ha az áltudományos tanokkal 

szemben kérte valaki a szervezet segítségét. Az nem teljesen új, hogy 

a hivatalos álláspont szerint a homeopátia, a kiegészítő orvoslás és a 

természetgyógyászat nem helyettesítheti a tudományos alapokon 

nyugvó orvostudományt, azonban igazán markáns véleményt sosem 

sikerült igazán megfogalmazni. 

Most az is kiderült, hogy miért. Amikor az 1980-as évek végén 

először kerültek be a köztudatba a máig népszerű ezoterikus tanok, 

keleti alapú orvoslások és az egyéb, furcsa gyökerű gyógykezelések, 

a magyar kutatók egyszerűen képtelenek voltak harcolni a 

jelenséggel. Egyrészt talán nem is látták, milyen horderejű dologról 

van szó, másrészt nem voltak felkészülve arra a fajta agresszív, a 

tényeket és a szabályokat figyelmen kívül hagyó vitastílusra, amit ma 

már mindenki ismerhet, aki legalább egyszer jelezte egy ismerősének 

a Facebookon, hogy nem, a százezer forintos mágnes nem gyógyítja 

az övsömört. 

Most már talán késő ezen keseregni, de a kutatók legalább odáig 

eljutottak, hogy ha fel akarják venni a versenyt az internetet zseniális 

módon kihasználó kuruzslókkal, a tudománynépszerűsítés lehet a 

legfontosabb eszközük. Ugyanakkor a kétely önmagában nem elég. 

Az alternatív gyógyászat elleni küzdelemnek ugyanis fontos eleme 

az az etikai kérdés, hogy mennyire szabad tiltani valamit, aminek 

központi elemét a tudományos alapú orvoslás is használja. Az 

előadásokon elhangzott: csak azért, mert a tudomány a 

placebóhatáson túli gyógyító hatás alapján méri egy-egy gyógyszer 

vagy gyógymód hatékonyságát, a placebó nagyon is hatékony dolog. 

Vagyis nagy kérdés, hogy szabad-e a tudománynak elkaszálni 

valamit csak azért, mert az általa nem elég jónak tartott eredményeket 

ér el.  

A megszólalók szerint nem feltétlenül a teljes tiltás és a tűzzel-vassal 

irtás a jó megoldás. 

Főleg azért nem, mert számos kísérlet és tanulmány bizonyítja, hogy 

az emberek igenis igénylik, hogy a gyógyítás ne csak szimpla kémiai-

biológiai folyamat legyen, a gyógyszerek mellett igény van 

pszichológiai eseménysorra is. Az emberek sokszor olyan kérdéseket 

tesznek fel, főleg a súlyos betegségek esetén, amelyekre az orvosok 

nem tudnak választ adni. Ezért lehet az, hogy még a lehető legjobb 

és legmodernebb kórházi ellátásnak is az a vége néha, hogy a 

betegség ugyan elmúlik, de páciens megváltozott. Kialakul egy igény 

egy, a test mellett a lélek gondjait is gyógyító megoldásra, és ez az, 

amit az alternatív módszerek meg tudnak adni. 

Mint kiderült, talán nem is feltétlenül baj az, hogy erre az igényre ma 

már van a hivatalos egészségügyi rendszeren kívüli válasz. Eleve, 

minél többet tudunk a betegségekről, annál nehezebb megállapítani 

https://sg.hu/cikkek/112804/dronokkal-3d-nyomtatassal-javit-hatekonysagan-az-easyjet
http://index.hu/szerzo/kolbert_andras
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azt, mit is jelent az egészség. Még az MTA kutatói szerint sem 

tartható az, hogy a társadalombiztosítási rendszerekbe mindenki a 

jövedelme alapján fizessen be, de a szükségletei szerint részesüljön a 

közösből. Már csak azért sem, mert egyre nehezebb meghúzni azt a 

vonalat, ami alatt valaki beteg, felett pedig egészséges. 

 

Fotó: Ullstein Bild 

A probléma azzal van, hogy az alternatív módszerek alkalmazói 

között jóval kevesebb az önzetlen, a gyógyítást, és nem a saját 

gazdagodását szem előtt tartó ember. Azzal önmagában nincs baj, 

hogy valaki a fősodortól eltérő választ próbál adni (vagy eleve olyan 

kérdést próbál megválaszolni, amivel a gyógyító orvostudomány 

jellegéből adódóan nem nagyon foglalkozik), viszont az már komoly 

probléma, amikor valaki visszaél ezzel a helyzettel. „Az emberek 

inkább hisznek a semmiben, mint hogy semmiben se higgyenek” – 

került ki a kivetítőre Nietzsche híres mondása, ami elég találóan 

jellemzi a magyar egészségügy illetve a magyar emberek 

egészségtudatát. 

Az állami egészségügy gyengülése, illetve a magánszolgáltatások 

felfutása tehát mind közgazdasági, mind egészségügyi okból érthető, 

így talán célszerűbb más irányból megközelíteni azt a kérdést, hogy 

mennyi teret kell hagyni az alternatív, kiegészítő gyógyászatnak. Az 

MTA szakemberei szerint négy fontos szempont lehet a tiltás-

engedélyezés átgondolásánál. 

 A kiegészítő gyógyászatban is el kell érni, hogy a 

gyógyászaton, és ne az anyagi gyarapodáson legyen a 

hangsúly. Vagyis a cél egy olyan arány elérése lenne, 

mint ami a hiatalos orvoslásban van ma: néhány kirívó 

példától eltekintve ha valaki elmegy orvoshoz, akkor az 

orvos elsősorban meggyógyítani akarja, nem pedig 

kirabolni, és ráadásul nem bizonyított hatású dolgokkal 

teletömni. Ezzel szemben a komplementer medicína 

művelői között jóval több a drága, de legalább minden 

hatóanyagot nélkülöző, teszteletlen szert ajánló kuruzsló. 

 Az embereket tájékoztatni kell a lehetséges placebo-

hatásról, amikor olyan kezelést ajánl nekik valaki, ami 

kizárólag erre a hatásra alapoz, hogy el tudják dönteni, 

tényleg erre van-e szükségük. 

 Szintén fontos az úgynevezett Semmelweis-reflex is. 

Ennek lényege, hogy a tudománynak fel kell készülnie 

arra, hogy néha váratlan helyről jön az addigi 

tudásunkhoz képest gyökeresen eltérő világot hozó 

megoldás: Semmelweis kézmosásos ötletét is 

hülyeségnek tartották a kortársai, voltak, akik juszt se 

mostak kezet csak azért, hogy megmutassák, mennyire 

nem értenek egyet ezzel a holisztikus baromsággal, hogy 

az orvos kezén lévő láthatatlan dolgok is befolyásolhatják 

a beteg sorsát. 

 Végül el kell érni, hogy az emberek a betegségük miatt 

felmerülő, nem hagyományos értelemben vett 

gyógyászati kérdésekre is szervezett kereteken belül 

találjanak választ, ne legyenek védtelenek a csalókkal 

szemben. Ehhez átfogó jogi keretrendszer kéne, ez pedig 

ma hazánkban a hivatalos egészségügyi rendszerben sincs 

meg igazából. Pontosabba létezik ilyesmi, de ha 

alkalmaznák, nagyjából azonnal megállna az egész, 

hiszen ötszáz ajánlásból alig ötnek tud megfelelni 

hosszabb távon a kórházi és ellátórendszer. 

Ha tehát valaki azt várta, hogy az MTA azért rendez tudományos 

előadássorozatot, hogy nyílt színen nyeljék le az elefántcsont-torony 

kapujának kulcsát, mintegy jelezve, hogy teljesen elzárkóznak a 

hivatalos, tudományos orvoslás mellett létező dolgoktól, annak a 

valakinek csalódnia kellett. 

Meglepően nyílt és őszinte párbeszéd jöhet a jövőben, természetesen 

úgy, hogy közben azért a folyamatok végén a bizonyított, 

tudományos alapokkal rendelkező, a jó ügyet segítő megoldások 

találjanak utat a hétköznapokba. Ez utóbbit jelzi az is, hogy 

elhangzott: az MTA kezdeményezi a nemzetközi és hazai szakmai 

állásfoglalások felülvizsgálatát, hogy kiderüljön, tényleg helyes-e 

például, hogy gyógyhatásúnak mondott, de valójában legfeljebb a 

placebó erejét rejtő szerek zöld utat kaphatnak csak azért, mert bár 

nem használnak, ártani sem ártanak. 

Ezüstkolloidos csalót büntetett a 

versenyhivatal 

HANULA ZSOLT 2015.12.03. index.hu 

A Gazdasági Versenyhivatal egymillió forintra büntette a Ledland 

Kft.-t, ami réz-, ezüst-, arany- és platinakolloidokat forgalmazott, 

ezeknek különféle csodás gyógyhatásokat tulajdonított, és azt 

állította, hogy egy független minőség-ellenőrző csoport tesztelte és 

minősítette azokat. A GVH szerint ennek fele sem volt igaz, ezért 

szabta ki a büntetést. 

 

Az ezüstkolloid túlzott használata után kékké változott Paul Karason. 

Fotó: Nbc Newswire 

Ilyesmi aránylag sűrűn előfordul – bár azt azért nem lehet mondani, 

hogy a hivatal direkt utazna a kuruzslókra –, a történetben inkább az 

az érdekes, hogy hogyan jutott el eddig az ügy. A céget ugyanis egy 

lelkes blogger, az alternatív rákgyógyítással kapcsolatos tévhitekkel 

és csalásokkal foglalkozó Ezisgyógyítsa blog szerzője nyomozta le, 

és nyújtotta tálcán a versenyhivatalnak. Ez pedig azt mutatja, hogy a 

csalókat igenis elkapja a hatóság, és bárki segíthet ebben, aki 

hajlandó egy kis időt és energiát beletenni. A teljes történet itt 

olvasható, néhány hajmeresztő részletet emelünk ki most csak belőle: 

 A cég azzal védekezett, hogy ő sosem állította, hogy a 

gyógyszerei az AIDS és a rák ellen is jók lennének, csak 

elégedett páciensek véleményét idézte. 

 A magyar és EU-s szabályok szerint egyébként a 
termékeket sem gyógyszerként, sem étrend-

kiegészítőként nem lehetett volna forgalmazni. 

 Az állítólagos külső, független minőség-ellenőrző csoport 

egy Seychelle-szigetekre bejegyzett cég, aminek egészen 

véletlenül a Ledland jegyezte be a doménjét, készítette és 

tartja fenn a weboldalát. 

 Mindebből a cég évi 16-26 millió forint közti bevételt 

csinált. 

http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
https://rakgyogyitok.wordpress.com/
https://rakgyogyitok.wordpress.com/2015/11/30/rez-ezust-arany-mint-a-nepmeseben/
https://rakgyogyitok.wordpress.com/2015/11/30/rez-ezust-arany-mint-a-nepmeseben/
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 A tárgyaláson a Ledland képviselője nem jelent meg, 

írásban nyilatkozott, hogy a versenyhivatal korrupt, 

konkurens vállalkozások akarják megsemmisíteni a 24 

éve futó családi üzletet, és az egész rendelkezés sérti az 

Alaptörvényt. 

Nem igaz, hogy mindent következmények nélkül meg lehet tenni. A 

kuruzslók, szélhámosok ellen fel lehet és fel is kell lépni – ha egy 

fecske nem is csinál nyarat, de egy-egy fénysugár talán áttöri a 

sötétséget 

– foglalja össze a blogger az eset tanulságait. 

Magyarországon egyébként tucatnyi hasonló cég kínál hasonló 

termékeket, hasonló ígéretekkel. Valószínűleg hasonló módon 

lehetne elbánni velük is. 

Ha nem csinálunk valamit a 

mezőgazdasággal most rögtön, nagyon 

nagy baj lesz 

FÁK 2015.12.03. index.hu 

A Föld 40 év alatt a termékeny földterülete egyharmadát 

elveszítette. Bűnös a talajerózió és a környezetszennyezés, a 

növekvő élelmiszerigénnyel együtt a kisebb művelhető terület 

globális élelmezési válsággal fenyeget. 

Egy kutatás friss eredményei szerint világszinten majdnem 33 

százalékkal csökkent az elmúlt évtizedekben a megművelhető és a jó 

minőségű földterületek nagysága. Ez a az ütem messze meghaladja a 

talaj természetes megújulási képességét. 

 

Kukoricasiló Kínában 

Fotó: Chinafotopress 

A Sheffieldi Egyetem kutatói az utóbbi tíz évben megjelent 

vizsgálatok adataiból indultak ki, és arra a következtetésre jutottak, 

hogy a veszteség katasztrofális, és a mezőgazdaság lényegi 

átalakulása nélkül a károk már közel vannak ahhoz, hogy 

helyrehozhatatlanok legyenek. 

A folyamatos művelés a nagy mennyiségű műtrágyázással együtt 

világszerte pusztítja a földet. A kutatás szerint a talajerózió sebessége 

közel százszor gyorsabb a talajképződéshez képest. Két és fél centi 

vastag talajtakaró formálódásához természetes körülmények között 

fél évezredre van szükség. „Olyan talajt hozunk létre, ami maximum 

arra jó, hogy a növény ne dőljön ki. A talaj eliszaposítja a 

folyamrendszereket, elég csak ránézni az Amazonas barnálló 

torkolatvidékére a műholdképeken” — mondta 

a Guardiannek Duncan Cameron biológus. 

A hatalmas méreteket öltő erózió nagyrészt a megszakítás nélküli 

nagyipari termesztés következménye. Az állandóan forgatott talajban 

súlyos hatással járó kémiai folyamatok történnek: az oxigénnek 

kitéve a föld elveszíti a benne lévő szén egy részét, emiatt kevésbé 

képes megkötni. Így a talaj veszít vízmegtartó képességéből is, 

kevésbé alkalmas növénytermesztésre és az árvizek megfékezésére. 

A rossz minőségű talajt az esőzések (a klímaváltozás hatására a 

csapadékeloszlás egyre egyenlőtlenebb, a száraz időszakok sokfelé 

hirtelen lezúduló esőkkel váltakoznak) tovább rombolják, főleg, 

hogy az erdőirtások miatt a növénytakaró sem jelent védelmet. 

Miközben a jelenlegi technikával a romló talajviszonyok miatt a 

mezőgazdaság egyre kevesebb élelmiszert lesz képes előállítani, az 

élelemigény a Föld növekvő népessége miatt emelkedik: az 

előrejelzések szerint 2050-ben az akkori 9 milliárdnyi embernek a 

mostaninál 50 százalékkal több ennivalóra lesz szüksége. 

 

Fotó: Bloomberg / Europress / Getty 

A sheffieldi kutatók, akik a mostani párizsi klímacsúcson mutatták 

be eredményeiket, egy új mezőgazdasági rendszert tartanának 

kívánatosnak, különben a talaj nem lesz képes kielégíteni ezeket az 

igényeket. Azt maguk is elmondják, hogy ehhez komoly politikai 

beavatkozásra lenne szükség — enélkül azonban nincs sok esélyünk. 

Legfontosabb konkrét javaslataik: 

 a húsfogyasztás csökkentése; 

 a szennyvíz (és a benne lévő tápanyagok) jóval 

intenzívebb használata; 

 a növénytermesztésre és állattenyésztésre használt 

területek forgatása; 

 a műtrágyázást kevésbé igénylő növények és 

technológiák elterjesztése. 

Áttörés az ezoterikus bullshit kutatásban: 

győztek a hülyék 

K.Á. 2015.12.03. index.hu 

Mostanában kicsit mintha már túl sok Coelho-idézettel 

kedveskednének Önnek barátai, ismerősei, üzletfelei, az 

internetet meghódító nagyszülei? Karácsony felé közeledve 

túladagolása van az értelmetlen fél-ezoterikus 

életbölcsességekből? Akkor ez a kutatás önnek szól, nyomtassa 

ki, tekerje a monitorjára és használja bullshit-elhárító 

amulettként. 

Az elmúlt hetekben tudománytörténeti kvantumugrást hajtottak 

végre kanadai kutatók: a fiatal pszichológusok 

korszakos tanulmányukban azt vizsgálták, kik azok, akik kiakasztott 

gégével nyelik be a látszólag rettentően mély, valójában azonban 

jelentés nélküli maszlagot (és aztán azonnal meg is osztják azt valami 

csodálatos és nagyon színes illusztráció kíséretében), nehogy valaki 

lemaradjon a legbensőbb envalónkkal rezonáló, Mélyen Emberi 

Igazságról. 

mailto:kolozsia@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/12/03/ha_nem_csinalunk_valamit_a_mezogazdasaggal_most_rogton_nagyon_nagy_baj_lesz/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/02/arable-land-soil-food-security-shortage
http://index.hu/szerzo/kolozsi_adam
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fjournal.sjdm.org%2F15%2F15923a%2Fjdm15923a.pdf
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A pszichológusok tanulmányuknak az „Ál-intellektuális hülyeség 

recepciója és észlelése” címet adták, és a címen kívül pontosan 

további 200 alkalommal szerepel a szövegben a bullshit szó — ez 

önmagában világrekordgyanús. Meghatározásuk szerint bullshit 

minden olyan mondat, amely úgy csinál, mintha lenne valami 

konkrét jelentése, valójában azonban sajnos egyáltalán nincsen neki 

ilyesmije. Külön alkategóriába tartoznak az életmódmagazinoktól az 

internet sötéten hívogató bugyraiig iszonyú népszerű, magukat 

mélynek tettető életbölcsesség-bullshitek, melyek a nyelvtani 

szintaxis alapszabályait nagyjából betartva, de gyakorlatilag 

véletlenszerűen tesznek egymás mellé kellően homályos jelentésű 

szavakat az energiarezgéstől az egységtudatig. Például: 

Az örök csend az irracionális ideghálózatok szerves tartozéka 

Szép, ugye? De hiszen ön is bármikor tud legalább ilyen magvasat 

hegeszteni, elég rányomnia az „Újabb bölcsességet kérek” 

gombra ezen a random élet értelme generátor oldalon, melyen 

Deepek Chopra New Age-guru Twitter bejegyzéseiben (a mestert 

2,63 millióan követik ebben a szent pillanatban) található szavak 

kerülnek véletlenszerűen egymás mellé. 

 

Fotó: Jason Kempin / AFP 

Ezt az ezoterikus szövegeket kifigurázó oldalt használták többek 

között a kutatók is, amikor a kutatási alanyoknak (egyetemi hallgatók, 

mint a legtöbb pszichológia-környéki kutatásban általában) ennek 

segítségével állítottak össze mondatokat, hogy szegények eldöntsék, 

mennyire találják azokat „mélynek”. Ilyeneket: 

Az élet nem más, mint a mitikus megújhodás leleplező 

kvantumugrása. 

Meg olyanokat, hogy 

Az átalakulás és a vágy keresztútján állunk. 

Esetleg: 

Az érzékelés a lehetőség totális belső elfogadása. 

A program által véletlenszerűen generált mondatokat (próbálják ki 

ezt a másik New Age bullshit-generátort is, ne érjék be kevesebbel, 

mint a folyamatos megújulás frekvenciahányadosa) a válaszolók egy 

1-5 skálán átlagosan 2.6-os mélységűnek osztályozták, vagyis 

közepesen mélynek találták. A megkérdezett egyetemisták (még 

egyszer: nem a közismerten mindenre kész nagymamák!) több, mint 

negyede ugyanakkor majdnem minden ilyen random bullshitet 

mélynek vagy nagyon mélynek talált. 

 

Nem a gyerekeket kell félteni az internettől, hanem a 

nyugdíjasokat 

Beiratkoztam az Élet Iskolájába (ahol az Isten a tanár!!), és 

végigjártam a kezdő internetező útját a cukiskodástól az ezoterikus 

szélhámosokon át a mélysötét gyűlöletcsoportokig. Könyörgöm, 

mentse meg a szüleit a Facebook mocsarától!Tovább 

Ezután valódi Chopra-idézetekkel is eljátszották a kutatók ugyanezt 

a játékot, és az eredmény igen tanulságos: ezeket a megkérdezettek 

nagyon hasonló arányban látták mélynek, mint a tök véletlenül 

létrejövőket. Ezt persze a guru valószínűleg pontosan tudja, nem is 

lenne sok értelme a logikusan következő instant technikánál több 

energiát feccölnie a rajongók etetésébe. 

Az eredmény nem csak arról szól, hogy nagyon sokan bármit 

beszopnak, ami kielégíti az életbölcsességekkel kapcsolatos 

szokásos formai minimálkövetelményeket, de az is kiderült (oké, 

nem teszünk úgy, mintha ezen nagyon meglepődnénk), hogy vannak 

emberek, akik másoknál sokkal fogékonyabbak rá. Bennük az 

átlagnál is kevésbé van meg az arra való érzékenység, hogy a nettó 

hülyeséget felismerjék, és esetleg néhány másodperc erejéig 

elgondolkozzanak azon, hogy jelent-e az bármit, mielőtt lelkesen 

továbbposztolnák. 

Hogy ők kik? Hogy ezt megválaszolják, a kutatók 

személyiségvonásokra, intelligenciára, problémamegoldásra 

vonatkozó kérdéseket is feltettek a kutatási alanyoknak. Az 

eredmény szerint a bullshit-szövegeket azok tartották mélynek, 

akiknek az átlagnál rosszabbak a kognitív képességeik, gyakrabban 

követnek el kategóriahibákat, és hajlamosabbak az összeesküvés-

elméletekre. 

Az ő további hiedelmeikre jellemző (miközben a tanulmány nem 

értékeli ezeknek a hiteknek az igazságtartalmát, de az együttjárást 

megállapítja), hogy az átlagosnál többen hisznek közülük 

paranormális dolgokban és az alternatív gyógyászatban — emeli ki 

az Independent cikke. 

A kutatók szerint az egyik probléma, hogy a hülyeségre alapból 

fogékonyabbak nem egyszerűen kritikátlanabbul gondolkodnak, 

hanem észre sem veszik sokszor, hogy meg kellene próbálniuk 

működésbe hozni a kritikai apparátusukat. Eszükbe sem jut, hogy 

gyanakodniuk kellene: attól, hogy számukra jól hangzó szavak 

vannak egymás mellett, nem biztos még, hogy azoknak értelmük is 

van. A bullshit bekajálására tehát a fő magyarázat, hogy bizonyos 

emberek alapvetően mindent hajlamosak nagyon mélynek látni. Mint 

a kutatók Carl Sagantól idézik: 

Jó nyitott elmével élni, de azért annyira ne nyitottal, hogy kiessen 

rajta az agyad. 

Ezért nehéz fogyni: a raktározott zsír 

ellenáll a fogyási kísérleteknek 

PESTHY GÁBOR 2015.11.25. origo.hu 

Minél kövérebb valaki, a test annál nagyobb mennyiségben 

termel egy fehérjét, amely gátolja a zsírégetési képességet, állítja 

http://wisdomofchopra.com/
https://twitter.com/deepakchopra
http://sebpearce.com/bullshit/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2015%2F09%2F10%2Fnem_a_gyerekeket_kell_felteni_az_internettol_hanem_a_nyugdijasokat%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2015%2F09%2F10%2Fnem_a_gyerekeket_kell_felteni_az_internettol_hanem_a_nyugdijasokat%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2015%2F09%2F10%2Fnem_a_gyerekeket_kell_felteni_az_internettol_hanem_a_nyugdijasokat%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2015%2F09%2F10%2Fnem_a_gyerekeket_kell_felteni_az_internettol_hanem_a_nyugdijasokat%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Fscience%2Fscientists-find-a-link-between-low-intelligence-and-acceptance-of-pseudo-profound-bulls-a6757731.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http://index.hu/tech/2015/09/10/nem_a_gyerekeket_kell_felteni_az_internettol_hanem_a_nyugdijasokat/
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egy új tanulmány. Az eredmények hatással lehetnek az elhízás és 

más anyagcsere-betegségek kezelésére. 

A testben található legtöbb zsírsejt feladata a plusz energia tárolása, 

és annak felszabadítása, ha szükség van rá. A zsírsejtek néhány 

típusának (ezek az úgynevezett barna adipociták) azonban az 

elsődleges feladata a termogenezis nevű folyamatban való részvétel, 

ami a bennünket melegen tartó hőt állítja elő.  

 

Egy fehérje (és persze az egészségtelen étkezés) a legnagyobb ludas 

abban, hogy nem működik a fogyókúra Forrás: Thinkstock 

Kevésbé híznak az egerek 

A Cambridge-i Egyetem és a japán Toho Egyetem nemzetközi 

kutatócsoportja azonban most felfedezett egy olyan fehérjét (sLR11) 

a testben, amely gátolja ezt a folyamatot. Az eredményeket a Nature 

Communication folyóiratban tették közzé. 

A kutatók azt vizsgálták, hogy miért jóval ellenállóbbak a 

súlygyarapodással szemben azok az egerek, amelyekbőlhiányzik az 

említett fehérje termeléséhez szükséges gén.Minden egér – és az 

ember is – kissé növeli az anyagcsererátáját, amikor alacsonyabb 

kalóriájú diétáról magasabb kalóriájú étrendre vált, de azok az egerek, 

amelyekből hiányzik ez a gén, jóval nagyobb növekedést mutatnak, 

ami azt jelenti, hogy gyorsabban képes elégetni a kalóriát. 

 

Különbség van a fehér és a barna zsír között  Forrás: Thinkstock 

Mi a fehér és a barna zsír? 

A fehér zsír, mely férfiaknál hastájékon, nőknél csípőtájékon rakódik 

le, s a cukorbetegségért is felelős lehet, a kelleténél nagyobb 

mértékben cseppet sem kívánatos. A barna zsír viszont annál inkább, 

hiszen hőt termel, s minél több van belőle, annál kisebb a 

valószínűsége a fehér zsír lerakódásának. A túlsúlyosok nagy 

bánatára míg gyerekekben még nagyobb arányban található meg, 

felnőttkorunkban lényegesen kevesebb van belőle, mint a káros 

társából. A csecsemők dundi formáját ugyanis még nagyrészt ez a 

fajta, hálózatosan elhelyezkedő zsír okozza, ez segít fenntartani 

hőháztartásukat, de a tinédzserkor után tömege csökkeni kezd, 

felnőtteknél pedig már sokaknál csupán a nyaktájékon található meg. 

Mennyiségét különböző módszerekkel lehet kis mennyiségben 

növelni, ami a fogyásban is segít, hiszen a barna zsír kalóriát is éget. 

A kutatások eredményei igazolták azt a régi igazságot, hogy a hízás 

nemcsak a táplálkozástól függ, de nagyrészt alkati kérdés is. A 

vékony embereknek általában több barna zsír van a szervezetében, s 

hiába esznek többet, nem híznak, míg akiknél a fehér zsír dominál, 

azok látványos hízást tapasztalhatnak. A jó hír az, hogy a barna 

zsírsejtek működését különböző módszerekkel aktiválni lehet - 

például azzal, ha fázunk. Ha rákényszerítjük a testünket, hogy 

melegítse magát, azzal a hőháztartásért felelős barna zsírok 

működését fokozzuk. 

Egy fehérje gátolja a zsírlebontást 

A további vizsgálatok feltárták, hogy ezekben az egerekben a 

normálisan a barna zsírszövettel kapcsolatban álló gének aktívabbak 

voltak a fehér zsírszövetben (amely normálisan zsírt raktároz az 

energia felszabadításhoz). Ezzel a megfigyeléssel összhangban az 

egerek maguk valóban több hőt termeltek és megnövekedett az 

energiafelhasználásuk, különösen a magas zsírtartalmú étrendet 

követően. 

A kutatók képesek voltak kimutatni, hogy az sLR11 specifikus 

receptorokhoz kötődik a zsírsejtekben– ugyanúgy, ahogy a kulcs illik 

a zárba – azért, hogy gátolja a hőtermelés (termogenezis) 

aktiválásának képességét. Ennek következtében az sLR11 jelzésként 

működik, ami fokozza a zsír energia célú raktározását és 

megakadályozza a fokozott energiaveszteséget a korlátlan 

termogenezis által. 

A fehér zsírszövet termeli a maga megvédésére 

Amikor a kutatók emberben vizsgálták az sLR11 fehérje szintjét, azt 

tapasztalták, hogy a vérben keringő fehérje mennyisége 

korrelációban áll teljes zsírtömeggel. Más szóval, minél magasabb a 

fehérjeszint, annál magasabb a teljes zsírtömeg. 

 

Az sLR11 jelzésként működik, ami fokozza a zsír energia célú 

raktározását és megakadályozza a fokozott energiaveszteséget a 

korlátlan termogenezis által Forrás: Thinkstock 

Ráadásul amikor az elhízott betegek súlycsökkentő műtéten estek át, 

a műtét utáni súlycsökkenés mértéke egyenesen arányban állt a 

bennük keringő sLR11 szintjének csökkenésével, ami arra utal, hogy 

az sLR11 fehérjét a zsírsejtek termelik. 

Cikkükben a szerzők azt sugallják, hogy az sLR11 segít a 

zsírsejteknek abban, hogy ne égessenek el túl sok zsírt a nagy 

evéseket vagy rövid ideig tartó hőmérsékletcsökkenések okozta 

kiugró mértékű anyagcserejelzéseket követően. 

Más molekulák serkentik a hőtermelést 

Az elhízás, a diabétesz és más társult kórképek, például a 

szívbetegség kezelésében egyre nagyobb érdeklődés fordul az olyan 

gyógyszerek kifejlesztése irányába, amelyek a termogenezist 

célozzák meg. Ennek oka, hogyviszonylag biztonságos módon kínál 

lehetőséget a felesleges zsírtól való megszabadulásra. 

Már egy sor olyan molekulát azonosítottak, amelyek képesek fokozni 

a termogenezist és/vagy növelni a termogenezisre képes zsírsejtek 

számát. Eddig azonban nagyon kevés olyan molekuláról tudnak, 

amelyek csökkentik a termogenezist. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%ADrsz%C3%B6vet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%ADrsz%C3%B6vet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%ADrsz%C3%B6vet
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Az elhízás, a diabétesz és más társult kórképek, például a 

szívbetegség kezelésében egyre nagyobb érdeklődés fordul az olyan 

gyógyszerek kifejlesztése irányába, amelyek a termogenezist 

célozzák meg Forrás: AFP/ANP 

A mostani tanulmány azért is jelentős, mert fényt derít az egyik olyan 

mechanizmusra, amelyet a szervezet alkalmaz a tárolt energia 

megtartására, aholaz sLR11 szintje egyenes arányban növekszik a 

tárolt zsír mennyiségével,és a fehérje működése megakadályozza, 

hogy ez a zsír „elpazarolódjék” a termogenezisre. 

„A felfedezésünk segíthet annak megmagyarázásában, hogy a 

túlsúlyos személyek miért találják hihetetlenül nehéznek, hogy 

megszabaduljanak néhány kilótól” – mondta dr. Andrew Whittle, a 

cikk egyik szerzője. „A bennük tárolt zsír aktívan ellenáll azon 

erőfeszítéseiknek, hogy molekuláris szinten elégessék azt.” 

Új férfi fogamzásgátló alapja lehet egy 

felfedezés 

PESTHY GÁBOR 2015.11.21. origo.hu 

Egy a test alakját szabályozó, jószerivel minden többsejtű állati 

szervezetben előforduló jelzőrendszerről kiderült, hogy hatással 

van a férfiak termékenységére is. A felfedezés segíthet a férfi 

terméketlenség kezelésében éppúgy, mint új férfi fogamzásgátló 

kifejlesztésében. 

Wnt az univerzális jelsőrendszer 

Az úgynevezett Wnt családba tartozó jelzőmolekulák mindenütt 

megtalálhatók a biológiában. Ezek felelősek minden organizmus 

alapvető formájának kialakításáért a csalánozóktól az emberig.Wnt 

nélkül a testünknek nem lenne teteje vagy alja, eleje vagy hátulja. 

Ezen kívül a Wnt még számos más fejlődési folyamatot szabályoz a 

szervezetben. A Wnt jelzés túlműködése pedig elősegíti a rákos 

burjánzások kialakulását. 

A Wnt a sejt felszínén lévő receptorokhoz kötődik, és „klasszikus” 

feladatát fehérje-kölcsönhatások rendkívül összetett kaszkádja 

(egymást kiváltó folyamatok sora) révén teljesíti be a sejt belsejében. 

Ennek a sejten belüli jelzőútvonalnak a végén specifikus gének 

íródnak át a sejtmagban. Ezt nevezik Wnt jelzés által kiváltott 

transzkripciónak. 

Szabályozás génátírás nélkül 

Christof Niehrs, a Német Rákkutató Központ (DKFZ) kutatási 

részlegének vezetője munkatársaival azt vizsgálta, vajon a Wnt-nek 

van-e olyan szabályozó funkciója, amely nem jár génátírással. 

 

Forrás: AFP 

Nemrég felfedezték, hogy a Wnt megvédi a fehérjéket a lebomlástól. 

Így a sejtek képesek növekedni és felkészülni a sejtosztódásra. 

A kutatók azonban felismerték, hogy a Wnt transzkripciótól 

független funkcióinak megbízható felderítése rendkívül nehéz, mivel 

a jelző molekula befolyása a génaktivitásra túl erős és sokrétű. 

Az ondósejtek ideális tesztalanyok 

A probléma megoldásának keresése közben a kutatók felfedezték, 

hogya férfi ondósejtek ideálisak a tanulmányozáshoz.Az 

ondósejtekből (spermatozoa) ugyanis hiányoznak a transzkripcióhoz 

szükséges alapvető biológiai feltételek, azaz egyetlen gén sem íródik 

át bennük. Ez azt jelenti, hogy ha a Wnt-nek valóban van hatása a 

hímivarsejtekre, akkor ez a transzkripciótól független 

mechanizmussal valósul meg. 

 

Emberi ondósejt. Az aktív Wnt-receptor zöldre, a sejtmagot kékre 

színezték Forrás: Stefan Koch, DKFZ 

Az ondósejtek a mellékherén áthaladva érnek meg és nyerik el azt a 

képességüket, hogy mozogjanak és megtermékenyítsék a petét. 

A Wnt nélkülözhetetlen az érési folyamathoz 

Niehrs csoportjából Stefan Koch és Sergio Acebron most 

azonosította az érési folyamat hátterében álló egyik rejtélyes faktort. 

Kiderült, hogy a mellékhere sejtjei által kibocsátott Wnt a felelős a 

spermiumok nélkülözhetetlen mozgékonyságáért éppúgy, mint a 

sejtekben lévő fehérjék elengedhetetlen változásaiért. Azok a hím 

egerek, amelyeknek hiányzik a sejtjeiből a Wnt jelzőrendszer most 

felfedezett aktivátora, terméketlenek, ondósejtjeik torzak és 

mozgásképtelenek. 
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Forrás: AFP 

Eredményeinkkel egyszerre két problémát is megoldottunk”– 

mondta Niehrs. „Először is egyértelműen bemutattuk, hogy a 

klasszikus Wnt jelzés a transzkripció serkentése nélkül is 

szabályozza a testműködést. És most már ismerjük azt a kulcsfaktort, 

amely összehangolja az ondósejtek érési programját.” 

Termékenység és fogamzásgátlás 

Koch különösen a kutatási eredményei – szinte teljesen váratlan – 

orvosi fontosságának örül. 

„A Wnt szemmel láthatóan lényeges befolyásolja a férfi 

termékenységet” – mondta Koch. „Olyan szereket, amelyek 

blokkolják vagy aktiválják a Wnt jelzőrendszert, már klinikailag 

tesztelnek más alkalmazásokhoz. Ezek egyúttal hatékony kezelési 

eszközök lehetnek a termékenységi rendellenességeknél vagy a 

fogamzásgátlásban.” 

Ördögi kör erősíti a globális felmelegedést 

ORIGO 2015.11.27.  

Erőteljesebben gyorsul a klímaváltozás, mint hittük. Ennek az az 

oka, hogy a felmelegedés révén, a természetes úton légkörbe 

kerülő üvegházhatású gázok kibocsátása is felpörög. Ezt egy új 

tanulmány erősítette meg, ami a természetes metánkibocsátást 

vizsgálta. 

 „Minden jel szerint az ember által okozott globális éghajlatváltozás 

hozzájárul a természetes úton légkörbe jutó üvegházhatású gázok 

kibocsátásának fokozódásához. Alapos vizsgálataink kimutatták, 

hogy a felmelegedés következtében a tavakból több metán szabadul 

fel” – mondta Sivakiruthika Natchimuthu, a svéd Linköpingi 

Egyetem kutatója, az új tanulmány vezető szerzője. 

Az elmúlt két évben a tudóscsoport olyan publikációkat jelentetett 

meg, amik egyazon irányba mutattak: a klíma-felmelegedéssel a 

természetes üvegházhatású gázok kibocsátása is növekszik. A 

mostani kutatás során három tó metánkibocsátását követték 

nyomon.Azt találták, hogy a metánkibocsátás mértéke 

exponenciálisan nőtt a hőmérséklet emelkedésével.Amikor a 

hőmérséklet 5 Celsius fokkal nőtt, a metánszint megduplázódott. Az 

eredményeket a Limnology and Oceanography című 

szakfolyóiratban közölték. 

 

Már nem elég csupán az emberi kibocsátást figyelembe venni 

Forrás: AFP/Dimitar Dilkoff 

Ördögi kör 

Amíg az üvegházhatású gázok fokozódó antropogén kibocsátásával 

számolnak a klímamodellek, addig a természetes kibocsátást 

rendszerint figyelmen kívül hagyják, vagy csak kevés figyelmet 

szentelnek neki, ráadásul nem is igazán ismert részleteiben a 

folyamat. 

A legújabb publikáció azonban egy ördögi körre mutat rá: a fosszilis 

tüzelőanyagok révén légkörbe kerülő gázok emelik a hőmérsékletet, 

ami a természetes kibocsátást is fokozza. Utóbbival pedig 

természetesen még több üvegházhatású gáz kerül a levegőbe. 

Már nem beszélhetünk puszta hipotézisekről.A bizonyítékok száma 

nő, köszönhetően az egyre alaposabb kutatásoknak. A kérdés többé 

nem az, hogy a természetes kibocsátás nőni fog-e, hanem az, hogy a 

felmelegedés révén mennyivel” – mondta David Bastviken, a 

Linköpingi Egyetem kutatója. 

 

Egy ördögi kör bontakozik ki előttünk 

Forrás: completcolorado.com 

Ez azt jelenti, hogy a felmelegedés gyorsabb lesz, mint ami az 

antropogén kibocsátásból következne. Bastviken ugyanakkor 

rámutat arra, hogy az emberi kibocsátás visszafogása kettős 

haszonnal járna: egyrészt a felmelegedés közvetlen hatásait 

enyhíthetné, másrészt megakadályozná a visszacsatolás révén 

fokozódó természetes emissziót is. 

Meglepő új elmélet a tömeges kihalás 

okáról 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2015.11.27. origo.hu 

A földtörténeti múltban lezajlott tömeges kihalási események 

közül néhány esetében a tengervíz megbomlott nyomelem-

egyensúlyát teszi felelőssé egy új elmélet. 

Az elmúlt hatszázmillió évben a Föld élővilága öt alkalommal került 

a teljes kipusztulás közelébe. A tömeges kihalásnak nevezett 

esemény először az ordovíciumnak időszak vége felé, nagyjából  445 

millió évvel ezelőtt sújtotta a fajokat, majd a devon kor végén, a 385 

milliótól 359 millió évig tartó periódusban, illetve a perm legvégén, 

252 millió évvel ezelőtt.  

http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.661226?l=en
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A földtörténet során öt nagy, és számos kisebb kihalási esemény volt. 

Az egyik legismeretebb a 65 millió évvel ezelőtt történt K-T ( kréta-

tercier, vagy kréta-paleogén) esemény, amely a dinoszauruszok 

kihalásához vezetett Forrás: Wikimedia Commons 

Utóbbi volt a legpusztítóbb mindezek közül, hiszen az akkori kihalás 

a tengeri élőlények 96 százalékát, a Föld összes fajának mintegy 70 

százalékát érintette. 

 

Az Orthoceras (kihalt külsővázas lábasfejű) az odovícium időszak 

legnagyobb tengeri élőlénye volt, a maga 8-10 méteres testhosszával

 Forrás: Wikimedia Commons 

A feltételezett okok között egy korábban nem látott léptékű 

vulkánkitörés éppúgy szerepel, mint a tengeri üledékből feltörő 

metángáz okozta üvegházhatás. Mindenesetre a kipusztulás olyan 

mértékű volt, hogy az élővilág újbóli térhódítása nagyjából tízmillió 

évet vett igénybe. 

A szelén is végzetes szerepet játszott 

Az ordovíciumban végbement tömeges kihalásért az időszak vége 

felé kialakuló eljegesedés, továbbá az anoxia, azaz a tengervíz 

oxigénhiánya tehető felelőssé. 

Emiatt a tengeri élővilág 57 százaléka kipusztult, ami a második 

legsúlyosabb kihalási arány. 

 

Puhatestű fosszíliák az ordovícium időszakból Forrás: 

Wikimedia Commons 

De az oxigénhiányon túl kellett lennie más geokémiai tényezőnek is, 

véli egy nemzetközi kutatócsoport, amely aGondwana 

Research folyóiratban jelentette meg tanulmányát. Véleményük 

szerint ezen és még legalább két másik tömeges kihalás esetében a 

tengervíz nyomelem-egyensúlyának felborulása is közrejátszott. 

 

Szeléntartalmú homokkő Forrás: Wikimedia Commons 

Szelén nélkül nincs egészség 

A ritka nyomelem fontos szerepet játszik az egészségünkben, 

átlagosan napi 150-200 mikrogramm szelén bevitel szükséges a 

szervezet számára. Az akut szelénhiánynak több káros 

következménye is lehet, mint például a depresszió, tartós fáradtság 

és levertség, pajzsmirigy-alulműködés, de szerepet játszik a férfi-női 

meddőség kialakulásában is. Az alacsony szelénszint káros hatással 

lehet a szervezet természetes ellenálló-képességére, gyengíti az 

immunrendszert. 

A nyomelemek, mint a cink, réz, kobalt, mangán és a szelén 

létfontosságúak az élethez, ám nagyon nem mindegy, milyen 

mennyiségben vannak jelen. 

Szelénből a túl sok és a túl kevés is halálos. 

Márpedig az előbb említett három tömeges kihalás idején extrém 

alacsony volt a világtenger vizében a szelén szintje. 

Nyomelemhiányból éhezés lett 

Az a jelenség, hogy a szelén szintje az átlagoshoz képest két 

nagyságrenddel csökkent a tengervízben, döbbenetes mértékű 

plankton pusztuláshoz, áttételesen a tápláléklánc összeomlásához 

vezetett. A szelén ugyanis egy 2012-es elemzés szerint alapvető 

jelentőségű a fitoplankton fotoszintéziséhez. 

 

A devon időszak legrettegettebb tengeri ragadozója, a 9 méteres 

hosszúságot is elérő Dunkleosteus a páncélos porocos halak 

legnagyobb képviselője volt 

Forrás: Wikimedia Commons 

Az eddigi tudományos kutatások szerint a kihalási eseményekért, 

a tengeri gerinctelenek mintegy 60 százalékának kipusztulásáért az 

eljegesedés és a víz oxigénhiánya okolható. 

Az ausztrál, brit, német és amerikai szakértőkből álló kutatócsoport 

viszont azt állítja cikkében, hogy az ismételten föllépő szelénhiány 

jócskán megelőzte a kihalási hullámokat,  éppen annyi idővel, mint 

amennyit az aktuális tápláléklánc összeomlása tett ki. 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:25842
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:25842
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:25842
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Ordovícium időszaki tengeri életkép. Ebben az időszakban még csak 

a tengerekben létezett az élet Forrás: Wikimedia Commons 

A kutatók adatai szerint például a devon kor végén, 359 millió évvel 

ezelőtt észlelt, egyebek mellett a páncélos porcos halak eltűnéséhez 

is vezető, csökkent oxigénszint okozta kihalás előtt már legalább 

tízmillió évvel kimutatható a szelén alacsony aránya a mintákban. 

Az egyik pusztulása a másik számára lehetőség 

A földkéreg lemeztektonikájától, mint az elemkörforgalom 

mozgatójától függ a tápláléklánc számára nélkülözhetetlen 

nyomelemek utánpótlása. A hegyláncok kiemelkedése a 

lemezszegélyek mentén felszíni eróziót okoz, amelynek 

következményeként a nyomelemekben dús ásványi törmelék 

belemosódik a folyókba, majd azokon keresztül a tengerekbe kerül. 

 

A Föld képe a devon időszak derekán Forrás: Wikimedia 

Commons 

Amikor az erózió időben megnyúlik, egyszersmind valamilyen okból 

lelassul a kőzetlemezek mozgása, a nyomelemek utánpótlása hiányt 

szenved, 

az elemkörforgalom újbóli föllendüléséhez a hegységképződés 

újraindulása szükséges.   

Ám a tömeges kihalásnak pozitív folyománya is van: új életformák 

megjelenéséhez teremt lehetőséget. 

 

Devon-időszaki trilobita (Kainops invulus). A trilobiták, vagy más 

néven a "háromkaréjú ősrákok" a földtörténeti ókor meghatározó 

tengeri állatcsoportja volt, amely a perm időszak végi gigakihalás 

során tűnt el az élet színpadáról 

Forrás: Wikimedia Commons/Moussa Direct Ltd. 

A késő devon kihalási esemény számos jelentős gerinces fajt 

magával rántott, de a korai négylábúak (tetrapodák) túlélték. A 

tetrapodák számára keletkezett új életkörülmények, pontosabban a 

megüresedett ökológiai fülkék (niche) esélyt adtak a hüllők és az 

emlősök evolúciójához. 

 

A Lystrosaurus volt az egyik, a perm végi kihalás után a triász 

időszak legelején megjelent ősi hüllőcsoport 

Forrás: Wikimedia Commons 

Végső soron pedig az emlősök osztálya is egy kihalási eseménynek 

köszönhetően válhatott meghatározóvá a dinoszauruszok eltűnését 

követően. 

Egy személyiségzavaros vak nő képes látni, 

ha másnak képzeli magát 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2015.11.22. index.hu 

Egy új tanulmány zavarba ejtő, mégis lenyűgöző esetről számolt be: 

egy nőről szól, aki egy balesetben megvakult, és disszociatív 

személyiségzavara (dissociative identity disorder, DID) lett. 

A „Látás és vakság egy személynél: a vizuális rendszer korlátai” 

című tanulmány szerint a BT néven emlegetett 33 éves nő többszörös 

személyiségzavartól szenved. BT húszéves korában vesztette el a 

látását egy balesetben. A szeme nem sérült meg; az orvosok szerint 

a vakságát agysérülés, konkrétan a kérgi vakságnak is nevezett 

rendellenesség okozza. 

Tízen vannak, néhányan látnak is 

Évekkel később BT pszichoterápiára ment, hogy kezelje a 

személyiségzavarát. A terápián azt állította, hogy tíz különböző 

személyisége van, akik a nevükben, korukban, nemükben, 

viselkedésükben, hangjukban, gesztusaikban és arckifejezéseikben is 

különböznek. 

http://index.hu/szerzo/hegyeshalmi_richard
http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2015/11/20/multiple-personalities-blindness-and-the-brain/#.VlC4QnYveUl
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.dr.info.hu%2Fdrinfo%2Fpid%2F0%2FbetegsegKonyvProperties%2Foid%2F0%2FKonyvReszegyseg.4_2503%3Bjsessionid%3D50CB5A935A40CAABEDCA2F5074236B34
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.dr.info.hu%2Fdrinfo%2Fpid%2F0%2FbetegsegKonyvProperties%2Foid%2F0%2FKonyvReszegyseg.4_2503%3Bjsessionid%3D50CB5A935A40CAABEDCA2F5074236B34
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F26468893
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FVakl%25C3%25A1t%25C3%25A1s
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Az efféle önkép nem ritka a DID-s pácienseknél. De amikor BT már 

negyedik éve járt terápiára, váratlan dolog történt: egy időre 

visszanyerte a látását. Ugyanis 

BT egyes személyiségei látnak, de mások nem. 

A tanulmány szerzői, Hans Strasburger és Bruno Waldvogel szerint 

a vak és a látó állapotok között csupán másodpercek telnek el. 

Ez eddig nem több egy szokatlan, nehezen értelmezhető 

pszichológiai esettanulmánynál, amit BT önbevallásos beszámolóira 

alapoztak. Ilyen alapon viszont azt sem lehet kizárni, hogy BT csak 

szimulál; hogy a vakságát csak kitalálta, épp úgy, mint a többi 

személyiségét. 

Strasburger és Waldvogel további bizonyítékokat akartak, így meg 

kellett vizsgálniuk, hogy amikor BT vak, akkor az agya valóban 

figyelmen kívül hagyja-e a vizuális ingereket. Ezért egy EEG-vel 

vizsgálták BT agyhullámait, hogy megmérjék a vizuálisan kiváltott 

válaszait (visual evoked potential, VEP). A VEP egy elektromos 

válaszreakció, ami az agy látókérgének stimulációjakor lép fel: ha 

nincs VEP, a páciens valószínűleg megvakult. 

A mérések szerint BT normális VEP reakciókat ad, ha a látó 

személyisége kerül előtérbe, de ha a vakok veszik át az irányítást, a 

reakciók megszűnnek. Látó fázisban 100 milliszekundummal a 

stimuláció után fellép a reakció, de elmarad, ha BT éppen a vak 

fázisban van. 

 

A tanulmány szerzői úgy vélik, BT vakságának pszichogén eredete 

lehet – legalábbis erre utal, hogy az egyes fázisok milyen gyorsan 

váltakoznak. Nincs olyan ismert biológiai folyamat, ami ilyen gyors 

változásokkal járna: BT másodpercek alatt nyeri vissza a látását, és 

ugyanilyen rövid idő alatt vakul meg ismét. A kutatók szerint a 

jelenségre az a folyamat adhat magyarázatot, ami a normálisan 

működő agyban is megfigyelhető: az agy néha ugyanis magától is 

kiszűri a vizuális információkat. 

Kényelmes lenne arra hivatkozni, hogy BT manipulálta a teszteket, 

de a kutatók szerint a VEP teszteket igen nehéz átverni, már csak az 

infravörös szemmozgáskövetés miatt is. Azt Strasburger és 

Waldvogel sem zárják ki, hogy a mérés pillanatában BT talán úgy 

tudta defókuszálni a tekintetét, hogy az összezavarta a 

tesztkészüléket, de szerintük ennek kevés a valószínűsége. 

 

Másik faj fejét növesztette ki az átdrótozott 

laposféreg 

INDEX 2015.11.25.  

Bizonyos dolgok fejben dőlnek el, és ez hatványozottan igaz a Tufts 

Egyetem laboratóriumában élő laposférgekre. Az ott dolgozó 

biológusok úgy manipulálták az állatok testében az elektromos 

szinapszisokat, hogy azok más féregfajok fejét és agyát növesztették 

ki a sajátjuk helyett. A kutatók egyáltalán nem buherálták meg az 

állat genomját, pedig általában ezzel a módszerrel szoktak furcsa 

mutánsokat létrehozni. 

A kutatók ezzel bebizonyították, hogy a génekkel nincs 

összedrótozva az anatómiai felépítés, és ezt a test áramkörei is 

befolyásolják. Legalábbis a laposférgek esetében. Felfedezésüket 

az International Journal of Molecular Sciences című szaklapban 

publikálták. 

 

Fotó: cnet.com 

„Általánosan elfogadott nézet, hogy a kromatin - a kromoszómákat 

felépítő anyag - meghatározza egy élő szervezet formáját. Az 

eredményeink azonban azt mutatják, hogy a fiziológiai hálózat 

működése felülírhatja a fajspecifikus anatómiát” - mondta Michael 

Levin, a tanulmány fő szerzője. 

A tudósok a Girardia dorotocephala fajon végezték el a kísérleteiket, 

ennek ugyanis kitűnő öngyógyító képességei vannak. 

Megváltoztatták a sejtek közötti fehérjecsatornák végigutazó 

elektromos jeleket, és ezzel érték el, hogy átalakuljon az állat feje. 

Ezzel együtt az állat agyának formája, és az féreg őssejtjeinek 

eloszlása is megváltozott. Az eredmények arra utalnak, hogy ezek a 

fiziológiai áramkörök fontos szerepet játszanak az evolúcióban. 

A változás nem volt tartós, kis idő elteltével az állat feje felvette az 

eredeti formáját. 

Most még a fejüket vakarják a Tufts kutatói, hogy mi állhat e jelenség 

hátterében. Olyan kérdések is felmerültek, hogy vajon kinek áll 

érdekében, hogy egy féreg egy másik rokon faj fejét tudja 

kinöveszteni?  

Az viszont már nem kétséges, hogy a további hasonló 

kísérletek előremozdíthatják a regeneratív gyógyászat fejlődését, és 

segíthetnek megérteni az evolúció működését. 

Mutáns szúnyog állíthatja meg a maláriát 

BOLCSÓ DÁNIEL 2015.11.24. index.hu 

Amerikai kutatók létrehoztak egy olyan mutáns szúnyogot, amely 

nem terjeszti tovább a maláriát. A CRISPR nevű, nagy reményű új 

génmanipulációs eljárással a szúnyog DNS-ébe egy ellenálló gént 

juttattak. 

A gén a szaporodás során továbböröklődött, méghozzá majdnem az 

utódok 100 százalékába, három generáción át, vagyis van esély arra, 

hogy egy teljes populációban is elterjedhet. A tudósok reményei 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.cnsc.hu%2Fuserfiles%2Ffile%2Fneu_pontszerzo%2F111207%2FVEP_111207.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.cnsc.hu%2Fuserfiles%2Ffile%2Fneu_pontszerzo%2F111207%2FVEP_111207.pdf
mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/11/25/masik_faj_fejet_novesztette_ki_egy_atdrotozott_laposfereg/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://www.cnet.com/au/news/science-creates-flatworms-with-the-heads-and-brains-of-other-flatworms/
http://www.mdpi.com/1422-0067/16/11/26065/html
http://index.hu/szerzo/bolcso_daniel
http://www.bbc.com/news/health-34898931
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fegeszseg%2F2015%2F08%2F06%2Fcrispr_cas9_genetika_genmanipulacio_dns%2F
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szerint a génmódosított szúnyog csípése nem fertőzi meg az embert. 

Ha a módszer a gyakorlatban is működik, segíthet a betegség 

visszaszorításában. 

 

Más kutatók is kísérleteztek már azzal, hogy a szúnyogok 

génmanipulációjával szorítsák vissza a maláriát, de az eddigi 

próbálkozások inkább arra irányultak, hogy terméketlenné tegyék a 

szúnyogokat, hogy kihaljon a malária fő hordozója. Ez a módszer 

ugyanakkor kockázatos, mert a szúnyogok teljes eltűnése 

felboríthatja a táplálkozási láncot, vagy más előre nem látható 

következményekkel járhat. 

A mostani tanulmány szerzői ezzel szemben csak a maláriának 

ellenálló változatra cserélnék a szúnyogok természet által létrehozott 

1.0-s verzióját. A kutatók az Anopheles stephensi nevű indiai 

szúnyogfajon kísérleteztek, de azt remélik, hogy a módszer más 

fajokkal is működni fog. Ha igen, a malária problémáját önmagában 

az se fogja megoldani, de nagy fegyvertény lehet a betegség elleni 

harcban. 

Márpedig fontos harcrol van szó. Ma is 3,2 milliárd ember, vagyis az 

emberiség majdnem fele van kitéve a fertőzés veszélyének, és évente 

580 ezren halnak bele a parazita által okozott kórba. 

Tele van lopott génekkel a szuperellenálló 

medveállatka 

INDEX 2015.11.25.  

A fagyot, forróságot és vákumot egyaránt jól bíró medveállatkáról 

kiderült, hogy jelentős mennyiségű idegen dns-sel rendelkezik. 

Genomjának körülbelül egyhatoda származik más élőlénytől - 

állapították meg az Észak-Karolinai Egyetem kutatói. A szabad 

szemmel nem látható élőlényről már az is kiderült, hogy simán túlél 

egy űrutazást a műholdak burkolán megkapaszkodva. 

A medveállatkának közel hatezer génje származik más lénytől. Ezek 

többsége eredetileg baktériumoké voltak, de vannak köztük 

növényektől, gombáktól és más egysejtű lényektől származó gének 

is. Ezek a dns-szakaszok valószínűleg véletlenszerűen jutottak el a 

medveállatkához, és a lény többnyire azokat tartotta meg, amelyek 

segítik a túlélni. 

 

Fotó: Roberto Guidetti/solent News P 

A szélsőséges viszonyoknak ellenálló élőlények nagy mértékben 

hajlamosak más géneket magukévá tenni, és a baktériumok génjei 

ellenállóbbak lehetnek, mint az állatoké - mondta Thomas Boothby, 

a tanulmány vezető szerzője. Azt azonban a kutatók sem sejtették, 

hogy az állatok genomja ilyen nagy mértékben tartalmazhat idegen 

dns-t. 

Beviszárognak a repedéseken 

Igen fura módon juthat idegen dns a medveállatka genomjába. 

Normális esetben az új gének az utódokban, a következő 

generációban jelennek meg, de ahogy egyre többet megtudunk a 

horizontális géntraszferről, úgy válik érthetőbbé az evolúció 

folyamata is. 

A medveállatka esetében például arról is szó lehet, hogy amikor 

szélsőséges melegben kiszárad, a dns-e apró darabokra törik, és 

ilyenkor beszivároghatnak oda idegen molekulák. Miközben a 

medveállatka a saját dns-ét próbálja helyreállítani, begyűjti az idegen 

anyagokat is. 

Miért gyorsabbak a keleti irányú 

repülőutak? 

HANULA ZSOLT 2015.11.26. index.hu 

Ha valaki utazott már repülővel kelet-nyugati irányban, egy idő után 

biztos feltűnt neki, hogy két város között az oda- és visszautak ideje 

nem azonos. Sőt, elég komoly különbségek tudnak lenni ugyanazon 

az útvonalon, tipikusan a keleti irány javára. New York - London 

(keleti irány) például átlagosan 6 óra 55 perc repülővel, de London - 

New York (nyugati irány) már 8 óra 15 perc. Moszkvából Tokióba, 

kelet felé 9 óra 40 perc, ugyanez az út vissza, nyugatnak repülve 10 

óra 20 perc. 

Adná magát a magyarázat, hogy ez a Föld forgása miatt van: ha a 

repülő a Föld forgásával szembe halad, gyorsabban ér oda a 

célpontjához, hiszen a bolygó egyszerűen "beforog" alá. Csakhogy a 

Föld keleti irányban forog a saját tengelye körül (ezért látjuk úgy, 

hogy keleten kel fel a nap, és nyugaton nyugszik le), tehát a 

valóságban tapasztaltaknak pont az ellentétét támasztaná alá ez az 

elmélet, nyugati irányban segítene rá a repülés sebességére. 

 

Fotó: Europress / Getty 

Kövessen minket a Facebookon is! 

A jelenség magyarázatát kezdjük annak megfejtésével, hogy miért 

nem működik az egyébként logikusan hangzó, Föld forgására épülő 

teória. Azért, mert a légkör a Földdel együtt mozog, és viszi magával 

a repülőt is, vagyis egyáltalán nem forog be a levegőben haladó gép 

alá. Egyébként jól is néznénk ki, ha csak a Föld forogna, a légkör 

meg egy helyben állna hozzá képest, hiszen ez azt jelentené, hogy 

brutális, 1000-1500 km/órás szélben kellene tengetnünk a napjainkat. 

Na de akkor mi segít keleti irányban a repülőknek, és mi dolgozik 

ellenük, ha nyugatra tartanak? Egyáltalán nem meglepő a válasz: a 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fembargo%3Fembargoed-uri%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pnas.org%252Fcontent%252Fearly%252F2015%252F11%252F18%252F1521077112
mailto:ugyelet@NEMSPA_M.mail.index.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/11/25/tele_van_lopott_genekkel_a_szuperellenallo_medveallatka/&cc=cikkszerzonek@NEMSPA_M.mail.index.hu
http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fwebhp%3Fsourceid%3Dchrome-instant%26ion%3D1%26espv%3D2%26ie%3DUTF-8%23q%3Dnew%2520york%2520london%2520flight%2520time
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fwebhp%3Fsourceid%3Dchrome-instant%26ion%3D1%26espv%3D2%26ie%3DUTF-8%23q%3Dlondon%2Bnew%2Byork%2Bflight%2Btime
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fwebhp%3Fsourceid%3Dchrome-instant%26ion%3D1%26espv%3D2%26ie%3DUTF-8%23q%3Dmoscow%2Btokyo%2Bflight%2Btime
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fwebhp%3Fsourceid%3Dchrome-instant%26ion%3D1%26espv%3D2%26ie%3DUTF-8%23q%3Dtokyo%2Bmoscow%2Bflight%2Btime
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fwebhp%3Fsourceid%3Dchrome-instant%26ion%3D1%26espv%3D2%26ie%3DUTF-8%23q%3Dtokyo%2Bmoscow%2Bflight%2Btime
https://www.youtube.com/watch?v=3gNkgj9h2oM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=3gNkgj9h2oM&app=desktop
http://curious.astro.cornell.edu/about-us/40-our-solar-system/the-earth/climate-and-weather/68-why-do-airplanes-take-longer-to-fly-west-than-east-intermediate
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szél. Pontosabban a légkör magasabb tartományait uraló légmozgás-

rendszer, az úgynevezett jetstreamek, magyarul futóáramlatok. A 

futóáramlat kicsit leegyszerűsítve úgy születik, hogy 

1. A sarkvidékeken hideg van, az Egyenlítő környékén meg 

meleg. 

2. A meleg levegő felszáll, a hideg beáramlik a helyére. 

3. Ezt az egészet megkavarja a Föld forgása. 

Így létrejön egy olyan rendszer, amiben az az Egyenlítő környékén 

nyugatra fúj a szél a felső légkörben, a szubtrópusi övezetektől a 

sarkokig pedig keletre, méghozzá annál erősebben, minél közelebb 

vagyunk a sarkokhoz. A repülőgépek utazási magasságában ez 

praktikusan 160-300 km/órás hátszelet jelent keletre, és ugyanekkora 

ellenszelet nyugatra. Kivéve az Egyenlítő környékét, ahol mindez 

pont fordítva működik, csak éppen arrafelé nem jár annyi kelet-

nyugati irányú repülőjárat. A jetstream ereje persze erősen változó, 

pár éve például a British Airways egyik Boeing 777-esét úgy 

megtolta az Atlanti-óceán felett, hogy az túllépte a hangsebességet, 

és 5 óra 16 perc alatt, vagyis a menetrendet másfél órával beelőzve 

ért Londonba New Yorkból. 

Hatmillió dollárba került az első kiborg 

rózsa 

INDEX 2015.11.24.  

Elektromos áramköröket ültettek élő rózsák érrendszerébe a svéd 

Linköping Egyetem kutatói, és ezzel létrehozták a világ első kiborg 

dísznövényeit. Nem, a drótkerítésre ráfuttatott vadszőlő nem tartozik 

ebbe a kategóriába. A csoportot vezető Magnus Berggen professzor 

abban bízik, hogy a módszerükkel nemcsak megfigyelni és 

szabályozni tudják majd a növényeket, hanem  

a fotoszintézist megcsapolva energiát tudnak termelni. 

A tudományos munka e korai fázisában még nem tudnak ilyen 

komoly eredményről beszámolni, csupán a levelek színárnyalatát 

tudják módosítani a növénybe vezetett elektromos árammal. A 

feladat nehézségét mutatja, hogy ezen is két évet dolgoztak a 

kutatók.  

 

Fotó: cnet.com 

Eddig azt sem tudtuk, hogy az élő növényekben milyen 

koncentrációban fordulnak elő bizonyos molekulák, most viszont 

már szabályozni is tudjuk ezen anyagok mennyiségét - mondta Ove 

Nilsson, a tanulmány társszerzője. 

A kutatócsoport több mint egy tucat különféle polimert kipróbált, 

mire rátalált a PEDOT-S:H nevűre, amely végre nem mérgezte meg 

a növényt, és nem is zárta el a szállítószöveteket. Amikor a növény 

szárát PEDOT-S:H oldatba helyezték, az rögtön felszívta az anyagot; 

a gyökéren keresztül lassabban zajlott le ez a folyamat. A 

szállítószöveten belül vékony film képződött, ezt használták a 

kutatók drótként a kísérleteikben. 

A levelekbe másfajta PEDOT-variánst és nanocellulózt 

fecskendeztek be. A cellulóz apró szivacsos struktúrákat alakított ki 

a levelekben, ezeket megtöltötték polimerrel. Elektromos áram 

hatására a levelek színárnyalat kicsit megváltozott. 

A jövő sok jóval kecsegtet, ha valóra válik a tudósok álma, és létre 

tudnak hozni zöld antennákat, új anyagokat, és élő növényekből, 

égetés nélkül tudunk majd energiát szüretelni.   

Önmagából épít hidat a hangyahadsereg 

INDEX 2015.11.26.  

 

Egymásba kapaszkodva, másodpercek alatt képesek hidakat és 

más stuktúrákat építeni a közép-amerikai esőerdőkben élő Eciton 

hamatum hangyafaj légiói, hogy semmi se akadályozza meg őket az 

élelemgyűjtésben. A munkálatokat senki sem irányítja, a hangyák 

egyszerűen csak elkezdenek megakapaszkodni a szakadék szélén, 

illetve egymásba, egészen addig, amíg el nem érik a túlpartot. Ez a 

kollektív intelligencia új betekintést ad az állatok viselkedésébe, és 

segítheti az önállóan dolgozó robotrajok kifejlesztését. 

Most keveset tudunk arról, hogy a nagy csoportban dolgozó állatok 

miként mérlegelik az előnyöket és a kiadásokat - jegyezte meg Iain 

Couzin, a Princeton kutatója a PNAS-ban publikált tanulmány fő 

szerzője. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az egyedek 

ökölszabály szerint, vagyis egyszerű helyzetfelmérés alapján 

döntenek. Most sikerült kimutatni, hogy a nagy csoportoknál is 

érvényesül ez az irányelv. A hangyák úgy dolgoznak egységben, 

hogy közben csak a közvetlen környezetük körülményeit ismerik. 

A hangyáknak fogalmuk sincs arról, hogy mennyien alkotják a hidat, 

és mennyien haladnak át rajta. Ennek ellenére úgy módosítják a 

helyzetüket, hogy amikor már mindenki áthaladt, a híd is pillanatok 

alatt lebomlik, és mindenki halad tovább az élelembeszerző körúton. 

A hangyakolóniák viselkedése eddig is jó alapot adott a távközlési és 

navigációs algoritmusok fejlesztéséhez. A hangyák is akkor 

kezdenek építkezni, ha valamilyen irányban fennakadást észlelnek, 

tulajdonképpen egy forgalmi dugót oldanak fel vele. Ezt a 

viselkedést utánozva a katasztrófák helyszínén dolgozó robotok is 

hatékonyabban tudnának működni. Ott is ismeretlen helyzetekre kell 

azonnal megoldást találni, hogy egy pillanatra se akadjon meg a 

felderítő munka. 

Szúnyogokra fogják a rendellenesen kis 

fejű babák születését 

LICA 2015.11.20. index.hu 

A brazil egészségügyi minisztérium nemzeti vészhelyzetet hirdetett 

ki, hogy az orvosok kivizsgálják, tényleg a szúnyogok tehetnek-e 

arról, hogy az utóbbi időben egyre több, az átlagosnál kisebb fejű 

csecsemő születik az országban. A Zika-lázat okolják a problémáért. 

A Zika-lázat egy vírus okozza, amely szúnyogcsípéssel terjed. A 

kisebb fejű csecsemők születésének ez lehet az egyik feltételezett oka 

a brazil kormány szerint, mert azokban a régiókban nőtt a 

megbetegedések száma, ahol több a rendellenesen kisebb fejjel 

születettek száma. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJet_stream
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.seas.harvard.edu%2Fclimate%2Feli%2Fresearch%2Fequable%2Fhadley.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ibtimes.co.uk%2Fbritish-airways-777-plane-blown-across-atlantic-supersonic-speeds-by-freak-jetstream-1482875
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ibtimes.co.uk%2Fbritish-airways-777-plane-blown-across-atlantic-supersonic-speeds-by-freak-jetstream-1482875
mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/11/24/hatmillio_dollarba_kerult_az_elso_kiborg_rozsa/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://www.cnet.com/au/news/six-million-dollar-plant-scientists-grow-cyborg-roses/
mailto:ugyelet@NEMSPA_M.mail.index.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/11/26/onmagabol_epit_hidat_a_legelszantabb_hangyahadsereg/&cc=cikkszerzonek@NEMSPA_M.mail.index.hu
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.eurekalert.org%2Fpub_releases%2F2015-11%2Fpu-aa112415.php
http://index.hu/szerzo/dzindzisz_magdalena
https://news.vice.com/article/are-mosquitoes-behind-an-increase-in-brazilian-babies-born-with-abnormally-small-heads?utm_source=vicenewsfb
https://news.vice.com/article/are-mosquitoes-behind-an-increase-in-brazilian-babies-born-with-abnormally-small-heads?utm_source=vicenewsfb
http://indavideo.hu/video/Hangyahadsereg_hidat_epit
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Fotó: Henrik Sorensen 

Egyre több itt született csecsemő fejének körfogata 33 centiméternél 

kisebb, miközben a 33-38 centimétert tartják normálisnak. A kisebb 

fejjel született csecsemőknél később problémák alakulhatnak ki a 

kognitív funkcióknál, vagy később fejlődhetnek ki egyes motorikus 

funkciók, bajok lehetnek a koordinációval, beszéddel. 

Az északi Pernambuco államban idén 141 mikrokefáliában szenvedő 

gyerek született, pedig korábban átlagosan csak kilenc ilyen baba 

született. A két szomszédos államban is több esetről számolnak be. 

A hatóságok most vizsgálódnak, addig is azt tanácsolják az államban 

élő terheseknek, hogy próbáljanak meg minél kevesebb kockázatot 

vállalni (ne igyanak alkoholt, vegyenek részt a vizsgálatokon), és 

próbálják meg elkerülni a szúnyogcsípést. 

 

Fotó: Varga György 

Az anyák 80 százalékánál olyan tüneteket figyeltek meg, mint 

amilyet a Zika vírus okozhat, valószínűleg terhességük első 

harmadában találkozhattak a vírussal. A Zika vírus hasonló tüneteket 

okoz, mint a dengue-láz, de sokkal enyhébb betegség. Magas lázról, 

hidegrázásról és égő szemekről panaszkodnak a betegek, akik 

általában egy hét alatt meggyógyulnak. 

A probléma egyelőre az északi országrészre koncentrálódik, de az 

egészségügyi hatóságok az egész országra kiterjesztették a 

vészhelyzetet. 

Az óceán titokzatos állati elméi 

ELTER TAMÁS 2015.11.13. origo.hu 

A delfinfélék mindig is különleges helyet foglaltak el az emberi 

gondolkodásban. Számtalan legenda kering e különleges tengeri 

emlősök egyedinek tartott intelligenciájáról, az ember és a 

delfinek közötti misztikus kapcsolatról. A tengerbiológia, 

különösen a viselkedéskutatás rohamos fejlődése az elmúlt 

években sok mindent feltárt, de bőven maradtak még 

megválaszolásra váró, érdekes kérdések. 

Nem minden cet delfin, de minden delfin fogascet 

A köznyelvben a delfin egy olyan gyűjtőfogalom, amelyben 

hétköznapi szinten a sziláscetek vagy bálnák kivételével szinte az 

összes többi fogascetfajt szokás egy kalap alá venni. 

 

A köznapi nyelvben a delfin a népszerű és közkedvelt palackorrú 

delfineket jelenti, rendszertani értelemben azonban ez egy jóval 

összetettebb fogalom Forrás: Origo 

Rendszertani értelemben azonban 

a delfinek, azaz a fogascetek között is óriási különbségek vannak; 

a legnépszerűbb mosolygós és játékos palackorrú delfineken kívül 

több tucat, egymástól mind méretben, mind külalakban, életmódban, 

valamint viselkedési szokásokban merőben eltérő fajt ismer a 

tudomány. 

 

Az embereket régi, kicsit misztikus kapcsolat fűzi a tenger 

legintelligensebb élőlényeinek tartott delfinekhez Forrás: 

Origo 

Ide tartozik a világtenger leghatalmasabb húsevője és abszolút 

csúcsragadozója, az akár 20 méteres testhosszúságot is elérő nagy 

ámbráscet (Physeter macrocephalus) ugyanúgy, mint az alig 1,2-1,5 

méteres kaliforniai disznódelfin (Phocoena sinus). 

 

Az akár 20 méteres hosszúságot is elérő nagy ámbráscet, a fogascetek 

alrendjének legméretesebb tagja és a világóceán legnagyobb húsevő 

ragadozója Forrás: Wikimedia Commons 

A 89 fajt magába foglaló tengeri emlőscsoport, a cetalakúak rendje 

(Cetacea) két további alrendre, az elsősorban szűrögető életmódot 

folytató sziláscetek (Mysticeti), és az aktív húsevő ragadozó 

fogascetek (Odontoceti) alrendjére tagozódik.   

mailto:elter.tamas@origo.hu
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Az alig másfél méteres kaliforniai disznódelfinek a legkisebb 

fogascetek közé sorolhatók Forrás: Wikimedia Commons 

Az 50 fajból álló fogascetek 7 családba sorolhatók, amelyből az 

egymással szorosabb rokonsági kapcsolatban álló valódi delfineket 

csupán egyetlen család, a delfinfélék famíliája (Delphinidae) 

képviseli.   

Ismertségük okán kétségkívül ők a legnépszerűbbek, közülük is a 

„cuki állat” kategóriájába tartozó palackorrú delfin (Tursiops 

truncatus) lopta be magát leginkább az emberek szívébe. 

Embermentő legendák 

A tengeren bajba jutott, fuldokló embereket megmentő delfinekkel 

kapcsolatos történetek egészen az ókori görögökig nyúlnak vissza.  

Nyilván ezek között számos olyan történet akad, amely inkább a 

mondák világába tartozik, 

de kétségtelen tény, hogy ismert néhány valóban megtörtént eset is. 

Ezek közül talán Igor Csarkovszkij orosz orvos története a 

legérdekesebb. 

 

A palackorrú delfinek aktív húsevő ragadozók Forrás: 

Origo 

Csarkovszkij neve az 1980-as években az általa kifejlesztett vízben 

szülés nyomán vált világhírűvé, de azt már sokkal kevesebben tudják 

az ismert doktorról, hogy delfineknek köszönheti az életét. Igor 

Csarkovszkij fiatalkorában a szovjet hadiflotta fekete-tengeri bázisán, 

Szevasztopolban, a haditengerészetnél töltötte hosszúra nyúlt 

sorkatonai szolgálatát. 

 

Igor Csajkovszki, a világhírű orosz orvos életét delfinek mentették 

meg Forrás: katyademidova.ru 

Az érzékeny fiatalembert megviselte a kemény és gyakran 

durvaságokkal tarkított katonaélet, súlyos depresszióba esett. Ennek 

mélypontján úgy döntött, hogy eldobja életét, és a tengerbe fojtja 

magát. Az öngyilkosjelölt alámerült, és vizet nyelt. 

Már közel állt az eszméletvesztéshez, amikor két delfin bukkant fel 

a nagy kékségből. 

Az állatok a lassan süllyedő, fuldokló ember mellé úsztak, majd 

közrefogva Csarkovszkijt, csőrüket az áldozat jobb, illetve bal 

hónalja alá tolták, és a vízfelszínre emelték. 

 

A palackorrú delfinek erős szociális tulajdonságokkal rendelkező 

állatok Forrás: Elter Tamás 

Itt sem hagyták magára a félig magatehetetlenné vált embert, hanem 

a felszínen tartva, a part felé tuszkolták. Csarkovszkij 

visszaemlékezése szerint arra tért magához, hogy a fövenyen fekszik, 

és még látta, hogy megmentői – mintha csak örömüket fejezték volna 

ki –, néhányszor magasra szökkenve kivetették magukat a vízből, 

mielőtt eltűntek a kobaltkék vízben.  

 

Vízből kiugró palackorrú delfin Forrás: Wikimedia Commons 

A második világháború idejéből a csendes-óceáni hadszíntérről 

ismerünk egy hasonló történetet. A hajójuk elsüllyesztését túlélt, ésa 

vizet taposó haditengerészek körül felbukkant cápára néhány delfin 

támadt rá, messze kergetve a félelmetes ragadozót.Ezután a delfinek 

még sokáig a hajótöröttek mellett maradva védelmezték a kimerült 

embereket. 

 

Ismert több olyan eset, amikor delfinek siettek a vízben veszélybe 

került emberek segítségére Forrás: News Australia 

A tudósok figyelmét ezek a történetek is a palackorrú delfinek – és 

általában a delfinfélék – intelligenciájának kérdésére irányították. 
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Van, aki megkérdőjelezi 

A delfinek szuperintelligenciáját tudományos tényként kezelő 

elméletek az 1950-es évek kutatásaira nyúlnak vissza. 

John Lilly amerikai biológus kezdte el először behatóbban vizsgálni 

a delfinek agyát, és az ő, alapvetően anatómiai jellegű kutatásai 

alapozták meg az 1960-as évek elején elterjedt, a delfinek 

intelligenciáját az emberéhez mérő elméleteket. Ezekkel a széles 

körben ismertté és roppant népszerűvé vált elméletekkel szemben 

azonban néhány kutató aggályokat fogalmazott meg. 

 

A delfinagy átlagosnál nagyobb mérete egyes kutatók szerint még 

nem bizonyítja az átlagot meghaladó intelligenciát 

Forrás: Wikimedia Commons 

Legutóbb Justin Gregg, az amerikai Dolphin Communication Project 

kutatója adott kétségeinek hangot egy, a delfinek intelligenciájáról írt 

és 2013-ban publikált tanulmányában. 

Gregg megfigyelések egész sorozatán alapuló konklúziója szerint a 

delfinek intelligenciája nem haladja meg a főemlősök, sőt, a medvék 

és a kutyák intelligenciaszintjét sem.  

 

Justin Gregg szerint a delfinek intelligenciája nem haladja meg a 

kutyákét Forrás: FOX 

Justin Gregg úgy véli, a valóban nagy méretű delfinagy önmagában 

még nem jelenti az intelligencia vélelmezett magas szintjét, azt csak 

egyéb, viselkedésbiológiai tulajdonságok számbavételével és más 

fejlett emlősfajok hasonló képességeinek összehasonlításával lehet 

egzakt módon meghatározni. Gregg vizsgálta a delfinek 

kommunikációját is.  

 

A víz alatt kibocsátott füttyögő hangsorok a fajtársak 

kommunikációját szolgálják Forrás: Elter Tamás 

A delfinfélék különböző hangokkal tartják egymással a kapcsolatot, 

a hangképzést ezen kívül a navigációhoz, az echólokációs 

rendszerükkel kibocsátott ultrahangokat pedig a zsákmány 

felderítéséhez és becserkészéshez használják.  

Típusát tekintve két nagyobb csoportra oszthatók a delfinek által 

kibocsátott hangok: 

a kattogó hangzások a navigációt, a füttyögő hangsorok pedig az 

egymás közötti kommunikációt szolgálják. Gregg kutatásai alapján 

úgy találta, hogy a delfinek által használt összetett hangsorok sem 

bizonyítják valamiféle egységes delfinnyelv meglétét. Más kutatók 

azonban ettől eltérő eredményre jutottak. 

Felismerik rokonaik hangját és önmagukat 

Az állatok elmebeli, úgynevezett kognitív képességeit a környezeti 

információk feldolgozásából és az arra adott viselkedésformák 

kombinációjából lehet meghatározni. Justin Gregg megállapításával 

szemben Laela Sayigh, az Észak-Karolinai Egyetem tengerbiológusa 

úgy találta, hogy a delfinek képesek megkülönböztetni rokonaik 

hangját más, nem rokon fajtársaikétól.   

 

A palackorrú delfinek képesek megkülönböztetni rokonaik hangját 

más delfinekétől Forrás: Elter Tamás 

A kísérlet során 14 palackorrú delfin hangsorait rögzítették, majd 

ezeket mesterségesen is előállították. Az egymással közeli 

rokonságban álló kísérleti egyedek, amikor a rokonuk hangját utánzó 

gépi hangsort játszották le a kutatók, minden esetben a hangszóró felé 

fordultak. Mivel a kísérletek során a delfinek mindig ugyanúgy 

reagáltak, 

ezzel sikerült bebizonyítani egyedi hangfelismerő képességüket, ez 

pedig magas intelligenciájukra utal.   

Sokáig úgy gondolták, hogy csak néhány főemlősfaj rendelkezik az 

önfelismerés képességével. Gordon Gallup csimpánzokkal 

végrehajtott világhírű tükrös kísérlete bizonyította be először, hogy 
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az önfelismerés nem az ember privilégiuma, hanem az állatvilágban 

is létezik. 

 

Bizonyított, hogy a csimpánzok mellett a palackorrú delfinek is 

rendelkeznek az önfelismerés képességével 

Forrás: AFP/Gerardo Gomez 

Diana Reiss, a Columbia Egyetem etológusa Gallup módszerét „vette 

kölcsön” annak megállapításához, hogy a palackorrú delfinek is 

rendelkeznek-e az önfelismerés képességével. Reiss a kísérleti 

medence mindkét végébe egy-egy tükröt szereltetett fel. A két 

tesztállatot festett ábrával jelölték meg olyan testtájon, amelyet csak 

a tükörképükön fedezhettek fel. 

 

A vadon élő delfinek kíváncsiak, de nem engedik megsimogatni 

magukat Forrás: Youtube 

Ezt a módszert többször is megismételték. 

A jelölés után a kísérleti delfinek reakciói kivétel nélkül sokkal 

gyorsabbá váltak. 

A tükör előtt olyan testhelyzeteket vettek fel, amelyekben a 

legjobban látszott a jelölés. Reiss kísérletei azt bizonyítják, hogy a 

palackorrú delfineknek a csimpánzokéhoz hasonló énképük van. 

Eszközhasználat és ravasz vadászati taktika 

Az eszközhasználat nem ismeretlen az állatvilágban, de az a fajta 

módszer, amelyet Michael Krützen Ausztráliában Új-Dél Wales 

partközeli vizeiben figyelt meg, a palackorrú delfinek magas 

intelligenciáját bizonyítja. A durvaszemcsés üledékből álló aljzaton 

turkáló delfinek csőrükön szivacsot viselve védték bőrüket a 

horzsolásoktól.  

 

A kardszárnyú delfinek roppant leleményes vadászok 

Forrás: Wikimedia Commons 

Nemcsak a palackorrúak leleményesek, hanem a delfinfélék 

leviatánja, az akár 9 méteres testhosszúságot elérő kardszárnyú delfin 

(Orcinus orca) is különösen ravasz vadász. 

Feljegyezték például, hogy egy fiatal, 4 méter körüli egyed milyen 

leleményes módszert eszelt ki a vízimadarak elfogásához. Az állat 

kiöklendezett némi halmaradékot, majd mélyebbre süllyedt, és 

függőleges testhelyzetet felvéve várakozott, feszülten figyelve a víz 

felszínét. 

 

Az orkák a világtenger abszolút csúcsragadozói 

Forrás: Wikimedia Commons 

Amikor a falánk sirályok felfedezték a hullámok tetején ringatózó 

haldarabokat, könnyelműen rácsaptak a potyafalatnak tűnő 

húscafatokra. Abban a pillanatban, ahogy csipkedni kezdték a 

halmaradványokat, a villámgyorsan felszínre törő orka egyetlen 

harapással elnyelte a vigyázatlan szárnyasokat. 

Intelligens falkavadászat; még a nagy fehér is préda 

A kis csoportban folyamatosan vándorló és nagytestű, meleg vérű 

prédára, egyebek között más cetfajokra, valamint úszólábúakra 

vadászó, úgynevezett nomád kardszárnyú delfinek számos 

különleges, társas prédálási taktikát fejlesztettek ki.   

Rendkívül tanulságos az, ahogy a jégtáblákon pihenő fókákat ejtik 

el.  

Először körbeveszik a fókával együtt sodródó jégtáblát, majd egymás 

után többször, egyszerre, nagy sebességgel a jégtömbnek rontanak. 

 

Kardszárnyú delfin jégtáblára menekült fókára támad 

Forrás: Wikimedia Commons 

A rohamozó orkák által keltett sodorhullám az ide-oda dülöngélő 

jégtábláról előbb-utóbb lemossa az egyensúlyát vesztett fókát, és 

ekkor számára már nincs menekvés.  

A kaliforniai partvidéken sikerült megfigyelni, ahogy nomád orkák 

elejtették egy szürke bálna (Eschrichtius robostus) borját. A 

kardszárnyú delfinek órákon át követték a borjas nőstényt, 

folyamatosan nagy tempót diktálva a menekülő állatnak. (A szürke 

bálna átlagosan 15 km/órás, rövid távon legfeljebb 20-25 km/óra 

sebességgel képes úszni, vele szemben az orka akár 50 km/óra 

sebességet is elér.) 
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Felszínen kémlelő szürke bálna. Az orkák a legnagyobb ceteket is 

képesek megtámadni Forrás: Wikimedia Commons 

Mivel a borjú hamar kifáradt, a nőstény bálna kénytelen volt egyre 

lassuló tempóban úszni. A kardszárnyú delfinek többször is két 

oldalról szorosan a bálnához tapadtak, harmadik társuk eközben 

pedig erőteljes farkcsapásokkal próbálta leválasztani a borjút az 

anyjától. 

 

Jéglabdával játszó kardszárnyú delfin Forrás: Wikimedia 

Commons 

Végül a teljesen kimerült borjút elszorították a nősténytől, majd 

megölték. (A kardszárnyú delfinek az elejtett szürke bálnáknak csak 

a nyelvét fogyasztják el.)  A San Franciscóval szemközt fekvő 

Farallon-szigeteknél 1997 októberében azt is sikerült megörökíteni, 

amikor két kardszárnyú delfin egy másik csúcsragadozót, a nagy 

fehér cápát (Carcharodon carcharias) ejtette el. 

 

Még a rettegett nagy fehér cápa is az orkák prédaállata 

Forrás: Origo 

Az orkák két oldalról és egyszerre támadtak rá a fehér cápára, 

leharapva a hal mellúszóit. A cápa megbénult, és a kardszárnyúak 

prédájává vált. A kollektív és adaptív, a különböző 

zsákmányállatokhoz igazított vadászati taktika ugyancsak az állatok 

magas intelligenciáját bizonyítja. 

Mosolyba rejtett agresszió 

A palackorrú delfineket szájállásuk után sokan mosolygós cetekként 

emlegetik.  

A kedvesnek tűnő állatok természetes körülmények között másként 

viselkednek, 

mint a delfináriumokban sínylődő idomított társaik. A palackorrú 

delfinek és néhány más fogascet, köztük például a gömbölyűfejű 

delfinfélék (Globicephalidae) népes, akár 30-40 egyedből álló 

csoportokban élnek. 

 

A delfinek a nagycsaládon belül kisebb, szorosabb és nem egyszer 

egymással rivalizáló csoportokba tömörülnek Forrás: Elter 

Tamás 

Kétségtelen tény, hogy fejlett szociális tulajdonságok figyelhetők 

meg a csoporttagok között, mint például a „többes szülés”, mikor a 

vemhes és borját világra hozó nőstény delfint más csoportbeli 

nőstények segítik -, de ezek a csoportok korántsem annyira zártak, 

mint amennyire felületes szemlélődés alapján látszik. A 

delfinszociológia még gyermekcipőben jár, és nagyon sok mindent 

nem ismerünk a delfinek valós viselkedésének hátteréről. 

 

Szörfölnek a palackorrú delfinek Ausztrália partjainál Forrás: 

Vimeo 

Évekig kutatták a Nyugat-Ausztráliában lévő Shark Bay (Cápa-öböl) 

vizeiben élő több száz egyedből álló palackorrúcsoportok 

viselkedését. A megfigyelésekből kiderült, hogy a nagy falkán belül 

kisebb, nem egyszer egymással rivalizáló csoportok különíthetők el, 

és az egymás mellett élő nagyobb csoportok sem zártak, hanem 

megvan az átjárás közöttük. A legösszetartóbbak a hímek, amelyek 

kisebb, 2-3 egyedből álló rajokban „bandáznak”. 

 

A hímek elkülönült csoportokban bandáznak Forrás: 

Life.hu 

A hímek által alkotott rajok stabilak, amolyan sírig tartó barátság 

alapján akár hosszú évekig is fennmaradnak. Az udvarlás és a párzás 
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meglehetősen agresszív körülmények között zajlik a jámboran 

békésnek hitt palackorrú delfinek között.  

Párzási időszakban a hímek elég erőszakos módon szereznek 

nőstényt maguknak; a csoportokból szabályosan kiszekálják a 

párzásra kész nőstényeket, amelyekkel az összetartó hímek 

valamennyien megpróbálnak párosodni. Ha a túl heves udvarlás elől 

a nőstény elmenekül, utána erednek, üldözik, és nem egyszer az 

uszonyait megragadva és harapdálva kényszerítik vissza maguk közé.  

Felüti fejét az öldöklő hajlam is 

A palackorrú delfineknél is megfigyelték más delfinfajok időnkénti 

csoportos megtámadását, amely nem egy esetben a megtámadott 

egyed pusztulásával végződött. 

Egyelőre még nincs pontos magyarázat az alkalmankénti csoportos 

agresszió okaira, ami bizonyosan kizárható, az a prédálási célú 

támadás, hiszen a megölt állat tetemét magára hagyják. 

 

Fókaborjúra támadó palackorrú delfin Forrás: Wikimedia 

Commons 

A palackorrú delfinek és a fogascetek túlnyomó többsége az emberrel 

szemben békésen viselkedik, de tévedés azt hinni, hogy a vadon élő 

palackorrúak ugyanúgy viselkednek az emberekkel, mint a 

delfináriumokba zárt idomított társaik. A nyílt tengeren élő 

palackorrú delfinek kíváncsian megközelítik a búvárokat, de nem 

hagyják, hogy megsimogassák őket, illetve hozzájuk nyúljanak. 

 

A vadon élő palackorrú delfinek igen kíváncsiak, de tartózkodók 

Forrás: Elter Tamás 

Akadnak viszont a szabályt erősítő kivételek is; ismert több olyan 

eset is, amikor a kardszárnyúakkal rokon gömbölyűfejű delfinek 

(Globicephalidae) a légzőcsővel közéjük merülő búvárokra támadtak. 

A világóceán abszolút csúcsragadozójának tekintett kardszárnyú 

delfin – amely szinte bármilyen tengeri állatot, beleértve még a nagy 

ámbráscetet is képes elejteni – meglepő módon ugyancsak 

közömbösen viselkedik az emberrel szemben, bár itt is ismertek 

kivételek. 

 

A kardszárnyúakkal rokon gömbölyűfejű delfinek részéről több 

olyan eset ismert, amikor emberre támadtak 

Forrás: Wikimedia Commons 

Ezek közül a híres sarkkutató, Robert Falcon Scott kapitány utolsó, 

végzetes antarktiszi expedícióján történt eset a legismertebb. Scott 

1911. január 5-én kelt naplóbejegyzése szerint 

az orkák megtámadták, és majdnem elragadták Herbert Pontingot, az 

expedíció fotósát.  

Ponting fotóapparátusával együtt kiszállt az egyik jégtáblára, hogy 

onnan készítsen felvételeket. 

 

Lékből kémlelő kardszárnyú delfin Forrás: Origo 

A felbukkant kardszárnyú delfinek ugyanazzal a módszerrel 

próbálták elkapni a bajba került fotóst, mint a jégtáblákon pihenő 

fókákat. Alulról többször is megrohamozták a jégtáblát, egyre 

nagyobb darabokat törve le belőle. Pointingot csak az utolsó 

pillanatban sikerült kimenteni szorult helyzetéből. 

 

Sok mindent tudunk már róluk, de még rengeteg a megfejtésre váró 

kérdés Forrás: NOAA Fisheries 

Sok mindent tudunk már róluk, de a számtalan megfigyelés és 

kísérlet ellenére is, valójában még mindig nem ismerjük igazán  a 



Tudományról egyszerűen  VII. évfolyam 12. szám 

  

 

 

23. oldal 

delfinlélek valós rejtelmeit. A delfinek csodálatosan titokzatos világa 

még sok felfedeznivalót tartogat. 

Nobel-díj egy növényi molekuláért  

2015.10.06.: kodpiszkalo      http://kodpiszkalo.blog.hu/ 

 

Az orvosi-élettani Nobel-díjat 2015-ben a fertőző betegségek 

kutatása területén elért eredményeiért három kutató megosztva 

kapta. William C. Campbell ír és Omura Szatosijapán tudós a 

fonálféreg-fertőzések kezelésének kidolgozásáért (szűkebben véve 

azivermektin nevű parazitaellenes szer felfedezéséért és 

kifejlesztéséért), Juju Tu kínai kutató pedig a malária elleni egyik 

gyógyszer felfedezéséért részesült az elismerésben. 

Bár az érdemek összehasonlítása értelmetlen lenne, 

a ködpiszkáló irányultsága miatt csak a kínai díjazottat és munkáját 

mutatjuk be részletesebben. Tu ugyanis egy növényi molekuláért 

kapott Nobel-díjat - és ez a szintetikus gyógyszergyártás korában 

nem kis fegyvertény. A szintetikus vegyületekre alapozó 

gyógyszeripar ugyanakkor épp válságát éli, és a kínai kutató Nobel-

díja akár szimbolikusnak is tekinthető. A forgalomba kerülő új 

gyógyszermolekulák száma az elmúlt években mélypontot ért el, a 

gyógyszerkutatás új utakat keres. Most úgy tűnik, a biotechnológiai 

útonelőállított szereké a jövő (pontosabban: ott van a legnagyobb 

fejlődési potenciál), de az is lehet, hogy újra nagyobb figyelem 

irányul a természetes eredetű vegyületek kutatására. 

A 20. század utolsó néhány évtizede a gyógyszerkutatásban a 

nagyszámú szintetikus molekula előállításán és biológiai tesztelésén 

alapuló kutatások korszaka volt. A kombinatorikus 

kémiaimódszerek segítségével ezerszámra készültek a tesztelendő 

vegyületek, és a gyárak sorra zárták be az alacsonyabb 

termelékenységű, kevesebb új vegyületet produkáló 

természetesanyag-kutatóközpontokat. Egy baj volt csak: a 

szintetikus anyagok zöme nem volt kellően hatásos ahhoz, hogy 

gyógyszerré váljon (vagy éppenséggel mellékhatásaik akadályozták 

meg ezt). A kombinatorikus kémia egyetlen igazi sikersztorija a 

daganatellenes hatású gyógyszerként forgalomba került szorafenib. 

Bár a növényi és egyéb természetes eredetű anyagokat kutató 

laborokból kevesebb új molekula kerül ki (egy növény feldolgozása 

akár több évet is igénybe vehet, és jó esetben néhány új vegyület 

felfedezésével jár), ezeknek jóval nagyobb hányada tekinthető 

ígéretes gyógyszerjelöltnek. Ez azzal magyarázható, hogy a növényi 

hatóanyagok az evolúció folyamán úgy "választódnak ki", hogy 

valamilyen módon hatást gyakoroljanak környezetükre - szerencsés 

esetben ez gyógyhatásként is hasznosítható. 

Ez történt jelen esetben is. Tu és munkatársai az 1960-as években 

kezdett bele a malária kórokozója (Plasmodium sp.) ellen ható 

növényi anyagok kutatásába Mao Ce-Tung utasítására. A munkát 

siker koronázta: a kutatók az Artemisia annua nevű növényből 

(amely Magyarországon is honos, magyar neve egynyári üröm) 

azonosítottak egy kínaiul qinhaosunak nevezett (artemizinin néven is 

ismert) hatóanyagot, amely rendkívül hatásos volt a kórokozó ellen. 

Az akkori (világ)politikai viszonyok ismeretében nem meglepő, 

hogy Kína évekig titkolta a szer létezését, és csak 1988 után vált 

lehetővé, hogy a világ más részein is alkalmazzák. Azóta a szer 

világszerte forgalomban van, és sok százmillió beteg életét mentette 

meg. A molekula módosított változatai is forgalomban vannak 

gyógyszerként (ezeket a jobb biohasznosulás érdekében és az 

artemizininnel szemben kialakuló rezisztencia miatt fejlesztették ki). 

Az artemizinin nagy előnye, hogy előállítása olcsó, így a maláriától 

sújtott fejlődő országok lakói számára is elérhető. (Zárójeles 

megjegyzés: a növényi maláriaellenes anyagok kutatásával 

egyidejűleg Kínában elindítottak egy szintetikus vegyületek 

vizsgálatát célzó programot is, az annak keretében tanulmányozott 

sok tízezer vegyület egyike sem vált gyógyszerré). 

 

Az artemizinin története nemcsak a fentiek miatt érdekes, hanem 

azért is, mert a kutatások a kínai kulturális forradalom idején indultak, 

és ma már elképzelhetetlen körülmények között folytak (a qinghaosu 

regénybe illő történetéről nemrég kiváló cikk jelent meg).  A 

kutatócsoport vezetőjévé kinevezett Tu kislányát gyermekotthonban 

helyezték el, hogy anyja jobban koncentrálhasson a munkájára (férjét 

átnevelés céljából kényszermunkára kötelezték). A vegyületről az 

első cikk 1977-ben jelent meg - a szerzők nevének feltüntetés nélkül. 

Az ezt követő néhány cikket ugyanígy publikálták, jellemzően kínai 

nyelven megjelent lapokban. Ez az alapja annak, hogy egyesek 

kétségbe vonják azt, hogy Tu volt az, aki felismerte az egynyári üröm 

maláriaellenes hatását és azonosította az ezért felelős vegyületet. 

Annyi bizonyos, hogy a sok száz fős kutatócsoportnak ő volt a 

vezetője, így a dicsőség nem méltánytalan. 

Hogy van-e tanulság? A politikai-történeti szálakat figyelmen kívül 

hagyva is bőven akad. Az artemizinin példája jól mutatja, hogy a 

természetes anyagok kutatása sikeres gyógyszerek felfedezéséhez 

vezethet. Mivel a növényvilág fajainak csak töredékét vizsgálták 

megfelelő mélységben, ez a forrás még kiapadhatatlanak tűnik. S 

még egy tanulság: a népi gyógyászat megfigyelései is hasznos 

útmutatóul szolgálhatnak. A kínaiak is azért kezdték kutatni 

az Artemisia annuát, mert a hagyományos kínai gyógyászatban 

malária ellen (is) használták. De nem csak ők:Diószegi 

Sámuel kétszáz éve ezt írta: 

"az üröm igen jó sárgaságban, máj- és lépdagadásban és a napos 

hideglelésben (azaz maláriában)" 

Más kérdés, és külön írás témájául szolgálhatna, hogy élelmes 

vállalkozók az egynyári ürmöt és hatóanyagát speciális, gyógyászati 

célra szánt tápszerként ajánlják és forgalmazzák. Már azon is 

csodálkozom, hogy erről az ilyen típusú készítményeket nyilvántartó 

intézet (OÉTI) nem tud, hiszen a szer nincs rajta a listájukon, de az 

is meglepő, hogy a forgalmazó honlapján ilyeneket olvashatunk:  

további kutatások bebizonyították daganatellenes hatását. A 

kutatások alapján kiemelhető jelentősége a tüdőrák, emlőrák és a 

myeloid leukémia ellenes hatása miatt. A kutatások szerint az 

artemisin különleges szerkezete révén eredményesen pusztítja a 

ráksejteket.  

Hmm.. De inkább abbahagyom az ünneprontást. 

Kép forrása: edubilla.com 

Jó ionok 

2015.11.11., szerző: j.norbert    http://kodpiszkalo.blog.hu 

http://kodpiszkalo.blog.hu/2015/10/06/nobel-dij_egy_novenyi_molekulaert
http://blog.hu/user/686876/tab/data
http://kodpiszkalo.blog.hu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivermectin
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B3gyszer-biotechnol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B3gyszer-biotechnol%C3%B3gia
http://www.termeszetvilaga.hu/tv2000/tv0006/kombi.html
http://www.termeszetvilaga.hu/tv2000/tv0006/kombi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sorafenib
https://hu.wiktionary.org/wiki/biohasznosul%C3%A1s
http://www.dr.info.hu/drinfo/pid/0/betegsegKonyvProperties/oid/0/KonyvReszegyseg.4_223;jsessionid=C91C544100E0323559E370AEB43844D0
http://www.mtakszi.iif.hu/kszi_aktak/doc/BrT_25.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3szegi_S%C3%A1muel
https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3szegi_S%C3%A1muel
https://web.archive.org/web/20150418180101/http:/ossejt-terapia.shp.hu/hpc/ws_member_3g.php?azonosito=ossejt-terapia&tcskod=ossejt-terapia1395072783&title=Artemisinin%20-%20daganatellenes
http://www.oeti.hu/download/spectapszer.pdf
http://www.edubilla.com/invention/artemisinin/
http://kodpiszkalo.blog.hu/2015/11/11/karkoto_266
http://blog.hu/user/825639/tab/data
http://kodpiszkalo.blog.hu/
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Szeretnéd ha energia állapotod folyamatosan magasabb szinten 

lenne? 

Szeretnéd, hogy szervezeted harmónikusan működjön? 

A negatív ionos karkötő ill. nyaklánc segítségedre lehet ebben! 

Olvashatjuk itt. Már a felütés is elég erős, továbbolvasván pedig 

megtudható, hogy mi mindenre lehet jó ez az negatív ionos karkötő: 

erősíti az immunrendszert, hasznos érzelmi problémák megoldására. 

Mágnessel kombinálva természetesen, mert ez volt "Kleopátra és a 

kínai császárok csodagyógymódja". Erről azért nem vagyok teljesen 

meggyőződve...  

Modern környezetünkben használt elektromos berendezések, így a 

klíma rendszerek, mobiltelefonok, tv, rádió, számítógép, kompakt 

fénycső, cigaretta füst nagymennyiségű pozitív iont bocsájtanak ki, 

amely a levegő útján befolyásolja fizikai és érzelmi állapotunkat. Ha 

a munkahelyen a negatív ion koncentrációja lecsökken, a dolgozók 

fejfájásra, szédülésre, hányingerre, ingerlékenységre panaszkodnak. 

Pozitiv ionok keletkeznek égéskor, elektromos eszközök, szintetikus 

anyagok és ruhaneműk használatától is. Az emberek átlagosan idejük 

80-90%-át töltik belső térben, ahol a levegő minősége rosszabb, mint 

a szabadban. 

A negatív ionok úgynevezett "jó ionok" vagy "boldog ionok" mert 

nagymértékben befolyásolják hangulatunkat, libidónkat, a jóllét 

érzését. Azt a módot, amelyet úgy érzünk, mint a vízesések környékén, 

a hegytetőkön, vagy vihar után a vízparton. A negatív ionok azok, 

amelyekre vágyunk. Javítják alvásunkat, felgyógyulásunkat és 

minden más érintett terület is. 

A régi Szovjetunióban több, mint 5000 tudományos dokumentum 

támasztotta alá, hogy a nagy dózisú negatív ionok pozitív hatással 

bírnak az emberi szervezetre. 

Mielőtt belemennék a részletekbe, érdemes feleleveníteni kicsit a 

kémiai tanulmányokat. Ha valaki nem emlékezne: az ion olyan atom 

vagy molekula, amely elektromos töltéssel rendelkezik. A töltéstől 

függően nevezzük őket anionnak (ha negatív töltést hordoz), vagy 

kationnak (ha pozitívat). Az anionok úgy jönnek létre, hogy 

elektron(oka)t vesznek fel, míg a kationok elektron(ok) leadása után 

születnek. Fontos tudni még, hogy földi körülmények között 

szabadon ionokat nem nagyon lehet megfigyelni, gázfázisban 

nagyon reaktívak, folyadékokban pedig az anionok és a kationok 

együtt fordulnak elő (a különböző töltések vonzása miatt, gondoljunk 

csak a konyhasó oldatára), szilárd fázisban szintén. A kozmikus 

sugárzás hatására a légkör magasabb rétegeiben, az ionoszférában 

keletkeznek ionok; a sarki fény jelenségéért az ionizált nitrogén és 

oxigén a felelős. Sőt még az is előfordul, hogy egy anyag "egyszerre 

anion és kation": negatív és pozitív töltés is megtalálható benne. 

Ilyen, úgynevezett ikerionos formában fordulnak elő a fehérjéket 

felépítő aminosavak is (a lenti ábrán az egyik fehérjealkotó aminosav, 

az alanin látható): 

 

  

Azon körülmények között, amik között élünk és töltjük 

mindennapjainkat, a károsnak beállított pozitív ionok (azaz kationok) 

mindig valamilyen anionnal együtt fordulnak elő (és fordítva). 

Annak pedig semmilyen alapja nincsen, hogy bármelyik is jó vagy 

rossz irányba tolná el a szervezet működését. Természetesen a 

szervezetben is vannak ionok, a legtöbb ásványi anyag, nyomelem 

ionos formában található meg a testben. De sosem fordulnak elő 

ellenion nélkül. Éppen ezért nincsen olyan anyag, ami magából 

ontaná a negatív ionokat -- ez egyébként egyszerűen ellenőrizhető 

lenne: folyamatosan csökkenne a tömege egy ilyen karkötőnek, vagy 

nyakláncnak.  

 A negatív ionokról kimutatták, hogy csökkentik az idegességet és a 

nyugtalanságot. Ez megmagyarázhatja, hogy miért énekel olyan sok 

ember a zuhany alatt. Amikor a víz leesik a zuhanyzóban, negatív 

ionokat képez. A negatív ionok nagy mennyiségben fordulnak elő 

vízesések és óceánok környékén. 

Nem keletkeznek ionok a víz lecseppenésekor, nem szabadul fel 

elegendő energia ahhoz, hogy a víz "ionizálódjon". Szokás a 

kellemes "esőszagot" a (szakirodalom petrichornak nevezi) is a 

negatív ionokkal magyarázni. Az ok valójában más. A szagért 

egy geozmin nevű vegyület a felelős, ezt az anyagot talajlakó 

baktériumok termelik. Negatív ionokról nincsen szó.  

Nemcsak itt árulnak negatív ionos karkötőket. Az SBS 

Energy család termékei nemcsak anionokat adnak le hanem "a 

rendkívül hatékony Mylar hologramot" is elhelyezik a karkötőben - 

bármi legyen is az: 

A rendkívül hatékony Mylar hologram a rá felvitt információval és 

az ember elektromos mezejével kapcsolatba lépve képes lehet 

megváltoztatni annak rezgésszámát bolygónk Schumman 

rezonanciájával összhangban – vagyis az elvárt Alfa  hullámhosszra. 

Ebből azt hiszem elég ennyi is. Szegény Gábor Dénes, akinek a 

hologramot köszönhetjük, meg forog a sírjában... 

Aniongenerátoros izzót is lehet vásárolni: a "levegő vitaminja", az 

anion "elősegíti a sejtanyagcserét, növeli az életerőt és étvágyat, 

tisztítja a vért és nyugtatja az idegeket". És még energiatakarékos is! 

Nem semmi árukapcsolás... Viszont van némi zavar a definíciókat 

illetően: 

 Egy atom anionná válik elektron vesztéskor, míg pozitív ionná válik 

elektron felvételkor. 

Műszakiaktól ennyi kémiai ismeretet azért elvárna az ember... 

Mit tud még? "Semlegesíti a vérben található 

mérgező salakanyagokat", "szagtalanít és fertőtlenít (semlegesíti a 

cigaretta füstöt (sic!))". Nagy gond, hogy magáról a generátorról 

semmilyen műszaki leírás, jellegrajz, ábra, fénykép nincsen, s bár 

nem vagyok műszaki embert, de a "termékek" menüpont alatt látható 

világítótestek közönséges izzóknak tűnnek. Talán mert valószínűleg 

azok is? 

Nézzük tovább:  

Az erdőben, tavasszal, vízesésnél vagy tengerparton 800 – 2000 

anion/cm3 a levegő anion tartalma. 

Csak az összevetés kedvéért: 2,1*10^22 darab (azaz 21 000 000 000 

000 000 000 000) molekula található egy köbcentiméternyi 

levegőben. Szóval ennyi anion még is lehet benne, gyakorlatilag 

elhanyagolható mennyiségről beszélünk. Aniongenerátorunk 1000 

anion/cm3 sűrűséget vállal. Van olyan, aki vásárolt ilyen terméket? 

Azért az finoman szólva is ironikus, hogy cikk elején linkelt 

https://web.archive.org/web/20150208184924/http:/harmonia-klub.hu/kulonleges-termekeink/negativ-ionos-ekszerek
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrichor
https://en.wikipedia.org/wiki/Geosmin
http://forzaenergy-ro.webnode.hu/forza-energy-termekcsalad/
http://forzaenergy-ro.webnode.hu/forza-energy-termekcsalad/
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1bor_D%C3%A9nes_(fizikus)
http://anion.hu/mi-az-anion/
http://kodpiszkalo.blog.hu/2015/05/03/salaktalanitas_meregtelenites
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weblapon szidják a fénycsöveket és elektromos berendezéseket, itt 

meg izzólámpával adják el az "aniont"... 

Negatív ionizátorokat egyébként használtak kórházakban 

fertőtlenítésre, de nem éri el a légszűrők hatékonyságát, mára 

kiszorultak a gyakorlatból (nem összekeverendő a készülék az 

ózongenerátorokkal!). Utóbbiakkal is lehet találkozni, próbálkoztak 

velük AIDS, daganatos betegségek, ízületi gyulladások stb. kezelésre, 

de sikertelenül. Az ózon maga jó fertőtlenítő tulajdonságokkal bír, de 

igen mérgező is egyben. 

Itt is tetten érhető az az attitűd, ami oly sok alternatív gyógymód 

leírásánál érezhető: a modern, civilizált világ a felelős sok 

gondunkért, betegségünkért. Sok vívmány esetén valóban vitatható, 

hogy milyen, pozitív, vagy negatív hatásokkal vannak mindennapi 

életünkre. Ráadásul számos olyan technikai eszköz vesz körül 

bennünket, amelyeknek működésével az átlagember nincs 

tisztában. Ez magyarázatot adhat a technofóbia terjedésére, de, de 

mégis hajmeresztő az a butaság, tájékozatlanság, ami ebből, és sok 

más cikkből süt. Tanulni, kérdezni sosem szégyen, ostobaságokat 

magabiztosan leírni, ebből haszont lesni viszont az. 

A tanulság: ezek karkötők nem generálnak anionokat, csak pénzt a 

készítőieknek. 

A kép illusztráció. 

7 ok, hogy miért ne igyál egy hétig forró sós 

vizet  

2015.10.27., szerző: kodpiszkalo     http://kodpiszkalo.blog.hu 

Még 

mindig nem értem eléggé az emberi pszichét. Ha valaki azért ír 

marhaságokat az interneten, hogy elladhassa a bóvli termékét, azon 

már meg sem lepődöm (sőt, ez tulajdonképpen teljesen természetes). 

De amikor úgy írnak bődületes butaságokat, hogy ahhoz a szerzőnek 

semmilyen érdeke nem fűződik, kicsit elgondolkodom: vajon mi 

késztethette az írót arra, hogy a monitor előtt görnyedve túráztassa az 

agyát, és légből kapjon egy pontokba szedett írást? Mert - ezt el kell 

ismernem - sokkal nagyobb fantázia, kreativitás kell ahhoz, hogy a 

ember teljesen megalapozatlan irományokat alkosson. Nem 

támaszkodhat szakirodalomra, nem szajkózhatja mások 

megállapításait, nem befolyásolhatják véleményét a tények. Kérdés 

persze, van-e mindennek értelme. S ha éppen az egészséggel, 

gyógyítással kapcsolatos az írás, nem rejthet-e veszélyeket a szerzői 

fantázia szárnyalása? 

Ezeket a kérdéseket az alábbi írásnál is feltehetjük: 

7 ok, amiért igyál egy hétig forró, sós vizet 

Hm, eredeti ötlet, figyelemfelkeltő cím. Sok mindenről meggyőzhető 

vagyok, de csak akkor, ha mindez nem érinti a reggeli kávézásomat. 

A sós meleg víz kúraszerű fogyasztása csodákat tehet a 

szervezetünkkel. 

Hat/het - mindig gyanús a feltételes mód... 

Minden reggel, egy héten keresztül igyál egy pohár meleg vizet, annyi 

sóval, amennyit el tudunk viselni benne. Egy hét után egy nap szünet, 

majd megismételhetjük. 

Borzasztóan hangzik. Már csak az íze miatt is. Szobahőmérsékleten 

1 ml víz 357 mg konyhasót képes feloldani, ez egy 2 decis pohárban 

71,4 g sót jelent (forró vízben ennél valamivel több oldódik fel). 

Viszonyításként: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása 

szerint naponta 5 g konyhasó bevitele javasolt a felnőtt lakosság 

számára. A javasolt kúrával - ha bírjuk a sós ízt - ennek több mint 

14-szeresét is elfogyaszthatjuk (!!!) - és ha figyelembe vesszük, hogy 

a magyar lakosság átlagos sófogyasztásával világszinten is 

az élmezőnybe tartozik (bőven >10 g/nap), könnyen belátható, 

hogy nincs szükség arra, hogy a sót sós vízzel pótoljuk.  

Mi több, már a jelenlegi sófogyasztásai adatok is aggasztóak, a 

fogyasztás csökkentése lenne indokolt. Ugyanis a túlzott 

sófogyasztás 

 összefügg a magas vérnyomással 

 növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát 

 más betegségek (csontritkulás, gyomorrák) kockázatát is 

fokozhatja. 

A kúra szabályozza a vércukorszintet, erősíti az immunrendszert, a 

csontokat, és ó hatással van a visszérre is. 

Sajnos a vércukorszint és a csontrendszer esetén éppen ellentétes, 

kedvezőtlen a hatás. Hogy a visszérrel mit csinál, nem tudom, 

mindenesetre kedvező hatásról nincs szó a szakirodalomban. 

És még mi mindenre jó? 

1. Hidratál  

A megfelelő folyadékpótlás télen-nyáron szükséges. Ezzel a 

keverékkel a sófogyasztást is letudjuk. 

Hidratál. Persze. Üljlefiam, eggyes. A valóság ezzel szemben az, 

hogy ilyen sóterhelés eltávolításához a vesében nagyon sok vizet kell 

kiüríteni, így valójában dehidratálódunk, nem is kicsit. 

2. Emésztésserkentő 

Lehet, hogy valakinek ez jön be - feltéve, hogy nem lesz hányingere... 

3. Álmatlanság ellen  

A vízben található ásványi anyag segít az idegrendszer 

lecsendesítésében, ezért az alvás is nyugodtabb lehet. 

Az ásványi anyag segít az idegrendszer lecsendesítésében - minden 

alap nélküli, légből kapott butaság.  

4. Méregtelenítő hatás  

Erős antibakteriális hatással rendelkezik, így egy hét fogyasztás után 

kiűzi szervezetünkből a baktériumokat és a méreganyagokat. 

Na ja. Ettől még a méreganyagok is menekülnek... Ha kellőképpen 

kitartó a kúra, elképzelhető, hogy sikerül megritkítani a bél 

baktériumflóráját, de az nem feltétlenül előnyös, sőt. 

5. A csontok egészsége  

van néhány csontbetegség, és a csontritkulás, melyet enyhíteni lehet 

a tengeri só segítségével. 

"Van néhány betegség" - balladai homály.A csontritkulás esetén a 

tudomány mai állása szerint éppen fordított a helyzet - a túl sok só 

káros. 

6. A bőr egészsége  

Egy pohár tengeri sós víz után a bőr sokkal egészségesebb és 

selymesebb lesz. 

A tengervíz jót tesz a bőrnek, de ahhoz fürödni kell benne, és nem 

meginni... 

7. Táplálja a szervezetet  

Az egészséges életmód elengedhetetlen tartozéka a tengeri só, hiszen 

gazdag ásványi anyagokban és tápanyagokban. 

http://kodpiszkalo.blog.hu/2015/10/27/7_ok_hogy_miert_ne_igyal_egy_hetig_forro_sos_vizet
http://kodpiszkalo.blog.hu/2015/10/27/7_ok_hogy_miert_ne_igyal_egy_hetig_forro_sos_vizet
http://blog.hu/user/686876/tab/data
http://kodpiszkalo.blog.hu/
https://web.archive.org/web/20151027222611/http:/lotusz.cafeblog.hu/2015/10/25/7-ok-amiert-igyal-egy-hetig-forro-sos-vizet/
https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Sigma/Datasheet/6/71376dat.pdf
http://www.stopso.eu/
http://www.stopso.eu/
http://www.stopso.eu/
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120724131604.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120724131604.htm
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Természetesen szükségünk van a sóra (akár tengeri, akár nem, hiszen 

a lényeg: nagy része nátrium-klorid). De ennyire biztosan nincs. 

Egészen biztosan nincs. A normál étrenddel bőven elfogyasztjuk a 

szükséges adagot 

Ami viszont nagyon lényeges: 

 a konyhasó mérgezési tüneteket okozó adagja 0,5-1 

g/testsúlykilogramm (ez egy 70 kilós embernél 35-70 g, 

50 kg-s testsúlynál 25-50 g) 

 a halálos dózis 1-3 g/testsúlykilogramm (ez egy 70 kilós 

embernél 70-210 g, 50 kg-s testsúlynál 50-150 g). 

Magyarán: egy pohár megfelelő töménységű sóoldattal (ha elég 

sokáig kevergetjük, ez lesz a végeredmény) átlagos felnőttnél jó 

eséllyel ki lehet váltani mérgezési tüneteket, egy kisebb testsúlyú 

egyén esetén pedig akár végzetes is lehet a sóivás.  

Feltételezem, a cikket álnéven jegyző hályogkovácsunk mindennek 

nincs tudatában. 

Kép forrása: highlightskids.com 

Meghalt egy beteg, mert rákos lett a benne 

élő féreg 

ORIGO 2015.11.05. 

Alaposan megdöbbentette az orvosokat egy kolumbiai férfi 

tüdődaganata - a gyorsan növekvő sejttömeg nem emberi eredetű 

volt, hanem a betegben élő galandféregtől származott. 

Az esetet leíró tanulmány – mely a New England Journal of 

Medicine című szaklapban jelent meg - az első, amely arról számol 

be, hogy egy gazdaszervezet a benne élő parazita rákjától lett beteg. 

A páciens HIV-fertőzött volt, így immunrendszere is gyengébben 

működött. A kutatók szerint nagyon valószínű, hogy állapota 

hozzájárult ahhoz, hogy a parazita rákos megbetegedést kapjon. Bár 

az említett esetet most dokumentálták először, valószínűleg nem 

annyira ritka – világszerte milliókat érint a HIV és a galandféreg 

fertőzés, így számos, a mostanihoz hasonló megbetegedés maradhat 

észrevétlen. 

 

Egy galandféreg feje Forrás: Flickr \ Justin 

Megdöbbentő eredmények 

A 41 éves férfi hónapokon át tartó láz, köhögés és fogyás után kereste 

fel az orvosokat. Tíz évvel korábban diagnosztizáltak nála HIV-et, 

gyógyszereit azonban nem szedte. A CT-vizsgálat daganatokat 

állapított meg a tüdőben és a nyirokcsomókban, de a tumorokból vett 

szövetminta bizarr eredményeket hozott: a sejtek mikroszkópos 

vizsgálata megállapította, hogy csakugyan rákos sejtekről van szó, 

amelyekviszont nem emberiek(10-szer kisebbek, mint az emberi 

rákos sejtek). 

A DNS-vizsgálat végül kiderítette, hogy mitől is származtak ezek a 

„renegát” sejtek: egy törpe galandféregtől (Hymenolepis nana), 

amely a páciensben élősködött. Első pillantásra az eredmény 

meglepő volt, mert a sejtek nem emlékeztettek egy galandféreg 

sejtjeire, a további vizsgálatok azonban egyértelműen megerősítették 

a parazita eredetet. 

Akadálytalanul növekedhetett a féreg 

A kutatók elmélete szerint a HIV-fertőzöttség miatt az 

immunrendszer nem reagált a betolakodóra, így az akadálytalanul 

növekedhetett. A galandféreg sejtjeiben végül mutációk alakultak ki, 

amitől azok rákosak lettek. Sajnos a történet szomorú véget ért:72 

órával a diagnózis felállítása után a beteg meghalt. 

Ha a kutatók találnak is hasonló eseteket, egyelőre nem világos 

milyen terápiát lehetne sikerrel alkalmazni. A galandféreg fertőzést 

kezelő gyógyszerek biztos, hogy nem lennének hatásosak a 

parazitától származó rákos sejtek ellen, az emberi daganatsejtek ellen 

alkalmazott terápia azonban működhet. 

Tovább bonyolódik a fizika legnagyobb 

rejtélye 

ORIGO 2015.11.05.  

Első alkalommal sikerült megmérnie az antianyag-részecskéket 

összetartó erőt amerikai kutatóknak. 

Az antianyag az általunk ismert anyag tükörképe: atomját a proton, 

neutron és elektron helyett azok antirészecskéi, az antiproton, 

antineutron és pozitron építik fel. Közönséges anyaggal találkozva 

megsemmisül, pusztulása nyomán pedig energia szabadul fel 

elektromágneses sugárzás (fotonok) formájában. Az antirészecskék 

tömege megegyezik a közönséges részecskék tömegével, töltésük 

viszont egymással ellentétes. 

A fizika talán egyik legnagyobb kérdése, hogya megfigyelhető 

világegyetem túlnyomó részét miért közönséges anyag építi fel?Az 

Ősrobbanás során ugyanis egyenlő mértékben kellett, hogy 

keletkezzen anyag és antianyag, az univerzum jelenlegi állapota 

azonban nem ezt mutatja. Az egyik legvalószínűbb hipotézis szerint 

az antianyaggal valami történt az idők során, aminek okát egyelőre 

lehetetlen megmagyarázni. 

 

A megfigyelhető világegyetem túlnyomó részét miért közönséges 

anyag építi fel? Forrás: Wikimedia Commons 

Bár a rejtély nyitját továbbra sem találták meg, egy lépéssel közelebb 

vihet a megoldáshoz a Nature magazinban publikált új 

tanulmány.Ebben a tudósoknak elsőként sikerült megmérniük azt az 

erőt, ami az antianyag-részecskéket (jelen kutatásban antiprotonokat) 

összetartja. 

Több a hasonlóság, mint gondolták 

Ha az antiprotonok viselkedése kimutathatóan különbözne a 

protonokétól, az fontos információkat szolgáltathatna a fent vázolt 

talány megfejtéséhez. Szerencsénkre antianyagot – bár kis 

mennyiségben – elő lehet mesterségesen is állítani 

részecskegyorsítók segítségével. Ezt tették az amerikai Brookhaven 

Nemzeti Laboratórium kutatói is, akik a Relativisztikus nehézion-

ütköztetőben (RHIC) „karamboloztattak” aranyionokat, így hozván 

létre antiprotonokat. 

http://www.acutetox.eu/pdf_human_short/57-Sodium%20chloride%20revised.pdf
http://facta.junis.ni.ac.rs/mab/mab200503/mab200503-06.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2255221
https://www.highlightskids.com/science-experiment/salt-water-and-ice
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1505892
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1505892
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature15724.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature15724.html
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Forrás: Brookhaven National Laboratory 

A fizikusok azt találták, hogy az antiprotonok között vonzóerő 

érvényesül -olyan erős nukleáris kölcsönhatás tartja össze őket, mint 

a protonokat az atommagokban. 

Új elméletet kell keresni 

Az új eredmények alapján - mivel nem találtak drasztikus 

különbségeket az anyag és az antianyag viselkedése között - a 

tudósoknak másik megközelítést kell keresnie az aránytalanság 

okának felderítéséhez. 

Egy lehetséges magyarázat, hogy a neutrínóknak is létezhet saját 

antirészecskéje. Az Ősrobbanást követően ezek kölcsönhatásában 

változások következhettek be, ami lehetővé tette az anyag 

dominanciáját a világegyetemben. 

30 év múlva lakhatatlan lesz a Perzsa-öböl 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2015.11.09. index.hu 

Az emberek elképesztő hőmérsékleti szélsőségeket is képesek kibírni, 

mivel az izzadással hűthetik magukat. Csakhogy az izzadás sokkal 

kevésbé hatékony, ha a hőséggel együtt a páratartalom is megnő. Ha 

a levegő túl forróvá és párássá válik, az akár halálos hőgutához is 

vezethet. 

A legfrissebb klímamodellek azt mutatják, hogy a globális 

felmelegedés a túlélhetőség határára tolja az éghajlatot egyes 

régiókban. Ez nem holnap fog bekövetkezni, de már a nem túl távoli 

jövőben megtörténhet. A Nature Climate Change-ben most 

megjelent egy új tanulmány, ami szerint a Perzsa-öbölben a vártnál 

hamarabb következhet be katasztrofális éghajlatváltozás. 

Mivel a Perzsa-öbölbeli országok kulcsfontosságú beszállítója a 

fosszilis tüzelőanyagoknak és az olajnak, ha a térség lakhatatlanná 

válik, azt az egész világ meg fogja érezni – feltéve, hogy még mindig 

olajat fogunk használni, mire megtörténik a baj. 

 

Fotó: Google Maps 

Christoph Schar klímakutató szerint a Perzsa-öböl térsége különösen 

veszélyeztetett a magas hőmérséklet és a magas páratartalom 

szempontjából; a felmelegedő tengerekből a szél a szárazföld felé 

fogja sodorni a párás levegőt. A víz itt viszonylag sekély, így sokkal 

több hőt tud felszívni, mint más óceáni öblök. 

A tanulmány szerzői, Jeremy Pal és Elfatih Eltahir kétféle 

szimulációt futtattak. Az egyiket olyan üvegházhatás-kibocsátási 

mutatókkal tervezték meg, ami a hagyományos kibocsátási értékekre 

alapul; a másikban csökkentették ezeket az értékeket. Az 

eredmények azt mutatták, hogy 

ha nem változik semmi, a régió fejlődése 30 éven belül megbénulhat. 

Mindez azt jelenti, hogy szinte lakhatatlanná válik Irán, Szaúd-

Arábia, Katar, Dubaj, illetve az Egyesült Arab Emírségek. Pal és 

Eltahir szerint ez a fosszilis energiahordozók kitermelésén is érződni 

fog. A helyi problémák ennél is súlyosabbak lesznek: a kiugró 

hőmérséklet és páratartalom együttese tömeges halálozásokhoz 

vezethet. 

Már csak hablatyolnak a klímaváltozásról 
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Mi lesz a világgal, ha már a nyelvészek is bele akarnak szólni a 

globális felmelegedés kérdésébe? Ezúttal jól tették, hogy 

beavatkoztak, ugyanis arra jöttek rá, hogy a Kormányközi Panel a 

Klímaváltozásról (IPCC) egyre nehezebben olvasható jelentéseket ad 

ki. A klímaszakértők a legutóbbi, ötödik kiadványukkal érték el a 

mélypontot. 

A nyelvészek a Flesch Reading Ease nevű tesztet futtatták le a 

jelentéseken. Ebben a mondatok hossza és a szavak összetettsége 

alapján állapítják meg, hogy mennyire nehéz a vizsgált szöveget 

olvasni. Az elemzésből az jött ki, hogy az IPCC hármas számú 

munkacsoportja fogalmaz a legrosszabbul. Ők arra fókuszálnak, 

hogy mit lehetne tenni a klímaváltozás elkerülése érdekében, miként 

tudnánk csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást.  

 

Turisták sétálnak a Solheimajokull gleccseren, ami az elmúlt 

években egy kilométert húzódott vissza a felmelegedés 

következtében. 
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Ez sokkal súlyosabb probléma, mint amilyennek első olvasatra 

látszik. 

Egyszerű fogalmazási hibák miatt kell majd elnapolni a világ 

megmentését. 

Gondoljunk csak bele, hogy ezeket a jelentéseket kell elolvasniuk a 

politikusoknak is, akik a klímaváltozás elleni harcot a döntéseikkel 

támogatni tudják. Ha csak haloványan kapiskálják, hogy mi lehet a 

megoldás, akkor nem biztos, hogy a megfelelő gombot nyomják meg, 

amikor változtatásokról kell szavazni.  

Ralf Barkemeyer, a vizsgálat vezetője megnézte Albert Einstein és 

Stephen Hawking néhány írását is, és azok sokkal jobban szerepeltek 

a teszten, mint az IPCC. Az már kevésbé meglepő, hogy a 

bulvárlapokban és a minőségi újságokban is sokkal olvashatóbban 

számoltak be a klímaváltozás fejleményeiről. Más kérdés, hogy a 

médiában sokkal több érzelmet tartalmaznak a beszámolók, és egyre 

pesszimistább hangvételűek a cikkek. 
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28. oldal 

Mekkora a baj? 

Michael Oppenheimer klímakutató a Princeton Egyetemtől úgy véli, 

hogy ezeknek a beszámolóknak nem a széles közönséghez kell 

szólniuk, és bőven elég, hogy a politikusok megértik a tartalmát. 

Legalábbis azok, akik részt vesznek a dokumentum létrehozásában - 

teszik hozzá a kritikusok. A többiek nem biztos, hogy ugyanolyan 

nagy szakértelemmel rendelkeznek, mint akik ott ülnek a szobában 

az IPCC-jelentések megírásakor. 

Barkemeyer szerint semmit sem változtat a jelentések pontosságán, 

hitelességén, ha a tudósok érthetően fogalmazzák meg a 

gondolataikat. Az IPCC is fontolóra vette, hogy javaslatot tesz arra, 

hogy tudományos szerzők és grafikusok javítsák a jelentések 

minőségét. Bár ezt Oppenheimer és Barkemeyer is támogatja, a 

nyelvész szerint hasznosabb lenne a vezető szerzőket beíratni egy 

kommunikációs tréningre, mert minél többen vesznek részt az 

alkotásban, annál nehezebb egyezségre jutni a szöveg végső 

formájával kapcsolatban. 

Vastagodik a hótakaró az Antarktiszon 
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A NASA új tanulmánya szerint a tízezer évvel ezelőtt kezdődő 

folyamat, amely miatt nő a hótakaró az Antarktiszon, ellensúlyozza 

a globális felmelegedés okozta olvadást. A kutatók műholdas 

felvételek adatait elemezték. 

Az antarktiszi jégtakaró 1992 és 2001 között évente 112 milliárd 

tonnával nőtt. Ez a növekedés később lassult, 2003 és 2008 között 

évi 82 milliárd tonna volt a növekedés. 

Az új tanulmány nem vitatja azt, hogy az Antarktiszon egyre 

gyorsabban olvad a jég, mondja  Jay Zwally, a NASA Goddard Space 

Flight Center gleccserkutatója. De a kontinens keleti és belső-nyugati 

részein nagyobb a növekedés, mint a veszteség. 
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A kutatók a jégtakaró vastagságának változását a felszín 

magasságának változásával tudják megbecsülni. Ehhez műholdakat 

használnak. Ha folytatódnak a mostani trendek, akkor csak néhány 

évtizedig lesz igaz az az állítás, hogy egyelőre nő a hótakaró, húsz-

harminc év múlva már nem fog elég hó esni, hogy pótolni tudja a 

veszteséget. 

A jégkorszak vége után melegebb lett a levegő, amely több párát vitt 

a kontinens fölé, kétszer annyi havat hozva. A tízezer évvel 

kezdődött folyamat miatt egyre vastagabb lett a jégtakaró az 

Antarktiszon, évi 1,7 centiméterrel növelve a jég vastagságát. De ez 

csak a keleti részekre igaz, a nyugati részen nagyobb az olvadás. 

Összességében azonban az Antarktisz egyelőre nem emeli a 

tengerszintet, inkább elvesz belőle, Zwally számításai szerint 0,23 

millimétert évente. A rossz hír, hogy a tengerszint évi 0,27 

millimétert nő és ha nem az Antarktisz miatt, akkor máshol kell 

keresni az okot. 

Hatalmas ősi folyamrendszer nyomaira 

bukkantak a Szahara alatt 
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Bár a Szahara számunkra a Föld egyik legszárazabb övezeteként 

ismert, a ma sivatagos Észak-Afrika valaha nedves, fajokban gazdag 

terület volt — ahogy arról az ősi szaharai sziklarajzok is tanúskodnak. 

A vízilovak és zsiráfok alakjait nem véletlenül vésték fel errefelé, 

ahogy arról is maradtak nyomok, hogy egykor itt nagy szarvasmarha-, 

birka- és kecskenyájak legelésztek. Egy új felfedezés most 

felderítette, hogy milyen vízrendszerek táplálták ezt a gazdag hajdani 

ökoszisztémát. 

 

A Nature Communications-ben megjelent tanulmány szerzőinek egy, 

a Szahara belsejéből Nyugat felé tartó, és az Atlanti-óceánba ömlő 

folyamrendszert sikerült ezúttal rekonstruálni. Az a lehetőség, hogy 

a Szahara helyén hajdanán jelentős folyók folytak keresztül, már egy 

évtizeddel ezelőtt felmerült, de idáig nem volt erre a hipotézisre 

közvetlen bizonyíték. Korábban a mauritániai partoknál, a 

kontinentális talapzaton lévő mély, kanyonszerű vízalatti völgyek, 

illetve a finom folyami üledék utalt régi nagy folyókra, de most más 

módszerekkel sokkal pontosabb képet sikerült alkotni a térség 

hidrográfiájáról. 

A francia kutatók műholdas képalkotó radar 

segítségével, mikrohullámokkal néztek le néhány méterrel a sivatag 

homokborította felszíne alá, és bukkantak az ősi folyóágyakra. Ezek 

elhelyezkedése pontosan illeszkedik a partmenti kanyonokhoz is.  

A Tamanrasettnek keresztelt hajdani folyamrendszer annyira jelentős 

volt, hogy vízgyűjtő medencéjének mérete alapján ma a világ 12. 

legnagyobbja lenne. A feltételezések szerint Afrika nedves 

periódusaiban szállított vizet az Atlanti-óceánba, az utolsó ilyen 

időszak úgy 5000 évvel ezelőtt fejeződött be. A tanulmány arról is 

képet ad, hogy mennyire gyors hatásai lehetnek a klímaváltozásnak: 

alig néhány ezer év alatt annyira átformálhatja a tájat, hogy a 

felszínen nyoma sem marad még egy ennyire nagy folyamnak sem. 
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