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Depresszió ellen szedjünk bélbaktériumot? 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2016.04.10. origo.hu 

Szervezetünkben számos olyan folyamat zajlik, amelyet még nem teljesen 

ért a tudomány. Ezek egyike a bélrendszerben élő baktériumok hatása. 

Tudta ön, hogy a bélflóráján múlhat, hogy visszamegy megnézni, kihúzta-

e a vasalót? 

Az emberiség évezredeken át rettegett a szabad szemmel láthatatlan 

kórokozóktól, ám az utóbbi évtizedekben egyre több baktériumról derül ki, 
hogy egészségünk szempontjából kulcsfontosságúak. 

 A bélflóránkat alkotó baktériumok kiemelkedő teljesítményre képesek: nem 

csupán az emésztőrendszerünk, s így egész szervezetünk egészségének 
fenntartásában, illetve a tápanyagok megfelelő felszívódásában játszanak közre, 

hanem – a feltevések szerint – elménk működésének befolyásolására is 

képesek.   

 

Salmonella baktérium mikroszkóp alatt Forrás: Origo 

A közelmúlt tudományos kutatásai nyomán egyre többen állítják, hogy 

bélflóránk "gondozása" vezethet lelki egyensúlyunk visszanyeréséhez is. Az 
eredményekből a Science Newstudományos folyóirat készített összeállítást.  

Tényleg az vagy, amit megeszel 

Laboratóriumi tesztek során sikerült már szorongó egeret merésszé, 
visszahúzódó egeret kalandkeresővé tenni, pusztán a bélrendszerükben élő 

https://www.sciencenews.org/article/microbes-can-play-games-mind?utm_term=0_a4c415a67f-8cc2783ed7-104566641&utm_content=buffer9d4ee&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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baktériumok arányának megváltoztatásával. Sőt: amikor depressziós 
emberekből származó baktériumokat juttattak patkányokba, a rágcsálók maguk 

is a depressziósak lettek. 

 

Érdekes összefüggést fedeztek fel a bélflóra, és a depresszió között

 Forrás: AFP 

Humánkísérletekből az szűrhető le, hogy bizonyos baktériumok fogyasztása 

után módosul az agyi aktivitás mértéke és enyhül a szorongás. 

Mivel a bélflóra ugyanazon kémiai anyagok révén kommunikál, mint agyunk, 
a fenti kísérleteknek logikus alapjuk van, olvasható az összeállításban. 

 

Jó bélbaktériumok, laktobacilusok Forrás: Flickr/Shoko Muraguchi 

A tudományos beszámolók szerint az optimális összetételű bélflóra nemcsak a 
kedély javítására képes, hanem az olyan mentális zavarok kezelésére, mint a 

szorongás vagy a depresszió. 

A nem megfelelő baktériumok viszont ronthatják a szellemi állapotot. 

Mai racionális világunk ódzkodik egy ilyen állítás elfogadásától. Pedig nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a baktériumok régebb óta velünk (bennünk) 

élnek, mint ahogy emberré váltunk volna. 
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bélbaktérium, baktériumtenyészet egy német laboratóriumban Forrás: 

AFP/Klaus Rose 

A humán és a bakteriális sejtek egymással kölcsönhatásban fejlődtek és 

alkalmazkodtak az évmilliók során.  S mindenki tapasztalta már, milyen 

hangulatingadozásokat okoz egy antibiotikumkúra, bakteriális fertőzés, vagy a 
megszokott étrend módosítása (például a fogyókúra) is. 

A bélflóra kommunikál az aggyal 

A szervezetünkben tenyésző baktériumok összességét a vírusokkal és 
gombákkal együtt mikrobiomnak nevezzük. A mikrobiom elválaszthatatlan 

tőlünk - mondta az összeállításban Kirsten Tillisch, a Kalifornia Egyetem 

gasztroenterológusa. "Könnyű volna azt képzelni, hogy a baktériumok 
kontrollálnak bennünket, vagy fordítva, mi ellenőrizzük őket. Valójában inkább 

egyfajta párbeszédről van szó, amely testünk és a benne élő mikrobiom között 

zajlik." 

 

A bélflóra "kommunikál" az aggyal Forrás: Wikipedia 

Nem lesz könnyű kideríteni, mi "hangzik el" ebben a párbeszédben, és miként 
lehetne a folyamát úgy befolyásolni, hogy az kedvezően hasson mentális 

állapotunkra. Hiszen még azt sem tudjuk, mi a pontos összetétele egy 

egészséges mikrobiális közösségnek, ráadásul az egyes baktériumok (és vírusok, 
gombák) mennyisége vélhetően minden ember esetében eltérő. 
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A baktériumok, velük és bennünk élnek. Kevesen gondolnak arra, hogy például 

minden egyes vendég óránként nagyjából 38 millió baktériumot  juttat a lakás 
légterébe Forrás: Wikimedia Commons 

Azt sem szabad számításon kívül hagyni, hogy a baktériumok élőlények: hiába 

juttatjuk be őket a bélrendszerbe, egyáltalán nem biztos, hogy ott meg is akarnak 
telepedni, vagy az elvárásoknak megfelelően fognak működni. 

Pro- és pre- után jön a pszichobiotikum 

2000 nyarán a kanadai Walkertonban tragikus üzemzavar következett be: a 
heves esőzések következtében a közeli szarvasmarhatelep szennyvizével 

bekerült a városi ivóvízhálózatba két veszélyes baktériumtörzs, az Escherichia 

coliés a Campylobacter, megfertőzve több mint 2300 lakost (a helyi népesség 
felét), akik közül heten életüket vesztették. Ted Dinan, az írországi Cork 

Egyetem neurobiológusa munkatársaival részt vett a walkertoni fertőzés és 
következményeinek kiértékelésében. 

 

Bélbaktérium (Escherichia coli) Forrás: AFP/SPL 

Évekkel később végzett vizsgálataik ugyanis arról adtak számot, hogy a 

walkertoniak körében megugrott a depressziósok aránya. 

A kutatók okkal feltételezték, hogy ennek okozója a 2000-ben lezajlott E. coli 

baktériumfertőzés lehet.  

Nem arról van szó, hogy valaki átmenetileg rosszkedvűvé vagy lehangolttá 
válik a betegség miatt. 
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A Walkertonban tapasztalt megugrott depressziós esetek száma, és az E. coli 
fertőzések között összefüggést találtak. A kép illusztráció Forrás: 

Photononstop/Eric Audras 

A neurobiológus azt feltételezi, hogy a korábbi egyensúlyi állapotából 
kizökkentett mikrobiom károsan hat az elmére. A depresszió kialakulásában 

egyébként más baktériumok is közrejátszhatnak a tudományos vizsgálatok 

szerint, így a szifilisz vagy a szarvasmarhákat megbetegítő brucellózis 
kórokozói is. 

 

Neisseria gonorrhoeae baktérium   Forrás: Wikimedia Commons 

A fentiek nyomán alkotta meg Dinan a pszichobiotikumszakifejezést. Tehát a 
már ismert prebiotikumok olyan élelmiszerösszetevők, amelyek táplálják a 

bélrendszerben élő, kedvező hatású baktériumokat. 

A probiotikumoknak nevezett baktériumkészítményekkel megnöveljük a 
jótékony baktériumok arányát 

a betegségek megelőzéséhez. A pszichobiotikumokkal pedig bélflóránk, azaz 

egyedi "baktériumkoktélunk" összetételét és ezáltal működését a kedélyjavítás 
érdekében fogjuk befolyásolni. 

Ennek függvényében létezik-e szabad akarat? 

A mentális állapot bakteriális befolyásolása az emberek tekintetében számos 
komoly kérdést vet föl. Már csak azért is, mert az állatkísérletek 

teszteredményei egyértelműek.  Több kísérletből is az derült ki, hogy a steril 
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környezetben szaporított, bélflóra nélküli egerek antiszociális viselkedést 
mutatnak, hajlamosak az agresszív magatartásra, gyenge az emlékezetük és a 

mozgásfejlődésük is eltér az átlagostól.  

 

A steril környezetben nevelt kísérleti egerek aszociális viselkedést mutattak

 Forrás: AFP 

Az egérkísérletek indították Dinan egyetemi kollégáját, Andrew Allen 

pszichiáter-táplálkozáskutatót arra, hogy 2015-ben egy kis csoport egészséges, 

átlag 25,5 éves férfival kísérletbe kezdjen: a 22 alanynak négy hétig napi egy 
adag, a Bifidobacterium longum 1714 törzshöz tartozó, élő baktériumokat 

tartalmazó probiotikumot kellett bevenniük, további négy hétig pedig hatóanyag 

nélküli placebót. 

 

A gyógyszerteszteknél alkalmazták először a placebo vizsgálatot Forrás: 

Origo 

Mindkét időszak előtt és után megmérték a stresszhormon (kortizol) szintjüket, 
tesztelték az emlékezőképességüket és az agyi aktivitásukat. A probiotikumos 

hónap után az alanyok stressztűrő képessége nőtt, jobb eredményeket értek el a 

vizuális memóriateszteken, és nagyobb volt az EEG-vizsgálat során mért, a 
szellemi teljesítményre utaló theta-hullám értékük, mint a placebós hónap után.  

Fertőző is lehet a depresszió 

Ha pusztán kémiai szempontból tekintjük, a bélrendszer baktériumai és az agyi 
idegsejtek egy nyelvet beszélnek: ugyanazon vegyületek révén kommunikálnak 

egymással. A mikrobiom szabályozza a hangulatunkat befolyásoló agyi 

ingerületátvivő (neurotranszmitter) anyagok, köztük a szerotonin, a 
noradrenalin és a dopamin termelését, hasznosulását. 

http://www.sfn.org/~/media/SfN/Documents/Press%20Releases/2015/Microbiome_press_packet.ashx
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A fenti kémiai hírvivő anyagok pozitív érzelmekkel és tevékenységekkel, 

köztük a szexuális aktivitással, étvággyal, alvásminőséggel kapcsolatosak.

 Forrás: Journal of Psychiatric Reasearch/Hiver't-Klokner Zsuzsanna 

A bélrendszert az aggyal a bolygóideg köti össze. A kutatóknak sikerült 

bizonyítaniuk, hogy valóban történik információáramlás: egy 2011-es kutatás 

során kísérleti egerekben ezt az idegpályát átvágták (vagotómia), ezt követően 
nem lehetett érzékelni a baktériumok hatását. 

A vagotómiát 1970-95 között gyakran alkalmazták gyomorfekély kezelésére. 

A dániai Aarhus Egyetem kutatói 2015-ben 15 ezer, vagotómián átesett személy 
utóéletét térképezték föl, s kiderült: akiknél teljesen átvágták a bolygóideget, 

azok körében az átlagnál kisebb mértékben diagnosztizálták a Parkinson-kórnak 

(reszkető bénulásnak) nevezett degeneratív idegrendszeri betegséget, míg 
részleges átvágás esetében nem volt csökkenés az esetszámban. 

 

Egy világhírű Parkinson-kóros: Muhammad Ali profi nehézsúlyú bokszoló (a 

képen jobbra) Ronald Reagan amerikai elnökkel Forrás: Origo 

A dán kutatók szerint ez bizonyítja, hogy van kapcsolat a bélrendszer és az agy 

között.  Az egyik ember mikrobiomjából vett mintát más szervezetbe át is lehet 

ültetni, és akkor módosítani fogja az új környezet működését. Ted Dinan egy 

2013-as kísérletben depressziós betegektől – saját megfogalmazása szerint – 

"melankolikus mikrobákat" tartalmazó székletmintát vett, és azt patkányok 

bélrendszerébe ültette be. 

A korábban élénk viselkedésű rágcsálók kedélyállapota hanyatlásnak indult, 

http://www.pnas.org/content/108/38/16050.abstract
http://www.pnas.org/content/108/38/16050.abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.24448/abstract
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az állatok depresszió és szorongás jeleit kezdték mutatni. A nem depressziós 
emberektől vett székletminta nem okozott eltérést a kontrollcsoport 

patkányaiban. (A kezelésről írtunk korábban itt.)  

 

A kísérletek szerint a depresszió bizonyos esetekben fertőző lehet Forrás: 

AFP/Photononstop/Xavier Richer 

A fenti kísérlet azt veti fel, hogy a depresszió – és esetleg más mentális zavar – 

bizonyos értelemben fertőző lehet. Ennek kiderítése azért is fontos, mert a 

széklettranszpantáció ígéretes gyógymódja lehet egyes súlyos bélrendszeri 
megbetegedéseknek. Ám ezek alapján a mintaadókat szűrni kellene mentális 

betegségekre, figyelmeztet az ír neurobiológus. 

A kommunikáció szerencsére nem egyirányú 

Csak mert a bélflóránk képes hatni az agyműködésünkre, még nem jelenti, hogy 

a baktériumok tehetetlen áldozatai volnánk. "Sokan nem törekednek a 
változtatásra. Azt hiszik, hogy a születésükkor az édesanyjuktól kapott 

baktériumok, illetve a gyerekorvos által felírt antibiotikumok egy életre 

meghatározzák a mikrobiomjukat" - mondta Kirsten Tillisch gasztroenterológus. 
De mi is képesek vagyunk a baktériumok ténykedését befolyásolni, 

legegyszerűbben a táplálkozásunk révén. 

 

Sokan úgy gondolják, hogy a születésükkro megkapott baktériumok egy éltre át 
meghatározzák a mikrobiomjukat Forrás: Image Source 

Természetes probiotikumok, mint a joghurt vagy a kefír rendszeres 

fogyasztásával, illetve sok-sok prebiotikumot (élelmi rostot, fokhagymát, tejet, 
banánt, borsót, babot, búzát stb.) tartalmazó étrend kialakításával. 

A stressz kezelésének elsajátítása mikrobiális közösségünk alakításának másik 

módja, tanácsolta a szakember. Egérkísérletek azt bizonyítják, hogy a stressz 
különösen a korai életszakaszban okoz változásokat a mikrobiomban, és nem a 

kedvező irányba. 

http://www.origo.hu/egeszseg/20130903-remeny-a-vegtermekben-szekletatultetes-clostridium-difficile-belbakterium.html
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Az egérkísérletek azt bizonyítják, hogy főleg a fiatalkori depresszió okozhat 
változást a mikrobiomban Forrás: Science Photo Library/National 

Cancer Institute 

Tillisch egy még nem publikált kutatása a meditáció hatását vizsgálja 
bélrendszeri fájdalom és diszkomfortérzés esetén. Az amerikai 

gasztroenterológus szerint gyakorlott személyek képesek lehetnek elméjük 

erejével befolyásolni a mikrobiomjukat. 

Én nincs, hanem csak mi vagyunk 

Ha az előbbi vizsgálat beigazolódik, akkor nem érdemes azon aggódni, hogy ki 

az úr, mondta Seth Bordenstein, a Vanderbilt Egyetem evolúciós biológusa egy 
2015-ben megjelenttanulmányában.   

Eszerint túl kell lépnünk az "én" fogalmán, és inkább "mi"-ről kellene 
beszélnünk – személyünk tehát a szervezetünk és a hozzá kötődő 

mikrobaközösségek együttese, egy új fogalommal: a holobionta.  

 

Mikrobaközösség Forrás: Wikimedia Commons 

Így érvényesül a hologenom-szemléletű evolúciós felfogás, amelynek 
alaptézise, hogy a gazda genetikai állománya (genomja) társulhat a vele (rajta 

és benne) szimbiózisban élő mikroorganizmusok genomjával, együtt holo- azaz 

teljes genomot alkotva. 

A természetes kiválasztódás alanya pedig immár nem az egyedi szervezet, 

hanem a holobionta. De ez hasznosabb is lehet, mondják az elmélet szószólói, 

mert a hologenom gyorsabb változásra képes, mint önmagában a gazda genomja, 
így fokozza az alkalmazkodási képességet.  

Persze a klasszikus evolúcióelmélet feltételeinek csak akkor fog megfelelni a 

2007 óta terjedő elképzelés, ha sikerül bizonyítani, hogy a hologenom 

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002226%20
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hologenom-szeml%C3%A9let%C5%B1_evol%C3%BAci%C3%B3
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generációról generációra örökíthető. Az viszont már túlmutat az jelenlegi 
kutatásokon. 

A szélütésért és az elbutulásért felelős 

géncsoportot fedeztek fel 

ORIGO 2016.04.08.  

Amerikai kutatók egy új géncsoportot fedeztek fel, amelynek tagjai 

felelősek lehetnek a két leggyakrabban előforduló és legsúlyosabb 

következményekkel járó neurológiai kórképért, a stroke-ért és az 

elbutulásért. 

A stroke a halálozás és a rokkantság világszerte vezető neurológiai oka. Stroke-

nak (vagy magyarul szélütésnek, gutaütésnek, agyi érkatasztrófának) nevezzük 

az agy vérellátási zavara miatt kialakuló működési zavart. 

Alvadási zavarokat okozó gének 

Két formája ismert: az egyik az agyi infarktus, a másik az agyvérzés. Az esetek 

80 százaléka agyi infarktus, amikor is egy vérrög elzárja az érpályát, és egyes 
agyterületek emiatt nem jutnak oxigénhez. Agyvérzés esetén egy ér elpattan, a 

vér kilép az érpályából, és ily módon roncsolja az agyállományt. 

 

(Illusztráció) Forrás: AFP 

Korábbi tanulmányok elsősorban azokra a génekre összpontosítottak, amelyek 
a vérlemezkék funkcióját és az alvadási folyamatot befolyásolják. Ezeknek az 

agyi infarktusban lehet szerepük. 

A Bostoni Egyetem orvosi fakultásának (Boston Medical Center) kutatói új 

stroke-gének után kutattak. Sikerült meghatározniuk egy új gént (FOXF2), 

amely növeli az agyi kiserek betegsége okozta stroke kockázatát. 

Veszélyes az agyi kiserek megbetegedése 

http://www.origo.hu/egeszseg/20160325-stroke-szelutes-agyverzes-egeszseg-tulelok-kutatas-terapia.html
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„Kutatásunk meghatározott egy olyan gént, amely az agyi infarktus egyik 
típusát, a kiserek okozta stroke-ot befolyásolja, és több olyan génre is 

gyanakszunk, amelyek a stroke mindkét típusában szerepet játszhatnak” – 

mondta Sudha Seshadri, aLancet Neurology folyóiratban megjelent cikk egyik 
szerzője. „A kiserek megbetegedési mechanizmusának feltárása 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy terápiás és megelőzési stratégiákat dolgozzunk ki 

a stroke e jelentős okozójára.” 

 

(Illusztráció) Forrás: Phanie/BURGER/PHANIE/Burger 

A szerzők szerint a kiserek megbetegedése nemcsak a stroke okozója, hanem 

egyúttal az időskori elbutulás (demencia) egyik fő kockázati tényezője. Ezért a 

kutatási eredmények hozzájárulhatnak nemcsak a stroke, de talán az Alzheimer-
kór és más demenciák kezeléséhez és megelőzéséhez is. 

A vegetáriánus étrend veszélyes lehet az 

egészségre 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.04.15. origo.hu 

Egy Cornell Egyetem kutatói által jegyzett tanulmány arra a 

következtetésre jutott, hogy a generációkon át vegetáriánus diétát folytató 

populációkban, mint például az indiai, olyan genetikai változások mentek 

végbe, amelyek jelentősen megnövelték a rák, valamint a szív- és 

érrendszeri betegségek kockázatát. 

Étrendi őrületek vetélkedése 

„Az vagy, amit megeszel” – mondja az utca bölcsessége. Valóban, a szakmában 

is sokan vélik úgy, hogy a táplálkozás az egészség egyik legfőbb sarokköve. 

Thomas McKeown és Geoffrey Rose amerikai orvosprofesszorok dobták be a 
témát a köztudatba, egyből paradigmaváltást is okozván ezzel az orvoslásban: 

a ’80-as évektől kezdve a betegségek legfőbb okaként a helytelen táplálkozást 

jelölték meg. 

Az új tudomány hatására különféle étrendőrületek jöttek szinte a semmiből létre, 

és keltek nyomban ádáz versenyre egymással.A táplálkozás az egyik 

legvitatottabb társadalmi téma még ma is. Különféle tápanyagok kerülnek 
piedesztálra, majd a támadások kereszttüzébe és végül a süllyesztőbe, hogy 

onnan majd az egészségesség szimbólumaként emelkedhessenek fel újra. 

Először a zsírokat, majd később a vörös és feldolgozott húsokat, valamint a 
keményítőt illették a bűnösség vádjával. 

http://www.thelancet.com/journals/laneur/issue/current
http://www.168ora.hu/itthon/husban-betegseg-140145.html
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(Illusztráció) Forrás: Wikimedia Commons 

Továbbá, ritka, vagy legalábbis nem az egész populációt érintő allergiát (glutén) 
vagy intoleranciát (laktóz) okozó táplálékmolekulákat neveznek ki általános 

problémának, amikhez néha nem létező betegségeket is kreálnak (a lyukasbél-

szindróma valószínűleg ilyen). A piac követi a vásárlói preferenciákat, és ontja 
a különféle tartalmú vagy valamitől mentes termékeket. 

A generációkon át folytatott vegetáriánus étrend veszélyei 

A Cornell Egyetem kutatói egy nemrég megjelent közleményükben a 
vegetáriánus étrendet vették górcső alá, és az eredményeik alapján azt a 

meglepő megállapítást tették, hogy a generációkon keresztül folytatott 

vegetáriánus étrend jelentősen növeli a rák, valamint a szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásának esélyét. 

Ennek okát pedig abban jelölték meg, hogy a hosszú láncú többszörösen 

telítetlen zsírsavak (LCPUFA) anyagcseréjében szerepet játszó zsírsav-

deszaturáz (FADS2) gén olyan variánsa terjedt el Indiában, amelynek 
fehérjeterméke hatékonyabban szintetizálja ezeket a zsírsavmolekulákat. Ez a 

variáns [I: inszerciós (beépüléses)] 22 nukleotiddal hosszabb, mint a másik allél 

[D: deléciós (kieséses)]. 

 

Illusztráció Forrás: AFP 

A kutatók azt találták, hogy az indiai populációban az I 

variánshomozigóta formája (I/I) 68%-ban fordul elő, míg ez az arány csupán 18% 

az amerikaiak között. A korábban közölt 1000 Genom Projekt adatai hasonló 
eloszlást mutattak: az I/I genotípus előfordulási aránya Dél-Ázsiában 70%, míg 

Európában mindössze 17%. 

Mi, emberek diploid szervezetek vagyunk, ami annyit tesz, hogy a legtöbb 
génből két kópiával (alléllal) rendelkezünk, az egyiket az anyánktól, a másikat 

pedig az apánktól kaptuk örökül. 

Az évszázadok óta folytatott vegetáriánus életmód tehát jelentős mértékben 
megváltoztatta az indiai populáció genetikai összetételét: megnövelte az I allél 

arányát a rövidebb D allél rovására. 

Gyulladásos folyamatok megnövelhetik több betegség kockázatát 

http://24.hu/tudomany/2014/02/15/valoban-artalmas-a-gluten/
http://mbe.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/09/molbev.msw049
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Homozig%C3%B3ta
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No de, mi ezzel a baj? Az, hogy a FADS2 gén I alléljának enzimterméke a D 
variáns által kódolthoz képest hatékonyabban katalizálja az arachidonsav 

képződését. A cornelli kutatók adatai szerint a vér arachidonsavszintje 8%-al 

magasabb az I/I egyedeknél a D/D homozigótákhoz képest. Továbbá, az I/I és 
D/D homozigóta egyedek között a termék (arachidonsav) és a kiindulási anyag 

(linolsav) különbsége 31%-ban eltér az előző javára, de még az I/D 

heterozigóták is 13%-al magasabb értéket mutattak a D/D-knél. 

A magasabb arachidonsavszinttel az a probléma, hogy elősegíti a vérlemezkék 

összecsapódását, illetve gyulladásos folyamatokat indukálhat, megnövelve 

ezáltal a rák, valamint a szív-és érrendszeri betegségek kockázatát – zárul 
ekként az érvek logikai köre. Az I variáns által kódolt enzim ráadásul gátolja az 

omaga-3 zsírsavak képződését is, még jobban kibillentve ezáltal omega-

3/omega-6 zsírsavak közötti már így is megbomlott egyensúlyt. 

 

(Illusztráció) Forrás: AFP/Maurizio Gambarini 

Összefoglalva, amit nyert az I variánssal a vegetáriánus szervezet a réven (a 

húshiány miatt alacsony LCPUFA zsírsavszint megemelkedése), azt részben 

elveszítette a vámon (káros mértékűre növekedett arachidonsavszint). 

Az LCPUFA-k legismertebb képviselői az omega-3 és omega-6 zsírsavak. E 
molekulák szerepet játszanak a hormonszerű hatással rendelkező 

prosztaglandinok szintézisében és ezek vérben való koncentrációjának 

szabályozásában. A prosztaglandinok egy omega-6 zsírsavból, az 
archidonsavból keletkeznek, ez utóbbi molekula előanyaga pedig egy másik 

omega-6 zsírsav, a linolsav. A prosztaglandinok fő funkciója a gyulladásos 

folyamatok közvetítése és ezen keresztül a szív- és érrendszer, valamint az ideg- 

és az immunrendszer működésének szabályozása. Ha a zsírsavak nincsenek 

egyensúlyban (alacsony az omega-3/omega-6 arány), az sejtkárosodáshoz és 

krónikus betegségek kialakulásához vezethet. Az emberi szervezet az LCPUFA 
zsírsavakhoz kétféle úton juthat hozzá: állati táplálékból vagy a FADS2 enzim 

segítségével saját maga szintetizálja őket kevésbé telítetlen növényi olajokból 

úgy, hogy a zsírsavlánc bizonyos szénatomjai között kettős kötéseket létesít. 
Tehát, a vegetáriánusok elsősorban, a vegánok pedig kizárólag saját szintézissel 

állítják elő ezeket az anyagokat. 

Európai veszélyeztetettek 

Mi ebből a tanulság az európai emberek számára? Egyrészt az, hogy – habár 

alacsonyabb arányban – közöttünk is élnek a FADS2génre nézve I/I és I/D 

genotípusú egyének, akik vegetáriánus életmód esetén veszélyeztetettebbek a 
fent említett kórokat illetően. 

A másik tanulság pedig, hogy a természetes szelekció nem ok nélkül változtatta 

meg az indiai népesség genetikai állományát, a húsevés részleges vagy teljes 
elhagyása biológiailag nem kedvező, mivel – paleósok is figyeljenek – 

szervezetünk a vegyes táplálkozáshoz adaptálódott az evolúció során. 
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Illusztráció Forrás: Wikimedia Commons 

A dilemma a vegetáriánusok számára tehát az, hogy ha I/I vagy I/D genotípussal 
rendelkeznek, akkor veszélyeztetettek lesznek az említett betegségekre; ha 

pedig D/D genotípusúak, akkor nem eléggé hatékony a hosszú láncú telítetlen 

zsírsavaik szintézise. 

Ez utóbbi is káros lehet az egészségre, hiszen a tények azt mutatják, hogy az 

állati táplálék hiánya csökkentette a D variánsok túlélési esélyeit, ezért lett 

alacsonyabb a gyakoriságuk Indiában az amerikai és európai előfordulási 
arányokhoz képest. 

Együnk olívaolajat, és gondoljuk át újra a halat 

Ha a hús semmiképpen nem jöhet számításba - mert például tiszteljük az állati 
életet -, akkor a cornelli tanulmány azt üzeni, hogy olyan növényi olajokat kell 

fogyasztani, amelyek kevés omega-6 linolsavat tartalmaznak, mint például az 

olívaolaj.Lehet, nem véletlen, hogy több közlemény is a mediterrán étrend 
egészségességét mutatta ki? 

 

Forrás: Wikimedia Commons 

Együnk tehát sok omega-3 zsírsavat tartalmazó halat és diót, a posztmodern 

ipari társadalmakban ugyanis megborult a kívánatos omega-3/omega-6 zsírsav 

arány elsősorban a halfogyasztás visszaszorulása miatt, vélik így számosan. 

A növényvédő szerekkel is számolni kell 

Több tanulmány szerint a vegetáriánus férfiak rizikótényezője még a sterilitás, 

amit a nagyobb mennyiségben bevitt növényvédő szerek okoznak. 

A vegetáriánusok további problémákkal is gyakran néznek szembe: a kalcium, 

a vas, a D- és a B12-vitaminok, valamint a csontok ásványianyag-tartalmának 

hiányával. Kisebb viszont az esélyük bélrendszeri daganatokra, az elhízásra, a 
cukorbetegségre és szélütésre. Tegyük azért e listákhoz hozzá, hogy a „pro” 

evidenciák mellett a felsoroltak szinte mindegyikére találhatóak „kontra” 

adatok és érvek is a szakirodalomban. 

http://www.telegraph.co.uk/men/active/mens-health/11172519/Vegetarians-have-much-lower-sperm-counts.html
http://www.health.harvard.edu/blog/vegetarian-diet-linked-to-lower-colon-cancer-risk-201503117785
http://ajcn.nutrition.org/content/81/6/1267.full
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Forrás: Wikimedia Commons 

A táplálkozástudomány ma még a gyermekcipőjét is csak próbálgatja. A 
rendszerszemléletű molekuláris biológia azonban exponenciális fejlődési 

nyomvonalat mutat, ezért lehetséges, hogy hamarosan érdemben is lehet majd 

nyilatkozni a táplálkozás és egészség viszonyát illető kérdésekben. Addig is 

érdemes a szélsőségektől tartózkodni, nem csak a táplálkozás terén. 

(A szerző tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója) 

Tényleg csak az agyunk 10 százalékát használjuk? 

ORIGO 2016.04.20. 11. 

Nem tudni pontosan, honnan ered az a városi legenda, hogy csupán agyunk 

tíz százalékát használjuk - annyi viszont biztos, hogy alig van 

igazságtartalma. A valóság az, hogy általában teljesen kihasználjuk az 

agyunkat, csak éppen mindig más részét. 

Az agykontroll egyik alaptézise, hogy valójában csak agyunk tíz százalékát 
használjuk, ezért olyan kiaknázatlan lehetőségek rejlenek benne, amit az 

agykontroll módszerével elő lehet hívni, és ki lehet használni.A maradék 90 
százalék rengeteg mindenre jó:javítja a koncentrációt, enyhíti a fájdalmat, 

legyőzi a stresszt, segít a könnyebb döntéshozatalban, és a beleérző képességet 

is felerősíti. Szép volna, ha igaz volna - csakhogy a tudomány tisztában van vele, 
hogy valójában az egész agyunkat használjuk, csak nem folyamatosan.  

 

Valójában az agy 100 százalékát használjuk Forrás: AFP 

A Scientific American a baltimore-i Johns Hopkins Orvosi Iskola kutatóját, 

Barry Gordont idézi, aki a portálnak elmondta, hogy a mítosz annyira 

elrugaszkodott a valóságtól, hogy az már nevetséges. Nem csoda, hogy 

ilyesfajta történeteket kötünk az agyunkhoz - a működése annyira komplex, 
hogy még a kutatóknak is nehéz megérteniük, pontosan mi történik benne. Azt 

azonban ők is kijelentik, hogyvalóban akad olyan időszak, amikor csak a tíz 

http://www.agykontroll.hu/mi-az-agykontroll-es-mire-jo
http://www.scientificamerican.com/article/do-people-only-use-10-percent-of-their-brains/
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százalékát használjuk az agyi kapacitásunknak- ez azonban csak akkor van, ha 
fekszünk, és maximum gondolkodunk, semmi mást nem csinálunk.  

Normál esetben különböző tevékenységekhez az agy különböző részeit 

használjuk. Vannak olyan területek, amelyek mindig aktívak: ilyen például a 
kisagy, ami az egyensúlyért vagy az olyan feltétlen, ösztönös reflexekért felel, 

mint a légzés szabályozása. Az agy által felhasznált energia (ami az egész test 

energiájának majdnem 20 százalékát lefedi) arra megy el, hogy a neuronok 

milliói hatékonyan kommunikáljanak egymással.   

 

Az agykontroll alaptézise ezzel meg is dől Forrás: AFP/Photononstop 

A kutatók képalkotó technológia segítségével feltérképezték, hogy az agyunk 

nagy része egész nap aktív - bár nem mindig ugyanazok a területek, de ha egy 

24 órás periódust vizsgálnánk, kimutatható volna, hogyennyi idő alatt az agy 

száz százalékát megmozgatjuk.Így valóban kacsa, hogy mindössze tíz 
százalékát használjuk ki - sajnos az agykontrollnak is más magyarázatot kell 

keresnie. 

A hosszú láb növeli a rák kockázatát 

ORIGO 2016.04.20.  

A különféle ráktípusok kockázati tényezői között sok minden szerepelt már 

eddig a dohányzástól a sok vörös hús fogyasztásáig. A mostani bejelentés 

azonban teljesen meghökkentő. Amerikai kutatók azt állítják, hogy a 

vastag- és végbélrák gyakoribb azoknál, akiknek hosszabb a lábuk. 

A rövidebb lábú emberekkel összehasonlítva, a hosszabb lábúaknál 42 

százalékkal nagyobb a vastag- és végbélrák kialakulásának esélye egy új 
tanulmány szerint, amelyet kedden mutattak be az Amerikai Rákkutató 

Társaság éves gyűlésén. 

Magasabb embereknél nagyobb a kockázat 

Már korábbi tanulmányok is utaltak arra, hogy a magasabb embereknél 

általában nagyobb valószínűséggel alakul ki vastag- és végbélrák, mondta 

Guillaume Onyeaghala, a Minnesotai Egyetem végzett epidemiológus 
hallgatója, a tanulmány vezető szerzője. 

A kutatóknak két elképzelésük van arra, hogy mi magyarázza a magasság és a 

rákkockázat közti kapcsolatot, mondta Onyeaghala a Live Science magazinnak. 

Az egyik elképzelés szerint azért nagyobb a gyakoriság, mivel a magasabb 

embereknek hosszabb a vastagbelük (és ezért nagyobb a felület, ahol a bélrák 

kialakulhat). A másik hipotézis szerint a növekedési hormonok megnövekedett 
szintje – ami főként a láb hosszát befolyásolja – egyúttal a vastag- és végbélrák 

kialakulásának egyik hajtóereje. 

http://www.livescience.com/54472-longer-legs-linked-to-colon-cancer-risk.html
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Az egyik elképzelés szerint azért nagyobb a rák kialakulásának kockázata, mert 

a magasabb embereknek hosszabb a vastagbelük (vastagbélrák illusztrációja)

 Forrás: SPL 

Az 1-es inzulinszerű növekedési faktor nevű hormon szintje emelkedett a 
pubertás folyamán, és erről korábban már kimutatták, hogy nagy 

koncentrációban a vastag- és végbélrák egyik kockázati tényezője, áll a 

tanulmányban. 

Csak a lábhossz számít 

A kutatók egy korábbi, ateroszklerózist („érelmeszesedés”) feltérképező 

vizsgálatban részt vevő több mint 14 500 ember adatait használták fel a 
tanulmányukhoz. Az új tanulmány a résztvevők magasságának három 

összetevőjét vizsgálták: teljes testmagasság, torzó magassága és láb hossza. A 

kutatók ez után megnézték, hogy hány résztvevőnél alakult ki vastag- és 
végbélrák a majdnem 20 éves követési időszak alatt. 

A résztvevőket csupán a láb hosszúsága kötötte össze a végbélrák kialakulási 
kockázatát tekintve. A kutatók nem találtak összefüggést sem a teljes 

testmagasság, sem a torzó magassága és a rákkockázat között, mondta 

Onyeaghala. 

 

Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Carsten Rehder 

Nőknél nincs eltérés a kockázatban 

Mivel a nem kapcsolatban áll a magassággal, a kutatók a férfiakat és nőket külön 

is megvizsgálták. Az eredmények azt mutatták, hogy a leghosszabb lábú 

férfiaknál (az átlagos hossz 90 centiméter) 91 százalékkal nagyobb volt a rák 

kialakulásának kockázata, mint a legrövidebb lábúaknál (átlagos hossz 79 

centiméter). A nőknél nem találtak statisztikailag jelentős eltérést a kockázatban. 

Mivel a lábhossz sokkal kifejezettebben kapcsolódott a vastag- és végbélrák 

kockázatához, mint az ülő magasság vagy a teljes magasság, ezért az 
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eredmények azt a hipotézist támasztják alá, hogy a lábcsontok növekedését 
serkentő növekedési faktorok a betegség kockázati tényezői, mondta 

Onyeaghala.  

Harminc éve rajzottak ki a halál hangtalan 

sugarai 

ELTER TAMÁS VÖRÖS SZABOLCS 2016.04.25. origo.hu 

1986. április 26-a verőfényes szép tavaszi napként virradt fel a késő kádári 

Magyarországra. Az ország a kellemesnek ígérkező hétvégére készült. 

Senki sem sejthette, hogy légvonalban pár száz kilométerrel keletre, a 

csernobili atomerőmű 4. blokkja felett terpeszkedő vészjósló füstfelhő 

radioaktív halálfejként készül betakarni fél Európát. A valós eseményekről 

egy, az Origo birtokába jutott korabeli titkos dokumentum alapján 

számolunk be a katasztrófa 30. évfordulóján. 

Hamar megtört a dermedt elvtársi csend 

Április 27-én Svédország légterében radioaktív felhőt azonosítottak a műszeres 
mérések, amely délkelet felől, a Szovjetunió irányából érkezett az ország fölé.  

Ez volt az első, a nyugati közvéleményt elért hír a csernobili katasztrófáról.  

Idehaza az akkor még szigorúan bizalmasan kezelt mérési információk a 
Központi Fizikai Kutatóintézethez (KFKI) futottak be először.  

 

A robbanás után először azt hitték, hogy nem szabadult ki radioaktív sugárzás, 
a mérőműszerek meghibásodása miatt. Valójában a megengedettnél 

húszezerszer nagyobb volt a dózis az erőmű területén Forrás: RIA 

Novosti/Kosztyin Igor 

Az ukrajnai atomkatasztrófa másnapján a KFKI néhány ezzel megbízott 

munkatársa – nyilván felsőbb utasításra – utcai telefonfülkékből felhívott 

néhány budapesti és vidéki, megyeszékhelyeken működő óvodát, illetve 
bölcsődét, azt tanácsolva az intézményvezetőknek, hogy a „rendkívül erős 

napsugárzás miatt” átmenetileg mellőzzék a szabadtéri foglalkozásokat. 
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Csernobil elnéptelenedett környéke az atomkatasztrófa után Forrás: RIA 

Novosti/Kosztyin Igor 

Az 1990 előtti időkben az állampárt számára kényelmetlen ügyeket jellemző 

titkolózás és elhallgatás miatt különösen fejlett volt a „sorok közti olvasás” 

képessége.  

Ennek tudható be, hogy a suttogó propaganda is a KFKI által riasztott 

óvodákból indult ki.  

Mindenki sejtette, hogy az „erős napsugárzásnál” valami jóval komolyabb 
dolog történt. 

Fejmosást kapott a hírt először közlő újságíró 

1986. április 28-án hétfőn – két nappal a tragikus csernobili reaktorrobbanás 
után – Bedő Iván volt a Magyar Rádió ügyeletes turnusvezetője. Mint az 

Origónak elmondta, az 1980-as évek második felében a Magyar Rádió 
hírszerkesztősége relatíve már szabad, önálló műhelynek számított. Óránként 

mentek ki a friss hírek – a felettes szervek, a Minisztertanács Tájékoztatási 

Hivatala, illetve a pártközpont illetékesei – ezért legfeljebb utólag ellenőriztek 
egy-egy kényesebbnek talált hírt. 

 

Máig nincsenek pontos adatok arra nézve, hány emberhalálért felel a csernobili 

katasztrófa  Forrás: RIA Novosti/RIA Novosti/Vlagyimir Vjatkin 

A Kádár-korszak utolsó éveiben jelentősen enyhébbé vált a sajtóellenőrzés a 

megelőző évtizedek nemegyszer szigorú cenzúrájához képest. Bedő Iván 

visszaemlékezése szerint a rádiófigyelő szolgálattól – amely a külföldi adókat, 
köztük a Szabad Európa, az Amerika Hangja, a BBC, valamint Moszkva adásait 

szemlézte – délután futott be az első jelentés a Szovjetunióban történt 

reaktorbalesetről.  

A hír forrása a BBC volt. Az „egy forrás nem forrás" szakmai alapelvéből 

kiindulva a turnusvezető – aki ügyeleti idejében az adás első számú felelőse volt 

– szükségesnek tartotta a hír megerősítését. Tudni kell, hogy akkoriban a 
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Magyar Távirati Iroda (MTI), a hivatalos központi hírforrás, kétfajta 
megjelöléssel továbbította a kényesnek minősített híreket.  

 

A csernobili atomerőmű központi vezérlőterme Forrás: RIA 

Novosti/©2008 RIA Novosti, all rights reserved/Ria Novosti 

 A „szerkesztőség számára” címzéssel ellátott híreket fel lehetett használni, de 
csak fokozott óvatossággal.  

A „szigorúan a szerkesztőség számára” megjelöléssel továbbított híranyag nem 

volt publikus.  

Mivel a BBC minden híradásában bemondta az atomkatasztrófáról szóló hírt, 

Bedő Iván úgy döntött, hogy a 21 órás napi hírösszefoglalóba kerüljön be a 

szovjet reaktorbalesetről szóló tudósítás is. Ekkor értesülhetett először az ország 
a Szovjetunióban történt veszélyes nukleáris katasztrófáról. A csernobili 

robbanás a 23 órás hírekben, sőt a másnap reggel hat órakor sugárzott 

hírblokkban is adásban maradt.  

 

A sugárszennyeződés 1986. április 26. utáni terjedését ábrázoló térkép

 Forrás: AFP/Stf 

Ezután azonban felsőbb helyről letiltották a Csernobillal kapcsolatos hírek 
közvetítését.  
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Bedő Iván máig nem tudja pontosan, hogy honnan szólt le az „illetékes elvtárs”, 
de kizárásos alapon vagy a pártközpontból, vagy a tájékoztatási hivatalból 

állíthatták le a szovjet atomkatasztrófáról szóló hírek további közlését.  

 

Egyesek tudni vélik, hogy a katasztrófa utáni napokban a Mihail Szergejevics 

Gorbacsovval ellenséges hadiipari lobbi szándékosan tartotta vissza a 
pártvezetés előtt is a csernobili katasztrófa tényleges mértékéről szóló 

információkat Forrás: AFP 

Mivel az MTI előző nap 23 órakor „szigorúan a szerkesztőségnek” minősítéssel 
ellátva továbbította a hírt, a rádiós turnusvezető fejmosást kapott, mivel ennek 

ellenére sem intézkedett a hír további beolvasásának azonnali leállításáról.  

Nem tört ki pánik, de mindenki ideges volt 

A nemzetközi hírügynökségek egyre több részlettel szolgáló közleményei, 

valamint a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja magyar nyelvű adásai 

miatt a központilag elrendelt agyonhallgatás nem tartott sokáig.  

A szocialista táborban a hivatalos szervek szovjet nyomásra először mindenütt 

mély hallgatásba burkolóztak, majd néhány nappal a katasztrófa után, amikor 

az elhallgatás tarthatatlanná vált, igyekeztek a végtelenségig elbagatellizálni a 
csernobili atombalesetet. A központilag irányított híradásokban először azt 

hangoztatták, hogy a szovjet katasztrófaelhárítás teljesen ura a helyzetnek (nem 

volt az), majd pedig megalapozatlan pánikkeltésnek minősítették a nyugati 
hírközlő szervek tudósításait.  

 

A felrobbant reaktorblokk 1986. május 14-én. A mentési munkálatokban részt 

vevők közül sokan halálos dózisú sugárzást szenvedtek el Forrás: 

Szputnyik 

Idehaza a Sugárbiológiai Intézet akkori igazgatója volt az első szakember, aki 

az MTV híradójában nyilvánosan értékelte a csernobili reaktorbaleset 

következményeit, kifejtve, hogy Magyarországon nem alakult ki vészhelyzet,  

és a radioaktív sugárzás szintje jóval a biztonsági határon belül maradt.  
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Mindez azonban egyáltalán nem nyugtatta meg a lakosságot. A külföldi hírek 
hatására terjedt a suttogópropaganda; nem szabad friss zöldséget és salátát enni, 

kerülni kell a hosszú szabadban tartózkodást, és a baj sokkal nagyobb, mint 

amennyit az illetékesek beismernek.  

 

A Kádár-korszak utolsó éveiben már nem úgy működött a cenzúra, mint 

korábban Forrás: Fortepan 

A félelmeket csak fokozta, hogy például Ausztria ideiglenes behozatali tilalmat 
rendelt el a magyar zöldségekre, Romániában pedig jódtablettákat osztogattak 

az óvodákban és az iskolákban.  

Magyar kamionosok titokzatos megbetegedése 

A nyugat-európai országokban bevezetett forgalomkorlátozó rendelkezések 

miatt a Hungarocamion „rácsapott” a hirtelen megcsappant kapacitáshiányra, és 

a magyar kamionok jelentős fuvarmennyiséget bonyolítottak le a csernobili 
katasztrófát követő hetekben. 

Közülük többen is a katasztrófa helyszínének közelében haladtak el. A 
kamionsofőrök közül néhány év múlva jó néhányan rákban hunytak el.  

 

A csernobili atomerőmű látképe Forrás: RIA Novosti/Lytosha 

Noha hivatalosan soha nem ismerték el, hogy a rákos halálesetek és az ukrajnai 
fuvarok között közvetlen oksági összefüggés állt volna fenn, kétségtelen tény, 

hogy az 1986 késő tavaszán, kora nyarán Kijev környékén elhaladó magyar 

kamionosok a határértéket jelentősen túllépő sugárdózist kaphattak.  

Olyan esetről is tudni, hogy a térség felett elrepülő magyar kereskedelmi pilóta 

szenvedett el maradandó következményekkel járó sugárfertőzést.  
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A 80-as évek népszerű médiaszemélyisége, Déri János halálának hátterében is 

egyesek Csernobilt vizionálják Forrás Life.hu 

Egyesek tudni vélik, hogy az 1980-as évek népszerű televíziós személyiségei 

közül Déri János és Takács Marika tévébemondó halálos rákbetegsége is arra 

volt visszavezethető, hogy a katasztrófa időszakában utaztak a Szovjetunióba, 
és repülőgépük ugyancsak érintette a Kijev környéki légteret.  

Eddig ismeretlen dokumentum jutott az Origo birtokába 

Az Origo hozzájutott egy 1987-ben keletkezett, a hazai nukleáris 
létesítményekben dolgozóknak szánt olyan tanulmányhoz, amelyet a paksi 

atomerőmű dolgozói készítettek. A „belső felhasználású” dokumentum azért 

egyedi, mert a Szovjet Atomenergia Ügynökségnek az 1986. augusztusi NAÜ-
ülésre készített információs anyaga alapján készült,  

vagyis kiderül belőle, hogy maguk az érintettek hogyan látták a balesetet. A 
dokumentumban pedig pontról pontra rekonstruálják a balesethez vezető 

eseménysort.  

 

A halálos sugárzásról mit sem tudó tűzoltók közül kerültek ki az 

atomkatasztrófa első áldozatai Forrás: RIA Novosti/RIA Novosti/Vitalij 
Ankov 

A csernobili erőmű 4-es blokkjának 1986. április 25-re tervezett karbantartására 

való leállása előtt az egyik turbógenerátor kifutási kísérleteit tervezték be. Azt 
szerették volna megvizsgálni, hogy teljes feszültségkimaradás esetén a 

turbógenerátor forgórészének mechanikai energiájával elláthatók-e a blokk saját 

fogyasztói, amíg a dízelgenerátorok működésbe nem lépnek.  
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Az atomerőmű bejárata korabeli fotón Forrás: RIA Novosti/RIA 
Novosti/Ria Novosti 

Csakhogy a kísérlet munkaprogramja nem volt kellően előkészítve és 

egyeztetve, a biztonsági intézkedéseket csak formálisan állították össze, a 
kísérletet vezető mérnöknek hiányosak voltak az ismeretei a reaktor 

működéséről és annak biztonsági kérdéseiről. A kezelőszemélyzet sem volt 

felkészítve, nem látták előre az esetleges veszélyeket.  

Mi is történt valójában? 

A belső használatra szánt titkos dokumentum meglehetős pontossággal foglalja 

össze a csernobili katasztrófa részleteit.  

Elavult és önmagában is veszélyes technológia, szakmai hiányosságok és súlyos 
felelőtlenségek sora vezetett a világtörténelem máig legnagyobb 

reaktorbalesetéhez. Mindennél beszédesebb az ebben a formájában most először 

publikált szűkszavú kronológia.  

 

A sérült 4. reaktorblokk Forrás: AFP/Vlagyimir Repik 

A szovjet szakértők végül így rekonstruálták a történteket: 

1986. április 25., péntek 

– 01:00. A reaktor terjes terhelésen (3200 MW) üzemel, a kezelők elkezdik a 

teljesítménycsökkentést. 

– 13:05. A reaktor 1600 MW-on üzemel, a 7. turbógenerátort lekapcsolják a 
hálózatról. 
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– 14:00. Lekapcsolják a reaktor üzemzavari hűtőrendszerét, de az 
energiarendszer-diszpécser nem engedélyezi a blokk leállítását. 

Mindez azt jelentette, hogy – a kezelési utasítást megsértve – a blokk lekapcsolt 

üzemzavari hűtőrendszerekkel működött tovább. 

 

A sérült reaktorblokkra elsőként épített betonszarkofág 1986 novemberében 

Forrás: RIA Novosti/RIA Novosti/V. Csisztyakov 

– 23:10. Folytatják a reaktor teljesítményének csökkentését. A 
munkaprogramban a kísérletet 700-1000 MW teljesítményre tervezték, de mivel 

az operátor nem tudja megszüntetni az automatikus szabályozó kilengését, a 

teljesítmény 30 MW alá esik. 

1986. április 26., szombat 

– 01:00. Sikerül 200 MW-on stabilizálni a reaktort, amely a 

teljesítményváltoztatások miatt addigra „elmérgeződött”: felszaporodott az 
üzemanyagban a xenon 135-ös izotópja. 

– 01:03. Elkezdik a kísérleteket. 

– 01:07. A hat üzemelő fő keringetőszivattyúhoz hozzákapcsolnak még kettőt. 

Ezzel azt akarták elérni, hogy a négy, kifutó turbógenerátorról táplált szivattyú 

kiesésével négy további maradjon üzemben a próba után az aktív zóna hűtésére.  

A reaktoron keresztül szállított vízmennyiség-növekedés a reaktor 

paramétereinek megváltozásával járt. 

Az operátorok ezt kézi beavatkozással próbálják helyrehozni, de ez nem teljesen 
sikerül. 

 

Sugárzást mérő katonák a csernobili körzetben Forrás: RIA 

Novosti/Ankov Vitalij 
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– 01:22:30. Észlelik, hogy a reaktivitástartalék a megengedettnek kevesebb mint 
a fele, ami a reaktor haladéktalan leállítását követelné meg. Ezt a kezelők nem 

teszik meg, 200 MW-on elkezdik a kísérleteket. Bénítják az utolsó turbina 

gyorszáróinak zárására fellépő üzemzavari védelmet is. Ez további eltérés volt 
a programtól. Az volt az indítéka, hogy ha a kísérlet sikertelen lenne, akkor meg 

tudják ismételni.  

– 01:23:04. Lezárják a 8. turbógenerátor gyorszáróit.  

A turbina gőzelnyelésének megszűnése miatt a gőz nyomása lassan nőni kezdett, 

a reaktoron átmenő víz forgalma csökkent, mivel négy szivattyú a kifutó 

turbináról működött.  

Ilyenkor a reaktor érzékenyen reagál minden kis változtatásra, a teljesítmény 

növekedése a gőzfejlődésen keresztül növeli a reaktivitást, ami a teljesítmény 

további növekedésével jár.  

A kezelők látják a teljesítmény kezdetben lassú, majd egyre gyorsuló 

növekedését.  

– 01:23:40. Megnyomják a reaktor üzemzavari leállítására szolgáló gombot, 
aminek hatására a szabályzó és biztonságvédelmi rudak lefelé mozognak.  

Néhány másodperc múlva robbanások hangzanak. 

Az operátor észleli, hogy a rudak a közbenső helyzetben megállnak, ekkor 
feszültségmentesíti a hajtásaikat, hogy szabadeséssel a zónába essenek.  

 

Egy súlyos sugárfertőzést elszenvedett tűzoltó néhány nappal a katasztrófa után

 Forrás: RIA Novosti/Vjatkin Vlagyimir 

Az épületen kívül tartózkodó szemtanúk szerint két robbanás volt egymás után, 

a 4-es blokk fölött tűzijátékszerűen égő anyagok és szikrák repültek szét, 

amelyek egy része a gépház tetejére esett, és tüzet okozott.  

Elveszett a személyzetből a félelemérzet 

A birtokunkba került dokumentum táblázatba is foglalja, mi és miért 

történhetett:  
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Részlet az Origo birtokába került dokumentumból Forrás: Origo 

A feltárt hiányosságok arról tanúskodnak, hogy nem ismerték kellően a 

reaktorberendezésben végbemenő technológiai folyamatok menetét, és 

elveszett belőlük a félelemérzet. 

 

Fehérvérűségben szenvedő kisfiú Csernobil környékéről Forrás: RIA 

Novosti/Ivanov 

A reaktorberendezés tervezői pedig nem dolgoztak ki olyan biztonsági 
rendszereket, amelyek képesek lettek volna megelőzni az üzemzavart abban a 

kialakult helyzetben, amikor a legfontosabb reaktorvédelmi rendszerek nem 

éltek, és a kezelési utasítás alapvető pontjait sokszorosan megszegték, mivel a 
tervezéskor az efféle események kialakulását lehetetlennek tartották.  
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Mutáns malac Csernobil környékéről, három évvel a katasztrófa után
 Forrás: AFP/Lars Granstrand 

Az üzemzavar elsődleges oka tehát a blokk kezelői által elkövetett szabály- és 

üzemviteli előírásszegések sorozata volt. Az üzemzavar azért érhetett el 
katasztrofális méreteket, mert a kezelők tevékenysége miatt a reaktor olyan 

állapotba került, amelyben lényegesen megnőtt a teljesítménynövelő hatás. 

 

Csernobil elhagyott szellemvárossá vált – tíz évvel a katasztrófa után

 Forrás: AFP/- 

Az atomenergetika történetének eddigi legnagyobb balesete közvetlenül 30 

ember (kezelők, tűzoltók) életét követelte, 153 ezer embert telepítettek ki, 

jelentős területek szennyeződtek el, a közvetett hatások pedig más országokra 
is kiterjedtek.  

Ébredezik a természet a csernobili rémálomból 

STVORECZ ADRIÁN 2016.04.25. origo.hu 

1986. április 26-a az atomenergia békés felhasználásának sötét napja: idén 

harminc éve történt a világ legsúlyosabb atomreaktor-balesete, a csernobili 
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katasztrófa. A rengeteg áldozatot szedő baleset pontos körülményei a mai 

napig nem tisztázottak, de a természetet ért káros hatásokról sincs egységes 

tudományos álláspont. Abban mindenki egyetért, hogy a sugárzás káros 

hatással van az állatokra és az emberekre, arról viszont megoszlanak a 

vélemények, hogy milyen mértékben, és hanyatlik-e a nukleáris szennyezés 

miatt az érintett környék élővilága.  

A Vörös-erdő  

Az erős sugárzás az atomerőmű 30 kilométeres körzetében apokaliptikussá 

változtatta a tájképet. Ebben a zónában fekszik az úgynevezett Vörös-erdő, ami 

a katasztrófa egyik ikonikus helyszínévé vált. Az egykor zöldellő fenyőerdő a 
létesítménytől alig néhány száz méterre fekszik, ám az élővilág egészségét 

mutató színárnyalatok a radioaktív kihullást követő napokban eltűntek, a 

haldokló növények vörösesbarnává váltak. 

1986 nyarán a balesetet követő tisztítási műveletek során az erdő nagy részét 

(összesen 4 négyzetkilométernyi területet) eldózerolták, a kiirtott fák helyére 

1988 és 1990 között újakat ültettek. Jelenleg a Vörös-erdő a 
legsugárszennyezettebbnek számító terület a világon.  

 

A Vörös-erdő Forrás: Wikimedia Commons 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4843316.stm
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Virágzó vadvilág? 

Az elmúlt években azonban egyre-másra látnak napvilágot azok a tanulmányok 

és megfigyelések, amik arról szólnak, hogykorántsem kihalt, nukleáris sivatag 

az atomerőmű környéke. Tény, hogy közvetlenül a katasztrófa után siralmas 
képet mutatott a vadvilág állapota, és rengeteg állat a baleset után azonnal 

elpusztult. 

A beszámolók szerint azonban idővel a biológiai sokféleségemelkedésnek 
indult a régióban, ami arra vezethető vissza, hogy az emberek elhagyták a 

térséget, a vadászat, valamint számos zavaró hatás nem korlátozta többé az 

élővilág terjedését. A meglévő állatpopulációk megduplázódtak, és olyan, a 
térségbenhosszú ideje nem látott fajok jelentek meg ismét, mint az eurázsiai 

hiúz, a farkas, az európai barna medve, az európai bölény, a Przsevalszkij-ló 

vagy az uhu.  

 

Vaddisznók Csernobil környékén Forrás: Valerij Jurko 

Ezt a kedvező tendenciát támasztotta alá egy 2005-ös ENSZ-jelentés is, 
ami arról számolt be, hogy bár a sugárzás szintje többszörösen felülmúlja a 

természetes háttérsugárzásét, a vadvilág mégis újra birtokba veszi az 

atomerőmű környékét. Hozzá kell tenni, hogy a mostani sugárzási szint már 
kisebb, mint a baleset idején volt. A cézium-137 felezési ideje például 30 év, 

tehát ennek a radioaktív izotópnak a fele már elbomlott. Természetesen azt a 

szakértők is elismerik, hogy a terület – elsősorban a plutónium miatt – még 

évszázadokig sugárszennyezett maradhat.  

Ennek ellenére 2007-ben az ukrajnai kormány úgy döntött, hogy a csernobili 

tiltott zónát vadvédelmi területté nyilvánítja.  

Egymással szembenálló vélemények 

Ezekkel a megállapításokkal sokan nem értenek egyet, számos egymásnak 

ellentmondó tanulmány és vélemény született a csernobili élővilág állapotáról 
az elmúlt években. 

A már említett 2005-ös jelentéssel helyezkedett szembe két biológus, Anders 

Pape Møller és Timothy Mousseau, akik szerint a madarak, az ízeltlábúak és 
emlősök biodiverzitása nem növekszik, hanem éppen ellenkezőleg, csökken a 

sugárszennyezett térségben.  

Több tanulmánnyal igyekeztek alátámasztani véleményüket. Elsősorban arra 
akartak rávilágítani, hogy az emberek eltűnésével járó előnyöket alaposan 

elhomályosítják a tartós sugárzásnak való kitettség káros hatásai, amelyek 

mutációk formájában nyilvánulnak meg.  

http://www.nytimes.com/2007/08/28/science/28obradi.html?_r=0
http://web.archive.org/web/20031005140805/http:/www.nsrl.ttu.edu/chernobyl/wildlifepreserve.htm
http://web.archive.org/web/20031005140805/http:/www.nsrl.ttu.edu/chernobyl/wildlifepreserve.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4923342.stm
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/07/AR2007060701315.html
http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/meetings/chern-forum-3rd-meetings-statement-rev.pdf
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Lovak Csernobil környékén Forrás: Wikimedia Commons 

Egy 2007-ben publikált cikkben például a madárvilágot vették górcső alá. 1991 
és 2006 között a tilalmi zónából származó füsti fecskéket vetették össze a 

tudósok az Európa más részein élő fecskékkel. Nem meglepő módon számos 

fizikai rendellenességet (többek között deformált csőrt és lábakat, kisebb agyat, 
fakóbb tollakat), találtak azoknál a madaraknál, amik a sugárfertőzött területről 

származtak. E hátrányos tulajdonságok miatt a mutáns egyedek rövidebb ideig 

éltek, és kevesebb alkalommal párosodtak, mint egészséges társaik.  

Egy másik, idén februárban megjelent kutatásukban pedig megállapították, 

hogy az alacsony szintű sugárzásnak tartósan kitett vöröshátú erdeipockoknál – 

más területeken élő fajtársaikhoz képest – nagyobb valószínűséggel alakult ki 
szürke hályog.  

 

Füsti fecske (illusztráció) Forrás: AFP / Biosphoto / Claude Balcaen 

Nem minden kutató osztja Møller és Mousseau véleményét. Egyik kollégájuk, 

Sergey Gaschak – aki a mintagyűjtésben segédkezett korábban a két tudósnak 

– azt állítja, hogy Møllerék eredményei tudományosan megalapozatlanok, és 
atomenergia-ellenes meggyőződések vezérlik őket. Jim Smith brit szakember 

ugyancsak támadja a füsti fecskékkel kapcsolatos tanulmányokat, szerinte a 

madarak állománya azért fogyatkozott meg helyi szinten, mert a prédául 
szolgáló rovarok egyedszáma az emberek távozása után visszaesett. Úgy véli, a 

tiltott zónában már olyan alacsony a sugárzási szint, hogy annak nem kellene 

ennyire látványosan negatív hatásokat gyakorolnia az élővilágra.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1994720/
http://www.nature.com/articles/srep19974
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/4/1/63.full.pdf+html
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Farkasok (illusztráció) Forrás: RIA Novosti/RIA Novosti/Egor 

Erjomov 

Ezzel Møller nem értett egyet, 2008-as publikációjában kifejtette, hogy Smith 

az írásában olyan korábbi tanulmányokra hivatkozik, amelyek módszertana 

megkérdőjelezhető, és főként szimpla anekdotákon alapulnak. Emellett 
véleménye alapján a füsti fecskék azért vannak jobban kitéve az ionizáló 

sugárzás káros hatásainak, mert vándormadarak: a hosszú repülőút miatt a 

védelmet nyújtó antioxidánsok mennyisége lecsökken a szervezetükben, így 

nem lesznek kellőképpen védve a radioaktív sugárzástól.  

 

A kutatások szerint az emberek eltűnése kedvezett az állatvilágnak
 Forrás: AFP/Anatoliy Stepanov 

Ami a vegetációt illeti, több kutatócsoport arra jutott, hogy a tiltott zóna 

növényei adaptálódtak a megnövekedett radioaktív sugárzáshoz, például azzal, 
hogy hatékonyabban működik sejtjeikben a DNS-javítási mechanizmus. Ezek a 

megállapítások viszont egyelőre nincsenek kellőképpen alátámasztva, további 

kutatásokra van szükség, hogy megerősítsék az eredményeket. 

A 2015-ös kutatás 

Nem tettek pontot a viták végére a legutóbbi kutatások sem. A Current Biology 

szaklapban 2015 októberében azt hozták le, hogy a Csernobilban látott állatok 
száma hasonló a sugárszennyeződéstől mentes övezetekben élő 

populációkéhoz.  

https://dx.doi.org/10.1098%2Frsbl.2007.0528
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/04/0426_060426_chernobyl_2.html
http://www.plantphysiol.org/content/135/1/357
http://www.origo.hu/tudomany/20151006-allatok-emlosok-csernobil-sugarzas-kutatas.html
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Vaddisznó (illusztráció) Forrás: AFP/Petras Malukas 

A kutatók légi felvételek adatait felhasználva a nagyemlősöket – őzeket, 

jávorszarvasokat, medvéket és farkasokat – számlálták össze. Télen a hóban 
talált lábnyomok segítségével számolták össze a különböző fajok egyedeit, és 

mérték a nyomok sugárszennyezettségét is. Az eredmények alapján a farkasok 

száma különösen szembeszökő: hétszer annyi, mint a közeli hasonló méretű 
természetvédelmi parkokban. A kutatás vezetője, Jim Smith szerint ez a 

vadászat hiányával magyarázható.  

 

Európai őzek Csernobil környékén Forrás: Tatyana Derjabina 

A kutatás azonban nem tért ki a sugárzás hatására, az egyes állatok egészségére, 

maga Mousseau professzor is további vizsgálatokat szorgalmazott a 

témakörben.  

Kameracsapdákkal is figyelték a vadvilágot 

A 2015-ös kutatás készítése során a szerzőgárda a lábnyomok számlálására 

hagyatkozott, ami ugyan pozitív fejleményekről adott információkat, mégsem 
tekinthető túlzottan megbízható módszernek. Ezért úgy döntöttek, korábbi 

eredményeiket kameracsapdák felvételeivel fogják alátámasztani. Az erről 
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szóló publikáció a napokban látott napvilágot a Frontiers in Ecology and the 
Environment című szaklapban.  

 

A farkasok száma megugrott a tiltott zónában Forrás: National 

Geographic/Jim Beasley/Sarah Webster 

Ezúttal a tiltott zóna Fehéroroszország területére eső részét kamerázták be a 

tudósok. Összesen 94 kameraállomást helyeztek el a régióban. A 

felvevőkészülékek közelébe erős szagot árasztó csalit raktak, hogy odacsalják a 
közelben bóklászó vadállatokat.  

A kamerafelvételek alapján a szerzők azt állapították meg, hogy a sugárzás nem 

befolyásolta kedvezőtlenül a térség állatvilágát. Összesen 14 állatfaj 
felbukkanását dokumentálták, nagyobb számban farkasok, vaddisznók, rókák 

és nyestek jelentek meg a legszennyezettebb területeken. Beasley szerint 

eredményeik azt mutatják, hogy az állatok eloszlását nem a sugárzás szintje, 
hanem a rendelkezésre álló víz és élelem határozza meg.  

A mai gyerekek egészségi állapota rosszabb, mint 

szüleiké 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2016.04.22. origo.hu 

Az elmúlt évszázad óriási fejlődést hozott a gyermekegészségügyben, ennek 

dacára minden második amerikai felnőtt szerint a gyerekek egészségi 

állapota hanyatlik. 

Több stressz éri őket, és kevesebb időt töltenek családjukkal – ezek a tényezők 

okozhatják, hogy szüleik szerint a mai gyerekek testi és lelki egészsége nem éri 

el a korábbi generációk szintjét.  

 

A mai gyerekek sokkal nagyobb stresszt élnek át, mint szüleik Forrás: 
Thinkstock 

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/fee.1227/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/fee.1227/abstract
http://news.uga.edu/releases/article/30-years-chernobyl-uga-camera-study-wildlife-abundance-0416/
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“Az egészségügy fejlődésének köszönhetően az elmúlt száz évben számos 
súlyos, akár végzetes gyermekbetegségen sikerült úrrá lenni. Ám ezzel 

párhuzamosan mind gyakoribbá váltak az olyan testi-lelki zavarok, minta 

gyermekkori elhízás, az asztma és a viselkedési problémák”- mondta Matthew 
M. Davis, a Michigani Egyetem C.S. Mott Gyermekklinikájának professzora, 

az egyetem által szervezett felmérés vezetője. 

Kutatásuk célja az volt, hogy kiderítsék, mennyire tudatosulnak a lakosságban 

a fenti gyermekegészségügyi trendek. A felmérés a várt eredményt hozta a 

kutatók számára: a megkérdezett amerikai felnőttek fele szerint a mai gyerekek 

egészsége rosszabb, mint felmenőiké. 

 

A felmérés elég pesszimista eredményeket hozott Forrás: Origo 

Csak a dédszülők látják optimistán a helyzetet 

A felmérésben szereplők 55 százaléka vélekedett úgy, hogy a mai gyerekek lelki 

és érzelmi állapota kedvezőtlenebb, mint a régebbi korok gyermekeié. Illetve 

42 százalékuk – saját magáról őrzött emlékeivel összehasonlítva –a mai 
gyerekek fizikai állapotáról is negatívan nyilatkozott. 

A megkérdezettek 65 százaléka szerint az ő idejükben több időt töltöttek a 

családdal, szorosabb volt a kapcsolat közöttük, továbbá a mai gyerekek a 
problémákkal való sikeres megküzdés, a pozitív gondolkodás terén is 

hátrányban vannak, akárcsak a szívbéli jóbarátok tekintetében. 

 

A stresszhez köthető egészségügyi problémák is megsokasodtak Forrás: 

Thinkstock 

A felmérés generációs ellentétet is felszínre hozott: kiderült, hogy bár a fenti 

nézetet osztja az 51-69 éves, a 2. világháború után született, baby boomereknek 

nevezett korosztály, valamint a 35-50 éves X generáció és a 18-34 éves Y 
generáció (az “ezredfordulósok”),a 70 éven felüliek mégsem látják ilyen sötéten 

a helyzetet. 

http://mottnpch.org/reports-surveys/today-versus-back-day-kids-health-getting-worse
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A közel 2700 fő megkérdezésével 2016 januárjában szervezett reprezentatív 
(tehát az egész ország véleményét tükröző) felmérés nyomatékosítja a korábbi 

Mott-kutatást, amelynek válaszadói szerint a mai gyerekek egészsége 

szempontjából a legnagyobb kockázatot az iskolai zaklatás (bullying), a stressz, 
az öngyilkosság és a depresszió jelenti. 

Öt évezrede mindig visz valamit a víz 

Vespasianus császár mondása ma is érvényes: a pénznek nincs szaga – a 

franciák viszont leszoktak a háztetők nyújtotta előnyökről 

Dippold Pál – 2016.04.26. magyarhirlap.hu  

Illetlenségnek számít nálunk, akárcsak sok más népnél, az illemhelyekről 

beszélni. Az emberi ürülék ugyanis sokfelé tabunak számított és számít még ma 
is. Más helyeken viszont nem ekként tekintettek rá. 

 

Budapest 1949, Marx tér. A „szerény” zöld villamos (a képen jobbra) a 
mindennapok fontos része volt (Fotó: Fortepan) 

A 17. századi Európában még élt az a tételezés, amely szerint az ürülék 

rontásra, démoni lények előállítására is alkalmas. Elföldelését tehát ez a 

babona is magyarázhatja. Túl azon, hogy az ember testi végtermékei 

sokféle betegséget okozhatnak és a legkülönfélébb kórokozók számára 

adhatnak kitűnő táptalajt, nem mellékes körülmény az sem, hogy a modern 

kor emberét a szaguk is taszítja. Nem volt ez azonban mindig így. 

Desmond John Morris, a brit zoológus, etológus, antropológus és szürrealista 

festő ír arról az emberi test szőrtelenségét magyarázó elméletről, amely szerint 
az ősember oda ürítkezett, ahol lakott, és az így kialakuló mocskon megtelepedő 

élősködők miatt állandóan vakarózott, aztán így vált csupasszá. Ezt a merész 

feltételezést cáfolja, hogy valószínűsíthetően éppen ezért helyezte el lakhelyén 
kívül a székletét az ősember, meg azért is, mert már ő is nehezen tűrte annak 

úgynevezett illatát. Mint mindennel a világban, azonban ezzel is óvatosan kell 

bánni, mert például a mai pólyás babák sem undorodnak a saját 

salakanyagaiktól, és az úgynevezett civilizált világ iszonyodása a testszagoktól 

meg csak a legutóbbi hetven-nyolcvan évre jellemző. 

Van egy bonyolult nevű, furcsa tudomány, a szkatoanthropológia (az emberi faj 
székelési szokásainak fejlődésével foglalkozó tan) és a szkatoetnológia 

megteremtőjének mondott John Gregori Bourke amerikai ezredes nagy 

tanulmányából megtudhatjuk, hogy székletügyben óriási a változatosság az 
egyes népek között. A primitív népekhez tartozók között például a Társaság-

szigetek lakói a falujukhoz vezető ösvény két oldalán végezték el kis- és 

nagydolgaikat, addig a Marqesas-szigetek bennszülöttei rendkívüli 

gondossággal ásták el székletüket. A maorik vagy a batáv bennszülöttek minden 

házhoz külön épületet emeltek erre a célra. Különleges jelentőségük volt az 
ürülékeknek a mezőgazdasági termelésből élő népeknél. A trágya számukra 

kincsnek számított. A rómaiaknak még istenük is volt erre – Cloacina, Kínában 

http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=240
http://magyarhirlap.hu/mh/webimage/4/2/8/9/4/wimage/20160426_08.jpg
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pedig a parasztcsaládoknak külön fejadagot állapítottak meg a beszolgáltatandó, 
házilag előállított trágyát illetően.  

A folyam menti kultúrákban a népek az öntözőművek, a csatornák vizében 

helyezték el ürüléküket. Kettős haszna volt ennek, egyrészt megszabadultak a 
salakanyagoktól, másrészt a csatorna vize a trágyát elvitte a földekre. Tárgyi 

emlékek tanúskodnak arról, hogy Mezopotámiában és Egyiptomban a csatornák 

partján álló lakóházakban már a Kr.e. 3. évezredben külön vízvezetékkel 

felszerelt helyiség szolgált árnyékszékül. Hasonló, csatornázott illemhelyek 

vannak Minósz knosszoszi palotájában is. A helyzet azonban nem volt ennyire 

egyszerű akkortájt sem, Hérodotosz arról tudósít, hogy az egyiptomiak a 
házaikban végezték a dolgukat, ráadásul a nők állva, a férfiak guggolva, viszont 

az utcán ettek, azt mondták, hogy ami gusztustalan, azt rejtve, ami nem, azt 

nyíltan kell tenni.  

Indiában Kr.e. 2500 körül vízöblítéses illemhelyek voltak a házakban. Égetett 

agyagtéglával borított lefolyók vezettek innen ki, és segítettek megteremteni a 

jó higiéniai körülményeket a ház egyéb részein.  

Hellászban ugyebár kevés a víz, ezért a görög parasztok hasonló módon bántak 

ürülékükkel, mint kínai társaik, városaik mellett meglehetősen büdös 

emésztőgödrök és szemétdombok voltak, amelyekből hatalmas, sok ember 
életét követelő járványok indultak.  

A Római Birodalomban, annak is késő köztársaság kori idejében sokkal jobb 

volt a helyzet. Rengeteg nyilvános latrina (forica) szolgálta az éppen úton 
levőket, ezekben sós vizes edény és botra erősített szivacs volt arra a célra, amit 

ma papírral végzünk. Rómából származnak az első luxusbilikre mutató adatok. 

Ezek aranyból vagy ezüstből készültek. Nyilván nem az egyszerű nép hasznára, 
akik a nagy öt-hat emeletes bérházakban éltek, ahol sem fürdőszoba, sem 

illemhely nem volt. Így tehát az ott lakók, mint például az Róma tengeri 
kikötőjében, Ostiában ma is megcsodálható, nyilvános latrinákon végezték a 

dolgukat.  

Nem szabad megfeledkeznünk az ember folyékony végtermékéről sem, a 
Római Birodalom nyilvános vizeldéit a gyapjútisztításra szolgáló ammónia 

megszerzése céljából üzemeltették. Ennek kapcsán idézzük meg az üres 

kincstárat öröklő Titus Flavius Vespasianust, Róma kilencedik császárát, aki 69. 
és 79. között uralkodott, és aki ezeket a vizeldéket megadóztatta. Innen ered a 

szólás: A pénznek nincs szaga. Pecunia non olet. Ma is érvényes.  

A középkori Európában egészen a 18. századig még a rómainál is rosszabb volt 

a helyzet ezen a téren. A szűk, fallal védett városokban alig építettek nyilvános 

illemhelyet, az emberek a kisebb településeken a városfal menti árkok fölé 

emelt épületekben, a nagyobb városokban pedig otthonaikban, bilibe 
pottyantották ürüléküket, amelyet aztán egyszerűen kilöttyintettek az ablakon. 

Ahol volt is árnyékszék a házon belül, annak vezetéke az utcára torkollott, 

amelynek közepén a fedetlen szennyvízárokban így-úgy elfolyt az anyag.  

XIV. Lajos tanácsának tagjai bilivel felszerelt, bársonnyal bevont 

karosszékeken elhelyezkedve üléseztek, hogy ne kelljen az időt ki-be járkálásra 

pazarolniuk. A franciák sajátos módon viselkedtek ezen a téren, többségük 

nagyon szeretett háztetőn megkönnyebbülni, külön városi rendelet írta elő, hogy 

ha az utcára akarták önteni bilijük tartalmát, előbb figyelmeztetőleg kiabálniuk 

kellett.  

A magyar szokásokat illetően szó sem lehetett ülőkés megoldásokról, hiszen a 

vándor életmód elképzelhetetlenné tette valamiféle bilihordozó módszer 

elterjedését. Az ősmagyarok egyszerűen leguggoltak, és az előtte a földbe ütött 
dárdájukba kapaszkodtak meg. Letelepedésük után maradt a guggolás, 

kényelmi szempontból annyi fejlődés történt, hogy a ház mögött két karót vertek 

a földbe. Az árnyékszék késői magyar elterjedését bizonyítják magyar nevei – 

reterát, rötyi, budi, klotyó, ezek túlnyomórészt 19. századiak. A székelés szó, 

amely mégiscsak választékosabb, mint a finnugor (mordvin) szarás, már eleve 
valami ülőalkalmatosságot feltételez. 

I. Erzsébetet is leültette az újítás 
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Az első lehajtható fedelű, vízöblítős illemhelyet 1589-ben az angol John 
Harrington készítette el. 1592-ben ez az újszerű, higiénikus szerkezet a királynő, 

I. Erzsébet tetszését is elnyerte, azonnal beszereltette a kastélyába. Ám hiába 

ismerték a maihoz hasonló tartályos WC-t már a 16. század végén Sir 
Harrington jóvoltából – aki amúgy költő és polihisztor volt, ebbéli minőségében 

1596-ban írt egy szatirikus pamfletet Új értekezés a húgy témájában avagy az 

illemhely átalakulása címmel –, a Water Closet igazi virágkora csak a 19. század 

végére köszöntött be. 

Azt fölösleges talán magyarázni, hogy miért nevezik Magyarországon 

angolvécének, köznevesült, angolból származó neve a Water Closet volt. A WC 
történetében a forradalmi ötlet nem is maga a vízöblítés, hanem a WC-

csészében kialakított S-kanyar volt, ez a csatorna és egyéb szagok ki- és 

visszaáramlását akadályozta meg. Úgy tartják, hogy ez az illemhelyek lakásbéli 
elhelyezését is lehetővé tevő találmány Thomas Crupper angol bádogostól 

származik. A bádogosból később WC-gyáros lett. 1778-ban a szintén angol 

Joseph Bramah a ma is élő, a közlekedőedények elvére épített, vízöblítéses 

illemhelyét szabadalmaztatta, végül is az S-kanyarral együtt ez tette teljesen 

szagtalanná a rendszert. 19. századi találmány a száraz- vagy vegyi vécé is, 

ebben klórral, hamuval vagy savakkal pusztították el a salakanyagot. 

Az illemhelyek típusai 

 Gödör, fölé fektetett deszkával – latrina 

 Gödör, fölötte székkel – árnyékszék 

 Edény – bili 

 Edény – székkel kombinálva 

 Vízöblítéses szék vezetékkel kombinálva – Water Closet 

 Szék tartállyal kombinálva – vegyi vécék, szárazvécék, biovécék és 
alomvécék  

 Nejlonzacskó – például űrhajón 

Zöld villamosokon is folyt ügyintézés 

A főváros első nyilvános illemhelyét 1870-ben ott állították fel, ahol ma a Deák 

Ferenc teret találjuk. A fedetlen, kör alakú építménynek ajtó nélküli, védfallal 
eltakart bejárata volt. Közepén állt a szifonos medence, ezt sugár irányban 

elrendezett vaslapokkal hat állóhelyre osztották. A vasház közel négyezer 

koronába került. Miután Budapesten a század végére csak alig néhány hasonló 
öntöttvas vizeldét állítottak üzembe, a helyzet súlyossá vált. A főváros vezetése 

minden házmestert arra utasított, hogy szükség esetén bárkinek adják ki a ház 
közös illemhelyének kulcsát. A szükség pedig egyre nagyobb úr lett, így 1895-

ben elrendelték a nyilvános vécék számának radikális emelését. A Bécsben már 

évtizedek óta sikerrel működő Beetz vállalat nyerte el a jelentős közberuházás 
kivitelezését. Nyolcvankét nyilvános vécét építettek Budapesten a második 

világháborúig. A cég alapítója, Wilhelm Beetz világszabadalma, az olajjal 

szagtalanított vizelde nyolc férfit tudott befogadni. Az előre gyártott vécé 
fémből készült, mert hamar kiderült, hogy a vakolt tégla beissza a vizeletet és 

nehezen tisztítható. A többtonnás szerkezet a budapesti városképben is 

meghatározó szerepet kapott, a jellegzetes, zöld házikók, vagy ahogy régen 
hívták a „zöld villamosok”, ha lehet ilyet mondani, ízléses küllemükkel, 

jellegzetes karakterükkel folyó ügyeikben is magabiztossá tették a fővárosban 

járkáló férfiakat. A Beetz-féle vizeldék nagy részét a második világháborúban 
elpusztították, néhányat azonban példásan helyreállítottak. Egyiküket például a 

Szent János Kórházzal szemben ma is tanulmányozhatja a kíváncsi utókor. 

Viselkedéskultúra zárt ajtók mögött 

Szinte hihetetlen, de még néhány évtizeddel ezelőtt is akadtak olyan 

fiatalemberek Magyarországon, aki életükben először a bevonulásuk után, a 

kaszárnyákban találkoztak először vízöblítéses WC-vel. Őket is, miként jó 
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néhány magáról ma is elfeledkező embertársunkat, nem árt figyelmeztetni a 
helyes illemhelyhasználatra. A szabályokat hosszan sorolhatnánk, nem tesszük, 

csak a legfontosabbakat szedjük pontokba.  

 WC használata előtt és után kötelező a kézmosás. A hangsúly az előttön 
van, hiszen a piszkos kézen sok baktérium, kórokozó lehet, amelyek az 

intim testrészekre kerülhetnek és betegségeket okozhatnak. Kézmosás 
után zárjuk el a csapot.  

 Az illemhelyet hagyjuk ugyanolyan tisztán, mint amilyen volt a 

beléptünkkor.  

 Nyilvános illemhelyen ne telefonáljunk, ne olvassunk a WC használata 

közben, másoknak is sürgős lehet az, ami nekünk is sürgős volt korábban.  

 Ne türelmetlenkedjünk, mert ezzel zavarjuk a bent levőt.  

 Nem elég a WC-papír használata, ha tehetjük, használjunk – magunkkal 

hordott – antibakteriális törlőkendőt.  

A szabályokat már csak azért is érdemes betartani, mert ezzel megelőzhetjük a 
WC-ben beszerzett fertőzéseket. Így nem kapunk el szalmonellózist, diftériát, 

májgyulladást, torokgyulladást, bőrfertőzést, tüdőgyulladást, húgyúti fertőzést, 

vérmérgezést, tífuszt, nemi betegséget, genitális herpeszt, kankót vagy a 
rendkívül kellemetlen gomba- és vírusfertőzéseket. 

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/53617/Ot_evezrede_mindig_visz_valamit_a_viz#s
thash.hZBvuLab.dpuf 

PIRUVÁT, a zsírégetők királynője? 

2016.04.25., szerző: jébarbi http://kodpiszkalo.blog.hu/ 

 

MLM-terjesztők és testépítő webáruházak jóvoltából tett szert az utóbbi 
években nagy népszerűségre egy sokak számára ismeretlen vegyület, a piruvát. 

Anyagcsere-köztitermékből a fogyni vágyók csodafegyverévé vált, amely a 

kívánt alakot és erőt, egyszóval a vágyott testi tökéletességet hozhatja el a 
fogyasztók számára. Több „szakértő” edző is ajánlja fizikai teljesítményt 

fokozó, „anyagcserepörgető” szerként, azonban állításuk szerint a vegyület 

zsírégő aktivitását a szívre valamint a vérnyomásra gyakorolt jótékony hatása is 
kiegészíti. Az ígéret szép szó… Lássuk, mit tud belőle betartani a piruvát. 

Mi is az a piruvát? 

A piruvát egy olyan, minden sejtünkben megtalálható anyag, amely a fehérjék 
és szénhidrátok lebontása során keletkezik, majd tovább alakulva részt vesz az 

energiatermelő folyamatokban. A piruvát (a piroszőlősav savmaradéka) a 

sejtplazmában a laktát-dehidrogenáz enzim hatására tejsavvá alakulhat, 

http://magyarhirlap.hu/cikk/53617/Ot_evezrede_mindig_visz_valamit_a_viz#sthash.hZBvuLab.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/53617/Ot_evezrede_mindig_visz_valamit_a_viz#sthash.hZBvuLab.dpuf
http://blog.hu/user/1122614/tab/data
http://kodpiszkalo.blog.hu/
http://lifetiltstore.hu/calcium-pyruvat-pro.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pirosz%C5%91l%C5%91sav
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valamint a mitokondriumba jutva a piruvát-dehidrogenáz segítségével acetil-
koenzim A-vá dekekarboxileződhet. 

„A zsírégetők királynője” 

Habár több forgalmazó is favorizálja a piruvátot, mint zsírégető szert, egyetlen 
egy összehasonlító klinikai vizsgálat sem áll rendelkezésünkre, amelyben a 

piruvát hatását más „zsírégető” szerekkel hasonlítanák össze . Sőt, abban az 

igen csekély számú, gyengén kivitelezett klinikai vizsgálatban is, amelyekben 
három szénatomos cukrok (triózok) testsúlyra gyakorolt hatását vizsgálták, 

többnyire együttesen alkalmaztak dihidroxiacetont és piruvátot. A 

vizsgálatokban a vegyületek keverékét az interneten olvasható dózisokhoz (3-6 
g/nap) képest általában tíz-harmincszoros mennyiségben fogyasztották a 

kórosan elhízott vizsgálati személyek. 

Ezen vizsgálatok aligha általánosíthatók az egész populációra, hiszen a kórosan 
elhízott (BMI: 28-52) vizsgálati alanyok napi 310-1000 kcal-nyi energia bevitel 

mellett minimális mozgást végeztek (csak az étkezések és mosdások idejére 

keltek fel az ágyból). A vegyületeket fogyasztó csoport tagjainak átlagosan 16-
48%-kal nagyobb mértékben csökkent a testsúlyuk és a testzsír mennyiségük a 

vegyületeket nem kapókéhoz képest. Fontos kiemelni, hogy a vizsgálati alanyok 

napi 28-90 g piruvát és dihidroxiaceton keverékét fogyasztottak, ami akár 30-
szorosa is lehet az interneten ajánlott napi mennyiségnek.  

Egy 1999-ben publikált klinikai vizsgálatban tanulmányozták az interneten 

olvasható dózisokhoz közelebbi, 6 g-nyi piruvát hatásait. Az eredmények 
alapján a piruvátot fogyasztók testsúlyának csökkenése csak kismértékben volt 

nagyobb a piruvátot nem kapókéhoz képest. 

Egy 2005-ös vizsgálat során Pauline K. Koh-Banerjee és munkatársai 5 g 
kalcium-piruvát hatásait tanulmányozták 34 edzetlen emberen, 30 napon át. A 

vizsgálat végén a testsúly és a szabad testzsír mennyiségének változásában sem 
tapasztaltak szignifikáns különbséget. 

Sem a testsúlyban, sem az izomerőben nem tapasztaltak változást 
azon vizsgálat során sem, ahol edzett fiatal férfiak fogyasztottak 9 g/nap körüli 

mennyiségben piruvátot.  

A fentiek egyértelműnek tűnik, hogy a piruvát testsúlyra gyakorolt hatása nem 
tisztázott. 

„Növeli az edzésekhez szükséges energiaszintet” 

Az energiaszint-mérésének nincs tudományosan elfogadott mérési módszere, 
így annak meghatározása sem lehetséges, hogy mikor beszélhetünk magas, 

illetve alacsony energiaszintről. Napjainkban - a különböző televíziós és 

internetes ajánlások alapján - mégis többféle módszert is alkalmazhatunk a 
növelésére. Az internetes források alapján ilyen hatással rendelkezik a piruvát, 

de ilyen alapon akár  a hagyományos, televízión keresztüli ezoterikus 

energiaküldést is választhatjuk energiaszintünk növelésére... 

„ebből kifolyólag a fizikai teljesítményt is megnöveli” 

Ha már elég magas energiaszinthez jutottunk (így vagy úgy), érdemes ezt az 

edzésre fordítani. Két klinikai vizsgálat során 8 illetve 10 fő fogyasztott napi 
100 g triózt (75 g dihidroxiacetont és 25 g piruvátot) egy hétig. Mindkét 

vizsgálat azonos eredménnyel zárult: a kezelt csoport tagjai ergométeren 

végzett gyakorlatok során 20%-kal hosszabb ideig tudtak edzeni a lábizmaik 
elfáradása előtt. Sajnálatos azonban, hogy nincsenek adatok a kezelt és a 

kezeletlen csoport előedzettségére vonatkozóan. Elképzelhető, hogy ez a 

különbség a vizsgálat elején is fennállt. Abban a néhány tanulmányban, ahol 
ismert volt az alanyok edzettségi állapota, a vizsgált személyek előzőleg nem 

végeztek testmozgást. A Pauline K. Koh-Banerjee által vezetett vizsgálat során 

azonban nem tapasztaltak különbséget a fizikai teljesítményben a piruvátot 
fogyasztó edzetlenek és a placebócsoport tagjai közt. A fiatal amerikai 

focistákon végzett vizsgálatok során megállapították, hogy az ő izomerejüket a 
piruvát nem fokozta. Kérdéses tehát, hogy a vegyületek csak edzetlen emberek 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1414961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1550057
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10355844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2272957
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2312449
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10362452
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fizikai teljesítményét képesek megnöveli, vagy edzett egyéneken is lehet 
hasonló hatásuk.  

„aktiválja az anyagcserét” 

Ha az anyagcserénk inaktív lenne, már aligha gondolkoznánk a 
testsúlycsökkentésen (mert nem élnénk). Az anyagcsere az életfolyamatok 

fenntartásához és zavartalan működéséhez szükséges, nélkülözhetetlen 

biokémiai folyamat, tehát az élet alapvető feltétele. Ennek során az élő 
szervezetbe bekerülő, vagy ott raktározódó anyagok lebomlanak, egymásba 

átalakulva új anyagok képződnek, mely folyamatok energiát használnak fel, 

vagy termelnek.  Egy 2015-ös vizsgálatbantanulmányozták a nátrium-piruvát 
hatásait az aktív anyagcserére. A vizsgált személyek testsúly kilogrammonként 

0,1 g hatóanyagot kaptak. A kutatók azt tapasztalták, hogy a piruvátot 

fogyasztó önkéntes esetén, a szőlőcukrot kapó személyhez képest gyorsult a 
szénhidrátok lebontása (biológiai oxidációja), viszont lassult a zsírsavak 

oxidációja. A zsírsavak oxidációjuk során lebomlanak és energiát szabadítanak 

fel. Ez a folyamat állandó a szervezetben, de csak akkor válik fő energiaforrássá, 

ha a szénhidrát raktárak már kiürültek, például tartós éhezés során. 

Amennyiben a hirdetésekben is az anyagcsere és az emésztés folyamatainak 

összekeverése áll - ami gyakori tévedés - érdemes megemlíteni, hogy a napi 50-
100 g-nyi piruvát fogyasztása hasmenést és fokozott gázképződést okozhat 

mellékhatásként. 

„csökkenti az éhségérzetet” 

A fent említett hatása miatt diétához is melegen ajánlják, azonban erre a hatásra 

a szakirodalomban a legcsekélyebb utalást sem találjuk. A tanulmányok során 

a vizsgált személyek azonos diétát követtek a piruváttal kezelt és a 
placebócsoportokban egyaránt, az éhségérzet megváltozásáról nem közöltek 

adatokat. Az ajánlás arra nem tér ki, hogy a piruvát milyen módon csökkenti az 
éhségérzetet. Nem tudni, hogy befolyásolja-e, és ha igen, miként a hipotalamusz 

éhség- és jóllakottság központjának működését. 

„javítja a szívműködést és a vérkeringésre is jó hatással van” 

A szív- és érrendszeri megbetegedések a vezető halálozási okok közé tartoznak 

hazánkban. Az egészséges testsúly és a megfelelő testmozgás bizonyítottan 

hozzájárul szívünk és keringésünk egészségének megőrzéséhez. A piruváttal 
végzett klinikai vizsgálatok során a kutatók a koleszterinszint változását is 

tapasztalták. Egy klinikai vizsgálat során súlyosan elhízott betegek, 6 héten át 

napi 36-53 g piruvátot fogyasztottak, így a piruvátot nem fogyasztó csoporthoz 

képest több súlyt vesztettek, a különbség azonban igen csekély mértékű (0,6 kg) 

volt. Ezen vizsgálatok során figyelték meg a koleszterin és az LDL-szint szintén 

mérsékelt, 4, illetve 5%-os csökkenését. Egészen meglepő eredménnyel zárult 
az a vizsgálat, amely során 5 g kalcium-piruvátot fogyasztottak a vizsgálati 

alanyok. Megfigyelték ugyanis, hogy az interneten is ajánlott mennyiségű 

piruvát fogyasztása mellett elmaradtak a testmozgás vérlipid- és 
koleszterinszintre gyakorolt előnyös hatásai, emelkedtek a plazma LDL, 

koleszterin- és trigliceridértékei. 

A vegyület vérnyomáscsökkentő hatását nem támasztják alá megfelelő 

tudományos bizonyítékok. 

„nagyon erős természetes zsírégető” 

A zsírszövet állománya hosszabb távon állandó, de az azt felépítő molekulák 
állandóan lebomlanak (lipolízis), és újraképződnek. Azok az anyagok (pl. 

inzulin), amelyek elősegítik a zsírszövetet felépítő trigliceridek képződését 

valamint gátolják a lebomlásukat, növelik a zsírraktárakat. Míg azon vegyületek 
és hatások (pl. növekedési hormon, tartós éhezés), amelyek csökkentik a 

trigliceridek képződését, és fokozzák azok lebomlását, a zsírraktárak méretének 

csökkentéséhez járulnak hozzá. Kérdés, hogy a piruvátnak lehet-e a lipolízist, 
vagyis a trigliceridek lebomlását befolyásoló hatása. Egy 1977-ben 

publikált vizsgálat alapján éhező patkányokból kinyert sejteken a piruvát 
fokozta egyes hormonok és vegyületek lipolízisre gyakorolt hatását. A korábban 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1345038)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15797672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/199197
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említett, 2015-ösvizsgálatban viszont a nátrium-piruvát lassította a zsírsavak 
oxidációját. 

Habár a piruvát megtalálható az élő szervezetekben, mint anyagcsere-

köztitermék, a természetes jelző elég kétértelmű. A gyanútlan vásárlót könnyen 
megtévesztheti a ’természetes’ bélyeg, hiszen az, hogy az adott vegyület 

természetesen megtalálható az emberi szervezetben, még nem jelenti azt, hogy 

tízgrammosával fogyasztani is természetes és biztonságos. 

„nulla kalóriát tartalmaz” 

Mivel a piruvát nem anyagcsere-végtermék, ezért az kizárt, hogy teljesen 

energiamentes legyen. A legtöbb szénhidrát energiatartalma 4 kcal/g. A 
piruvátnak tehát van energiatartalma. Erre közvetve azokból 

a vizsgálatokból is következtethetünk, amelyek során nagyobb mennyiségű (16 

g/nap) piruvát hatásait vizsgálták, ugyanis ezekben a vizsgálatokban a placebo 
csoport tagja azonos energiatartalmú glükózt kaptak. 

„képes kivégezni a narancsbőrt” 

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (National Institutes of Health) 
ajánlása alapján a piroszőlősav 50%-os oldata külsőleg alkalmazva csökkenti a 

bőr öregedésének látható jeleit, hozzájárulhat a bőr simaságához, csökkentheti 

a ráncokat, valamint a nap okozta öregedés jeleként megjelenő sötét foltokat. 
Külsőleg, bedörzsölve. Nem belsőleg, tabletta vagy kapszula formájában. 

„passzív zsírégető” 

Talán túl passzív is. 

Elmondható tehát, hogy a termékek tényleges hatásait és mellékhatásai 

leginkább a fogyasztók saját magukon figyelhetik meg, ugyanis ezekről 

aránylag kevés információt közölnek a gyártók és forgalmazók. Ami nem is 
meglepő, hiszen a szakirodalomban is csak nagyon kevés klinikai vizsgálatról 

számolnak be, melyek tervezése és kivitelezése igen gyenge minőségű. A 

vizsgálatokat többnyire nagyon kevés személy bevonásával végezték, amely 
vizsgálati csoportok homogének voltak, így a vizsgálatok során nyert adatok 

nem általánosíthatók a teljes populációra. Érdekes továbbá, hogy a korábbi, a 

piruvát kedvező hatásait igazoló vizsgálatok szinte kizárólag egy kutató 
nevéhez fűződnek, amely kutató számos szabadalmat is bejegyzett a piruváttal 

kapcsolatban. Ugyanakkor az általa vezetett pozitív kimenetelű vizsgálatok 

eredményeit más kutatóknak nem sikerült megismételni. 

A kissé túlzó állítások hátterét tudományos kutatásokkal ez idáig nem sikerült 

kellőképpen alátámasztani, de semmi ok az aggodalomra, hiszen a forgalmazók 

szerint a piruvát 

„hatása nem fog elmaradni, de erre majd rájöttök úgy is ha kipróbáljátok” 

Megjegyzés: a fenti bejegyzés összeállítója is nagyon örült volna neki, ha a 

piruvát legalább részben betartja csodás ígéreteit. Sajnos a tudomány azonban 
nem igazolta ezeket. Marad tehát a rendszeres testmozgás és kiegyensúlyozott 

étrend a tökéletes nyári alakért. (Amennyiben új, vagy a szerző által eddig nem 

ismert tudományos eredmény jelenik meg, a cikkünket frissíteni fogjuk.) 

Génterápiával forgatták vissza az idő kerekét 

TÁTRAI PÉTER 2016.04.26. origo.hu 

Egy amerikai biotechnológiai cég vezetője saját magán próbálta ki az 

öregedés hatásait visszafordító, általuk kifejlesztett kísérleti génterápiás 

eljárást. Az első eredmények biztatóak: a kutatónő fehérvérsejtjeit sikerült 

megfiatalítani. 

A tudomány történetében nem egyedülálló, hogy egy kutató önmagán végzett 
kísérlettel próbálja igazolni elmélete helyességét. Most ilyesmire vállalkozott 

Elizabeth Parrish, amikor az amerikai BioViva biotechnológiai vállalkozás 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25701336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1414961
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692923
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vezetőjeként saját magán próbáltatta ki a cég által kifejlesztett két kísérleti 
génterápiás eljárást. 

Az eljárások célja nem kevesebb, mint az öregedés bizonyos vonatkozásainak 

visszafordítása: az egyik az időskori izomtömegvesztést, a másik pedig a 
szervezet őssejtjeinek korral járó megfogyatkozását szándékozza megállítani. 

A kísérlet 

A kísérlet célja eredetileg csak annyi volt, hogy igazolja a génterápia legújabb 
generációját képviselő beavatkozások biztonságosságát, ám ha az első 

eredményeknek hihetünk, a kezelés a világon az első sikeres példa lehet az 

emberi telomérák génterápiás úton történő meghosszabbítására. 

A telomérák a kromoszómák végein található, rövid ismétlődéseket tartalmazó 

DNS-szakaszok, amelyek géneket nem kódolnak ugyan, viszont a sejtek 

osztódása során törvényszerűen rövidülnek, ezzel egyfajta biológiai 
időmérőként működnek. 

 

Forrás: Origo 

Mivel a telomérarövidülés és az öregedés közötti összefüggés régóta ismert – a 
túl rövid telomérával rendelkező kromoszómák védtelenné válnak az 

összetapadással szemben, és ez sejtműködési rendellenességekhez vezet –, 

logikus a feltételezés, hogy a telomérák hosszának helyreállításával a biológiai 
óra visszaforgatható. Szövettenyészetben fenntartott emberi sejteken és élő 

egerekben már sikerült ezt génterápiás úton elérni, de emberi alanyon most első 

alkalommal hajtották végre eredményesen a műveletet. 

Közvetlenül a kezelés megkezdése előtt, 2015 szeptemberében mintát vettek 

Parrish véréből, és a houstoni SpectraCell specializált klinikai 

vizsgálólaborjában megállapították a fehérvérsejtek teloméráinak átlagos 
hosszát. Az akkor 44 éves Parrish fehérvérsejtjeiben a telomérák az életkorához 

képest meglepően rövidek voltak, ami azt sugallta, hogy a kutatónő a 

későbbiekben fokozottan ki lehet téve az időskori betegségek veszélyének. 

 

Forrás: AFP 

A terápia után fél évvel, 2016 márciusában a SpectraCell laboratóriuma új 
mintákat elemzett Parrish véréből, és azt találták, hogy a fehérvérsejtek 

telomérái mintegy 20 évnek megfelelő hossznövekedésen mentek át: az átlagos 

telomérahossz 6,71 kilobázisról 7,33 kilobázisra változott.Ez annyit jelent, hogy 
Parrish fehérvérsejtjei – ebben a vonatkozásban legalábbis – megfiatalodtak a 
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kezelés hatására. Az eredményeket a kutatástól független brüsszeli HEALES 
nonprofit cég és az időskori betegségek ellen küzdő angliai jótékonysági 

alapítvány, a Biogerontology Research Foundation is megerősítette. 

Áttörés jöhet? 

Parrish így kommentálta a kísérlet kimenetelét: „A ma elérhető terápiás 

eljárások alig képesek enyhíteni az öregkorral járó betegségek tüneteit, és 

szintén igen korlátozott az életmód-változtatás hatása e betegségek kezelésére.A 
legjobb megoldást a biotechnológia fejlődése jelentheti, és ha eredményeik akár 

csak megközelítőleg is helyesek, már történelmet írtunk.” 

A BioViva stábja a következő hónapokban és években továbbra is nyomon fogja 
követni a telomérák hosszának alakulását Parrish fehérvérsejt-mintáiban. 

Eközben folyamatosan fejlesztik és tesztelik az új génterápiás eljárásokat, 

valamint ezek kombinációit az idős korral járó sejtkárosodás hatásainak 
kivédésére. 

Kérdés marad egyelőre, vajon a fehérvérsejtek terén elért siker könnyen 

kiterjeszthető-e más szövetekre és szervekre, és további pácienseken is 
megismételhető lesz-e. Pillanatnyilag valamennyi ismeretünk Elizabeth Parrish 

sejtjeiből származik, aki magára vállalta a helyreállító génterápia „nulladik 

páciensének” szerepét. 

A kísérlet óta úgy tudományos, mint befektetői oldalról világszerte megnőtt az 

érdeklődés a BioViva iránt. Április elején a cég felkerült a Deep Knowledge 

Life Sciences (DKLS) londoni befektetési alap portfóliójába. A DKLS az 
egészséges élettartam meghosszabbítását célzó biotechnológiai fejlesztések 

felgyorsítását tűzte ki céljául. 

Egyik alapítója, Dmitry Kaminskiy így fogalmazott: „A BioVivában megvan a 
potenciál, hogy áttöréseket hajtson végre az emberi génterápiás kutatás terén, 

testhosszal megelőzve a biotechpiac többi szereplőjét.” 

Mi értelme van a menstruációnak? 

ELŐD FRUZSINA 2016.04.27. index.hu 

Sokáig népszerű vélekedés volt a menstruációról, hogy valami piszkos, 

elvarázsolt, rosszabb esetben akár mérgező dologról van szó, többnyire ezekből 

az időkből származnak a vérzést a mai napig körülvevő tabuk és tévképzetek. 

Ezek az elképzelések szerencsére már nem tartják magukat, ehelyett néhány 

évtizede a beindult az elméletgyártás arról, mi lehet a menstruáció valódi oka, 

funkciója és evolúciós jelentősége. Ezt ugyanis máig nem tudjuk biztosan annak 
ellenére, mennyire hétköznapi jelenségről van szó.  

A nők vagy a férfiak undorítóbbak? 

Egyáltalán mi ez a sok vér? 

A menstruáció teljesen hétköznapi jelenség, a férfiak többsége is gyakran 

találkozik vele. Ennek ellenére ha konkrétan nekiszegezzük a kérdést az 

embereknek, hogy mi is a biológiai folyamat, ami okozza, a többségnek halvány 
fogalma sincs, vagy jobb esetben zavartan hümmög valamit a petesejtekről. 

A valóságban azonban a felhasználatlan petesejt távozásának alig van köze a 

menstruációhoz, elég nagy hülyeség is lenne ilyen sok vért elpazarolni egy 
aprócska sejt kivetéséhez. Ehelyett arról van szó, hogy a nők szervezete minden 

reproduktív ciklusban felkészül a terhességre: a női hormonok (ösztrogén, és 

főleg progeszteron) segítségével vastag, többrétegű, sűrűn erezett nyálkahártyát 
növeszt a méhen belül, amibe az esetlegesen érkező megtermékenyített petesejt 

be tud ágyazódni. 

Ha nem érkezik a petesejt az adott ciklusban - vagyis a nő nem esik teherbe -, 
akkor a progeszteronszint esni kezd, a feleslegessé vált nyálkahártya pedig 30-

90 ml vér kíséretében leválik, majd a vaginán keresztül távozik a szervezetből.  
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Az 1920-as években egy magyar származású gyerekorvos, Schick Béla azzal az 
elmélettel rukkolt elő, hogy a menstruáció funkciója a mérgek eltávolítása a 

szervezetből. Azt állította, a vérzés ideje alatt a nők "menotoxinokat" 

bocsátanak ki, amelyek mérgező vegyületek, és a környezetre is hathatnak. 
Schick furcsa kísérleteket végzett ennek kimutatására, például egy csoport 

menstruáló és egy csoport nem menstruáló nőnek kellett növényeket gondoznia. 

A kutató arra jutott, hogy a virágok hajlamosabbak elhervadni, ha menstruáló 

nők kezelik őket, sőt, a menstruáló nők "menotoxinjai" az élesztőgomba 

sarjadását is akadályozzák, így nem tanácsos őket kelő tészta vagy erjedő sör 

közelébe engedni. 

Schick - tegyük hozzá, hogy a korszellembe passzoló - elméletei azonban 

hamarosan megdőltek, valószínűleg az a tudattalan koncepció húzódott meg az 

ehhez hasonló eredmények mögött, hogy a nők valamiképpen tisztátalanok, 
undorítóak. A prekoncepciók miatt eleve furcsa hipotézisek és torz kísérleti 

elrendezések születtek, amelyekből hamis következtetésekre jutottak a kutatók, 

mindazonáltal egy rakás tévképzet az 1970-es évekig tartotta magát tudományos 

berkekben is. 

 

A következő nagy dobás a menstruációs elméletek területén az 1990-es években 
érkezett. Margie Profet, a berkeley-i University of California kutatójának 1993-

ban nagy médiavisszhangot kiváltott elmélete szerint a menstruációra azért van 

szükség, mert a szex során a nők szervezetébe jutó ondó fertőzésveszélyes, a 
vérzéssel spermiumokkal együtt érkező kórokozók távoznak a méhből. Vagyis 

megfordították a korábbi képletet, és abból indultak ki, hogy a nők helyett 

inkább a férfiak undorítóak, a menstruáció és a vele járó összes kellemetlenség 

pedig a férfiaktól való megtisztulás eszköze. 

Profet elképzelése elméletnek jó volt, de meggyőző bizonyítékok híján hamar 

elbukott. Azóta születtek kutatások, amelyek egyenesen azt igazolják, hogy a 
menstruáció nagyobb fertőzésveszélyt okoz, mint a szex, mert a vasban és 

cukorban gazdag vérben jól elvannak a kórokozók. Ráadásul menstruáció alatt 

a méhnyak körül kevesebb a nyálka, ami megkönnyíti a baktériumok bejutását 
a méhbe. 

Elefántcickányok és emberek 

A következő elmélet 1996-ban érkezett a Michigani Egyetem 
munkatársától, BeverlyStrassmantól. Szerinte úgy juthatunk el az igazsághoz, 

ha kitaláljuk, miért vannak egyáltalán reproduktív ciklusai az emlősöknek. 

Tudjuk, hogy a szaporodásban a ciklikusság, ezen belül a méhfal 
megvastagodása nem csak az emberre jellemző, kell, hogy legyen valamilyen 

evolúciós magyarázat ennek szükségességére. Strassman úgy érvelt, rengeteg 

energia kell egy vastag, sűrűn erezett méhnyálkahártya folyamatos 
fenntartásához a szervezetben, olyan sok, hogy ennél még folyton elveszíteni és 

újranöveszteni is gazdaságosabb, ez okozhatja a ciklikusságot. 

Egyes fajok képesek a feleslegessé vált méhnyálkahártya belső 
újrahasznosítására, más fajoknál viszont, ahol a mennyisége túl nagy, 

egyszerűbb lehet simán kivérezni azt. Ilyen értelemben a menstruáció nem 
funkcionális, csupán a normális működés bosszantó mellékterméke. 
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Hasonló elmélettel állt elő 1998-ban Colin Finn a Liverpooli Egyetemről. 
Szerinte a menstruáció nem energiatakarékosság, hanem a méh evolúciójának 

szükségszerű következménye. Finn elméletében a fejlődés során egyes 

állatoknál az embriók egyre mélyebbre és mélyebbre ágyazódtak a méhfalba, 
így a méh megpróbálta valahogy megvédeni magát ettől és vastag hártyát 

növesztett. A hártya egyetlen értelme az embrió befogadása, így ha elmúlt a 

termékeny időszak, feleslegessé válik és meg lehet tőle szabadulni. 

Utóbbi elképzelések már a korábbiaknál jobbnak tűntek a menstruáció 

magyarázatára, de ahhoz, hogy eljussunk a folyamat valódi értelméhez, egy 

lépessel érdemes hátrébb állni, és összehasonlítani egymással a menstruáló és a 
nem menstruáló állatokat. Az emberen kívül majdnem minden menstruáló állat 

főemlős. Az ázsiai és afrikai majomfajok többsége, mint például a csimpánz, a 

gibbonok, a gorilla, az orangután és a rhesusmakákó is menstruál. De közeli 
rokonainkon kívül vannak mások is az állatvilágban, akikre jellemző a folyamat: 

meglepő módon egyes denevérfajok és az elefántcickány nőstényei is véreznek, 

a tőlünk egyébként rendszertanilag meglehetősen távol eső rövidfarkú 

gyümölcsevő denevérek ráadásul hasonló hosszúságú, 21-27 napos ciklusban. 

Hatalom a méh fölött 

 

Rhesusmajom Fotó: Sam Panthaky / AFP 

De mi lehet a közös az emberben, a rhesusmajomban, a denevérben és az 
elefántcickányban? Egy 2011-es kutatás szerint, amit Deena Emera, a New 

Haveni egyetem munkatársa publikált, a kulcs az, mekkora kontrollja van a 

nőstény állatnak a saját méhe működése fölött. Emeráék kutatásai azt igazolják, 
hogy a menstruáló állatok esetében teljesen a nőstény testi folyamatai, 

konkrétan a progeszterontermelése irányítja a méh működését. 

Ez annyit tesz, hogy az embrió csak akkor tud beágyazódni, ha arra a nőstény 

teste már felkészült erre a méhnyálkahártya megvastagításával. Az 

anyaállatoknak ezt a képességét elég csúnya tudományos kifejezéssel spontán 

decidualizációnak nevezik. 

A legtöbb emlősállat nem így működik. A nyálkahártya valamilyen mértékű 

vastagodása végbemegy ugyan, de nem az anya indítja el a folyamatot, hanem 

a megtermékenyített petesejt küld jelzéseket, amitől beindul a nyálkahártya-
növesztés és így az embrió beágyazódhat. A kutatók erős korrelációt mutattak 

ki a menstruáció és a spontán decidualizáció között, a kérdés az, hogy miért 

fejlődött ki egyes fajokban ez a képesség, míg másokban nem. 

Gonosz kis magzatok 

Az elmélet szerint két lehetőség a legvalószínűbb. Az első, morbidabb variáció 

Colin Finn elméletéhez nyúl vissza, eszerint a spontán decidualizáció az anya 
és a gyerek közti, életben maradásért folytatott küzdelem eredménye: az anya 

azért növeszti a vastag nyálkahártyát, hogy a buzgalmában túl mélyre ásó 

embriótól megvédje a méhét. Minden emlősembrió megkapaszkodik a méh 
belsejében, hogy tápanyagokhoz jusson, de az már fajonként erősen eltér, 

mennyire. A lovaknál, teheneknél és disznóknál például csak szolidan megül a 

méh felszínén, a főemlősöknél és néhány más fajnál viszont az embriók mélyen 
beágyazódnak, aminek eredményeképpen a magzat konkrétan az anya vérében 

fürdik. 

Ez egyfajta evolúciós kötélhúzás a magzat és az őt kihordó anya közt: az embrió 

minél több energiát akar kisajtolni az anya testéből, ami viszont spórolna, hogy 
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saját magának és a leendő gyerekeknek is jusson. Az első elmélet szerint az 
evolúció során az embriók egyre agresszívabbá váltak, a saját hatáskörben 

történő hártyavastagítás képességének kifejlesztése pedig az anyák praktikus 

válasza volt erre. 

A második lehetőség, hogy a spontán decidualizáció és a vele járó menstruáció 

azért alakult ki, hogy az anyák meg tudjanak szabadulni a kevésbé életképes 

embrióktól. Az emberi magzatok különösen hajlamosak genetikai 

abnormalitásokra, aminek oka valószínűleg az, hogy az emberre néhány másik 

állatfajjal együtt elnyújtott párzási időszak jellemző, vagyis a teljes reproduktív 

ciklus alatt képes szaporodni. Szemben egy csomó másik fajjal, amelyek csak 
rövid ideig nemzőképesek, az elnyújtott párzási idejű állatoknál a petesejt 

sokszor mát több napja érett, amikor megtermékenyül, ez pedig melegágya a 

genetikai mutációknak, melyek közül néhány már a terhesség első néhány 
hetében kialakul. 

A megvastagodott méhnyálkahártya képes lehet rá, hogy észlelje az ilyen típusú 

elváltozások egy részét, és magától leváljon, ha az embrióval valami gond lenne. 

Ez teljesen logikus evolúciós lépés lenne, mivel a főemlősöknél a kicsik 

kihordása és nevelése extra nagy erőfeszítést és sok időt igényel más fajokhoz 

viszonyítva. A nőstények ilyen körülmények között sokkal kevésbé engedhetik 
meg maguknak, hogy energiát pazaroljanak életképtelen utódokra. Az elméletet 

erősíti, hogy egy 2008-as tanulmány a rhesusmakákóknál is kimutatta, hogy az 

átlagnál hajlamosabbak genetikai rendellenességekre, de többi menstruáló fajról 
még állnak rendelkezésre ilyen adatok. 

Sok szülés vagy sok vér, lehet választani 

Akár az abnormálisan fejlődő, akár az agresszív magzatok állnak a menstruáció 
kifejlesztése mögött, az biztos, hogy a társadalom menstruáló felének többsége 

el tudna képzelni ennél valami kellemesebb védekezést is a szaporodással járó 
természetes folyamatok ellen. Azt viszont érdemes tudni, hogy a természetes 

körülmények között élő embereknél a menstruáció közel sem volt olyan gyakori 

jelenség, mint a civilizált embernél, így nem okozott annyi kellemetlenséget 
sem. 

 

Fotó: Stefan Heunis / AFP 

A fogamzásgátlás elterjedése előtt a nemi érésen átesett nők szaporodóképes 

koruk nagy részét vagy terhesen, vagy kisgyerekeket nevelve töltötték, csak a 

két utód kihordása közötti időszakokban menstruáltak. Kevesen, de ma is élnek 
még népek, amelyek ehhez hasonlóan működnek: a dogon nevű, Malin élő 

törzset vizsgálva antropológusok arra jutottak, hogy náluk egy átlagos nő élete 

során összesen nagyjából százszor menstruál, szemben a modern nők 300-500 
menstruációjával. Vagyis a civilizált nők lecserélték a gyerekekkel járó 

áldozatokat a gyakori menstruációval járó kellemetlenségekre.  
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Rövid hírek, érdekességek 

Készpénzzel fizetni fáj 

HANULA ZSOLT 2016.05.02. index.hu 

Az, hogy az ember könnyebben költi a pénzét, ha kártyával fizet, nagyjából a 

bankkártyák megjelenésével egyidős megfigyelés. A dolog egészen logikus, ha 

nem kell kiadnunk a kezünkből a kemény munkával megkeresett bankjegyeket, 
az nem is érződik igazi pénzköltésnek. Hogy ez a népi tapasztalat mennyire 

fején találta a szöget, azt csak nemrég igazolták egy egészen új tudományág, 

a neuro-közgazdaságtankutatói, akik a pénzügyi döntések mögött lefutó 
mentális folyamatokat vizsgálják, és igyekeznek megérteni. 

A neuro-közgazdaságtan leghíresebb kísérletében a tesztalanyoknak 20 dollárt 

adtak (kb. 5500 forint), aztán befektették őket az agyi aktivitásukat figyelő 
fMRI-gépbe, és különféle termékek képeit mutatták nekik, amiket ott helyben 

megvehettek a kapott pénzből. Ha nem kellett nekik semmi, megtarthatták a 

húszast. A Carnegie Mellon egyetem kutatói azt tapasztalták, hogy az agy 
fájdalomközpontja aktivizálódott minden egyes alkalommal, amikor az alanyok 

az árcédulákat meglátták, méghozzá annál nagyobb intenzitással, minél 

magasabb árat láttak. A fájdalomközpont aktivitása mindig akkor volt a 
legerősebb, amikor az illető eldöntötte, hogy megveszi az adott árut. 

 

Fotó: Jonathan Daniel 

A tudósok szerint ez egy olyan agyi folyamat, amit az evolúció nevelt belénk a 

pénzrendszer kialakulása óta eltelt pár évezredben, a célja pedig az, hogy a 

fájdalomingerrel (amit persze nem konkrét fejfájásként érzünk, csak egy 
megfoghatatlan, tudat alatti kellemetlen érzés formájában) megvédjük 

magunkat a túlköltekezéstől - elvégre a modern társadalomban a túlélés alapja, 

hogy hónap végén is tudjunk kaját venni. 

A témával kapcsolatos további kutatások és kísérletek azt is bebizonyították, 

hogy a szép új, ropogós bankjegyek kiadása jobban fáj, mint a rongyos-

gyűrötteké, illetve hogy annál intenzívebb a fájdalominger, minél tovább látjuk 
az árat a vásárlási folyamatban. Ilyen szempontból egy taxis utazás a taxiórán 

ketyegő összeggel egy merő tortúra. 

http://www.cmu.edu/homepage/practical/2007/winter/spending-til-it-hurts.shtml
http://www.jcr-admin.org/files/pressPDFs/100312163624_Noseworthy_Article.pdf


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 5. szám 

  

 

 

50. oldal 

A legérdekesebb tanulsága a vizsgálatoknak azonban az volt, hogy a 
fájdalomszignál nem jön létre, ha kártyával fizetünk. Egyszerűen azért, mert a 

hitelkártyák nem léteznek elég régóta ahhoz, hogy az evolúció be tudta volna 

drótozni az agyunkba, hogy a kártya lehúzása is fizetés. Megfigyelték továbbá, 
hogy ha egy termékért ott helyben fizetünk, az fájdalmasabb, mintha jó előre 

rendeznénk a számlát, vagy utólag törlesztenénk. Vagyis az elővétel, a kártya, 

és a hitelre fizetés is egyfajta fájdalomcsillapító, és kikerüli az agyunk túlköltés 

ellen védekező mechanizmusát. Nem véletlen, hogy hitelkártya-adóssággal 

küzdő embereknek azt szokták javasolni, hogy tartsanak készpénzes diétát. 

 

Fotó: Park Ji-Hwan 

Ha nem is neurobiológiai részletességgel, de a jelenséget nyilván ismerik és ki 
is használják a kereskedelemben és a bankvilágban; nem véletlen a nagy 

igyekezet, hogy a készpénzről errefelé tolódjon el a világ pénzhasználata. Azt 
azért jegyezzük meg, hogy a többi indok egyébként jogos: a kártya 

kényelmesebb, egyszerűbb és biztonságosabb is, amellett hogy nem fáj a 
használata. 

Palackozott ausztrál levegőt árulnak Kínában 

LICA 2016.05.02. index.hu 

Két élelmes ausztrál vállalkozó palackozott levegőt árul a szmoggal sújtott 

Kínában. A levegőt híres turisztikai helyekről gyűjtik be. 

A vállalkozás szerint az ötletnek legalább akkora jövője van, mint a paackozott 

víznek. Amikor az 1980-as években elkezdtek palackozott vizet árulni 
Ausztráliában, senki nem hitte el, hogy lesznek, akik fizetnek azért, ami a 

csapból ingyen folyik. Ma pedig már évente félmilliárd dollárt költenek erre az 

ország lakói. 

 

John Dickinson és The Ruygrok kifejlesztett egy módszer, hogyan lehet 
hatékonyan begyűjteni a levegőt a kicsi palackokba. A palackokban annyi 

http://www.ezonomics.com/stories/cash_or_credit_the_choice_influences_the_pain_of_paying
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fau.news.yahoo.com%2Fa%2F31486601%2Fentrepreneurs-selling-air-from-iconic-aussie-locations-to-smog-clogged-chinese%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fau.news.yahoo.com%2Fa%2F31486601%2Fentrepreneurs-selling-air-from-iconic-aussie-locations-to-smog-clogged-chinese%2F
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levegő van, amely nagyjából 130 mély lélegzetre elég. A palackokhoz hozzá 
lehet csatolni egy kiegészítőt, amely elfedi az ember száját és már szívhatja is 

magába a friss hegyi levegőt a szmogos Pekingben. 

A friss levegő nem olcsó, a vállalkozás 20 dollárt kér palackonként. És vannak, 
akik megveszik ennyiért is. 

Vasból készült a világ legfurcsább temploma 

LICA 2016.04.21. index.hu 

Az isztambuli Szent István-templom távolról átlagos, viszonylag modern 
ortodox templomnak tűnik, közelebbről megnézve azonban meglepő 

felfedezésre jutunk: az épület vasból készült. A 19. században épült 

templomnak nem csak egy része vas, az egészet vaslapokból rakták össze. 

 

Fotó: Wikipedia 

Hogy miért támadt ez a furcsa és szokatlan gondolatuk a hívőknek? Erre van 
egy mese és egy hivatalos magyarázat. A mese szerint a fatemplom leégése után 

Abdülaziz szultán vonakodott engedélyt adni a bolgár hívőknek, hogy újabb 

templomot építsenek. Végül úgy adta meg az engedélyt, hogy egy hónap alatt 
fel kellett húzni az épületet. És ezt vasból tudták csak megoldani. 

 

Az eredeti, fából készült templom Fotó: Wikipedia 

A valóság sem rosszabb ennél. A bolgár kormány pályázatot hirdetett az 
építésre, amelyet az örmény Hovsep Aznavur nyert meg. Az ötszáz tonnás 

szerkezetet egy osztrák cég, az Rudolph Philip Waagner készítette el, az előre 

legyártott darabokat 1893 és 1896 között száz uszályon úsztatták le a Dunán és 
a Fekete-tengeren. Másfél évig tartott az összeszerelés. A templomot 1898-ban 

szentelték fel. 

http://www.atlasobscura.com/places/bulgarian-iron-church
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBulgarian_St._Stephen_Church
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBulgarian_St._Stephen_Church
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A 19. században amúgy divatjuk volt a vasból készült épületeknek, még 
templomokat is építettek vasból. Gustave Eiffel, az Eiffel-torony megalkotója 

maga is tervezett ilyen templomokat, amelyeket aztán Peruban és a Fülöp-

szigeteken állítottak fel. Kevés maradt fenn ezek közül, a Szent István-templom 
az egyik. 

Feltérképezték az agyat beszéd közben 

INDEX 2016.04.29.  

Amerikai kutatók feltérképezték, hogy miként működik az agy a nyelv 
használatánál – írja az MTI. A Kaliforniai Egyetem berkeley-i campusán 

dolgozó kutatók önkénteseken végeztek MRI-vizsgálatot, miközben azok több 

mint két órán át történeteket hallgattak egy amerikai rádióműsorban – írja a 
BBC News. 

 

A szakemberek az alanyok agykérgének különböző területein bekövetkező, az 
agyi aktivitást jelző változásokat vizsgálták. Az agykéreg – az agy lebenyeinek 

külső rétege – többrétegű, idegsejtekből álló szövettömeg, amely fontos 

szerepet játszik a gondolkodás, a beszéd, a tudatosság és az emlékezet 
irányításában. 

Az MRI-felvételek adatai alapján a kutatók megnézték, hogy az agy mely 

területei aktivizálódtak a történetekben szerepelt szavak hallatán. A 

szakemberek ezután olyan agytérképet készítettek, amelyen elhelyezték az 

egyes fogalmakat az agy jobb és bal féltekéjén. 

A térkép szerint mindkét féltekén több mint száz különálló területre oszlottak 
szét az egyes fogalomcsoportok – például a külső megjelenésre és a társadalmi 

kapcsolatokra vonatkozó szavak –, amelyek még elhelyezkedésükben is 

hasonlónak bizonyultak a tanulmány résztvevőinél. 

A Nature című folyóiratban közölt eredmények szerint ugyanakkor egy-egy 

kifejezés hallatán az agy több területe is aktivizálódhat. Az angol top (felső) szó 

például az öltözködéssel és a megjelenéssel, valamint a számokkal és 
mérésekkel kapcsolatos fogalmakat tömörítő területeket is bekapcsolja. 

A szakemberek reményei szerint az agytérképet idővel fel lehet használni agyi 

érkatasztrófát vagy agykárosodást szenvedett páciensek kommunikációjának 
segítésére. Ehhez azonban további vizsgálatokra lesz szükség. 

Megvan a gén, amik miatt fiatalabbnak tűnünk 

INDEX 2016.04.29. 13:55 

Dán kutatók olyan génvariánsokat találtak, amelyek jelenléte miatt az emberek 
idősebbnek vagy fiatalabbnak tűnnek koruknál. A Current Biology folyóiratban 

közzétett tanulmányuk szerint először találtak kapcsolatot az öregedés észlelése 

és egy bizonyos gén között. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-36150503
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A kérdéses génről, az MC1R-ről régóta közismert, hogy a vörös haj és a világos 
bőr kialakulásáért felelős. A Rotterdami Erasmus Egyetem orvostudományi 

karának kutatói megállapították, hogy a gén variánsainak a jelenléte 

magyarázatot ad arra, miért tűnnek egyesek idősebbnek, vagy fiatalabbnak 
koruknál. 

Korábbi tanulmányokban már kimutatták, hogy a genetikai és a környezeti 

tényezők kombinációja nagyjából egyformán hat egy személy érzékelt korára. 

Sőt, azt is kiderítették, hogy az érzékelt kor a személy egészségi állapotát és 

élettartamának hosszát is tükrözheti. 

A szakemberek mintegy 2700 idős dán ember genomjának elemzésekor 
fedezték fel, hogy az MC1R génvariánsok jelenléte kapcsolatban áll az észlelt 

korban tapasztalható különbségekkel. Felfedezésüket két másik nagy európai 

kutatás is alátámasztotta. 

Az MC1R génvariánsokat hordozó személyek majdnem két évvel látszottak 

idősebbnek korunknál. A nem, a kor, a bőrszín vagy a bőr napfény általi 

károsodása nincs hatással az érzékelt kor és ezen DNS-variánsok közötti 
kapcsolatra - írta a Manfred Kayser vezette kutatócsoport. 

Az MC1R génről köztudott, hogy szerepet játszik más biológiai folyamatokban 

is, mint például a gyulladások és a DNS-károsodás kijavítása. A kutatók szerint 
a gén hatása ezekre a folyamatokra lehet az oka annak, hogy egyes emberek 

fiatalabbnak tűnnek. 

Csóva nélküli üstököst találtak 

 

LICA 2016.05.02. index.hu 

Európai kutatók olyan üstököst találtak, amelynek nincsen csóvája. Ez az első 
ilyen égitest. Az összetétele is érdekes lehet, ezt megvizsgálva a kutatók választ 

kaphatnak a naprendszer kialakulásának körülményeiről és további életéről. 

Az üstökös a Manx nevet kapta a Manx macska után. Ez egy olyan házimacska, 
amelynek a gerince mutációk miatt megrövidült és csonka a farka, néhány 

példánynál pedig egyenesen hiányzik a farokrész. 

http://www.reuters.com/article/us-space-comet-idUSKCN0XQ2HZ
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Fotó: Handout / Reuters 

A Manx üstökös olyan kövekből áll, amelyeket a Mars és a Jupiter közötti 

aszteroidaövben találhatunk, emiatt a kutatók azt feltételezik, hogy ebben a 
régióban keletkezhetett. A legtöbb üstökös jégből és más fagyott anyagokból áll 

és a Naprendszer egy távoli pontján jönnek létre. 

Az ESO projektben dolgozó német kutatók most annak próbálnak utánajárni, 
hogy mennyi ilyen Manxhoz hasonló üstökös létezhet. Azért fontos kérdése ez, 

mert választ adhat az Naprendszer első éveire. Megtudhatják, hogy az alakuló 

bolygók mozgékonyak voltak-e vagy többé-kevésbé ugyanott vannak, ahol 
kialakultak.  

Az üstököst 2014-ben fedezték fel, hivatalos neve C/2014 S3. A Pan-STARRS 
nevű teleszkóp-rendszerrel fedezték fel, ezzel a hálózattal gyorsan mozgó 

égitesteket, üstökösöket tudnak felfedezni. 

A lustaság egy genetikai mutáció 

HANULA ZSOLT 2016.04.16. index.hu 

Az evolúció legjobb trükkje, hogy úgy intézte hogy az ember a fajfenntartáshoz 

alapvetően szükséges dolgokat direkt élvezze, és ezért legyen motivációja 

foglalkozni velük. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az agy egészen hasonló 
módon reagál például a szexre és a csokievésre: olyan anyagokat szabadít fel, 

amiktől jól érezzük magunkat - gyakorlatilag bedrogozza magát dopaminnal, 

oxitocinnal, szerotoninnal és különféle endorfinokkal. Ezért szeretjük a szexet 
és az édességeket (a cukor szinte minden élőlénynél a létfenntartás egyik kulcsa, 

a sejtek alapvető energiaforrása). Az agy hasonló módon jutalmazza a hosszú 

távú fizikai erőkifejtést is, hiszen a jó erőnlét szintén a túlélés egyik záloga, 

legalábbis évezredeken keresztül az volt. A futók eufóriája néven ismert 

jelenséget sokszor megfigyelték már: a sportoló a teljesítőképessége határait 

feszegetve olyan állapotba kerül, mintha morfiumot kapott volna. 

Ez papíron szépen hangzik, de a gyakorlat nem stimmel: elvileg az agyunk 

ugyanúgy jutalmazza mind a hármat, mégis, legtöbbünk nagyságrendekkel 

jobban szereti a szexet és a csokit a maratonfutásnál. Sőt, állítólag vannak, 
akiknek utóbbinál sokkal jobban esik az édes semmittevés is, aminek evolúciós 

szempontból nincsen sok értelme. 

Tudósok egérkísérletekkel eredtek a rejtély nyomába, a tesztpéldányokat két 

csoportra osztva: a szorgalmas egerekre, akik saját maguktól, szívesen futottak 

a terráriumukba tett mókuskerékben, és a lusta egerekre, akik nem szerettek 

futkározni. A két csoportot elkülönítve szaporították, és minden generációval 
nőtt a szorgalmas csapat futóteljesítménye, és csökkent a lustáké. 16 generáció 

múlva a különbség már 75%-os volt. Emellett megfigyelték, hogy az agyukban 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Fthai-nguyen%2Fhacking-into-your-happy-c_b_6007660.html
http://www.webmd.com/fitness-exercise/runners-high-is-it-for-real
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-26187876
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a dopaminrendszer jobban fejlett volt - egyszerűen genetikusan futásfüggők 
lettek. A lustaság tehát öröklődik, vonták le a következtetést a tudósok, és ha 

öröklődik, akkor ott kell lennie valahol a génjeinkben. 

 

Fotó: Hulton Archive / Europress / Getty 

Hamarosan meg is lett a lustaság genetikai felelőse: az SLC35D3 kódjelű gén 

mutációja. Ez a gén felel úgy általában a fizikai aktivitásunkért, és egyes 
dopaminreceptorok működéséért. Ha ez a génünk hibásan működik, sokkal 

kevésbé érezzük a fizikai megterheléssel járó jutalomkoktél hatását az 

agyunkban, vagyis nem esik annyira jól a sportolás, és inkább a henyélést 
helyettesítjük előnyben. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a mutáns SLC35D3 génnel rendelkezők örök 
lustaságra lennének kárhoztatva, a fizikai aktivitást egy csomó környezeti 

tényező is befolyásolja, magyarul az ember képes akaraterővel legyőzni a DNS-

be kódolt lustaságát, és végül a mozgással igenis jót tesz magának. 

Miért van két orrlyukunk? 

BOLCSÓ DÁNIEL 2016.04.09. index.hu 

Az világos, hogy miért jó, hogy két szemünk van: a két különböző kép 

kombinálásával mélységben is látunk. Az is tiszta, hogy miért jobb nekünk, 
mint Van Gogh-nak: a hangok a két fülünket kis különbséggel érik el, így meg 

tudjuk állapítani az irányukat. Az már elsőre kevésbé tűnhet logikusnak, hogy 

mi értelme volt az orrnyílásunkat kettéosztani, pedig ez is az érzékelés 
differenciálásában segít. 

A Stanford Egyetem kutatói jártak utána a dupla luk rejtélyének, és arra jöttek 

rá, hogy az egyes orrlyukaink átmenetileg jobbak bizonyos szagok észlelésében, 

mint a szomszédos nyílás. Mindig van egy domináns lyuk, amelyen éppen több 

levegő áramlik be az orrunkba és gyorsabban is, mint a másikon. A domináns 

szerep folyamatosan változik, a nap folyamán többször is cserél a két orrlyuk – 
és attól függően, hogy épp melyik milyen szerepet tölt be, változik az is, hogy 

éppen milyen típusú szagokat érzékelnek hatékonyabban. 

A kutatók a nagy orrteszthez kétféle anyagot, a borsmenta illatú l-karvont és az 
ánizshoz hasonló szagú oktánt kevertek össze, és a keveréket megszagoltatták 

külön a tesztalanyok kevésbé domináns orrlyukával, majd a másikkal is, 

amelyiken éppen több levegő jutott be – nevezzük ezeket most gyengébb és 

erősebb lyuknak. 

http://www.medicaldaily.com/science-laziness-couch-potato-gene-influences-your-physical-activity-level-284264
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1205011%2F
http://www.salon.com/2014/05/23/this_is_why_you_are_a_couch_potato_laziness_explained_by_science/
http://io9.gizmodo.com/5880616/why-we-evolved-two-nostrils-hint-its-all-about-domination
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Fotó: Jennifer Polixenni Brankin / Europress / Getty 

A húsz alanyból tizenhét a gyengébb orrlyukkal érzékelte az oktánt és az 
erősebbel az l-karvont. Néhány órával később, amikor a szerepek 

megcserélődtek, az érzékelés is követte a váltást, vagyis a szaglóalanyok 

szaglószervének pont a másik oldali orrlyuka érzékelte ugyanazt a szagot. 
Továbbra is a domináns lyuk érzékelte az l-karvont, a másik pedig az oktánt, 

csak ezúttal mindkettő az ellentétes oldalra került. 

A magyarázat, hogy a különböző szagokat aszerint érezzük, hogy az érzékelést 
kiváltó vegyületek milyen gyorsan szívódnak fel. Valahogy úgy lehet ezt 

elképzelni, mint egy zsúfolt bulin, ahol nem elég átverekedni magunkat a 

biztonsági őrökön, még a pulthoz is oda kell férkőzni valahogy, hogy minden 
stimmeljen. A szagoknak se elég egyszerűen bejutni az orrba, még az 

orrnyálkahártyán is át kell furakodniuk, hogy elérjék a szaglóreceptorokat. 

A kétféle tempóban dolgozó orrnyílás tehát szétválogatja a különböző 
felszívódási idejű szagokat: az erősebb lyuk elintézi a gyorsan felszívódóakat, 

míg a gyengébben szívó lyukon át a lassabban felszívódó szagoknak is van 

esélye kifejteni a hatásukat. 

Milyen szaga van a világűrnek? 

BOLCSÓ DÁNIEL 2016.04.08. index.hu 

Gondolkoztak már azon, hogy milyen szaga lehet az űrnek? Na jó, magának az 

űrnek nyilván semmilyen szaga nincs, de az, ami benne van, a beszámolók 
szerint egészen változatos módon bűzlik. 

 

Fotó: Europress / Getty 

Konkrétan az űrbe persze még az asztronauták se tudnak csak úgy beleszagolni, 

hiszen megfulladnának a vákuumban, de a nyílt űrben a ruhájukhoz, 
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felszerelésükhöz tapadó anyagok szagát az űrállomásra visszakerülve már érzik, 
ahogy azok a levegővel keverednek. Akkor viszont a legkülönfélébb 

kellemetlenségeket érzik, ha beleszagolnak a levegőbe. 

A leggyakoribb hasonlatok szerint olyan, mintha valami odaégett volna, vagy 
mintha egy autóversenyen lennének. Ez azért van, mert az üzemanyagok és más 

szénszármazékok égetésekor melléktermékként keletkező policiklusos aromás 

szénhidrogének a csillagközi anyagban is jelen lévő, a csillagok formálódását 

és pusztulását kísérő vegyületek. (Sőt, az élet kialakulásával is egyre 

gyakrabban hozzák őket kapcsolatba.) 

Persze azon is múlik az űrszag, hogy ki az, aki érzékeli és ismert szagokhoz 
próbálja hasonlítani. A Buzzfeed egyszer összeszedte, hogy maguk az 

asztronauták mi mindenhez hasonlították már a szagokat. Változatos 

tapasztalatokról számoltak be: 

 égett faszén 

 sülthús 

 elhasznált puskapor 

 hegesztési gázok 

 dió és fékbetét 

 odaégett mandulás süti 

 egy napja a hóban hagyott nedves ruha 

 rum. 

Louis Allamandola, a NASA Ames Kutatóközpontjában működő Asztrofizikai 

és Asztrokémiai Labor igazgatója szerint a Naprendszerünk szaga különösen 
erős, mert tele van szénvegyületekkel, viszont kevés benne az oxigén. És bár a 

saját csillagrendszerünkön kívül még nem jártunk, ha egyszer a csillagközi térbe 

is eljutnánk, Allamandola szerint még sokkal változatosabb szagokkal is 
találkozhatnánk. 

 

Fotó: Europress / Getty 

Korábban a NASA egyébként próbálta is az űrben tapasztalható szagokat 
mesterségesen előállíttatni (bár végül letettek erről), hogy a gyakorlatozó 

űrhajósokat már ne érje váratlanul a bűz, amikor élesben találkoznak vele. 

Ehhez egy Steve Pearce nevű illatszakértőt kértek fel, aki érzékletesen írta le a 
végeredményt: 

Képzeljék el az izzadt lábszagot és az állot testszagot, ehhez keverjenek 

körömlakklemosót és benzint... és már közelítenek! 

http://www.popsci.com/science/article/2011-01/fyi-what-does-space-smell
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FPoliciklusos_arom%25C3%25A1s_sz%25C3%25A9nhidrog%25C3%25A9nek
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FPoliciklusos_arom%25C3%25A1s_sz%25C3%25A9nhidrog%25C3%25A9nek
http://www.buzzfeed.com/kellyoakes/walnuts-and-brake-pads#.qbd62we7m
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.astrochem.org%2Fbios%2Fallamandola.php
http://www.popsci.com/science/article/2011-01/fyi-what-does-space-smell
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/07/what-space-smells-like/259903/
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Borsóból készítenek tejet 

ORIGO 2016.04.21.  

Egy amerikai cég kidolgozta a módját, hogy tejszerű italt készítsen 

borsóból. A gyártók szerint a készítmény gazdagabb kalciumban, mint a 

valódi tej és laktózérzékenyek meg vegetáriánusok is fogyaszthatják. 

A hagyományos tehéntejnek számos különleges előnye van. Tele van 

kalciummal, fontos fehérjékkel, kálimmal és B-vitaminnal. 

Azok számára, akik nem isznak rendszeresen tejet, mert nem szeretik az ízét 
vagy laktózérzékenyek, számos növényi alapú tej – elsősorban mandulából és 

szójából készült – áll rendelkezésre, amelyek részben pótolhatják a tehéntej 

előnyeit, jót tesznek a csontoknak és az általános egészségnek. Most egy újfajta 
növényi tejtermék csatlakozott ezek sorához. 

Itt a borsótej! 

A Ripple nevű cég által kifejlesztett borsótej adagonként 8 gramm fehérjét és 
50 százalékkal több kalciumot tartalmaz, mint a hagyományos tehéntej. Nincs 

benne cukor, viszont vannak benne omega-3 zsírsavak, D-vitamin és vas. 

A Ripple kidolgozta a módját, hogyan terelje a világot az inkább növényi alapú 
élelmiszerek felé, ezzel csökkentve a hagyományos tejtermelés környezetre 

gyakorolt negatív hatását. 

 

Zöldborsó Forrás: Petr Kratochvil 

A Ripple egyik alapítója, Adam Lowry nagyjából egy évet dolgozott azon, hogy 
megtalálja a megfelelő receptet és technológiát a borsótej előállítására, 

olvasható a Medical Daily cikkében. 

Az íze is hasonlít a tejéhez 

Lényeges volt a megfelelő egyensúly megtalálása, mivel a borsó íze önmagában 

egyáltalán nem hasonlít a tejére, viszont tele van hasznos fehérjével. Így fontos 

volt, hogy „elkülönítsük a borsóból a jó anyagokat mindazoktól, amelyek nem 
megfelelő ízt és színt adnak neki” – mondta Lowry a FastCoExist hírportálnak. 

Az elsődleges kihívás az íz”– folytatta Lowry. „Ha csupán úgy készítünk 

borsótejet, ahogy mandulatejet, hagyományos sárgaborsóból, nagy 

http://ripplefoods.com/
http://www.medicaldaily.com/pea-milk-protein-calcium-non-dairy-milk-dairy-alternative-382821
http://www.fastcoexist.com/3058722/this-pea-based-milk-is-healthier-than-almond-milk-and-actually-tastes-almost-like-milk
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fehérjetartalmú italt kapunk, de az íze őszintén szólva borzalmas. Ennek oka, 
hogy ha túl sok borsót teszünk a tejbe, akkor annak borsó íze lesz.” 

 

Forrás: AFP 

Sokféle nem tehénből származó tej van a piacon, köztük kókusz-, szója-, 

mandula-, rizs-, len-, kender-, rizsparéj- és kesudiótej. Ezeknek mind megvan a 
maguk előnye és hátránya. A fő kérdés azonban az, hogy ezek közül bármelyik 

egészségesebb-e az ember számára, mint a tehéntej. 

A tehéntejet nem pótolja semmi 

Míg sok nem tehénből származó tej magas kalcium- és fehérjetartalmú, sok tele 

van cukorral, ezért is fontos elolvasni a tápértékadatokat, mielőtt kiválasztanánk 

valamelyiket. 

Mindenesetre a legtöbb nem tehéntej megpróbálja utánozni a hagyományos tej 
tápértékét, csak tehenek kiküszöbölésével (és néha a telített zsírsavak nélkül, 

amelyekből tipikusan sok található a tehéntejben). 

Egészségesek lehetnek a tejcukorérzékenyek számára, de ha valaki képes 
fogyasztani a hagyományos tehéntejet, akkor talán még jobb, ha megmarad 

annál. A szakemberek az utóbbi években általában egyetértenek abban, hogy a 

tápanyaggazdag élelmiszerek, amilyen a teljes tej is, talán még egészségesebbek 

is, mint az alacsony kalóriájú lehetőségek, különösen, ha mértékletesen 

fogyasztjuk ezeket. 

Színészek állnak ki a homeopátia mellett 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.04.21. origo.hu 

Annak ellenére, hogy a tudományos bizonyítás kritériumainak mindenben 

megfelelő kísérletek azt igazolják vissza, hogy a homeopátiának legfeljebb 

csak placebo hatása lehet, ennek ellenére is, gyakran kampányolnak az 

áltudományos terápia mellett. 

Kampány a homeopátia mellett, kérdőjelekkel 

A Homeopátia Világnapján neves színészek tettek hitet a homeopátia mellett. A 
Magyar Homeopata Orvosi Egyesületfacebook oldala szerint a közeljövőben 

újabb művészek fognak támogatólag megnyilvánulni ugyanebben a témában. 

Az ismert színészek saját tapasztalataikat osztják meg a YouTube-on, melynek 

lényege, hogy a gyermekük, illetve ők maguk a homeopátiás szereknek 

köszönhetően kigyógyultak a betegségeikből. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLRi9gRg1VA
https://www.facebook.com/homeopatia.info.hu/?fref=nf
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Az, hogy a víznek memóriája lenne, tudományosan nem bizonyított

 Forrás: Origo 

Van, aki egyszerűen találkozott a homeopátiával (?), másikuknak pedig a 

gyermekorvosa javasolta ezt a „terápiát”. 

Ők maguk azonban tudatosan fordultak a homeopátia felé, szó szerint idézve a 
motivációikat: „mert nem a tünetet kezeli, hanem a valós problémát”, „segíti a 

gyógyító információk áramlását” és „nincsenek mellékhatásaik”. 

Kipróbálták és használt, és még gyógyszert sem kellett használniuk. 

 

A homeopatikus hígítási elv ugyanannyira irracionális, mint a víz "emlékezete"
 Forrás: Origo 

Két művész nyílt tekintettel mondja a kamerába, hogy hisz a homeopátiában, a 

harmadik szerint viszont „nem kell hinni benne, működik magától is”.  Magas 
labdák kerültek a levegőbe. Túl könnyű lenne leütni őket, s mivel nem 

szeretném méltatlan helyzetbe hozni e tiszteletet érdemlő embereket, nem is 

teszem ezt meg. Ehelyett megosztom velük, hogy az én tágabb szakterületem, a 
tudomány, hogyan tekint a homeopátiára. 

Tudományos módszerek semmit sem igazolnak vissza a hittételekből 

A világ logikus elvek szerint működik, de ezt a logikát csak megfelelően végzett 
kísérletekkel és megfigyelésekkel lehet megismerni. Ezt a munkát végzi a 

tudomány. A tudomány nem csupán teszteléseket végző mechanisztikus 

metódusok összessége, hanem egy koherens gondolati rendszer is egyben. 

E gondolati rendszer szerint a homeopátia alapelvei - melyek a jól ismert 

hasonlóság elv, a hígítás elve, a vízmemória, és a potenciálás – értelmetlen 
zagyvaságok. Más szavakkal, a homeopátia egy áltudomány. 
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A sorra elvégzett tudományos tesztek szerint a homeopátia csak humbug

 Forrás: Origo 

Ennek ellenére kísérletesen is megvizsgálták, működik-e vajon a gyakorlatban. 

Számos átfogó kutatás bebizonyította, hogy a homeopátia jó esetben is csupán 

nem specifikus placebohatást képes elérni. 

Tehát, ugyanolyan a hatása, mintha valaki a fülvakarás közbeni versmondásnak 

tulajdonítana varázserőt, s így próbálná gyógyítani a betegségeit (a placebohatás 

korlátairól itt olvashatunk). A betegségek zöme magától is gyógyul, ez 
téveszthette meg a művészeket. 

Káros hinni az áltudományokban 

Mind a tudomány, mind a gyógyítás rendkívül komoly szakma, még ha 

művelőik között néhányan hamis tanok hirdetésére adták is a fejüket. Egy laikus 

számára az lenne a követendő út, hogy felismerje, 

ő maga nem tud érdemben véleményt nyilvánítani, ezért az autentikus tudomány 

és gyógyászat képviselőire bízza a szak-kérdésékben való megnyilatkozást. 

 

Samuel Hahnemann a homeopátia atyja Forrás: Origo 

A homeopátia nem csupán egy téves elképzelés, az emberek fizetnek a 
termékeiért, sőt reményt is táplálnak, hogy ők vagy szeretteik meggyógyulnak 

a szereitől, ezért kiemelten fontos, hogy mit tart róla a közvélekedés. 

http://www.origo.hu/egeszseg/20150416-placebo-a-misztikus-gyogyero.html
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Nagyszámú és egymástól független kutatás jutott arra a konklúzióra, hogy a 
homeopátiának nincsenek természettudományos alapjai Forrás: Origo 

E kampányt a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület indította, 

aweboldalukon található indíttatásból: „A homeopátia működik! A homeopátia 
ellenes kampány szinte naponta jelentet meg híreket a médiában. Mivel ezek a 

sokszor felkapott hírrészletek gyorsan terjednek, anélkül, hogy a teljes hír, vagy 

a cáfolat megjelenne, hírlevelünkben és Facebook oldalunkon rendszeresen 
adunk közre objektív érveket, tényeket a homeopátiáról. 

(A szerző tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi 

Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója.) 

Puffad? Tüsszög? Gombásodik? Biceg? 

 

KLÁG DÁVID 2016.05.02. index.hu 

Érzésre rengeteg gyógyszerreklámot nézünk a tévében. És nem csak 

érzésre: a mért adatok szerint az összes reklám több mint egynegyede 

valami gyógykészítményről szól. Élelmiszert és kereskedelmet összesen 

nem reklámoznak ennyit a tévékben. 

Jöhetnek tabletek, telefonok, mindenféle kütyük, streamingszolgáltatások, és 

hasonló új hullámos megoldások, de a tévé örök lesz. A legutóbbi Nielsen-

mérés szerint a magyarok még mindig naponta átlag öt órát ültek a tévé előtt az 
év első negyedévében, igaz, a 18–49-es korosztály tagjai 7 perccel kevesebbet, 

mint az előző év hasonló időszakában. 

Öt órába pedig jó sok reklám fér. Rengeteg. És ha valaki kapcsolt be tévét az 

utóbbi pár napban, hétben, hónapban, az pontosan tudja, hogy nevetségesen sok 

gyógyszerreklám megy a tévékben. Pofátlanul sok. Mintha az egész ország már 

délelőtt egy maroknyi bogyót szedne, hogy egyáltalán fel tudjon kelni az ágyból, 
ne puffadjon fel a reggelitől, és ne támadja meg azonnal a takonymanó, és 

eljusson munkába anélkül, hogy elfogyna az energiája.  

http://homeopatia.info.hu/hu
http://dex.hu/x.php?id=index_kultur_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Fmedia%2F2016%2F04%2F18%2Fnezettseg_nielsen_kozonsegmeres%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_kultur_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fkultur%2Fmedia%2F2016%2F04%2F18%2Fnezettseg_nielsen_kozonsegmeres%2F
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A már emlegetett Nielsen méri a reklámok nézettségét is, de a kimutatásaikból 
hiányoznak a gyógyszerek, ők az FMCG („fast moving consumer goods”, azaz 

gyorsan fogyó termék) reklámok nézettségét mérik: ebből az derül ki, hogy a 

magyarok legnagyobb számban joghurt- és csokireklámokat néznek. 

De mi a helyzet a gyógyszerekkel? Érzésre egyértelműen azokból van a legtöbb 

a magyar tévékben, úgyhogy megpróbáltam számokkal is alátámasztani ezt. 

Ehhez nagy segítséget nyújtott a Kantar Media reklámfigyelő cég 2015-ös 

kimutatásai a szektorról. Szóval a következő adatok és statisztikák mind 2015-

re vonatkoznak, és ahogy elnéztem a változásokat, lehet, hogy jövőre majd egy 

teljesen más cikket lehet írni az egész területről. 

A Kantar Media összesen 32 televízió reklámjait figyeli, tehát nem a teljes 

magyar tévés piacot, de így is számos következtetés vonható le. A felhasznált 

adatok egy része elérhető a cég honlapjáról. 

Gyógyszer mindenek felett 

Magyarázat 

A cikkben szinte végig a „gyógyszer” szót fogom használni, de kizárólag azért, 
mert irtó macerás mindig leírni/bemásolni azt, hogy „Gyógyhatású készítmény, 

OTC”. Ugyanis ennek az utóbbinak az adatait kaptam meg, de ez nem fedi le 

például az állatgyógyszereket, illetve a gyógyászattal kapcsolatos reklámokat, 
amik apró, de azért számontartható másodperceket kapnak reklámidőben. 

Úgy néz ki a hierarchia, hogy gyógyszerek -> recept nélkül kapható 

gyógyhatású készítmények -> terméktípusok -> konkrét termékek, mi pedig a 
második típusait nézzük. Arányaiban a dolog úgy néz ki, hogy 

 Recept nélkül kapható készítmények: 25 235 375 másodperc 

 Minden más a szektorban: 589 260 

Kapásból kezdeném azzal, hogy a televíziós hirdetési piacon a gyógyszerek 
(pontosabban a recept nélkül kapható gyógyászati, gyógyhatású készítmények) 

reklámjainak aránya messze a legnagyobb volt 2015 – szóval sikerült 

megerősítenem azt, amire kíváncsi voltam az elején. 2015-ben a tévékben 
összesen több mint 25 millió másodpercnyi gyógyszerreklámot láthattunk, ez 

több mint egynegyede volt az összes reklámidőnek a magyar tévékben. Sőt, 

többet láthattunk gyógyszerreklámokat, mint élelmiszer és kereskedelem 

kategóriákba tartozókat összesen. Élelmiszereket – tudják, a dolgokat, amiket 

fogyasztanunk kell, hogy ne haljunk meg – összesen 13 millió másodpercben 

reklámozták 2015-ben, a kicsit általánosnak ható kereskedelmet több mint 11,7 
millió másodpercben. 

 

http://www.kantarmedia.com/hu/cikkek-es-tanulmanyok/cikkek/ujra-felporgott-a-gyogyaszati-szektor
http://www.kantarmedia.com/hu/cikkek-es-tanulmanyok/cikkek/ujra-felporgott-a-gyogyaszati-szektor
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Elnézést, röpködnek a milliók, kicsit nehéz ezt befogadni, szóval inkább így 
mondom: ha az összes 2015-ös, tévében ment gyógyszerreklámot megnéznénk, 

az 292 napig tartana. 

Összehasonlításképpen: ugyanez az italreklámokkal csak 52 napig tartana, ami 
nem kevés, de azért nem egy teljes munkaév. Az meg szupervicces, hogy a 

nyomdászat és könyvkötés kategóriája összesen 10 másodpercet kapott 2015-

ben. 

És mennyi volt az összes reklámmennyiség a vizsgált csatornákon 2015-

ben? 100 362 579 másodperc, azaz nagyjából 1161 napnyi. Igen, több mint 

három év. 

A Kantar Media adatai szerint egészen brutális emelkedés ment végbe az utóbbi 

tíz évben a tévés gyógyszerreklámok piacán, 2005-ben a gyógykészítmények 

reklámozásának aránya összesen 5,5 százalék volt. Ismétlem, 2015-ben ez 25 
százalék felett volt. 

Taknyos nemzet vagyunk 

Miért fontos? Mikor termelődik több? Mit jelent a színe? Miért eszik meg 
néhányan? Egyáltalán, mi az? Minden, amit talán nem is akart tudni a napi 

másfél liternyi, különös helyen landoló folyadékról.Tovább 

A takonyról itt már kollégánk leírt mindent, amit tudni érdemes, úgyhogy 
bemutatni nem nagyon kell. De a cégek is tisztában vannak azzal, hogy a 

megfázás meg az azzal járó kellemetlen tünetek az első számú ellenségei a 

tévénézőknek, ugyanis a legtöbbször megfázás és nátha elleni szereket 
reklámoztak: az összes gyógyszerreklám 22 százaléka ilyen, tehát 5,5 millió 

másodpercben tukmáltak ránk valamit, ami segít megoldást találni erre az 

egyébként marha idegesítő jelenségre. 

 

És mit diktál a logika, hogyan lehet megelőzni a náthát? Hát vitaminokkal! A 

vitaminok 17 százalékkal, azaz 4,1 millió másodperccel részesedtek az összes 
gyógyszerreklámból, és ha már megfájdult a fejünk ettől az egésztől, akkor 

segítenek a fájdalomcsillapítók, amik 14 százalékkal, 3,5 millió másodperccel 

voltak jelen a tévékben. 

Nekem mindig az emésztési problémákra való gyógyszerek reklámja tűnik fel a 

tévében, de a téma csak az ötödik helyen van a listán, 9 százalékkal, azaz 2,2 

millió másodperccel. A legkevesebb időt a gyógyteák és az ortopéd kellékek 
kapták, 600 és 100 másodperccel. 

Óvakodjon a Story4-től 

http://dex.hu/x.php?id=index_kultur_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F03%2F11%2Fminden_amit_a_takonyrol_tudni_erdemes%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_kultur_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F03%2F11%2Fminden_amit_a_takonyrol_tudni_erdemes%2F
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A Kantar Media két különböző adattal rangsorolja a csatornákat, ez a két adat 
pedig a gyógyszerreklámok mennyisége másodpercben, illetve ezeknek a 

százalékos aránya az adott csatornán. Na most igazából teljesen mindegy, hogy 

melyik mértéket nézzük, mert mindegyikben toronymagasan a Story4 vezet. 

 

A korábban a Central Médiacsoport érdekeltségébe tartozó csatornán a 

reklámok 36 százaléka szólt gyógyszerről, szóval ha leültünk a tévé elé, akkor 

elég jó esélyünk volt, hogy legalább egy vitaminreklám szembejöjjön. 

Gyógyszerreklámokból összesen 2,2 millió volt csak a Story4-en, az összesen 6 

millió feletti reklámmásodpercből. 

Ha azt nézzük, hogy egy adott csatornán az összes reklámból mennyi volt a 
gyógyszerek aránya, akkor szintén a Story4 vezet (36%), de után szorosan jön 

a Universal Channel (35%) és a Pro4 (32%). 

Fájdalomcsillapítót vegyenek! 

Egy kis kitekintés a tévés reklámokból: a Kantar azt is összeszedte, hogy 

bizonyos cégek melyik termékei kapták a legnagyobb médiatámogatást 2015-

ben, azaz melyik cégek melyik gyógyszert nyomták a legjobban mindenfajta 
felületen. A lista csak azért érdekes, mert hiába vezet a nátha a tévés költésekben, 

a legtöbb pénzt a Rapidophen nevű fájdalomcsillapítóba pumpálták. Így néz ki 

ez a lista: 

Termék 

neve Típusa 

Forgalmazó 

cég 

Ráköltött pénz 

(ezer 

forintban) 

Rapidophen fájdalomcsillapító 

Teva 
Magyarország 

Rt. 2 704 860 

Millandjoy 

emésztést javító 

készítmény 

Teva 
Magyarország 

Rt. 2 266 398 

Berocca vitamin ital 
Bayer 
Hungaria 1 800 889 
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Venotec 

vérkeringést 

javító készítmény 

Kéri Pharma 

Kft. 1 641 151 

Cataflam fájdalomcsillapító 

Novartis 

Hungária Kft. 1 634 821 

Optrex szemcsepp 
Reckitt 
Benckiser 1 150 273 

Lyxio nátha elleni szer 

Actavis 

Hungary Kft. 1 121 635 

Prevalin allergia elleni szer 

Omega 

Pharma 

Hungary Kft. 1 021 350 

És hogy mi a tanulság ebből a sok számból és százalékból? Főleg az, hogy 

iszonyatos mennyiségű gyógyszerreklámot fogyasztunk, és mivel amúgy is 
órákat tölt egy átlagos magyar a tévé előtt, ez nem biztos, hogy hamarosan meg 

fog változni. A gyógyszerreklámok piaca egyre csak nő és nő, én nem lennék 

meglepődve, ha jövőre még ehhez képest is megugranának a költések. 

Óriási katasztrófa felé rohanunk 

JEKI GABRIELLA 2016.04.30. origo.hu 

Kockázati szakértők figyelmeztetnek, hogy a világ egyenesen egy globális 

katasztrófa felé halad. Prognózisuk szerint az egymásból következő 

krízishelyzetek száma tovább fog emelkedni, ráadásul a 

katasztrófakockázat csökkentésére irányuló erőfeszítések szánalmasan 

alulfinanszírozottak.  

Sikertelennek minősítette a világ felkészülését a természeti katasztrófák 
„elképzelhetetlenül rossz" következményeire az ENSZ vezető 

katasztrófamegelőzési csoportja. Ahogy írják: az éghajlatváltozást 

katasztrofális aszályok és árvizek, valamint humanitárius válságok követhetik a 

jövőben. 

A The Guardian beszámolója szerint tavaly a földrengések, árvizek, hőhullámok 

és földcsuszamlások miatt 22 773 ember halt meg, 98,6 millió életét változtatták 
meg örökre az események, miközben 66,5 milliárd dolláros gazdasági kár 

keletkezett. A nemzetközi közösség mégis kevesebbet költ, mint az ilyen 

veszélyek esetén felmerülő kockázatok enyhítésére elkülönített támogatási 
költségvetés fél százaléka. 
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Élelmiszersegélyt osztanak rászorulóknak az ecuadori Cholotében 2016. április 
21-én, öt nappal azután, hogy a Richter-skála szerint 7,8-as fokozatú földrengés 

rázta meg a latin-amerikai ország északnyugati partvidékét Forrás: 

MTI/EPA/EFE/Jose Jacome 

Robert Glasser, az ENSZ katasztrófakockázatok csökkentésével és 

megelőzésével foglalkozó főtitkára azt mondta, hogy a világ már most 

„elmaradásban van” a humanitárius vészhelyzetekre adott válaszával, és a 

dolgok várhatóan még rosszabbra fordulnak, amint az éghajlatváltozás miatt nő 

a nyomás. 

Konfliktusok és új vírusok 

„Ha látjuk azt a hatalmas mennyiségű, humanitárius szükségletekkel nem 

találkozó, elköltött pénzmennyiséget, akkor rájövünk, hogy a 

katasztrófakockázatok csökkentésének az az egyetlen módja, ha képesek 
leszünk kezelni a népességnövekedéssel és a klímaváltozással együtt járó, egyre 

gyakoribb és súlyosabb természeti katasztrófákat, miközben megpróbáljuk őket 

megelőzni” – hangsúlyozta Robert Glasser. „Látnunk kell, hogy ezek az 
ismétlődő hatások befolyással bírnak az élelmiszerbiztonságra, a kialakuló 

konfliktusokra és az olyan új vírusokra is, mint a most felbukkant Zika. 

 

Havanna utcáit borították be szúnyogirtó füsttel a kubai hadsereg katonái. A 

Zika-vírust terjesztő egyiptomi szúnyogot szeretnék száműzni a fővárosból
 Forrás: AFP/Yamil Lage 

Hozzátette: hiba lenne, ha az éghajlatváltozás hatásait nem bontanák tényezőkre, 

különben az említett területeken élők sebezhetőbbek lennének, pedig már most 
is ők a leginkább védtelenek a természeti veszélyekkel szemben. Robert Glasser 

emellett több, egyszerre bekövetkező katasztrófa előfordulásának esélyét, azok 

számának emelkedését prognosztizálta. 

Egymás után jönnek a krízisek 

„Jóval magasabb annak a valószínűsége, hogy két ilyen jellegű esemény 

egyidejűleg bekövetkezik, mint annak, hogy csak egyetlen nagyobb természeti 
csapás történik” – hívta fel a figyelmet a veszélyre az ENSZ 
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vezetője. „Hamarosantöbb példát is láthatunk majd az egymás után következő 
krízisekre,ahol egy esemény kivált egy másikat, amely kivált egy harmadikat, 

és így tovább.” 

Glasser példaként rámutatott a szíriai helyzetre, ahol az évek óta elhúzódó 
szárazság tömeges népvándorláshoz vezetett. A civil lakosság a vidéki 

területekről megrohamozta a városokat, miközben az országban kitört a 

polgárháború. Hangsúlyozta: az bizonyos, hogy a konfliktus kirobbanásához 

korántsem csak a szárazság vezetett, ám egy ilyen mértékű aszály a világ 

bármely részén hasonlóan destabilizáló hatásokat okozhat. Hasonló 

precedensként Afrikát említi. 

 

Nepáli kisfiúk játszanak egy kiszáradt tófenéken a Katmandutól délre fekvő 

Lalitpur körzetbeli Csapagauban. A Nepált és a szomszédos India egyes részeit 

sújtó aszály komoly mezőgazdasági károkat okoz a térségben Forrás: 
MTI/EPA/Narendra Sresztha 

Szánalmas alulfinanszírozottság 

„A most zajló folyamat elképzelhetetlenül súlyos. Sőt, ha nem foglalkozunk 

vele megfelelően, és nem teszünk valamit, akkor a helyzet tovább romlik” – 

emeli ki Glasser. „Azt hiszem, az országok vezetői egyre fogékonyabbak a téma 
iránt egyszerűen azért, merttudják, hogy a katasztrófák nyilvánvalóan 

bekövetkeznek.A kérdés számomra az: tudunk-e cselekedni még azelőtt, hogy a 

költségek még tovább, az égig emelkednének? Ez az igazi kihívás.” 

Glasser a következő hónapban megnyíló humanitárius isztambuli 

csúcsértekezlet előtt még arról is beszélt, hogy a nemzetközi katasztrófák 

kockázatának csökkentését szolgáló lépések „szánalmasan 
alulfinanszírozottak”. 

Lebecsülik a veszélyeket 

Az ENSZ adatai alapján 2014-ben a 135,2 milliárd dolláros globális támogatás 
költségvetésének mindössze 0,4 százalékát, körülbelül 540 millió dollárt 

költöttek a kockázatok csökkentésére. Az ENSZ ezt az összeget szeretné 

felemelni legalább 1 százalékig, és a szervezet ezt szorgalmazza majd az 
isztambuli találkozón is. 
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Összedőlt épület romjai előtt egy önkéntes mentő az ecuadori Pontejóban. Egyre 
gyakoribbá válhatnak a természeti katasztrófák, ha nem teszünk valamit

 Forrás: MTI/EPA/EFE/Christian Escobar Mora 

Robert Glasser közben arra is figyelmeztetett, hogy a kormányok világszerte 
lebecsülik a klímaváltozásból eredő veszélyeket. Szerinte azonban jóval 

költségesebb és nehézkesebb lesz kezelni a szélsőséges időjárás, illetve a 

nyomában járó aszályok, árvizek okozta gondokat, mint azt most a politikusok 

gondolják. 

Pontygyilkos herpeszvírust eresztenek az ausztrál 

folyókba 

ORIGO 2016.05.02.  

Tizenötmillió dollárt különítettek el arra, hogy kipusztítsák a kontinens 

egyik legkártékonyabb halát, a pontyot – jelentette be vasárnap az ausztrál 

kormány. 

A kórokozót a Murray-Darling medence természetes vizeiben engednék 

szabadjára a szakemberek, olvasható a The Guardianweboldalán. 

Az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO) az elmúlt hét évben már 
tesztelte a pontyokra veszélyes koi herpeszt (CyHV-3) más, Ausztráliában 

őshonos hal- és állatfajokon is. Azt találták, hogy a vírust biztonságosan 

szabadjára lehet engedni, az ökoszisztémát nem fogja felborítani, mivel más 
fajokra nincs hatással, kizárólag a pontyokat pusztítja. 

Utóbbiakat viszont eredményesen. A kórokozó a halfaj pikkelyeit és veséit 

károsítja. Lappangási ideje nagyjából hét nap, amikor viszont hatni kezd, 24 óra 
alatt végez az áldozattal.  

Ausztráliában hatalmas károkat okoz 

A ponty Ausztráliában rendkívül szapora, invazív kártevőnek számít, a Murray-
Darling medence hal biomasszájának 80 százalékát ez a faj teszi ki. Számos 

károkozás mellett a táplálékot is eleszik az őshonos fajok elől, veszélyeztetik 

azok létét.Kormányzati számítások szerint az édesvízi betolakodók évente 500 

millió dollárnyi kárt okoznak az országnak, főként a Murray-folyó 

környékén.Az eddigi módszerek (célzott halászat és csapdázás) nem 

számítottak túl sikeresnek, ráadásul drágák is voltak. 

http://www.theguardian.com/environment/2016/may/01/australia-budget-2016-15m-eradicate-carp-herpes-virus-murray-darling
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A hivatalos szervek szerint az invazív fajt legyilkoló vírus szabadon engedése 
önmagában nem elegendő intézkedés, ha az őshonos fajok védelme alul van 

finanszírozva, így ezen is változtatni szeretne a kormányzat.   

 

Forrás: Wikimedia Commons 

Bezöldülhet a Föld a klímaváltozástól 

INDEX 2016.04.28.  

A légkör szén-dioxid-szintjének növekedése zöldebbé változtatja a Földet 

– állítják a kutatók a Nature Climate Change című folyóiratban közölt 

tanulmányukban. Nyolc ország 24 intézményének 32 szakembere az amerikai 
űrkutatási hivatal (NASA) és az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató 

Hivatal (NOAA) műholdjainak felvételeit elemezve vizsgálták a bolygó 

zöldterületeinek változásait az elmúlt 33 évre visszamenőleg – írja az MTI. 

A Greening of the Earth and its Drivers (A Föld zöldülése és annak kiváltó okai) 
című tanulmányban közölt eredmények szerint a Föld növényekkel borított 

területeinek 25-50 százaléka jelentősen kizöldült a vizsgált időszakban – írta a 

Phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál. 

 

Fotó: NASA 

A növények a fotoszintézis során a fényenergia segítségével vízből és szén-

dioxidból cukrot állítanak elő. Ezek a cukrok biztosítják a bolygó élelem-, rost-, 
és üzemanyag forrását. A szén-dioxid-koncentráció növekedésével a 

fotoszintézis intenzitása is növekszik, vagyis több cukor termelődik: ezt 

nevezzük a szén-dioxid megtermékenyítő hatásának. 

„A műholdfelvételeken megfigyelt növényzetgyarapodást utánzó számítógépes 

modellek révén sikerült kimutatnunk az összefüggést a kizöldülés és a növekvő 

légköri szén-dioxid-koncentráció megtermékenyítő hatása között” – mondta 
Ranga Myneni, a Bostoni Egyetem professzora. 

A Föld jégmentes szárazföldi területeinek nagyjából 85 százalékát növényzet 

borítja. A zöld növénytakaró a bolygó összfelületének - beleértve az óceánokat, 
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szárazföldeket és jégtakaróval borított térségeket - nagyjából 32 százalékát teszi 
ki. 

Évente mintegy tízmilliárd tonnányi szén-dioxid kerül a légkörbe a különböző 

emberi tevékenységek révén. Ennek a mennyiségnek nagyjából a felét - közel 
azonos arányban - az óceánok és a növények raktározzák el ideiglenesen. 

„Tanulmányunk ugyan nem vizsgálta kapcsolatot a kizöldülés és a növények 

szén-dioxid-megkötő képessége között, ám más kutatások arról számoltak be, 
hogy az 1980-as évek óta fokozódott a szárazföld szénelnyelő kapacitása, ami 

összhangban van a növényzet megújhodásának elméletével” – mondta Piao 

Sze-lung, a Kínai Tudományos Akadémia munkatársa. 

A világ legforróbb startupja 

 

HANULA ZSOLT 2016.04.28. index.hu 

A Szilícium-völgy és a Wall Street nagymenő befektetői úgy öntik a pénzt 

egy újfajta virtuális valósággal foglalkozó rejtélyes startupba, mintha nem 

lenne holnap. A Magic Leap még semmi kézzel foghatót nem mutatott, de 

már 5 milliárd dollárt ér. Viszont ha tényleg megvalósítják, amit ígérnek, 

az durvább lesz, mint a Mátrix. 

A szilícium-völgyi tündérmese aktuális fejezete, a techcéges startupvilág 
tavalyi óriási felfutásaután most éppen lejtőn van: idén írd és mondd, nulla 

darab tőzsdei bevezetést sikerült összehozni, miközben a befektetések 30 

százalékkal csökkentek. Mindenki behúzza a nyakát, kivár és reménykedik, 
hogy nem csuklik össze. Ebben a baljós környezetben van egy rejtélyes floridai 

startup, aminek nincs kész terméke, se publikus demója, csak ígéretei, meg pár 

videója – vagyis nem mutat semmivel sem többet, mint a VR/AR témában 

dolgozó kb. 200 másik cég. Ehhez képest a Magic Leapbe 4 hónap alatt 1,4 

milliárd dollárt pumpáltak nagypályás befektetők, a nagy büdös semmire. És itt 

nem hazárdjátékosokról beszélünk, hanem a techvilág, Hollywood és a 
bankvilág legnagyobbjairól: Google, Alibaba, Legendary Entertainment, 

Warner Bros, Morgan Stanley, JP Morgan. És a háttérben még az amerikai 

védelmi minisztérium, meg a NASA is fel-felbukkan. 

A Magic Leap vezetői meg mintha direkt élveznék a nagy értetlenséget a cég 

körül, és olyan homályos dolgokkal nyilatkozzák körbe a sajtót, mint 

Leklónozzuk az agy grafikus processzorának a szignálját, és létrehozunk belőle 
egy digitális verziót, hogy az agy-GPU-val tudjunk beszélgetni. 

Vagy: 

A Magic Leap a toll és a papír, az írógép, a vászon és az ecset ahhoz az erőhöz, 
ami az ember agyában ott van, amióta csak létezik ember 

Néha meg egyszerűen bevallják, hogy maguk a technológiát fejlesztő mérnökök 

sem tudják igazából elmagyarázni a kívülállóknak, mi is ez az egész. A Verge 
nemrég frappáns listábangyűjtötte össze a rejtélyes céggel kapcsolatos 

legégetőbb kérdéseket: 

1. Mi az a Magic Leap? 

2. Mi az a Magic Leap? 

3. Mi az a Magic Leap? 

http://dex.hu/x.php?id=index_tech_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2015%2F04%2F07%2Fa_szamok_elveszitettek_az_ertelmuket%2F
http://qz.com/666927/silicon-valleys-unicorn-fantasy-is-collapsing-in-on-itself/
http://money.cnn.com/2016/02/24/technology/powa-technologies-unicorn-bankruptcy/
https://www.crunchbase.com/organization/magic-leap/investors
https://www.crunchbase.com/organization/magic-leap/investors
https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/415788
https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/415788
http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=39736
http://www.wired.com/2016/04/magic-leap-vr/
http://www.theverge.com/2016/4/19/11459498/five-burning-questions-about-magic-leap-after-wireds-huge-profile
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4. Komolyan, mi az a Magic Leap? 

5. Mi az isten az a Magic Leap??? 

Hát akkor próbáljunk meg választ találni az öt kérdésre. 

A Magic Leapet 2010-ben alapította egy Rony Abovitz nevű amerikai fickó, 
mellékesként az akkor már jól futó, orvosi robotokat fejlesztő cége, a MAKO 

Surgical mellé. Miután utóbbit 2013 karácsonyán eladta 1,6 milliárd dollárért, 

a figyelmét teljes egészében az addigi hobbivállalkozásnak tudta szentelni, 
ahová egészen elképesztő csapatot toborzott össze. Csak pár példa, kik 

dolgoznak a rejtélyes szupercégnél: 

 Richard Taylor, a Gyűrűk Ura-trilógiával mennybe ment 
filmtrükkös cég, a WETA alapítója, 

 Graeme Devine, legendás játékfejlesztő, a Quake 3, és a cédét, mint 

adathordozót sikerre vivő 7th Guest dizájnere, 

 Neal Stephenson sci-fi író, akit William Gibson mellett a cyberpunk 

műfaj és a virtuális valóság atyjának szokás tartani, 

 Rio Caraeff, aki a VEVO elnökeként kibékítette a zeneipart és a 
Google-t, és elintézte, hogy hivatalosan is tele legyen zenével és 

videoklipekkel a YouTube , 

 Bill Wallace marketinges guru, ő csinált Amerikában trendi márkát 
a Samsungból a Next Big Thing reklámkampánnyal. 

Most már itt az ideje megnézni a videót is, ami elindította az egész Magic Leap-
őrületet (és itt van még két újabb klip, ezek már nem azt mutatják, hogy mit 

szeretne a cég összehozni, hanem elvileg egy működő prototípussal felvett 

anyagok): 

Hát ez így első látásra elég durván scifi, másodikra nagyjából annyi áll össze az 
emberben alapképletként, hogy 

Magic Leap = Google Glass + Hololens. 

Aminél a valóság azért egy kicsit bonyolultabb. 

Mixed Reality 

A 2016 legmenőbb tech trendjének kikiáltott virtuális valóság nagyjából arról 

szól, hogy az ember felvesz egy sisakot, abban van mindkét szeme előtt egy-
egy kis kijelző, amiknek a képéből egy 3D világ áll össze - ebben pedig a 

fejünket forgatva arra nézünk, amerre akarunk, a jobb cuccoknál meg a saját 

lábainkat használva oda megyünk, ahová jólesik. Ennél eggyel fejlettebb 
megoldás az AR, úgy is mint Augmented Reality, beágyazott valóság. Egy 

kicsit ilyen volt a Google Glass, és nagyon ilyen a Microsoft-féle Hololens: itt 

az AR szemüveg lencséjére vetít dolgokat a rendszer, amiket mi a valós világ 
részeként látunk. Így jelenik meg az asztalon hologramként a Minecraft világa, 

vagy a semmi közepén lebegve a beérkező emailjeink. 

A Magic Leap pedig még ehhez képest is egy plusz lépést (sőt, ahogy a neve 
mutatja, ugrást, abból is mágikusat) jelent, azzal, hogy nem a szemüvegre, 

hanem egyenesen a retinánkra vetíti azokat a képeket, amiket bele akar rajzolni 

a valódi világba. Nem egy képernyőn áll össze a kép, hanem a szemünkben, 
mint rendesen. 

A dolgokat, amik ott vannak, azért látjuk, mert az irányukból fény érkezik a 

retinánkra. A Magic Leap a szemünkbe érkező fénybe komponál bele egy jelet, 
ami pont olyan, mintha egy valódi objektumról verődne a fény a szemünk felé 

– és ezt nevezi Mixed Realitynek, vagyis kevert valóságnak. Persze ahhoz, hogy 

a trükk tényleg átverje az agyunkat, még meg kell oldani pár apróságot, kellenek 
például a szemüvegben befelé néző kamerák, amik a szemmozgást követik; és 

kellenek kifelé néző szenzorok, amik feltérképezik a körülöttünk levő valódi 
világot, hogy ahhoz hozzá tudja aztán mixelni a rendszer a virtuális részeket. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tech_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRichard_Taylor_(filmmaker)
http://dex.hu/x.php?id=index_tech_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGraeme_Devine
http://dex.hu/x.php?id=index_tech_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNeal_Stephenson
http://variety.com/2015/digital/news/former-vevo-ceo-rio-caraeff-joins-magic-leap-as-chief-content-officer-1201532483/
http://blogs.wsj.com/cmo/2014/04/03/brian-wallace-magic-leap/
https://www.youtube.com/watch?v=GmdXJy_IdNw
https://www.youtube.com/watch?v=kw0-JRa9n94
http://dex.hu/x.php?id=index_tech_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftech%2F2016%2Fces%2F2016%2F01%2F08%2Fbeleptem_a_matrix_0.1-be%2F
https://www.youtube.com/watch?v=xgakdcEzVwg
https://www.youtube.com/watch?v=qym11JnFQBM
http://www.cnet.com/news/magic-leap-what-we-know-so-far/
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És – valószínűleg – kell brutális számítási kapacitás, meg egy csomó egészen 
újszerű szoftveres megoldás hogy az egész összeálljon, interaktív legyen, ne 

lógjanak egymásba a valódi és vetített objektumok, és a végén tényleg úgy 

nézzen ki, hogy az igazi fal szakad ki, és mászik át a lyukon a virtuális robot, 
ahogy a videóban láttuk pár bekezdéssel feljebb. 

A Gizmodo által összegereblyézett szabadalmi leírások szerint a Magic Leap 

ezt egy meglepően kis dobozkába rejtett célszámítógéppel oldaná meg, amiből 

egy optikai kábel viszi a jelet a pehelysúlyú szemüvegbe, kontrollernek meg egy 

speciális kesztyű szolgál. Ami különösen annak fényében érdekes, hogy az 

ennél két lépéssel fejletlenebb VR-megoldásoknál egy bivalyerős pécé, de 
legalább egy Playstation 4 kell a kép előállításához. Akárhogy is, ha ez tényleg 

összejön, az bizonyos szempontból durvább lesz, mint a Mátrix: ott legalább 

tudta az ember, hogy amit lát és érez, az nem valós (vagy éppen szentül hitte, 
hogy igazi), a Magic Leap mixed reality-világában viszont összemosódik a 

valódi és a virtuális világ, egyszerre látunk igazi, és nem létező dolgokat, és 

előbb-utóbb csak úgy fogjuk tudni megkülönböztetni őket, ha megpróbálunk 

fizikailag hozzájuk érni. 

De mire lesz jó ez az egész? 

A robotháborús koncepcióvideó és a valós prototípus képességeit demózó 
klipek között egyelőre elég nagy a szakadék, de fura módon utóbbiak tűnnek 

izgalmasabbnak, mert sokkal inkább valós életbeli szituációkban mutatják, mire 

lehet majd használni a Magic Leapet. Az első kör az, amit a Microsoft is 
pedzeget a Hololensszel: ha már az életünket kijelzők között töltjük, a kevert 

valóságban annyi, és akkora kijelzőt varázsolhatunk a semmiből, amennyi csak 

jólesik. A levegőben lebegő email-ablakok, csetüzenetek, Skype-képernyők, 

vagy akár 3d-ben megjelenített dolgok. Máris milyen ósdinak tűnik, ahogy a 

Különvéleményban Tom Cruise hadonászik azon a nagy képernyőn az ablakok 
között. A kevert valóság megszünteti az igényt a valódi kijelzőkre, legyen az 

okostelefoné, tableté, vagy tévéé – hát ki a fenének kell igazi tévé, ha 

a Magic  Leapakkorát rajzol neki, amekkora éppen elfér a szoba falára? 

Ha még egy kicsit elengedjük a fantáziánkat, jöhetnek a mixed reality-filmek, 
felsejlik az oktatásban, vagy az egészségügyben kiaknázható óriási potenciál. 

Vagy képzeljünk el egy virtuális idegenvezetőt, aki mellettünk sétál mondjuk 

New York utcáin, és csettintésre megmutatja, hogyan nézett ki a város száz éve. 
Egy koncertet, ahol a zenekar a saját nappalinkban játszik. És biztosak lehetünk 

abban, hogy akik azt a bizonyos 1,4 milliárd dollárt összedobták a Magic Leap 

ígéreteire, alaposan átgondolták, mire lehet majd még használni a technológiát. 

A fő támogató és befektető személye például azt sejteti, hogy valami Android-

szerű rendszer fog futni a cuccon, saját alkalmazásbolttal, és szabad bejárással 

a Google–Gmail–YouTube-birodalomba (természetesen AdSense-
hirdetésekkel). 

A Magic Leap mindenesetre most őrült tempóban terjeszkedik – mondjuk annyi 

pénzből, amennyivel betemették őket, ez a minimum. Megszámoltam, a 
weboldalukon az állásajánlatok aloldalon jelenleg 188 nyitott pozíció szerepel. 

A floridai központ mellett az elmúlt pár hónapban nyitottak irodát Új-Zélandon, 

Texasban, kettőt Kaliforniában, és még egyet Floridában. A pletykák szerint a 

2017-es CES kiállításon mutatják meg a szélesebb közösségnek, hogy mit tud a 

csodakütyüjük, addig bírjuk ki valahogy a megszokott, unalmas, és valódi 

valóságban. 

A drónfészektől az esőcsináló toronyig – ilyenek 

lesznek a jövő épületcsodái? 

Válasz.hu  2016.04.13. 

http://gizmodo.com/how-magic-leap-is-secretly-creating-a-new-alternate-rea-1660441103
https://www.youtube.com/watch?v=Z7BuQFUhsRM
https://www.youtube.com/watch?v=Z7BuQFUhsRM
https://www.technologyreview.com/s/534971/magic-leap/
http://www.theverge.com/2015/11/24/9790914/magic-leap-bizarre-augmented-reality-patent-filing
https://www.magicleap.com/#/wizards-wanted?loc=all
http://vrworld.com/2016/04/25/magic-leap-unveil-technology-ces-2017/
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Az eVolo magazin minden évben meghirdeti felhőkarcoló-versenyét, melyre 
fiatal építészek és tervezők újító, elgondolkodtató pályázatait várják. Idén 489 

pályaművet nyújtottak be, melyből a zsűri a három díjazott mellett 21 tervet 

emelt ki. 

 

New York-i horizont Forrás: eVolo 

A győztes mű Yitan Sun és Jianshi Wu amerikai tervezőmérnökök New York-i 
horizont című munkája lett. A pályamű tárgya a Central park, melyet 

elképzeléseik szerint lesüllyesztenének (!), és egy 300 méter magas, tükröződő 

fallal vennének körbe. Így egy „vízsintes felhőkarcoló” keletkezne, mely 
megsokszorozná a park zöld felületét. A lefelé építkezéssel a tervezők a táj és 

építészet hagyományos viszonyát gondolták újra. 

 

Méhkas Forrás: eVolo 

A második helyezett a Méhkas című terv lett, mely a dróntechnológia rohamos 
terjedésére ad választ. Hadeel Ayed Mohammad, Yifeng Zhao és Chengda Zhu 

alkotása egy olyan felhőkarcolób magasságú torony, melyet drónok 

használhatnának leszállásra. 

http://www.evolo.us/
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„Adat felhőkarcoló” Forrás: eVolo 

Az „Adat felhőkarcoló” végzett a harmadik helyen. Az olasz Valeria Mercuri 

és Marco Merletti Izlandra tervezett egy adatcentrumot, mely az alkotók 

reménye szerint csökkenti az internetszerverek szénmonoxid-kibocsátását. 

A zsűri másik 21 pályamű mellett említésre méltónak találta a „Felhőalkotó” és 

a Trans-Pital című terveket.  

 

Trans-Pital Forrás: eVolo 

A Trans-Pital két angol szóból, a transform (átalakít) és a hospital (kórház) 

tevődik össze. A kínai tervezők, Chen Linag, Jia Tongyu, Sun Bo, Wang Qun, 

Zhang Kai és Choi Minhye olyan kórházat álmodtak meg, ahol maga az épület 
igazodik a beteghez, vagyis az intézmény különböző, éppen szükséges 

osztályait, műtőit mozgatják át a pácienshez. 
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Cloud Craft Forrás: eVolo 

A Cloud Craft, azaz „Felhőalkotó” Michael Militello és Amar Shah munkája, 
az alkotókat a kaliforniai szárazság ihlette. Tervükkel a mesterséges 

esőképzésbe vonták be az építészetet: egy olyan jövőt vizionálnak, melyben az 

időjárás manipulálása mindennapos folyamat lehet. 

A pályázat többi, a zsűri által említésre méltónak talált műve itt tekinthető meg. 

 

http://www.evolo.us/competition/

