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Agyukkal látó egerek hozhatják el a Mátrix 

világát 

Egy magyar kutatócsoport messze túllép a retinaimplantátumok 

lehetőségein: egyenesen az agyat veszik rá arra, hogy lásson. Rózsa 

Balázzsal, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ERC-

nyertes csoportvezető kutatójával beszélgettünk fényérzékeny 

idegsejtekről, optogenetikai forradalomról és az agyra nyitott ablakról, 

mely egyszer a vakoknak is visszaadhatja a látás élményét. 

2016. MÁRCIUS 22. GILICZE BÁLINT 

http://mta.hu/tudomany_hirei/agyukkal-lato-egerek-hozhatjak-el-a-

matrix-vilagat-106141 

Amikor az ember arról olvas, hogy egy kutatócsoport „olyan 

berendezést fejleszt, amely a Mátrix című film virtuális világához 

hasonlót teremthet majd a vakok agyában”, hajlamos túlzásra 

gyanakodni, azonban elég egy órát beszélgetni a kutatást vezető Rózsa 
Balázzsal, és kiderül, hogy Neo és Smith ügynök világa csak a kezdet. 

Lesznek itt mutánsok, kegyetlenül kihasznált vírusok, hanggal vezérelt 

lézerek – és akkor még nem is említettem, hogy a tét kétmillió euró volt, 
amelynek elnyerése most lehetővé teszi, hogy minden eddiginél jobban 

belelássunk a világító agyú állatok gondolataiba. 

A látványtól a látásélményig 

Ahhoz, hogy megértsük, min is dolgozik gőzerővel a friss ERC-nyertes 

kutatócsoport, fontos, hogy képet kapjunk a látás folyamatáról. Aki 

ugyanis azt hinné, hogy „koponya-mozinkban” színes képek pörögnek 
gyors egymásutánban, nagyobbat nem is tévedhetne. 

Szemünk egy fényképezőgép objektívjéhez hasonlóan az elénk táruló 
látvány (fordított) képét vetíti retinánkra, ahol különféle fényérzékeny 

sejtek készítenek a fotonokból elektromos jeleket. Eddig egyszerű lenne 

a képlet, azonban már a retinában elkezdődik a jelek feldolgozása, és az 
emberi látóidegen mai tudásunk szerint legalább 19 különféle csatornán 

áramlanak adatok az agy felé – egyebek mellett külön csatornán utaznak 

a színek, a kontrasztinformációk, és már itt megtörténik bizonyos fokú 

mozgásfelismerés is. A helyzet pedig csak bonyolódik, ahogy az 

információ az agy gigantikus kapcsolóközpontján, a talamuszon 

keresztül végül eléri a látókérget, ahol megszületik maga a látásélmény. 

Arról, hogy mi is folyhat egyáltalán a látókéreg bonyolult 

idegsejthálózatában, elsőként egy kicsi hal jóvoltából tudhattunk meg 

többet. 2014-ben megjelent cikkükben Jeremy Freeman és kutatótársai a 
biológusok egyik kedvenc kísérleti állata, a zebrahal agyának működését 

vizsgálták egy elsőre meglehetősen szokatlannak tűnő módszerrel. Az 

eredeti cikk itt olvasható A kis halacska egy teljesen átlátszó bőrű és 

koponyájú változatának agyában vizsgálták az egyes idegsejtek 

működését. Az eredmény – melyet a későbbiekben bemutatott 

optogenetikai módszer tett elérhetővé – egy film volt, mely bepillantást 
nyújtott a zebrahal 80 000 agysejtjének egyidejű működésébe. 

http://mta.hu/tudomany_hirei/agyukkal-lato-egerek-hozhatjak-el-a-matrix-vilagat-106141
http://mta.hu/tudomany_hirei/agyukkal-lato-egerek-hozhatjak-el-a-matrix-vilagat-106141
http://mta.hu/tudomany_hirei/agyukkal-lato-egerek-hozhatjak-el-a-matrix-vilagat-106141
http://mta.hu/tudomany_hirei/agyukkal-lato-egerek-hozhatjak-el-a-matrix-vilagat-106141
http://www.nature.com/articles/nmeth.3040.epdf?referrer_access_token=dIjtQ87dIOMUW19TYsof0NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Ob5bYZjjt5ka1tF3YXOO-Iza1K029PfRmuT0BxBGOvZS2AVtaA7ilS1etlyz0s321sbPiAi8G_a7kuVJYIYUdQGjJPI1Gaw4rGb-Pa59g3bWvEgmw5cU_-BR_f--dFc2V-B9NAvmS_l397Vb
http://www.nature.com/articles/nmeth.3040.epdf?referrer_access_token=dIjtQ87dIOMUW19TYsof0NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Ob5bYZjjt5ka1tF3YXOO-Iza1K029PfRmuT0BxBGOvZS2AVtaA7ilS1etlyz0s321sbPiAi8G_a7kuVJYIYUdQGjJPI1Gaw4rGb-Pa59g3bWvEgmw5cU_-BR_f--dFc2V-B9NAvmS_l397Vb
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A képen a zebrahal agyát láthatjuk felülnézetben, jobboldalt a 

meglehetősen kicsi előaggyal. Látható, hogy ezen az agyterületen akkor 

is állandó az aktivitás, amikor egyébként nem történik semmi a hal 

környezetében. A bal felső sarokban azt a mintázatot láthatjuk, amelyet 

a zebrahal szeme elé vetítettek. Amikor állnak a csíkok, a hal úgy érzi, 

nem történik semmi – ilyenkor nyugalomban van. Amikor a csíkok 
mozognak, a hal úgy észleli, hogy sodródik a vízben, amire mozgással 

reagál. 

Forrás: Vladimirov, N. et al. Light-sheet functional imaging in behaving 
zebrafish. Nature Methods, doi:10.1038/nmeth.3040 

A filmen látszik, ahogy a szemet ért ingerek hatása továbbhalad az agy 

különféle részeibe, azonban az előagyban (az embernél ez tölti be a 

koponya nagy részét, itt zajlanak a bonyolultabb agyi folyamatok) a 

szabályos aktivitásmintázatok már egyáltalán nem kivehetők, ráadásul itt 

akkor is folyamatos aktivitás észlelhető, amikor a kis hal környezetében 
nem történik semmi. 

Ahogy a zebrahalak, majd később egerek és egyéb kísérleti állatok agyát 
vizsgálták hasonló módszerekkel, világossá vált, hogy az agy számos 

területének igen jelentős a nyugalmi aktivitása, vagyis annak ellenére, 

hogy nem érkezik érzékeinktől semmilyen jelentősebb ingerület, 
idegsejtek különféle csoportjai térben és időben összehangolt aktivitást 

mutatnak. Ráadásul ezek a jellemző csoportos aktivitások megjelennek 

akkor is, amikor észlelünk valamit – mintha agyunknak lenne valamiféle 

saját „nyelve”, és e nyelv szavaival (vagyis a csoportos aktivitási 

mintázatokkal) próbálná megközelíteni a kívülről érkező információkat, 

ha pedig békén hagyják, magában beszél. Ha ismernénk ezt a nyelvet, 
ezt használva talán közvetlenül is be tudnánk táplálni az információkat 

az agyba – és így el is jutunk a Mátrix világához. 

De hogyan kezdjük az ismerkedést egy ilyen merőben új nyelvvel? A 
legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megközelítés, ha először 

meghallgatjuk, hogyan fejezik ki magukat a nyelv használói minél 

egyszerűbb helyzetekben, utánozzuk őket, majd izgatottan várjuk a 

reakciót. 

Rózsa Balázs kutatócsoportja is pontosan ezt teszi, bár kísérleteikhez 

némiképp nyakatekertebb eszközökre és jóval több egérre van szükségük, 
mint egy gyakorló nyelvész-antropológusnak. 

https://youtu.be/YLVdRPVj-XM
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Rózsa BalázsFotó: mta.hu/Szigeti Tamás 

Ahhoz ugyanis, hogy közvetlenül szóba elegyedjünk egy állat 
(esetünkben egér) agyával, olyan módszerekre van szükség, amelyek 

csak az utóbbi években váltak elérhetővé a kutatók számára. Korábban a 

kutatók legfontosabb közvetlen mérési módszere abból állt, hogy 
elektródákat dugtak az agyszövetbe, és ezekkel próbálták minél 

pontosabban megmérni, illetve befolyásolni egyes idegsejtek aktivitását. 

Ezekkel a módszerekkel azonban csak néhány tíz sejt aktivitását tudták 
jól regisztrálni, de nem volt lehetséges több száz vagy akár több ezer 

idegsejt egyedi működésének mérése, ráadásul ezek a mérések, 

mondhatni, „vakon” történtek, hiszen a sejtek helyét, anatómiáját nem 
lehetett a mérések után beazonosítani, így a nagyobb hálózatok 

viselkedésének feltárására más technikára volt szükség. 

Ismert és a kutatók körében bevett eszköz az agy működésének 
vizsgálatára az fMRI, ez azonban csak nagyobb agyterületek aktivitását 

képes kimutatni, felbontása legalább ezerszer gyengébb annál, mint ami 
egyes idegsejtek vizsgálatára alkalmas lehetne. 

A forradalmi áttörést a genetika és a mikroszkópia utóbbi évtizedének 

eredményei nyomán született tudomány, az optogenetika hozta. 
Felfedezték ugyanis, hogy bizonyos fehérjék képesek a környezetükben 

levő ionok koncentrációjának függvényében fluoreszcenssé 

válni – vagyis miután az ionkoncentráció változása „bekapcsolta” őket, 

megfelelő színű fénnyel megvilágítva maguk is felvillannak. Más 

fehérjék ennek a fordítottját tudják: ha megfelelő színű fénnyel világítják 

meg őket, egy csatornát nyitnak a sejtmembránon, így megváltoztatják 
egyes ionok sejtbeli koncentrációját. 

Ahhoz, hogy ezekből a szép eredményekből létrejöjjön a „beszélgetés” 

az aggyal, már csak néhány apró részletkérdést kell rendezni. 
Nevezetesen: 

1. Be kell juttatni valahogy a sejtekbe tehát legalább kétféle 

fehérjét, egyet a méréshez, egyet pedig a fénnyel történő 
aktivációhoz. 

2. Meg kell oldani, hogy kísérleti alanyunk agyát éber 

állapotban tudjuk vizsgálni, illetve fénnyel aktiválni, 
miközben alanyunk különféle tevékenységeket végez. 

3. Ki kell találni, mik azok a bizonyos egyszerű helyzetek, 

amelyekben e bonyolult agyi nyelv kódját először vizsgálni 
szeretnénk. 

4. Miután „beszéltettük” az agyat, ki kell próbálni, hogy 

megérti-e, amit „mondunk” neki. 

5. Jöhet a Mátrix. 

Jótékony fertőzés, mutáns egerek 
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Kezdjük az első ponttal. A biológia ismerői pontosan tudják, hogy idegen 
fehérjék sejtekbe juttatására a vírusoknál keresve sem találhatunk jobb 

jelöltet. Igaz, a vírusok önzők, és leginkább azt szeretnék, ha a fertőzött 

sejt csak az ő fehérjéik gyártásával foglalkozna, és ebbe a sejt végül 
jobbára bele is pusztul. Ha azonban egy vírusnak csak a fehérjeburkát 

használják arra, hogy meghatározott fehérjék génjeit injektálja a sejtbe, 

azzal ügyesen módosítani lehet a sejt működését. Ráadásul, mivel ezek a 

vírusok nem szaporodnak, a beadott mennyiséggel pontosan lehet 

szabályozni, hogy mely sejteket szeretnénk módosítani. 

Így lehet elérni, hogy egy kísérleti alany agyának csak bizonyos, jól 
meghatározott területe legyen fénnyel aktiválható, illetve alkalmas a 

fénykibocsátásra. 

Rózsa Balázséknál a kísérleti alanyok egerek, de külföldi 
kutatócsoportok már készítik elő a majmokon végzendő kísérleteket is. 

Sőt, folyamatban vannak az első engedélyek speciális 

vírustechnológiákra, amelyekkel már korlátozottan ugyan, de az emberi 

alkalmazást is el lehet indítani. Nemzetközi szinten Roska Botond svájci 

kutatócsoportja jár legelöl a látás helyreállításához szükséges genetikai 

technológia fejlesztésében. 

A kísérleti egereknél némileg egyszerűbb a dolog – elő lehet állítani 

ugyanis olyan genetikailag módosított állatokat, amelyek agysejtjei eleve 

tartalmazzák ezeket a fehérjéket. Ez az irány azonban az emberi 
gyógyászatban nyilvánvalóan (vagyis inkább: feltehetően) nem 

alkalmazható a későbbiekben. 

Ablak az agyra 

A következő nagy kérdés: hogyan juttatjuk be a fényt az agyba, és 

hogyan nézünk bele mikroszkóppal. Nos, szerencsére nem lesz szükség 
a Mátrix brutális hotdogsütőjére, csak egy kicsiny üvegablakra a 

koponyán, a megfelelő agyterület felett. Nincsenek elektródák, drótok, 

bonyolult elvezetések, mindössze egy kis ablak a kísérleti állat 
koponyáján. 

A kísérleti egerek fejét rögzítik az optikai mérések alatt, azonban lábaik 

szabadon mozoghatnak, szemük pedig monitorokat lát, melyre a kutatók 
különféle mozgóképeket vetítenek. Így hozzák létre a kutatók az egerek 

körül azt a virtuális labirintust, amelyben az egér bolyonghat. Pozícióját, 

helyváltoztatásának irányát és sebességét a lába mozgása alapján 

határozza meg a kísérleti berendezés, és ennek megfelelően változik a 

köré vetített környezet is. 

Az egér így valóban úgy érzi, hogy egy labirintusban bolyong, agyának 
idegsejthálózataiban pedig a látottaknak megfelelő aktivitási mintázat 

alakul ki. Ezt vizsgálják a kutatók a látókéreg felett létrehozott 

üvegablakon keresztül egy lézerrendszerrel összekötött mikroszkóppal – 
az idegsejtekbe korábban bejuttatott, fénykibocsátásra képes fehérjék 

révén. 
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A videón látható kísérleti elrendezésben az egér egymás után különböző 

célalakzatokat keres egy monitoron elé vetített labirintusban. A kutatók 
mérik az egér mozgását, és ennek megfelelően módosítják az elé vetített 

virtuális teret. Eközben a sejtekbe genetikai módosítással bevitt fehérjék 

(„genetikailag kódolt kalciumindikátorok”) segítségével mérik az 
agysejtek aktivitását (az akciós potenciálokat). Így össze tudják kötni a 

szembe érkező képet az agyban megjelenő idegi aktivitásmintázatokkal. 

Forrás: Rózsa Balázs 

Az egeret jutalmazással és büntetéssel megtanítják, hogy bizonyos 

területeket érdemes elkerülni, másokat pedig érdemes felkeresni. Ha már 

magabiztosan jár és keresgél a monitorokon elé vetített labirintusban, a 
lézerrendszerrel összekötött mikroszkóppal mérni kezdik idegsejtjei 

aktivitását a látókéreg meghatározott részén. Azaz itt vannak a cikkünk 

elején említett egyszerű helyzetek, amelyekben rögzítik az agy belső 
„nyelvének” szavait. 

Megzabolázott agymozgások, hanggal vezérelt lézerek 

Sajnos nem elég egy szupermikroszkóppal belenézni az agyba, hogy 
leolvassuk az idegsejthálózat aktivitási mintáit – az élő, működő agy 

ugyanis, hiába rögzítik a koponyát, mozog. No, nem túlságosan, de 

ahhoz éppen eléggé, hogy ahol egy tizedmásodperccel korábban egy 
idegsejt nyúlványa volt, ott a következő pillanatban ne legyen semmi. 

Rózsa Balázs kutatócsoportjának egyik nagy eredménye, hogy olyan 

hanggal vezérelt lézerrendszert (erre utal az akusztiko-optikus elnevezés) 
készítettek, mely képes egy idegsejthálózat különböző 

elemeit – sejtnyúlványokat, meghatározott térrészeket – letapogatni, 

valamint korrigálni az agy fent említett apró elmozdulásait. Ezekkel a 
módszerekkel elérhető, hogy a mikroszkóp valóban az idegsejthálózat 

viselkedését kövesse, és ne kerüljenek az adatok közé olyan hamis 

értékek, melyek olyankor jelentkeznek, ha a minta két mérés között 
elmozdul. 

https://youtu.be/xhr5UdXtoWk
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A bal oldali ábrán látható az idegsejtek nyúlványairól készült eredeti 

videó – a lézer végigpásztázta a nyúlványokat, és a feldolgozóprogram 

egy síkba, egymás mellé rakta a kapott képeket. A középső és a jobb 
oldali ábra a kutatócsoport által fejlesztett kétféle mozgáskorrekciós 

algoritmus eredményét mutatja. Forrás: Rózsa Balázs 

Mindeddig nem sok szót ejtettünk arról a nyilvánvaló tényről, hogy az 
agy háromdimenziós objektum. Ez komoly gondokat is okozhatna a 

megfigyelésben, azonban szerencsére a kísérletekben megjelenő 

fényjelek, illetve a speciális gerjesztő fény, az ún. kétfotonos impulzusok 
nem nyelődnek el jelentős mértékben az agy kocsonyás anyagában, így 

a szkennelés harmadik dimenzióját kihasználva, akár a teljes agykéreg 

vastagságában lehetséges idegsejthálózatok aktivitásának igen gyors, 
még kilohertz feletti sebességű mérése is (ez másodpercenként ezer 

mérést jelent). 

Ráadásul tehetik mindezt nagy térfogati tartományokban, hiszen Rózsa 
Balázsék felismerték, hogy ha egy háromdimenziós objektumról 

háromdimenziós képet szeretnének kapni, egyáltalán nem kell 

foglalkozniuk a hagyományos optikai rendszerek tervezésének egyik 
igen lényeges korlátjával: a kép síkra korrigálásával. (Ez az elv biztosítja 

például a fényképezőgépeknél, hogy a kép ne csak középen, hanem 

saroktól sarokig éles legyen.) Így olyan mikroszkópot is terveznek 
készíteni, mely a korábbiaknál jóval nagyobb térfogatdarabot tud 

leképezni, és a későbbiekben akár az emberi látókéreg vizsgálatára is 

alkalmas lehet. Ezekre a törekvéseke nemrég egy magyar fejlesztési 

pályázatot is benyújtottak, és terveik között van egy újabb jelentős 

kollaboráció elindítása Magyarországon, hogy a technológiát mielőbb az 

emberi gyógyászat és terápia területén tudják hasznosítani. 

Mit látsz, vakegér? 

Ha egerünk eleget bolyongott a labirintusban, következhet a kísérlet 

második, még izgalmasabb része. A kutatók fokozatosan lesötétítik a 
monitorokat, ezzel párhuzamosan pedig elkezdik a látókéreg eddig 

megfigyelt idegsejtjeit a felvett adatokkal aktiválni. Az eredmény 

döbbenetes: 

az egér meg tud tanulni ebben a (kétszeresen) virtuális labirintusban is 

tájékozódni! 

Nagyszerű, de mi a helyzet, ha egy másik egér látásélményét próbáljuk 
kísérleti alanyunk agyába vetíteni? Hiszen végső soron valami ilyesmi 

lenne a cél: rábírni az agyat olyan információ befogadására, ami nem 

saját magától származik. 

Szerencsére itt maga az agy siet a segítségünkre. Már az 1970-es években 

bebizonyították, hogy egy, az agyszövetben elhelyezett megfelelő 

elektróda segítségével az agy képes megtanulni egy robotkar mozgatását, 
ma pedig már valóban használható, ilyen elven működő emberi 

művégtagok is léteznek. Meglepő módon kiderült, hogy az elektródát 
nem kell feltétlenül éppen a végtagok mozgatásáért felelős agyterületen 

elhelyezni, az agy, esetleg lassabban, de másutt is képes „rátanulni” egy 

ilyen feladatra. 

https://youtu.be/LV9xhRKicCo
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Így hát nem kell azon aggódni, hogy miként találjuk el sejtszintű 
pontossággal ugyanazt az agyterületet – hogy is tehetnénk, hiszen nincs 

két pontosan egyforma agy –, ahonnan a másik egér látókérgi 

információi származnak, az agy akkor is képes „rátanulni” a kapott 
adatokra, ha a mintát kicsit máshonnan vették. 

Jöhet a Mátrix – de mikor? 

Amikor az egértől az emberig vezető hosszú útról kérdeztem, Rózsa 
Balázs többször is megjegyezte, hogy jelen projektjüknek még nem célja 

konkrét gyógyítási eljárások kifejlesztése, alapkutatásról van szó. 

Mindazonáltal szívesen mesélt a továbblépés lehetőségeiről. 

Az egyszerű mintázatok, kontrasztok, sarkok felismerésén (vagyis a 

labirintuskísérleten) egyelőre nem lépnének túl, viszont szívesen 

megpróbálkoznának fejlettebb agyú emlősök, például vadászgörények 
vizsgálatával. Ezeknek a kísérleteknek a nyomán elképzelhető, hogy 

valamiféle egyszerű látásélményt visszaadhatnának olyan vak 

embereknek, akiknek nem az agykérgük sérülése okozta a vakságát. 

A gondot az okozza, hogy épp a jelenlegi módszer jellege miatt ez 

szigorú helyhez kötöttséget jelentene – egy mikroszkóp belsejében 

rögzített fejjel, kicsiny ablakkal a koponyán. Más kutatócsoportok 
foglalkoznak mobil, koponyán belül elhelyezhető implantátumok 

fejlesztésével, melyek elképzelhető, hogy hamarabb adnak használható, 

minimális térérzékelést biztosító eredményeket. A Rózsa Balázs 
kutatócsoportja által kifejlesztett mikroszkópos rendszer használható 

lesz az implantátumok működésének szimulálására, így tökéletesítésükre 

is, de a technológia folyamatos miniatürizálásával akár egy hordozható 
mikroszkóp is kifejleszthető lesz, amelyet „kalapként” lehet majd viselni. 

Ha visszagondolunk a bárhova beszúrt elektróda esetére és az agy 
hihetetlen rugalmasságára, Rózsa Balázsék módszere egy egészen 

meglepő és ígéretes lehetőséget is felcsillant. Elképzelhető ugyanis, hogy 

utolsó mentsvárként az agy más területei is megtaníthatók valamilyen 

szinten „látni” – persze ilyenkor felmerül az a kérdés, hogy miként 
módosul a célterület eredeti funkciója, mit veszthetünk egy ilyen 

beavatkozással. 

Most azonban térjünk vissza a realitások talajára, és zárásként ejtsünk 
pár szót arról, mivel érdemelte ki Rózsa Balázsék ERC-projektje a 

kiemelt státuszt. 

Univerzális eszköz az agykutatásban 

A hozzávetőleg egy évtizede zajló optogenetikai forradalom nagyjából 

mostanra ért el arra a szintre, hogy a kutatók képesek legyenek nagy 

idegsejthálózatok sejtszintű vizsgálatára élő szövetben. Rózsa Balázsék 
projektje lényegében ehhez ad egy új eszközt, amely 

 egy teljesen új mikroszkópkonstrukció, mely kihasználja a 
3D leképezés lehetőségeit 

 nagyságrendekkel növeli az aktiválható és mérhető sejtek 
számát – a hagyományos módszerekkel 10-30 sejtről volt szó, 

most ez a szám akár félmillió is lehet másodpercenként 

 szintén nagyságrendekkel növeli a vizsgálható térfogatot – a 

jelenlegi konstrukció alkalmas 4×4×1 mm-esnél is nagyobb 
térrészek nagy feloldású vizsgálatára 

 képes optikailag és algoritmikusan kompenzálni az élő szövet 
belső mozgásait 

 nagyságrendekkel növeli a mérési sebességet – a korábban 
említett zebrahalas kísérletnél fél másodperces időközönként 

készültek felvételek, a magyar kutatócsoport rendszere pedig 
képes a videó képsebességét tartani. 
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Egy ilyen lézerrendszerrel összekötött 3D mikroszkóp rengeteg 
agykutatási projektben kaphat központi szerepet, így nem véletlen, hogy 

kiemelt helyet foglal el az ERC által támogatott projektek között. 

A projektben kiemelkedő szerepe van Katona Gergő, Szalay Gergely 
fizikusoknak, Maák Pál, Veress Máté, Krúdy Ádám, Mikó József és 

Farkas Zoltán mérnököknek, Chiovini Balázs, Judák Linda, Szadai 

Zoltán biológus kutatóknak. A projekt létrejöttéhez és sikeréhez 

szükséges több nemzetközi együttműködés közül kiemelendő a Roska 

Botond és Hillier Dániel svájci kutatókkal sok éve sikeresen folyó közös 

munka. 

Hologramként léphetünk a halhatatlanság 

ösvényére 

STVORECZ ADRIÁN 2016.05.12. origo.hu 

Az nem vitás, hogy az emberiség, mióta világ a világ, vágyik a 

halhatatlanságra. Leggyakrabban a vallások foglalkoznak ezzel a 

témával. Világképük szerint testünk ugyan nem örök életű, lelkünk 

viszont az. Mi történik viszont akkor, ha a tudomány lehetővé teszi, 

hogy az idők végezetéig élhessünk? Ez az alapkoncepciója a digitális 

halhatatlanságnak.  

A transzhumanizmus képviselői – köztük a legismertebb jövőkutató, 

Raymond Kurzweil – úgy vélik, hamarosan eljutunk oda, hogy az emberi 
élettartamot a végtelenségig kitolhatjuk. Ennek számtalan módját tudják 

elképzelni. 

Például felfedezhetjük az öregedésért felelős gént vagy géneket, majd 
ezeket manipulálva lassíthatjuk, esetleg megállíthatjuk a szervezetünk 

leépüléséért felelős folyamatokat. Ezzel a megközelítéssel kapcsolatban 
rendületlenül folynak a kísérletek. Korán idősödő egerekben elérték, 

hogy újra megfiatalodjanak a károsodott szervek, de rágcsálók esetében 
az elöregedett sejtekeltakarításával is meghosszabbították már állatok 

életét.  

 

Forrás: Phanie/RAGUET/PHANIE/Raguet 

Szintén egy lehetséges opció, hogy szerveinket műszervekre cseréljük le, 
amivel saját testünk „feljavított” változatát kapjuk meg. A 

legelképesztőbb eshetőség talán az, hogy egy napon emlékeinket, 

gondolatainkat, érzéseinket, vagyis mindazt, ami minket reprezentál, 
feltöltjük egy gépbe, és a kibertérben folytatjuk életünket.  

Az örökléthez szükséges tudás azonban ma még nem áll 

rendelkezésünkre, el kell jutnunk odáig, hogy birtokunkba kerüljön. 
Kurzweil ezzel kapcsolatban egy érdekes elképzelést vázolt fel: „hidakat” 

kell építeni, amelyekkel elég időt nyerhetünk ahhoz, hogy eljussunk a 

szükséges technikai fejlettségig.  

Három híd a halhatatlanságig 

http://www.origo.hu/tudomany/20101129-korai-oregedes-telomeraz-telomerak-egermodellben-mar-visszafordithato-a-szervek-ido.html
http://www.origo.hu/egeszseg/20160205-egerek-genetika-kutatas-sejtek.html
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A koncepcióról Kurzweil a Fantasztikus utazás: Élj elég sokat ahhoz, 
hogy örökké élhess című könyvében értekezett részletesebben.  

A három híd közül az első már most elérhető az emberiség számára. 

Egyszerűen arról van szó, hogy egészséges, stresszmentes életmóddal 
késleltessük az öregedést kísérő betegségek, kedvezőtlen hatások 

megjelenését.  

Ha ez sikerül, eléggé jó formában leszünk ahhoz, hogy elérjük a 
következő hidat, vagyis azt, hogy a biotechnológia segítségével effektíve 

javítsunk idősödő testünk egészségi állapotán. A gének feltérképezése, a 

biokémiai folyamatok megértése az utóbbi években robbanásszerű 
fejlődésen ment keresztül, és talán nem vagyunk messze attól, hogy az 

élettartamunkat alaposan kitoljuk, elég időt adva magunknak arra, hogy 

rálépjünk a harmadik hídra.  

 

Forrás: Cultura Creative/© Cultura, all rights reserved./Rafe Swan 

Ez az állomás Kurzweil reményei szerint a nanotechnológia forradalmát 

hozza el magával. A nanométer a méter milliárdod része, e 

mérettartományban pedig már az egyes molekulák szintjén tudjuk 

manipulálni szervezetünk működését. A nanotudomány még csak 
gyerekcipőben jár, elgondolásokból azonban nincs hiány. 

Olyan mikroszkopikus eszközöketvizionálnak a kutatók, amelyekkel 

alaposan feljavíthatjuk vagy pótolhatjuk szerveink működését, és 
hatékonyan gyógyíthatjuk még a halálosnak látszó sérüléseket is.  

Bár sokan szkeptikusak e lehetőségekkel kapcsolatban, a jövőkutatók 

bizakodnak. Dr. James Friend kutatómérnök például azt jósolja, csupán 

két–öt év választ el minket attól, hogy hatékonyan használhassuk az 

agyhoz csatlakoztatott nanobotokat a különböző neurológiai betegségek 

– így az epilepszia – kezelésében.  

 

Forrás: Guido Vrola | Dreamstime.com 

Az előbbiek alapján tehát látszik, hogy Kurzweil szépen lefektette, mit 

is kell tenni a halál elkerüléséhez: egészséges életvitelt kell folytatni, 
közben szüntelenül dolgozni kell azokon a technikai fejlesztéseken, 

amikkel javíthatjuk vagy kicserélhetjük szerveinket, és kikapcsolhatjuk 

az öregedésért felelős génjeinket. A probléma az, hogy ez leírva nagyon 

http://www.fantastic-voyage.net/
http://www.fantastic-voyage.net/
http://www.origo.hu/techbazis/20151009-nanobot-nanotechnologia-jovo-robotok-kutatas-kiborgok-istenszeruve-valunk.html
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egyszerűnek hangzik, de hogy miként is vigyük végbe a tervet, az már 
egészen más tészta.  

Nem kevés kérdés merül fel. Például jó ötlet az öregedésért felelős 

génjeinkkel babrálni? Előidézhetünk-e más betegségeket vele? Többen 
inkább más, alternatív módszerekkel akarják halhatatlanná tenni 

magukat, és itt jönnek a képbe a számítógépek, valamint az agykutatás. 

Szintetikus agy egy mesterséges testben 

A 2014-ben bemutatott Transzcendens című filmben a Johnny Depp 

alakította tudós egy merénylet során halálos sebet kap. Mivel 

mesterséges intelligencia kutatásával foglalkozik, úgy dönt, azzal menti 
meg magát, hogy emlékeit egy szuperszámítógépbe táplálja. A művelet 

sikerül, és a főhős szinte isteni hatalomra tesz szert, többek között 

felmásolja magát a világ összes komputerére, és még egy új emberi testet 
is kreál magának.  

 

Johnny Depp a Transzcendens című filmben Forrás: 
ProVideo 

A vad elgondolás nemcsak a forgatókönyvírók fantáziáját ihlette meg, 
hanem egy orosz vállalkozóét, Dmitrij Ickovét is. A milliárdos szeretné 

az emberi tudatot digitális formába „önteni” és azt egy szintetikus 

agyban tárolni. A műagy egy mesterséges testet, úgynevezett avatárt 
vezérelne. „Az elkövetkezendő 30 évben mindent megteszek majd, hogy 

bárki számára elérhetővé váljon az örök élet. Száz százalékig biztos 

vagyok a dolgomban, máskülönben nem fogtam volna bele az 

egészbe”  – nyilatkozta magabiztosan a BBC-nek.  

Az ambiciózus projekt – amelyre még a dalai láma is áldását adta– 

szimplán a „2045 Kezdeményezés (2045 Initiative)” nevet viseli. Az 
évszám kiválasztása nem véletlen, Ickov szerint ebben az időpontban 

realizálódhatnak elképzelései.  

 

Forrás: Guido Vrola | Dreamstime.com 

Természetesen ahhoz, hogy élethű avatárok járkáljanak az utcákon, meg 
kellene ismerni a neuronok között létrejövő kapcsolatok (szinaptikus 

kapcsolódások) térképét, a konnektomot. Ez az első lépcsőfok, a 

második, hogy az agyi elektromos jeleket valahogy muszáj átfordítani 
kódokká, amik vezérelhetnék a hardvert, vagyis magát a robottestet.  

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-35786771
https://hu.pinterest.com/pin/118078821451415094/
http://2045.com/


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

12. oldal 

Az agy szimulálásával értenék meg az agy működését 

Az agy komplex működési folyamatainak megértését számos 

tudóscsoport kutatja, egyes szakértők központi szervünk komputeres 

szimulációjával keresik a válaszokat. A feladat nem egyszerű, 100 
milliárd neuronjával és ezek 100 billió szinapszisával az emberi agy 

rendkívül összetett, többszintű rendszer, nem beszélve arról, hogy 

minden idegsejt és szinapszis önmagában is komplex molekuláris 

gépezet. 

A kihívások ellenére a közelmúltban több program is elindult, az egyik 

a Human Brain Project (Emberi Agy Program), amelynek célja a teljes 
emberi agy szimulációja egy szuperszámítógépben. A projektben 

huszonnégy ország száztizenkét egyeteme, kutatóintézete, köztük 

az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete vesz részt.  

Hasonló célkitűzése van a Blue Brain Project nevű kísérletnek. A 

programot 2005-ben indította el a svájci Brain Mind Institute, célja az 

emlősök agyának valós laboratóriumi adatokból történő „visszafejtése” 
és egy molekuláris szintről építkező számítógépes modell megalkotása.  

 

Forrás: AFP 

A létrehozott mesterséges agy úgy viselkedne, mint egy valódi, ezáltal 
pedig különböző terápiákat, eljárásokat próbálhatnának ki rajta az 

idegkutatók. Az első jelentősebb eredményfelmutatására 2015-ig várni 

kellett: ekkor digitalizálták első ízben egy patkány agyának apró 
szeletét. Összesen 31 ezer idegsejtet és 37 millió szinapszist sikerült 

modellezni, a virtuális központi szervvel pedig olyan 

agytevékenységeket ismételtek meg, amilyeneket már megfigyelhettek 

korábbi kutatások során az élő agyszövetben.  

A projekt kapcsán persze sok a kétkedő hang, többen úgy vélik, a most 

rendelkezésre álló technikával lehetetlen feladat „megragadni” a valódi 
agy komplexitását, és belátható időn belül ez nem is fog megváltozni. A 

Human Brain Project kutatói ennek ellenére optimisták, Sean Hill, a 

svájci műszaki egyetem (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
EPFL) professzora az MTA-n tartott tavalyi előadásán elmondta, hogy 

2010-ben egy európai program indult egy szuperkomputer 

megalkotására, ami, ha minden jól halad, 2019-ben el is készül.  

 

Forrás: Sergey Khakimullin | Dreamstime.com 

https://www.humanbrainproject.eu/
http://www.koki.hu/main.php?folderID=833&langchanged=1
http://bluebrain.epfl.ch/page-52063.html
http://www.nature.com/news/fragment-of-rat-brain-simulated-in-supercomputer-1.18536
http://old.mta.hu/tudomany_hirei/nem-a-mesterseges-intelligencia-a-celja-az-emberi-agy-szamitogepes-szimulaciojanak-human-brain-project-blue-brain-project-137128/


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

13. oldal 

2045-ben holografikus testek fognak rohangálni az utcán? 

Fontos megjegyezni, hogy a fenti két program nem az Ickov-féle 

elgondolást ültetné át a gyakorlatba: nem mesterséges agyat alkotnának, 

hanem az agy működését akarják megérteni, és a számítástechnika 
fejlődését szeretnék előrelendíteni. Az eredmények mégis segíthetik az 

orosz vállalkozó álmának megvalósulását, ami négy fázisra bontható.  

 Az elsőben egy emberi agy a távolból vezérelne egy 
robottestet. A parancsok közvetlenül az agytól érkeznének, a 
gép pedig információkat küldene vissza a központi szervbe. 

Ennek megvalósítását 2020-ra tervezik.  

 A második fázisban az emberi agyat már a szintetikus testbe 
ültetnék be. A műtest életfenntartó rendszere biztosítaná a 

központi szerv zavartalan működését, és pontosan követné 
annak parancsait. Ezt 2025-re szeretnék elérni.  

 A harmadik fázis 2035-ben valósulna meg. Ekkor a 
mesterséges agyba gyakorlatilag „áttöltenék” a biológiai 

agyat, annak összes funkciójával együtt, beleértve a 

személyiséget is.  

 A projekt utolsó fázisa talán a legfuturisztikusabb mind közül, 
itt már elhagynák a fizikai agyat és testet, az emberi öntudat 

egy hálózatra „átpakolva”, hologram formájában létezne 

tovább. Ez azonban jelen pillanatban messze túlmutat a 

tudományos ismereteinken, emiatt egyelőre maguk a terv 

kiötlői is csak opcionális lehetőségként tekintenek rá.  

Fonálféreg LEGO-ból 

Egy lelkes kutatócsoport évek óta azon dolgozik, hogy a mindenki 

számára jól ismert fonálférget (Caenorhabditis elegans) virtuálisan is 

újraalkossa. Az OpenWorm program keretében 2015-ben sikerült 
digitálisan reprodukálni az állatnak mind a 302 neuronját. Az 

idegrendszer-másolatot összekapcsolták egy legóból épített robottal, ami 

ezt követően úgy kezdett mozogni, akár egy igazi fonálféreg. 

Ez mind szép és jó, de… 

Az előbb vázolt vízióra árnyékot vet az a nem elhanyagolható tény, hogy 

a mai napig nem tudjuk, az agy pontosan miként hozza létre magát a 
tudatot, azaz hogyan jutunk el egymással összekapcsolódó sejtektől 

olyan megfoghatatlan dolgokig, mint a gondolatok, az emlékek vagy az 

érzelmek.  

Már ott gondban vagyunk, hogy a humán konnektom megismerésétől 

fényévekre járunk. „Egy légy parányi agyát feltérképezni nagyjából egy-

két év, egy emberét a mai technikával pedig egyszerűen lehetetlen” – 
mondta dr. Ken Hayworth idegkutató a BBC-nek. Nem nehéz elképzelni, 

miért haladnak csigatempóban a kutatások: bonyolult rendszerről 

beszélhetünk, neuronok milliárdjaiból épül fel központi szervünk, 
egyetlen idegsejt akár 10 ezer másikkal állhat kapcsolatban.  

 

Forrás: AFP/Science Photo Library 

http://www.openworm.org/
http://edition.cnn.com/2015/01/21/tech/mci-lego-worm/
http://www.bbc.com/news/magazine-35786771
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A hálózat megismerése tehát már önmagában kihívás, van viszont egy 
másik elméleti probléma is: az elme áttöltése közben vélhetően 

valamennyi agysejt aktivitásának, tüzelési mintázatának „nyomon 

követésére” szükség lenne.  

 

Forrás: AFP/SPL 

De tegyük fel, hogy sikerül a lehetetlen, és megfejtjük agyunk 

működésének legnagyobb titkát. Hogyan alakítjuk ezt az elképesztő 

komplexitást nullákká és egyesekké? Dr. Miguel Nicolelis fizikus szerint 
sehogy, lévén olyan összetett szervről beszélünk, amit nem lehet 

számítógépes algoritmusok formájában „életre kelteni”.  Ahogy a tudós 

fogalmazott: nem tudod kódolni a szeretet és gyűlölet érzését.  

Végül, de nem utolsósorban, ott vannak az etikai dilemmák. Ha a 

tudatunk másolhatóvá válik, mi garantálja, hogy nem hozunk létre 

klónozott elméket? Egyáltalán mennyire tekinthető majd emberi lénynek 

digitális énünk, lesznek-e személyiségi jogai?  

 

Forrás: AFP 

Aztán jönnek a szociális konfliktusok. Kinek lesz pénze arra, hogy 

átmentse magát a virtuális térbe? Tovább fogja a jelenség szélesíteni a 

szakadékot a társadalmi csoportok között? Ugyancsak érdekes felvetés, 
hogy digitális létformaként egyesülhetünk-e mások 

tudatával? Létrejöhet két vagy több emberből egyetlen személy?  

Megannyi kérdés, amikre egyelőre lehetetlen válaszolni, ráadásul a 
minket fenyegető veszélyek is újradefiniálásra szorulnak. Példának 

okáért innentől kezdve nem a lőfegyverektől, szúró- vágóeszközöktől 

kell félnünk, hanem a kitörlésünkre programozott számítógépes 
vírusoktól.  

Halhatatlanság a közösségi médiával 

A már említett problémák miatt elképzelhető, hogy érdemesebb lenne a 
digitális halhatatlanság más, kevésbé radikális formáját megragadni.  
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Egy startup cég fogódzót kínál az elmúlástól rettegők számára: 
azEterni.me ugyan nem ígéri azt, hogy tudatunkat elmenti az 

örökkévalóságnak, de az általunk feltöltött képek, videók, emlékek, 

üzenetek alapján egy program segítségével megalkotja virtuális énünket. 
Avatárunk ezt követően chatbotként működne, aminek halálunk után 

írogathatnak a hátrahagyott ismerősök, családtagok. Az ötlet bizarr 

ugyan, jelentkezőkből még sincs hiány, az indulás előtt álló oldal már 

több mint 32 ezer feliratkozó érdeklődését keltette fel.  

 

Forrás: AFP/Science Photo Library/Mopic 

Hasonló megoldást alkalmaz egy közösségi oldal. Az Eter9 az elhunyt 

személyek nevében is képes lájkolni, üzeneteket írni, és úgy általában 
viselkedni. A rendszer mögött álló mesterséges intelligencia 

folyamatosan tanul tőlünk, megjegyzi, milyen tartalmakat kedvelünk, mi 

érdekel bennünket, kikkel tartjuk folyamatosan a kapcsolatot. Amíg 
élünk, addig a virtuális helyettesünk csak akkor ír ki bármit is a 

nevünkben, amikor offline vagyunk. Ezeket az üzeneteket később 

személyesen is ellenőrizhetjük, értékelhetjük, hogy melyik mennyire vall 
ránk.  

Miután pedig meghaltunk, az Eter9 robotja átveszi az irányítást a 

virtuális életünk felett, hogy barátaink, ismerőseink számára úgy tűnjön, 
még mindig az élők sorában vagyunk.  

Agyhalott emberek feltámasztására 

készülnek 

ORIGO 2016.05.04.  

Hihetetlen és meglehetősen vitatott kísérletre kapott engedélyt egy 

amerikai biotechnológiai vállalat: 20 pácienst hoznának vissza az 

agyhalál állapotából. A terv az, hogy az idegrendszer stimulálásával 

– akár egy lefagyott operációs rendszert - újraindítják az agy 

működését. A ReAnima projektet jövő évben indítanák. 

Fontos megjegyezni, hogy jelen pillanatban nincs bizonyíték arra, hogy 

ez az elképzelés egyáltalán működhet, az engedélyt kiadó szakértői 
testületben ugyanakkor több olyan elismert idegkutató is helyet foglal, 

akik az agyhalál állapotának kutatásával szereztek érdemeket, írja az IFL 

Science tudományos portál a Telegraph értesülése alapján. 

A Bioquark vállalat kutatócsoportja több terápia kombinációját 

alkalmazná gépek által életben tartott agyhalott embereken. A bonyolult 

procedúra során a kutatók az agyba őssejteket, a gerincvelőbe peptideket 

injektálnának, emellett olyan idegstimulációs technikákat 

alkalmaznának, amik kómában fekvő betegeknél már segítettek. 

http://eterni.me/
http://www.origo.hu/techbazis/20150824-eter9-halhatatlansag-virtualis-elet-digitalis-letezes-kozossegi-oldal.html
https://www.eter9.com/auth/login
http://www.iflscience.com/brain/biotech-company-use-stem-cells-reactivate-brains-dead
http://www.iflscience.com/brain/biotech-company-use-stem-cells-reactivate-brains-dead
http://www.bioquark.com/
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Illusztráció Forrás: AFP/Science Photo Library 

Az egyes kezelések után a kutatók több hónapon keresztül monitorozni 

fogják az érintettek agyi aktivitását, abban reménykedve, hogy a 

központi szerv a működés jeleit fogja mutatni. Különösen az agytörzsre 
fognak koncentrálni, amely többek között a vérkeringésért és a légzésért 

felelős.A biotechnológiai vállalat igazgatója, Ira Pastor arra számít, hogy 

már az első 2-3 hónapban eredményeket fognak látni. 

Új idegsejtekkel pótolni az elpusztultakat 

A központi idegrendszer működésének alapját az ingerületátvivő 

anyagok jelentik. Ezek kémiai hírvivő molekulák, feladatuk, hogy egyik 
idegsejttől (neurontól) a másikig, illetve az izom- vagy mirigysejtekig, a 

szinapszison „átúszva” üzenetet szállítsanak. A neuronok képesek 

válaszolni az elektromos stimulálásra, ezt kómában fekvő betegeknél 
bizonyították. Agyhalál után viszont az idegsejtek pusztulásnak 

indulnak,így ha a neuronokat valamiképpen fel „akarják támasztani”, a 
kutatócsoportnak el kell érnie az idegsejtek regenerációját az agyhalott 

emberekben. 

Itt jönnek a képbe az őssejtek, melyek bizonyos típusa képes bármilyen 
szövet és szerv létrehozására. A portál megjegyzi, hogy bár a kapcsolódó 

kutatások biztatóan haladnak, egyelőre messze vagyunk attól, hogy az 

őssejteket az emberekbe ültetve szimplán átalakíthatóak legyenek a 

kívánt sejtekké. 

Mélyebb betekintés az agyhalál állapotába 

A klinikai próbák az indiai Anupam Kórházban fognak zajlani. 
Kéthetente ültetnek majd be őssejtet a páciensekbe, emellett pedig napi 

szinten fognak peptideket juttatni a gerincvelőbe, utóbbiak töltik majd be 

az ingerületátvivő anyagok szerepét. 

Bár a kutatók bizakodóak, egyelőre senki se számítson belátható időn 

belül a holtak feltámasztására. A kísérlet is inkább az agyhalál állapotába 

nyújthat mélyebb betekintést a tudósoknak, többen viszont úgy vélik, a 
rendhagyó próbálkozás az első tétova lépés lehet az agyhalottak 

visszahozása felé. 

A szabad akarat egy érzéki csalódás csupán? 

DR. BOLDOGKŐI ZSOLT 2016.05.04. origo.hu 

Emberi mivoltunk talán legfontosabb sajátja az a képességünk, hogy 

szabadon dönthetünk az élet különböző rendű-rangú kérdéseiben. 

Szemben a zombikkal és a robotokkal, mi emberek logikai, erkölcsi 

és érdekalapú megfontolások alapján értékeljük az adott helyzetet, 

és hozzuk meg ezek alapján a döntéseinket, melyben az emberi tudat 

alapvető szerepet játszik.  
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Fehérből vörösre 

Adam Bear és Paul Bloom a patinás Yale Egyetem kutatói ezt a 

kérdéskört feszegetik a Psychological Science című szaklapban a 

napokban megjelent közleményükben. 

A kutatók vizsgálatai szerint a szabad akarat pusztán illúzió, a saját 

agyunk hallucinációkat keltvén elhiteti velünk, hogy a döntéseinket mi 

magunk hozzuk tudatosan, de valójában a dolgok már korábban, a 
tudatosulást megelőzően elhatározódtak. 

 

Az új tanulmány végkövetkeztetése szerint a szabad akarat sokkal inkább 

illúzió, mintsem valós viselkedés Forrás: AFP/Laurence Mouton 

A pszichológusok egy pofonegyszerű kísérletet végeztek el. A 

részvevőnek öt darab fehér körről kellett megjósolni, hogy melyik fog 

vörössé változni. 

A másodperc törtrésze alatt kellett gombnyomással tippelni. 

A kísérleti alanyok a 20%-os matematikai esélytől jelentősen többször 

értek el helyes találatot. 

 

Forrás: Origo 

Biztosan felfedezték a logikát a felvillanások sorrendiségében - 

gondolhatnánk. De nem ez volt a helyzet, a fehér körök ugyanis teljesen 

véletlenszerűen váltottak színt. Amikor hosszabb idő volt a döntésre, 
akkor a várható 20%-os, tehát véletlenszerű arányban találták el a 

színváltó kört. 

Anélkül, hogy tudnánk, az agy megcseréli az események sorrendjét 

http://online.sagepub.com/search/results?submit=yes&src=hw&andorexactfulltext=and&fulltext=A+Simple+Task+Uncovers+a+Postdictive+Illusion+of+Choice&x=12&y=12
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Mi történik, ha hamarjában kell döntést hoznunk? Az, hogy valójában 
agyunk észleli, hogy a fehér vörössé változott, a tudatunk azonban csak 

késve reagál erre. Van tehát egy szűk idősáv az agyi érzékelés és a 

tudatosulás között, s a döntéseinket ebben az időrésben hozzuk. 

 

Egy idegsejt képe Forrás: University of Lund 

Magyarul, az események sorrendisége a következő: 1. az agy érzékeli a 

színcserét, 2. az ujj megnyomja a megfelelő gombot, 3.tudatosul a 

színcsere és az ujjlenyomás. Döbbenetes, ugye? És még nincs vége a 

történetnek, egy újabb meghökkentő lépés történik még: 4. az agy 

megcseréli az események sorrendjét, hogy azt a benyomást keltse 

bennünk, előbb tippeltünk a gomb megnyomásával, s csak ezt követően 
láttuk meg a fehér → vörös színváltást. Vajon mi értelme van ennek az 

egésznek? 

A sorrendcsere - tehát az időbeni visszadatálás és egyben memória 

újraírás - értelme valószínűleg az oksági viszonyokban való koherencia 

megteremtése, hiszen logikusan előbb tippelünk (gombnyomás), s csak 
aztán következik a tipp eredménye (a vörös szín megjelenése). 

Reménytelen az emberi faj? 

De miért keltődik elménkben olyan illúzió, mintha a tudatunk hozná a 
döntéseket, nem pedig az agyunk zombi részei? Nem tudjuk. 

Viszont, ha ez a helyzet, akkor az emberi faj helyzete reménytelennek 
tűnik. 

Ha kizárólag a tudatalattink határozza meg, mit teszünk, kétségünk nem 

lehet afelől, hogy e döntések nyers evolúciós érdekeket képviselnek. 

 

A szabad akaratként megélt döntések biológiai háttere mást mutat, mint 

a szubjektív érzés Forrás: Thinkstock 

Nincs értelme erkölcsileg felelősségre vonni egy tömeggyilkost sem, 

hiszen nem tudatos cselekedet vezérelte. A személyes konfliktusainkat 

sem tudjuk megoldani, hiszen amikor mérlegelünk, csak az beépített 
idegi mechanizmusaink működnek, nem pedig a tudatos mérlegelés. 

Vagy rossz lenne a látószögünk, s nem így kell értelmezni az oksági 

láncolatot? 



Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

19. oldal 

 

Nem tudni, hogy miért keletkezik az elménkben olyan illúzió, mintha a 

tudatunk hozná meg a döntéseket Forrás: Thinkstock 

Nem mellékesen jegyzem meg, hogy ez a téma egyáltalán nem újkeletű. 

Számos hasonló kísérletet végeztek már, a hír mégis úgy söpört keresztül 

a nemzetközi médián (itt és itt), mintha most fedezték volna fel e 
spanyolviaszt. Ez azért van, mert a tudományos újságírás egy nagy 

paradoxonnal terhelt: művelői nem a tudomány emberei, a mélyebb 

ismereteket igénylő kérdéseket nem tudják megítélni, ezért másoktól 
kényszerülnek átvenni és prezentálni a híreket, csak harsányabban, ha 

lehet. Így lesz az egérből végül elefánt. 

Fél másodperces késés 

De ha már a témánál vagyunk, említsük meg Benjamin Libetnevét, aki 

hasonló kutatásokat végzett még az 1960-as években, jóval komolyabb 
módszerekkel (elektrofiziológia az operáció alatt, stb.). Ő állapította meg, 

hogy a tapintás tudatos érzékelése egy fél másodpercet késik az agy általi 

észleléshez képest, melynek magyarázata, hogy a tudatosság 
felépüléséhez idő szükségeltetik. 

 

Benjamin Libet amerikai neurológus Forrás: America Pink 

Libet végezte azt a kísérletet is, mely szerint a kéz felemelését csak azt 

követően határozzuk el miután az agyunk már felkészült e cselekvésre. 
Modern módszerekkel (ún. nem-invazív képalkotó eljárásokkal, mint pl. 

PET, fMRI) is igazolták e régi megfigyeléseket, de az értelmezést 

illetően még ma is vita folyik.Daniel Dennett neves amerikai filozófus 
szerint Libet kísérleteiben a probléma az események időzítésének nem 

egyértelmű volta. 

http://www.independent.co.uk/news/science/free-will-could-all-be-an-illusion-scientists-suggest-after-study-that-shows-choice-could-just-be-a7008181.html
http://blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/what-neuroscience-says-about-free-will/
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Libet
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett
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A tudat erősen szubjektív kategória Forrás: Origo 

Tudaton egyébként a szubjektivitást értjük. 

Egy példával illusztrálva, ez azt jelenti, hogy a fájdalom nem pusztán egy 

figyelmeztető inger az agyban, hanem egy kellemetlen élmény is egyben, 

amit nem érzünk például a beleink működése közben, noha azok is idegi 
kontroll alatt állnak. 

Újra kell definiálni a tudat és a szabad akarat kérdéskörét 

A tudat és a szabad akarat problematikáját nem csupán meg kell értenünk, 
hanem valószínűleg tartalmukban is újra kell definiálnunk majd e 

fogalmakat. Lehetséges, hogy a gyors döntéseket valóban az 

automatizmusaink produkálják és a tudatosulás csak annak a 
mechanizmusnak a mellékterméke, amik a megfontolt döntéseket hozzák. 

 

Intuitíve érezzük, hogy a tudatunk valami fontos dolgot végez 

Forrás: Thinkstock 

Intuitíve érezzük, hogy a tudatunk valami fontos dolgot végez, nem lehet 

csak egy eszközök nélküli árnyékszerű valami. De vajon hogyan tud 

kiemelkedni a tudat az anyagi világ determinizmusából (előre 
meghatározottság), és hogyan képes hatni az anyagra (idegsejtek)? - ha 

egyáltalán ez a helyes kérdés. A másik – materialistának is nevezett – 

értelmezés szerint, az idegi és tudati működés ugyanazon folyamat két 
különböző aspektusa, amely nem választható szét egymástól. 
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Más felfogás szerint az idegi és tudati működés nem szétválasztható

 Forrás: Image Source/Reb Images 

Ma még azt sem tudjuk, milyen agyterületek hozzák létre tudatot, 

pedig David Chalmers filozófus ezt nevezte könnyű problémának. Egyes 

elképzelések szerint az ún. talamusz és bizonyos agykérgi területek 
(posterior parietális kéreg és a laterális pre-frontális kéreg) közötti 

ultragyors, szinkronizált agyhullámok generálják a tudatos élményt. 

 

David Chalmers filozófus Forrás: Youtube 

Nem tudjuk biztosan, valóban ez-e a helyzet. 

A nehéz probléma az, hogyan képződik a tudatosság. 

A tudomány kemény diója ez a kérdés, de válaszunk lesz majd az biztos, 

csak nem tudni pontosan mikor. Addig is borzongjunk a zombi filmeken, 
abban a hiszemben, hogy mi különbek vagyunk tőlük. 

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

Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója) 

A Google digitális kontaktlencséje lehet a 

cukorbetegek legújabb segítője 

Meskó Berci • 2016.04.21.  

http://mediq.blog.hu/2016/04/21/a_google_digitalis_kontaktlencseje_le

het_a_diabetesz_betegek_legujabb_segitoje 

A Google által szabadalmaztatott digitális kontaktlencse célja az, hogy 

könnyből állapítsa meg a vércukorszintet, így változtatva meg a 

cukorbetegség kezelését. Amíg a prototípus intenzív teszteléseken megy 
keresztül, a szabályzást is gyorsan kell előkészíteni, hogy minél előbb 

teret adjanak ennek az új forradalmi technológiának a piacon, a betegek 

javára. 

2014-ben a Google szabadalmat nyújtott be az Egyesült Államok 

Szabadalmi és Védjegy Hivatalának, melyben egy digitális, multi-

szenzoros kontaktlencsét mutattak be, amely még a pislogást is képes 
észlelni, így lehet vele  „egy szempillantás alatt” lapozni az e-könyv 

olvasóban. Később további részletek kerültek napvilágra az ötlettel 

kapcsolatban, feltárva egy sokkal nagyobb távlatokat 
nyitó felhasználását a kontaktlencsének – vércukorszint mérését 

könnyből. 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Chalmers
http://mediq.blog.hu/2016/04/21/a_google_digitalis_kontaktlencseje_lehet_a_diabetesz_betegek_legujabb_segitoje
http://mediq.blog.hu/2016/04/21/a_google_digitalis_kontaktlencseje_lehet_a_diabetesz_betegek_legujabb_segitoje
http://patentbolt.com/2014/03/google-takes-their-google-glass-vision-to-smart-contact-lenses.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Contact_Lens
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Hogyan tud a digitális kontaktlencse segíteni a 

cukorbetegségben szenvedőknek? 

A szenzorok a lencse anyagának két lágy rétege közé vannak beágyazva 
és a lencsében található tűhegynyi lyuk teszi lehetővé, hogy a könny 

folyadéka beszivárogjon a szenzorhoz, hogy az megmérhesse a 

vércukorszintet. Egy, az emberi hajnál is vékonyabb vezeték nélküli 
antenna közvetíti az információt a vezeték nélküli készülékhez. A 

Google mérnökei még azt is fontolgatták, hogy egy LED kijelzőt adjanak 

a lencsékhez, mely a normáltól eltérő vércukorszint esetén azonnal 
jelezne a lencse viselőjének, ám mégis elvetették az ötletet, mivel a LED 

veszélyes lehet arzén tartalma miatt. 

A kontaktlencse másodpercenként elemzi a vércukorszintet és tovább 
szállítja az adatokat egy kapcsolódó alkalmazáshoz. A részletes elemzés 

egy koppintással elérhető a telefonunkon. Amint a vércukorszint átlép 

egy bizonyos értéket, az alkalmazás addig küldi nekünk az értesítést, 
amíg nem cselekszünk azonnal, vagy amíg nem lépünk kapcsolatba egy 

orvossal a helyzet súlyosságától függően. 

A vércukorszint normál szinten tartása, megelőzvén ezzel az alvás 
közben fellépő hullámzásokat, már nem a szerencsén múlik majd. 

Szintúgy elfelejthetjük a naponta többszöri ujjszúrkálását. Ez a fejlesztés 

az egyik leghatékonyabb eljárású technológiaként változtatja meg 

a cukorbetegség kezelését, ami már-már utópisztikusan hangzik. 

De mikor és hogyan lesz elérhető ez a technológia a cukorbetegséggel 

küzdők számára?  

Hogyan halad a fejlesztés? 

Elsőként a GoogleX-et – a cég leginnovatívabb laboratóriumát – jelölték 

ki a digitális kontaktlencse fejlesztésére. Ma már úgy tűnik, az Alphabet 
vállalat egészségügyi mellék-cége, a Verily foglalkozik tovább vele. A 

jelentések szerint a vállalat jelenleg is az FDA-vel tárgyal a 

technológiáról, hogy meggyőződjön arról, eleget tesznek-e majd a 
javaslataiknak. Annak érdekében, hogy a fejlesztés az egészségügyben 

használható legyen, az Alcon vállalattal – a Novartis szemészeti 

részlegével - partneri viszonyt alakítottak ki. Szemészeti eszközökben 
jártas gyógyszercéggel az oldalukon a piacralépés jóval gyorsabban 

történhet, és így a szabályzás során felmerülő problémákkal is 

könnyebben megküzdhetnek. 

A Novartis úgy szeretné szolgálni a cukorbetegeket, hogy állandó 

visszajelzéssel az okostelefonon vagy a tableten keresztül tartja fenn a 

normál vércukorszintet. A Google eredeti verziója is a képben van még 
– azért, hogy segítsen a szemnek visszanyernie természetes fókuszát a 

közeli tárgyakra, és visszaállítsa az éles látást a távollátók (presbyopia) 
számára. 

http://medicalfuturist.com/2015/01/28/the-future-of-diabetes-management-8-reasons-why-we-face-extraordinary-times/
https://verily.com/
http://mobihealthnews.com/46600/novartis-ceo-comments-new-patent-shed-light-on-googles-contact-lens-projects
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Az az álmunk, hogy a legújabb technológiát, az elektronika 
miniatürizálását kihasználva segítsünk millióknak javítani az 

életkörülményein. Sergey Brin, Google társalapító 

A tesztelés alatt álló prototípusok másodpercenként egyszer 
glükózmérést végeznek, és természetesen a távollátó embereknek is nagy 

segítséget jelenthetnek. 

Habár elsőként a Google küzd meg digitális kontaktlencsével a 
cukorbetegség ellen, mégsem ők fejlesztettek ilyet a látás megsegítése 

céljából. Egyesült Államokbeli kutatók grafént használtak a lencsékben, 

hogy az a teljes infravörös spektrumot érzékelhesse – így erősítve az 
emberi látást. Kínai kutatók láthatatlan elektromos áramkört fejlesztettek 

ki kontaktlencséhez. Egy újonnan induló svájci cég, a Sensimed zöld utat 

kapott az FDA-től az okos kontaktlencséjükhöz, melynek célja a 
zöldhályoggal szembeni küzdelem, amely gyakori oka a látás 

elvesztésének. Lágy szilikon kontaktlencsét használnak, amely mikro-

szenzorral van beágyazva, és 24 órán át, alvás közben is viselhető. 

Mindezek ellenére, mégis a Verilyben van a legnagyobb lehetőség, hogy 

elérhesse a kritikus tömeget egy ilyen termékkel. 

A technológia 2019-ben várható általános használatra, de a kísérletek 
már az idei év kései szakaszában megkezdődhetnek. Ám ahhoz, hogy 

sikeresen indulhassanak, muszáj lesz tanulniuk egy másik Google 

„moonshot” hibáiból. 

Okulás a Google Glass-ból 

Biztos vagyok benne, hogy a Verily egy merőben más marketing 

stratégiát fog választani, mint amit a Google használt a Google Glassnál, 
a megbukott, kiterjesztett valóság-szemüvegüknél. A termék csak 

meghívóval és csak pár napig volt elérhető az USA-ban. Próbálták azt a 
benyomást kelteni, hogy ez már a végtermék lesz, valójában még csak a 

béta fázisban tartottak az előkészületek. Ha széles körben használt és 

tesztelt terméket akarunk gyártani, akkor szükségünk lesz egy 

meghatározott számú csoportra, akik hajlandóak érdemi visszajelzést 
adni. 

Ami még ennél is fontosabb, kezelnünk kell a hatalmas hype-ot egy ilyen 

meghatározó termék esetében. Úgy tűnt, a Google Glass többet ígért, 
mint amennyit valóban teljesíteni tudott. A fejlesztők a hírek szerint csak 

egy béta terméknek titulálták, ám a média őrjöngése végül ahhoz vezetett, 

hogy mindenki egy végleges és ténylegesen használható dologra 

számított. 

Az orvoslás és egészségügy keretein belül azonban egy ilyen mértékű 

hype jóval nagyobb károkat tud okozni. 

A digitális kontaktlencsét folyamatos segítséggel és a betegek és 

gondviselőik állandó visszajelzésével kellene megalkotni. Az első 

hírekre való reakciók alapján, emberek ezrei osztanák meg erről szívesen 
a gondolataikat. A Verilynek ki kell használnia ezt a lehetőséget, hogy 

ne essen bele a Google Glass hibájába. 

 

http://www.techtimes.com/articles/63868/20150628/google-smart-contact-lens-to-hit-the-market-soon.htmhttp:/www.techtimes.com/articles/63868/20150628/google-smart-contact-lens-to-hit-the-market-soon.htm
http://scienceroll.com/2014/03/20/superhero_vision/
http://www.chinatopix.com/articles/78420/20160302/chinese-scientists-develop-invisible-electrical-circuit-smart-contact-lenses.htm
https://www.wareable.com/health-and-wellbeing/smart-contact-lens-glaucoma-2419
http://threadling.com/product-marketing-google-glass/
http://threadling.com/product-marketing-google-glass/
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A szabályozások lelassíthatják a folyamatot? 

Az Insulin Nation jelentése alapján a cukorbetegek tartanak attól, hogy 

az FDA túl lassan hagyná jóvá az új termékeket, különösen, ha 

összehasonlítjuk az európai megfelelőjével, az Európai 
Gyógyszerügynökséggel. Egy 2015-ös tanulmánykimutatta, hogy az 

úttörő, első-generációs orvosi készülékeknél egy meghatározott 

kategóriában 7,2 hónapnál tovább tartott elnyerni az FDA jóváhagyását, 

mint az ezt követő készülékek esetében, míg ugyanez a különbség a 

gyógyszerek jóváhagyásának tekintetében csak 10 nap volt. Továbbá, a 

Harvard Egyetem új tanulmánya szerint az innovációs orvosi 
készülékeket határozottan több időbe telik jóváhagynia az FDA-nek, 

mint az új gyógyszereket. Ez talán komolyan megsértheti az áttörésre 

vágyó újítókat és feleslegesen meghosszabbítja a betegek szenvedését. 

Ha az FDA és más szabályozó ügynökségek elég gyorsan tudnak 

cselekedni és előmozdítani a tesztelését a végterméknek, ez a találmány 

tényleg meg tudja változtatni azt, ahogyan a betegek megbirkóznak 

a cukorbetegséggel. 

A legnagyobb erkölcsi dilemma az emberi képességek fejlődésével 

kapcsolatos. Ha egy ilyen kontaktlencse valóban jobb, akár tökéletes 
látást ígér, vagy drasztikusan megkönnyíti a cukorbetegek életét, a 

szabályozóknak biztosítani kell, hogy mindenki egyenlő esélyekkel 

férjen hozzá a technológiához. 

Nem lenne szabad egyes embereknek biológiai előnyökhöz jutniuk 

másokkal szemben, csak mert ők megengedhetik maguknak, mások 

pedig nem. Mielőtt a technológia berobbanhat a piacra, elérhető árt kell 
elérni a fejlesztésekkel. 

Ki erőltethetné a vállalatokra és a szabályozó ügynökségekre, hogy 

rövid időn belül elérhető áron legyen hozzáférhető? 

A biztosítók ez ügyben erőteljes szövetségesei a betegeknek. A veszély 
és így acukorbetegség kezelési költségeinek csökkentésével ez a 

technológia hatalmas hatással lehet arra, hogyan fedezzék a betegség 

költségeit. A biztosítók bizonyosan megragadják majd az alkalmat és 
jobb megoldásokat ajánlanak majd a betegeknek, akik készek 

folyamatosan mérni a vércukorszintjüket. 

Talán az alkalmazás és más orvosi készülék fejlesztői lehetnek még 

érdekes résztvevői a folyamatnak, különösen az inzulinpumpa készítők. 

A digitális kontaktlencse, cukorbetegség alkalmazások és olyan nagy 

adat projektek, mint aDatabetes kombinálásával teljesen új megfigyelési 
szolgáltatást tudnak létrehozni, miközben ezen hálózatot kihasználva az 

inzulinpumpával együtt akár létrejöhet az önjavító, mesterséges 

hasnyálmirigy. 

Habár a Samsung is nyújtott be szabadalmat a digitális kontaktlencsére 

beépített kamerával, a Google ötlete az orvosi felhasználás jegyében 

született. A Novartis vezérigazgatója megígérte, hogy az első kísérletek 

emberekkel már 2016-ban elkezdődnek. Cukorbetegeknek ezt a projektet 

érdemes figyelemmel kísérni, talán közülük kerülnek ki a béta-tesztelők. 

Én mindenképpen írni fogok még a fejlesztésekről. 

Optimista szemlélettel, a digitális kontaktlencse lehet az az orvosi 

technológiák egyike, amely hamarosan megkönnyíti a cukorbetegek 

életét. 

Orvos és beteg küzd vállvetve a felejtés világa 

ellen 

STVORECZ ADRIÁN 2016.05.04. origo.hu 

Elkallódott szavak, kiesett pillanatok, zavartság, elveszettség, 

bezárkózás – ezek a tünetek ötven magyarból egy életét megkeserítik. 

http://insulinnation.com/treatment/is-the-fda-slow-to-approve-diabetes-treatments/
http://www.washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12344:too-slow-or-too-sloppy-medical-devices-want-faster-fda-approval&catid=1535&Itemid=428
http://www.washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12344:too-slow-or-too-sloppy-medical-devices-want-faster-fda-approval&catid=1535&Itemid=428
http://databetes.com/
http://futurism.com/samsung-patents-smart-contact-lenses-built-camera/
http://www.reuters.com/article/us-novartis-ceo-idUSKCN0R50E920150905
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Az idős korosztályban a demencia ma már népbetegségnek számít, 

lassan alig van olyan család, amelyet valamilyen formában ne 

érintene a szellemi leépülés jelentette probléma. Ráadásul nem csak 

az öregeket fenyegeti az „értelem nélküli állapot”, ritkábban, de 

előfordul fiataloknál, akár 30–50 éves korban is.  

 „Bankmenedzserként dolgoztam, templomba járó, aktív közösségi életet 

folytató embernek számítottam. Egyik délután éppen a munkából 

indultam volna hazafelé, de hirtelen arra eszméltem, hogy nem tudom az 

utat a házunkig. Innentől fogva az állapotom zuhanórepülés-szerűen 

romlott, alámerültem az Alzheimer kegyetlen világába. Egy olyan 
világba, ahol a zavartság, a kimerültség és sokszor az erős fájdalom az 

úr.”  

A fenti beszámoló egy amerikai betegtől származik, és jól érzékelteti, 
milyen szenvedéseken kell keresztülmenniük a szellemi leépülés sújtotta 

embereknek.  

 

Hirtelen arra eszméltem, hogy nem tudom az utat a házunkig

 Forrás: AFP / BSIP / Fernando Da Cunha 

A feledékennyé válás, a szellemi képességek lassú, fokozatos elvesztése 
természetes folyamatok, az öregedés velejárói. Betegségről akkor 

beszélhetünk, ha ez a folyamat a normálisnál gyorsabban, radikálisabban 

játszódik le. Ilyen az Alzheimer-kór, a demenciák 60-70 százaléka 
vezethető vissza rá. Kialakulása az egészséges agyszövet fokozatos 

elsorvadásával jár.  

Különleges konferencia 

Prof. dr. Kálmán János, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai 

Klinikájának intézetvezetője 26 éve foglalkozik a demencia különböző 

típusainak kutatásával. Részben személyes érintettség is vezérli: 
édesanyja és annak testvére Alzheimer-betegségben szenvedett, így első 

kézből tapasztalhatta meg a kór borzalmait. A szakember oroszlánrészt 

vállalt abban, hogy Kelet-Európában először Magyarországon tartották 
április 21. és 24. között a Nemzetközi Alzheimer Társaság 31. 

világkonferenciáját.  

 

Dr. Kálmán János Forrás: Nemzetközi Alzheimer Társaság 

http://www.alz.org/living_with_alzheimers_8716.asp
http://www.origo.hu/egeszseg/20160502-alzheimer-kor-leepules-demencia-hajlamosito-tenyezok-idoskori-elbutulas.html
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„Ez a legnagyobb hozzátartozói civil fórumokat és szakembereket 
egyesítő kongresszus Alzheimer-vonatkozásban” – mondta a 

professzor. A rendezvényen lényegében a betegek és családtagjaik 

tapasztalatai találkoztak a kutatói elképzelésekkel, ami jelentősen 
előrelendítheti a szellemi leépülés ellen vívott, sokszor kilátástalannak 

tűnő küzdelmet.  

„A napi nyitóelőadásokon például egy-egy alzheimeres beteg és 

hozzátartozója mesélt tapasztalatairól. Ez azért fontos, mert éppen az 

érintettek képesek a leghitelesebben beszámolni az állapotukról, így ha 

ők belefolynak a kutatásokba, jelenlétük előrelendítheti a gyógyszerek, 
terápiák fejlesztését. Ez a hozzáállás már most látszik az demenciát 

érintő tudományos munkában, de a jövőben más kutatásokban is hasonló 

lesz tapasztalható” – vázolta a kongresszus jelentőségét a szakértő, aki 
egyúttal kiemelte a civil szervezetek fontosságát.  

 

Fontos, hogy betegek is részt vegyenek a kutatásokban Forrás: AFP / 

BSIP / MAY 

Erre konkrét példával is szolgált a szakember. „Angliában a 
betegszervezetek olyan regisztert csináltak maguknak, ami jelenleg 13-

15 ezer fővel működik, és a benne szereplők önként jelentkeznek klinikai 

vizsgálatokra, gyógyszerkipróbálásokra, gyakorlatilag a saját testüket 
ajánlják fel tudományos célra. Korábban ilyen nem volt, úgy kellett 

nehezen összevadászni az embereket egy-egy vizsgálathoz.” Kálmán 

János szerint nálunk is erősödnek a szellemi leépüléssel küzdő embereket 

támogató szervezetek (ilyen például a Feledékeny Emberek 

Hozzátartozóinak Társasága), de Nyugat-Európához viszonyítva még 

lemaradásban vagyunk, elsősorban támogatásra lenne szükség. 

Stratégia kell 

A demencia problémájával világszerte foglalkoznak, ezért a WHO 

ajánlása alapján minden országban úgynevezett „Nemzeti Demencia 
Stratégia” kialakításán dolgoznak. A professzor szerint a tervet 

mindenképpen a döntéshozók elé kellett tárni, ugyanis hazánkban 

mostanáig az érintettek ellátása eléggé elhanyagolt területnek számított. 

„Nagy gond, hogy hiányoznak a pácienseket ellátó demenciaközpontok, 

emiatt az alzheimeres betegeknek csupán 3-5 százaléka kapja meg a 

jelenleg rendelkezésre álló kezelést” – hívta fel a figyelmet Kálmán 
János.  

http://www.alzheimerweb.hu/tarsasag.html#.Vyd-oNSLTIU
http://www.alzheimerweb.hu/tarsasag.html#.Vyd-oNSLTIU
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Illusztráció Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Uwe Anspach 

„A másik, hogy hazánkban későn fordulnak az emberek orvoshoz, a 

középsúlyos-súlyos eseteknél pedig már nem lehet hatékonyan 

közbeavatkozni. További gond, hogy a magas rizikójúak sem hajlandóak 
sokszor tudomást venni az állapotukról, a tagadással elfordulnak a 

szakmai segítségtől” – tette hozzá.  

A professzor elmondta, hogy az általuk készített felmérések alapján a 
háziorvosok nyitottak az alapellátásban az Alzheimer és más 

demenciaformák szűrésére, ugyanakkor hiányoznak a megfelelő 

diagnosztikai eszközök, és nincs idő, hogy alaposabban megvizsgálják a 
betegeket.  

 

De mit is foglal magába a problémákat orvosolni igyekvő stratégia? 

A terv 16 főbb célt jelölt meg: többek között felhívnák a figyelmet a 
demenciára és a korai diagnózis fontosságára, fejlesztenék a demens 

betegek ellátását mind háziorvosi, mind kórházi, gondozóotthoni szinten, 

valamint világos képet nyújtanának a demencia okainak és lehetséges 
gyógymódjának kutatásáról.  

„Magyarországon körülbelül 250 ezer ember szenved szellemi 

leépülésben, de ha a családtagjaikat is számításba vesszük, akkor 

valójában egymillió ember érintett, akiknek a támogatását meg kell 

oldani. A hozzátartozók ugyanis – az ápolással járó stressz miatt – 

gyakrabban szenvednek depresszióban, valamint szív- és érrendszeri 
betegségekben, így hamarabb halhatnak meg, mint azok, akiknek nem 

kell szembenézniük ilyen jellegű kihívással” – mondta a szakember.  

http://www.alzheimerweb.hu/pdf/nemzeti-demencia-strategia.pdf
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Kiemelte, hogy a hazai szervezetek munkájának megbecsülését 
biztosítani kell, valamint az életmód-módosító programok részévé kell 

tenni az Alzheimerre való felkészülést, illetve a betegség kivédését.  

 

 „Nagyon fontos üzenete az elmúlt nyolc év kutatásainak, hogy bár jelen 

pillanatban gyógyíthatatlan betegségről van szó, legalább hét-nyolc 

olyan faktor van, aminek már kismértékű módosítása javíthat az 

Alzheimer-kór kimenetelén. A korai felismerés, a prevenció a terápiás 
kudarcok miatt egyelőre nagyobb hangsúlyt kap” – emelte ki a 

szakember.  

A genetika és a külső hatások is közrejátszanak 

Az Alzheimer-kór lefutását és megjelenésének idejét az öröklött 

tényezők és az életünk során minket ért hatások egyaránt befolyásolják. 

Egyrészt léteznek rizikógének, közülük a legfontosabb szerepe a 
betegség kialakulásában az APOE (apolipoprotein E) nevűnek van. Ez 

egy koleszterinszállító fehérjét kódol, és egyúttal felel az agyi idegsejtek 

közötti kapcsolatok regenerációjáért is. Aki ennek a génnek egy 
bizonyos formáját örökli, nagyobb eséllyel lesz alzheimeres. Paradox 

módon a veszélyes génvariáns fiatalabb korban előnyt jelent, az ezt 

hordozó egyének jobban teljesítenek egyes gondolkodási feladatokban. 
Ami a külső hatásokat illeti, fejsérülések, fertőzések, autoimmun 

folyamatok nyithatják meg az úgynevezett vér-agy gátat. Ez egy olyan 

szorosan kapcsolódó sejtekből álló hálózat, amely számos anyag 

bejutását lehetetlenné teszi az agy területére, miközben mások 

mozgásának szabad teret enged. Úgy működik, mint egy kapu, amely az 

agyba vezet. E gáton tehát olyan anyagok juthatnak át, amelyek 
elindítják az Alzheimer-kór kialakulásához vezető folyamatokat. 

Okostelefonokban rejlik a jövő 

Már csak azért is fontos a korai felismerés, mert a szellemi képességek 
hanyatlásához vezető neuropatológiai eltérések, azaz az idegsejtek kóros 

elváltozásai és a szinapszisok (az idegsejtek közötti kapcsolatok) 

számának csökkenése 30-40 éves korban indul el.  

Az agyban tehát már ekkor kimutathatók a kedvezőtlen történések,  

azonban a betegek többségénél csak későn, idős korban veszik észre a 
bajt, amikor már nem lehet hatékonyan közbeavatkozni. Sajnos a szűrés 

jelenleg eléggé nehézkes, mivel a rendelkezésre álló tesztek, vizsgálatok 
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vagy nem elég érzékenyek, vagy túlságosan drágák, körülményesek, és 
fájdalommal járnak.  

 

Az Alzheimer-kóros beteg agyi idegsejtjei között, azok felszínén a béta-
amiloid nevű fehérjetöredék összecsapódása képez oldhatatlan 

aggregátumokat, úgynevezett plakkokat, amelyek károsítják az 

idegsejteket Forrás: AFP / Science Photo Lib / Juan Gaertner 

A diagnosztikai vizsgálatok jövőjét itt is az okoskütyük jelentik. A 

Szegedi Tudományegyetemen már nyolc éve kutatják az Alzheimer-kór 

nyelvi sajátosságait. Több munkacsoport összefogásával sikerült a 
páciensek beszédében olyan sajátosságokat felismerni, amik segíthetik a 

betegség korai diagnózisát. Az egyetem dolgozói olyan számítógépes 

analizáló programot készítettek, ami e nyelvi jellegzetességek alapján 
szűri ki a veszélyeztetett személyeket.  

A szoftver fejlesztése jelenleg ott tart, hogy alkalmazásával spontán 

beszédből nyolcvanszázalékos érzékenységgel tudják felismerni a korai 
demenciát. A szegedi szakemberek most azon dolgoznak, hogy 

fejlesztésük telefonos alkalmazás formájában is elérhető legyen. Kálmán 
János tapasztalatai pozitívak, szerencsére vannak érdeklődő befektetők, 

valamint külföldi tudósok, akik beszállnának a munkába, és idegen 

nyelven is kipróbálnák az egyelőre csak magyarul elérhető találmányt.  

 

A bal oldalon egy egészséges idegsejt van, középen egy olyan, amin 
kóros fehérjelerakódások találhatók, a jobb oldali idegsejt pedig 

elpusztult Forrás: AFP / Science Photo Lib / Juan Gaertner 

Miért fontos a korai diagnosztizálás? 

Tény hogy ma még nem létezik hatékony gyógymód az Alzheimer-kórra, 

egyelőre csak tüneti kezelések ismeretesek. Nagyon sok gyógyszeres 

próbálkozás az utóbbi tíz évben megbukott a klinikai vizsgálatok szintjén, 
annak ellenére, hogy állatkísérletekben jól működtek. Ez arra vezethető 

vissza, hogy a páciensek többsége olyan stádiumban jár már, amelyben 
a készítmények érdemi hatást nem tudnak kifejteni, ezért is szükséges a 

korai felismerés. A másik, hogy egyszerű életmódbeli változtatásokkal 

is javíthatóak az esélyek: a vérnyomás, a vérzsír szinten tartása, a mozgás 
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és mentális fittség biztosítása sokat segíthet. A 2-es típusú cukorbetegség 
kialakulásának megelőzése, kezelése ugyancsak fontos jelentőséggel 

bírhat, mivel egyes elméletek alapján az Alzheimer az agyi 

cukorfelhasználás egyfajta drasztikus zavara. 

A változó életmód főleg a következő generáción segíthet  

A Nemzetközi Alzheimer Társaság becslése szerint 46,8 millió 

demenciával küzdő ember él világszerte, számuk viszont a század 
közepére 130 millió fölé is ugorhat.  

 

Béta-amiloid lerakódások az idegsejtek között Forrás: AFP / 

Science Photo Lib / Juan Gaertner 

A jelenség részben az elöregedő társadalom számlájára írható. „A 
közelmúltban azonban több tanulmány is született, amely arra hívja fel a 

figyelmet, hogy az alzheimeres esetek számának növekedése nem 

minden országban egyforma, vannak olyan térségei a világnak, ahol 
stagnálás figyelhető meg” – állítja a professzor.  

Kálmán János szerint ez az egészségtudatosabb életmód terjedése miatt 
lehet. Míg Nyugat-Európában ez a szemlélet már érezteti a hatását, 

Magyarország még csak most kezdi magáévá tenni. Ennek ellenére a 

professzor úgy véli, van esélyünk arra, hogy „felpörögjünk”, és utolérjük 
őket, ezt szolgálják a hazai prevenciós stratégiák, és a nemzeti 

demenciaprogram is. Mindebből elsősorban a következő generáció 

profitálhat. „Egyre több fiatal figyel a mozogásra, az egészséges 

táplálkozásra, ez pedig jó és követendő. Már elindult valami az 

országban” – mondta Kálmán János.  

Először sikerült emberi magzatot nevelni 

laboratóriumban 

MTI 2016.05.05. origo.hu 

Tudósoknak először sikerült laboratóriumi körülmények között, az 

anyaméhen kívül majdnem két hetes koráig nevelni egy emberi 

embriót. A kísérlettel páratlan betekintést nyertek az emberi élet 

legtitokzatosabb, kezdeti szakaszába. 

Korábban csupán fejlődésének hetedik napjáig tudták megfigyelni az 

emberi embriókat, ezt követően beültették az anyaméhbe, hogy ott 
fejlődjön tovább. Ezúttal azonban brit és amerikai kutatók egy új 

laboratóriumi módszert alkalmaztak, amelyet korábban egérembriók 

anyaállat méhén kívüli nevelésénél próbáltak ki. 

Az új technikával, amellyel az anyaméh biztosította feltételeket imitálták 

a laboratóriumi körülmények között, a kutatócsoportok szinte óráról 

órára figyelhették meg az emberi embrió növekedését, fejlődését 13 
napon át. 

Ez a legrejtélyesebb szakasza az emberi fejlődésnek. Ez az időszak 
meghatározó a szervezet kialakulása szempontjából" - mondta el 
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Magdalena Zernicka-Goetz, a Cambridge-i Egyetem professzora, a brit 
kutatás egyik irányítója. A professzor és kollégái fejlesztették ki az új 

laboratóriumi módszert, amellyel az amerikai kutatócsoport is dolgozott. 

Meglepő felfedezés 

A két kutatócsoport, a brit és az amerikai szerdán, a Nature és a Nature 

Cell Biology című folyóiratban külön tanulmányban publikálták 

eredményeiket. A tudósok beszámoltak arról, hogy azok a sejtek, 
amelyekből az emberi test kialakul, hogyan hozzák létre egy beültetés 

utáni emberi embrió alapvető struktúráját. 

"Az embrió fejlődése rendkívül összetett folyamat, és habár a mi 
módszerünk esetleg nem képes teljesen reprodukálni ennek a 

folyamatnak minden aspektusát, azt lehetővé teszi, hogy feltárjunk egy 

korábban nem ismert, fontos önszervező erőt" - jelentette ki Marta 
Shahbazi a Cambridge-i Egyetemről, aki szintén részt vett a kutatásban. 

 

A Rockefeller Egyetem által 2016. május 4-én közreadott, 
mikroszkóppal készített felvétel egy tizenkét napos, mesterséges 

megtermékenyítés útján létrejött emberi embrióról, amelynek különböző 

sejtjeit az eltérő színek jelzik. A tudósoknak most először van alkalmuk 

alaposan szemügyre venni egy emberi embriót fejlődésének egyik 

létfontosságú pontján, és ez elősegítheti az élet első napjait övező 

rejtélyek felderítését 

Forrás: MTI/AP/Rockefeller Egyetem/Gist Croft, Alessia Deglincerti, 

Ali H. Brivanlou 
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Mindkét kutatócsoportot meglepetésként érte, hogy az embriók a méhen 
kívül is képesek az "önszervezésre", vagyis arra, hogy elkezdjék 

kifejleszteni a kulcsfontosságú szerveket az anyától származó minden 

biológiai információ nélkül. 

"Ez számomra ellentmondásos. Korábban úgy véltük, amint az embrió 

megtapad, kölcsönhatásba lépnek az anyai és az embrionális 

komponensek és ez szükséges az embrió fejlődésének következő 

lépéseihez" - mondta el Ali Brivanlou, a New York-i Rockefeller 

Egyetem tudósa, az amerikai kutatócsoport tanulmányának vezető 

szerzője. Az ő munkájukat a Nature ismertette. 

Felülvizsgálnák az embriókkal kapcsolatos nemzetközi törvényt 

A kutatás azonban nemcsak az emberi embrió fejlődéséről szolgál fontos 

ismeretekkel, hanem az in vitro megtermékenyítés és a regeneratív 
gyógyítás területének fejlesztéséhez is hozzájárulhat a tudósok szerint. A 

kutatással kapcsolatban egyúttal felvetődött annak a nemzetközi 

törvénynek az esteleges felülvizsgálata, amely tiltja, hogy a tudósok két 
hétnél tovább emberi embriót neveljenek. 

Zernicka-Goetz egy londoni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy 

tengernyi új tudásanyaggal gazdagodhatnánk, ha laboratóriumi 
körülmények között csak egy pár nappal is tovább lehetne nevelni az 

emberi embriókat. Mielőtt megfontolnánk a jelenlegi törvény bármilyen 

megváltoztatását, nyilvánosan kell megvitatni annak előnyeit és 
hátrányait" - vélekedett Sarah Norcross, a meddőséggel és a genetikai 

betegségekkel küzdők érdekeit képviselő közhasznú brit szervezet, a 

Progress Educational Trust igazgatója. 

Szupermeneket hoztak létre egy 

laboratóriumban 

ORIGO 2016.05.06.  

Azok a hímek, amelyek hímek által uralt populációkban nőnek fel, 

sokkal jobbak a nőstények megszerzésében, mint azok, amelyek 

monogám populációkban nevelkednek, állítják a brit Sheffieldi 

Egyetem kutatói. 

Az Allan Debelle és Rhonda Snook által vezetett tanulmányban az 

ecetmuslicák (Drosophila melanogaster) párzási viselkedését vizsgálták, 
miután 100 nemzedéken át vagy poliandriás („többférjű”, azaz több hím 

vetélkedik egyetlen nőstényért), vagy monogám (ahol minden hímnek 

csak egyetlen nőstényhez van hozzáférése) populációban nőttek fel. 

A monogám hímek kényelmesebbek 

A kutatók felfedezték, hogy a poliandriás populációkban fejlődött hímek 

– ahol igen heves volt a nemi versengés – sokkal nagyobb 
valószínűséggel kerekednek felül más hímeken, és párosodnak sikeresen, 

attól függetlenül, hogy a nőstények milyen populációból származnak. 

Egy korábbi tanulmányban a szerzők azt tapasztalták, hogy a többférjű 
populációból származó nőstények jobban kedvelik a hasonló 

populációból származó hímek udvarlását, és a monogám nőstények 

pedig a monogám hímekét. Ez a hímek és a nőstények kapcsolt 
evolúciójának következménye. 
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Makrofotó egy ecetmuslicáról Forrás: Flickr / Macroscopic Solutions 

A mostani tanulmányban a kutatók megint azt figyelték meg, hogy a 

monogám nőstény muslicák vonakodnak párzani a poliandriás 
populációból származó hímekkel, ennek ellenére az esetek 80 

százalékában ez nem számít, mert a poliandriás hímek legyőzik a 

monogámokat. 

Szuperhímek kialakulásának kedvez a szexuális versengés 

„Kutatásaink azt mutatják, hogy amikor a hímek erős szexuális 

versengés közben fejlődnek, akkor egyre inkább versenyképesebbekké 

válnak, és végül ’szuperhímekké’ alakulnak” – írták a szerzők a Journal 

of Evolutionary Biologyfolyóiratban. 

„Ez arra utal, hogy a nemi versengésnek két egymással ellentétes 
evolúciós következménye van. Megváltoztathatja a populációk közötti 

udvarlási viselkedést, ami ez után megakadályozhatja az eltérő 

populációkban lévő egyedek párzását, és további diverzifikációhoz s 
végül új faj kialakulásához vezethet” – állítják a kutatók. 

A szexuális versengés azonban nagyon versenyképes egyedeket is 

létrehozhat, amelyek mindenkivel sikeresen párzanak, ez viszont az ilyen 
diverzifikáció ellen hat” – olvasható a tanulmányban. 

Már a küszöbön áll a sci-fikből ismert világ 

NAGY NIKOLETTA 2016.05.05. origo.hu 

Másfél-két órára beülünk a moziba, és élvezzük, ahogyan a most 

ismert világunk kitágul, vagy éppen összeroppan – a tudományos-

fantasztikus filmek varázsa abban van, hogy segítségükkel kicsit 

kiszakadhatunk a mindennapok rutinjából, és távoli 

csillagrendszerekbe vagy egy alternatív utópiába helyezhetjük 

magunkat. Aztán ahogyan kilépünk a moziból, el is felejtjük a 

filmkockákon ábrázolt jövőképet – pedig valójában nincs is olyan 

messze tőlünk, mint gondolnánk.  Cikkünk illusztrációját a Dévai 

Szent Ferenc Alapítvány gyermekei rajzolták. 

Star Wars, Star Trek, Csillagok között, Ki vagy, doki? és társai – 
szereplőik mind úgy ugrálnak a téridőben, mintha a szomszédhoz 

mennének át tejért. Féreglyukak, ionhajtóművek és szuper-fénysebesség 

és társaik – a sci-fi filmek mindent kitaláltak az űrkutatás számára, ami 
a csillagközi és intergalaktikus utazáshoz kell, már csak a tudományos 

háttér hiányzik mindhez. Jelenlegi technológiánk segítségével ugyanis 

nagyjából hetvenezer év alatt érnénk el még a legközelebbi csillaghoz, a 
Proxima Centaurihoz is.  

Nanohajóval a csillagok között 

Jelenleg úgy tudjuk, hogy – Einstein relativitáselméletének megfelelően 
– a vákuumbeli fénysebesség állandó (299 792,458 km/s), ennél 

http://dx.doi.org/10.1111/jeb.12855
http://dx.doi.org/10.1111/jeb.12855
http://videa.hu/videok/origo/hirek-politika/devai-szent-ferenc-alapitvany-video-ZqAUNOjSdBDMMUoP?start=0.669615
http://videa.hu/videok/origo/hirek-politika/devai-szent-ferenc-alapitvany-video-ZqAUNOjSdBDMMUoP?start=0.669615
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gyorsabban pedig nem haladhat semmi. Néhány rádiógalaxisban és 
kvazárban sikerült megfigyelni úgynevezett szuper-fénysebességet, erről 

azonban még nem született teljesen elfogadott magyarázat – egyelőre a 

kutatók úgy gondolják, hogy optikai illúzió lehet. Egy csillagközi 
utazásnál ráadásul az energia mennyisége is problémás lehet:a jelenlegi 

űreszközeinknek ezerszeres sebességre kellene gyorsulniuk, egy 

tonnának a fénysebesség tizedére történő felgyorsítása pedig 125 millió 

kWh energiába kerülne. A Proxima Centauri emberes űrutazással történő 

eléréséhez a jelenlegi globális energiatermelés százszorosára lenne 

szükség. 

Az azonban, hogy ehhez a csillaghoz eljussunk, már nem csak sci-fi – 

habár nem emberekkel, hanem apró nanokészülékekkel vágunk majd 

neki a nagy útnak. A világhíres fizikus, Stephen Hawking és üzlettársa, 
az orosz milliárdos Jurij Milner közös projektje nem is a Proxima 

Centaurihoz, hanem a kicsit távolabb lévő Alfa Centauri csillagpárhoz 

készül StarChipjeivel, amelyek a fény erejét használják majd fel az 

utazáshoz. 

 

Gyönyörű fantáziarajz a Starshot működéséről Forrás: 

Breakthrough Starshot 

Már magában ez is sci-finek tűnik, mégis lassan valósággá válik: Milner 
elmondta, hogy a prototípusban lesz kamera, és kisebb mérőműszerek is 

– olyan a szerkezet, mint a nagyobb űrszondák béta kistestvére. Ez 

esetben nem is maga a jármű megalkotása, sokkal inkább az odajuttatás 
a kihívás, és ezért tart majd évtizedekig, mire a Starshot névre keresztelt 

projektből valódi expedíció lesz. 

A Starshothoz ugyanis olyan földi lézert építenének, amely 100 

gigawattos lézerimpulzusokat lövellne néhány percig. Hawking és 

Milner elmondták, hogy elegendő lenne egy napig ilyen 

impulzusmennyiséget kilőni, és ez már el tudna indítani egy nanohajót. 
A projekt tudósainak ki kell fejleszteniük atomnyi vékony, de méteres 

hosszú „fényvitorlákat”, amelyek segítségével a nanohajók befoghatnák 

a fotonokat. Minden egyes foton egy kicsit meglökné az űrjárművet, a 
gigawattnyi fotonmennyiség pedig olyan mértékben meglódítaná, hogy 

a kutatók számítása szerint húsz év alatt elérheti az Alfa Centaurit. Az 

apró járművek sci-fi filmekbe illő anyahajókról indulnának, amelyek a 

Föld körül fognak keringeni. Minden egyes indító lézerimpulzus annyi 

erőt tartalmaz majd, mint egy űrsiklót elindító rakéta. 

 

Stephen Hawking is részese az új, ígéretes projektnek Forrás: 

AFP/Evert Elzinga 
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Már dolgozunk a plazmahajtóművön 

Ion-, plazma- és fúziós hajtóművekről is fantáziáltak már kutatók, 

kisebb-nagyobb sikerrel – ezek is jó alternatívát nyújthatnak a most 

használt rakétameghajtás felváltására. Az ionhajtóművek már 
elrugaszkodtak a sci-fi fantáziától, a NASA 1998-ban sikerrel tesztelte 

ezeket a Deep Space-1 űrszondán. Az NSTAR hajtómű egészen 

pontosan 678 napig működött sikeresen.Magnetoplazmát használó 

rakétákról leginkább egy potenciális Mars-utazás kapcsán hallhatunk – 

dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies atyja korábban elmondta az 

Origónak, hogy egy volt NASA-űrhajós, Franklin Chang-Díaz a 
VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) 

fantázianevű megoldása a magnetoplazmát használja üzemanyagként. 

„Ha sikerül ez a vállalkozás, akár két-három hét alatt el lehet vele jutni a 
Marsra. Ez nem egy komolytalan próbálkozás, a volt űrhajós fizikus is, 

és lassan a tesztelési fázisba ér a projekt. Ha sikerül megvalósítaniuk, 

hatalmas előrelépést érhetnek el” – mondta Pacher Tibor. 

 

Fantáziarajz a VASIMR-ről és a vörös bolygóról Forrás: NASA 

A NASA komoly lehetőségeket lát a fúziós hajtóművekben is, bár 
működő prototípust még nem sikerült kifejlesztenie senkinek. Egy Mars-

utazás ezzel például ötszáz nap helyett harminc napig tartana. A rövidebb 

űrutazás előnyeit nem kell ecsetelni, gondoljunk csak az űrhajósok 
kisebb sugárterhelésére (ehhez éppen most végezték el az első 

méréseket), vagy arra, hogy mennyivel kevesebb élelmiszert és vizet 

kellene szállítani. Az atommag-fúziós hajtóműhöz először az atommag-

fúziót kellene szabályozott körülmények között megvalósítani, ez 

azonban egyelőre csak a hidrogénbombában sikerült.  

A fénysebesség nyomában 

A fénysebesség átlépése egyébként görbült téridőben elméletben 

lehetséges lenne, és ez még a relativitáselméletnek sem mondana ellent. 

Itt lépnek be a képbe az olyan, eddig csak sci-fikből ismert jelenségek, 
mint például a féreglyukak – ezek elméletben akár létezhetnek is, de még 

nem sikerült egyet sem detektálnunk. 

 

Szimuláció egy féregjáratról Forrás: Davide and Paolo Salucci 
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Már Albert Einstein és Nathan Rosen is feltételezte, hogy létezhetnek 
hidak a téridőben, amelyek két különböző pontot kötnek össze, 

elméletben egy rövidített utat nyitva ezek között. Ezeket nevezzük 

Einstein-Rosen-hidaknak más szóval. Einstein relativitáselméletében 
matematikailag is megjósolható a féreglyukak létezése, és a teória szerint 

úgy lehetne észlelni ezeket, hogy a gravitációjuk megzavarná a mellettük 

elhaladó fényt. A relativitáselmélet néhány értelmezése a képződő fekete 

lyukak „szájánál” feltételezi a féreglyukak létezését, ez azonbannem azt 

jelenti, hogy minden egyes fekete lyuknál található ilyen – ha így lenne, 

valószínűleg sikerült volna már felfedeznünk legalább egyet belőlük. 

Féreglyukakon a szomszéd galaxisba 

A féreglyukakat azonban még a relativitáselmélet alapján is problémás 

lenne utazásra használni – leginkább azért, mert nem túl stabilak, és 
gyorsan összeomlanak. A mai elképzelések alapján a lehetséges 

féreglyukak ráadásul nagyon mikroszkopikus méretűek, mindössze 10-

33 centiméter nagyságúak lehetnek. 

Egyelőre a féreglyukakon közlekedő, fúziós és magnetoplazmás 

meghajtású szuperűrhajók még csak a jövő zenéi – jó hír viszont, hogy 

nem teljesen elképzelhetetlen, hogy a távoli jövőben így közlekedjünk az 
univerzumban. 

 

A Star Trekben megjelent féreglyukak lehet, hogy valóban létezhetnek

 Forrás: CBS 

Génmanipulált társadalom felé haladunk 

A sci-fi irodalom és filmek másik kedvelt témája, a jövő génmanipulált 

társadalma sincs olyan messze tőlünk, mint hinnénk. A Gattaca, A sziget 
vagy az inkább young adult kategóriába sorolható A beavatott is egy 

olyan jövőképet fest fel, ahol a tudósok kedvükre játszhatnak a 

klónozással, a gének átírásával, az emberi lét genetikailag tökéletességre 
emelésével – persze mindegyiknek komoly ára van, még a filmekben is. 

A klónozás technológiája már a kezünkben van, bár a módszert egyelőre 

embereken tilos gyakorolni. Az élen járó ország a klónháborúban Kína, 
ahol Tiencsin kikötővárosban hatalmas méretű klóngyár épül, elsősorban 

kutyák, versenylovak és szarvasmarhák „másolására” készülnek. A 
projektről utoljára tavaly decemberben volt érdembeli hír (elkezdték az 
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építkezést, ami 200 millió jüanba, azaz 9,1 milliárd forintba került), de 
azóta nem érkeztek újabb információk arról, hogy hogyan áll a történet. 

A klónok támadása 

Japánban legutóbb, áprilisban vizeletből klónoztak egereket a Jamanasi 
Egyetem kutatói - izoláltak egyes sejteket az egerek vizeletéből, majd 

ezek sejtmagját olyan egérpetesejtekbe helyezték, amelyeket 

megfosztottak a magjuktól. Az így kapott klónozott embriókat aztán 
beültették a "dajkaanyákba". Az eljárással négy egészséges egér született, 

mi több: ezek egymással szaporodva szintén egészséges utódokat hoztak 

létre. A következő lépés az lesz, hogy végigkövetik az így született 
egerek sorsát, és megfigyelik, hogy nem lépnek-e fel náluk különös 

betegségek, és hogy ugyanaddig élnek-e, mint nem klónozott társaik. 

 

Kínában igazi klónlabort építenek Forrás: AFP 

A klónozás maga, bár ijesztően hangzik, jóra is használható: évek óta 
próbálkoznak kutatók kihalt állatfajok újra feltámasztásával. Dél-koreai 

kutatók a barlangi oroszlán (Panthera spelaea), a Bahamákon az abacói 

vadló, a Harvard Egyetem tudósai a mamut, spanyol állatorvosok pedig 
a Beceite kőszáli kecske (Capra pyrenaica pyrenaica) klónozásával 

próbálkoznak, hogy visszatelepíthessék a sokszor miattunk kipusztult 

állatokat. A kutatásokat az nehezíti, hogy ilyenkor sok esetben a 

tudósoknak régen elpusztult egyedek múzeumi tetemeivel kell 

dolgozniuk, ezekből pedig nehéz olyan szövetet kinyerni, ami alkalmas 

lehetne a DNS sokszorosítására. 

Ki hordana ki egy Neander-völgyit? 

Az embereken gyakorolt klónozás ma még biztosan tiltott, ez azonban 

nem jelenti azt, hogy néhány eldugott kutatólaborban nem 
kísérleteznének hasonlóval. Sőt 2013-ban röppent fel a hír, hogy a 

Harvard egy elismert professzora, George Church szívesen klónozna 

Neander-völgyi embert, csak találnia kellene hozzá egy olyan anyát, aki 

kihordja a klónbabát. 



Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

38. oldal 

 

Cro-magnoni ember (balról) és a Neander-völgyi ember néz 
farkasszemet. Egy harvardi professzor ma élő nővel akarta kihordatni 

egy Neander-völgyi babáját Forrás: AFP/Jacques Beauchamp 

Mivel a tudósok többsége az emberi klónozást etikátlannak és 
elképzelhetetlennek tartja, Church nyilatkozata megdöbbentette 

kollégáit – a professzor tényleg elismert szakmai körökben, és részt vett 

a Human Genome Project elindításában, amely feltérképezte az emberi 
DNS-t. Mivel azóta nem érkezett hír Neander-völgyivel terhes 

kismamáról, a dologból valószínűleg nem lett semmi, pedig tudományos 

szempontból valószínűleg igazi aranybánya lett volna, ha sikerül 
klónozni a régen kiveszett unokatestvérünket. 

Már zöld a lámpa a génmódosításhoz 

A Gattaca szörnyű jövőképéből ismert génmódosítás sokkal izgalmasabb 
téma, tekintve, hogy az idei évtől már embereken is gyakorolhatják a 

tudósok. Ahogy az Origo is beszámolt róla, február 1-jétől az Egyesült 

Királyságbanengedélyezték a hólyagcsíra-állapotban lévő embriók 
génmódosítását.A brit példa egyedülálló a világon, egyelőre nem tudunk 

más országról, ahol ilyen támogatottságot kapott volna a génszerkesztés 

– nem is véletlenül, hiszen az emberi genom manipulálását komoly etikai 
vita kíséri, nem beszélve a közvélemény általános ellenzéséről. 

Az angol HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority, azaz 

Emberi Megtermékenyítési és Fejlődéstani Hatóság) engedélyezte, hogy 

a Francis Crick Intézet kutatója, Kathy Niakan és csoportja emberi 

embriókon kísérletezzen egy új génszerkesztési módszer, a 

CRISPR/Cas9 használatával. 

 

A legnagyobb hiba az lehet, ha a génszerkesztés során máshol is 
beleírhatunk a genomba Forrás: Flickr / Neeta Lind 

A kutatásokat szigorú szabályokhoz kötötték: az embriók nem lehetnek 

hétnaposnál idősebbek, és a tényleges munka megkezdése előtt még egy 
független etikai bizottságnak is engedélyt kell adnia az egész tervre. 

Itthon, Németországban és Olaszországban egyelőre tilos belenyúlni az 

emberi génkészletbe, az Egyesült Államokban pedig csak magánúton 

http://www.origo.hu/tudomany/20160209-embrio-genszerkesztes-genmodositas-francis-crick-intezet-anglia-dizajnerbabak-crispr-engedely.html
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engedélyezik, állami támogatással nem. Kínában 2014-ben 
megsemmisítésre váró emberi embriók génszerkezetébe nyúltak bele: a 

Szun Jat-szen Egyetem genetikusa, Huang Csün-csiu és csapata 86 

embrió DNS-szerkezetét piszkálta meg. 

A megfelelő engedélyeket ők sem kapták meg.  

A közvélemény általában erősen ellenzi a génállomány módosítását, 

mégis rengeteg területen lehet hasznos, ha sikerül biztonságos 
módszereket kifejlesztenünk rá. Segítségével olyan genetikai 

betegségeket küszöbölhetnénk ki már a magzatfejlődés korai 

szakaszában, amely később a baba halálával vagy súlyos károsodásával 
járhat. Kérdés azonban, hogy ha ilyen hatalmat adunk az ember kezébe, 

nem valósul-e meg valóban a Gattaca-féle világkép: egy olyan 

társadalom, amelyben az embereket genetikai szűrés alapján választják 
ki bizonyos munkákra – akik nem felelnek meg a felállított 

kritériumoknak, azok csak alsóbbrendű, egyszerűbb munkákat 

végezhetnek. Kizárólag a genetikai tulajdonságok számítanak, és már 

akkor eldől az egyén sorsa, amikor megszületik. 

Globális katasztrófa felé haladunk 

Hasonló borús világképet festenek a Holnapután, a 2012, az 
Armageddon vagy a Deep Impact-féle sci-fik, amelyek a világvégére és 

a természeti katasztrófákra koncentrálnak. Ha beülünk egy ilyen mozira, 

talán másfél-két órára elgondolkodunk azon, hogy vajon ránk is ez a jövő 
vár-e, de komolyabban nem vesszük a témát, pedig kellene – egyáltalán 

nem vagyunk messze ugyanis egy hasonló katasztrófától. 

A kutatókat kétféle világvége-teória izgatja: az egyiket a földi 
ökoszisztéma összeomlása, földrengések, árvíz, cunami, tűzhányók 

kitörése, egy újabb jégkorszak megérkezése okozza, a másikat egy a 
Földön kívülről érkező, becsapódó idegen tárgy. 

Közel a Végítélet Órája 

A tudósok számon tartanak egy olyan visszaszámlálást, az úgynevezett 
Végítélet Óráját, ami azt mutatja képletesen, hogy mennyi időnk van 

hátra egy globális katasztrófa bekövetkezéséig. Az órát üzemeltető 

atomtudósok szerint az idő jelenleg 23 óra 57 perc – a szóban forgó 
tragédia pedig éjfélkor éri el a bolygónkat.Idén még ezzel a háromperces 

időintervallummal is nagyon jól állunk,mivel a 2015-ös év több, kedvező 

irányba mutató fejleményének hála (iráni atomegyezmény, a 

klímakonferencia pozitív kimenetele) tavalyhoz képest mozdulatlan 

maradt a mutató. Reményre adhat azonban okot, hogy 1953-ban még 

közelebb voltunk a világvégéhez, mint most – az Óra akkor 23 óra 58 
percet mutatott. Hozzá kell tenni, hogy a Végítélet Órája nem csak a 

természeti katasztrófákkal, de az emberi háborúkkal is számol, ezért az 

50-es évek hidrogénbomba-tesztjei nagyon előretekerték a mutatókat. 

 

Az első amerikai hidrogénbomba robbantás 1952-ben. Zabolázatlan 

halálos erő szabadult ki a tudósok kezéből Forrás: Wikimedia 

Commons 
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Nem vesszük komolyan a katasztrófákat 

Még akkor is elkeserítő a helyzet, ha a háborúkat és az 

atomfegyverkezést félretesszük: az ENSZ vezető katasztrófamegelőzési 

csoportja szerint elképzelhetetlenül rossz a helyzet, ami a világ 
természeti katasztrófára való felkészülését jelenti. Az egyre erősödő 

globális felmelegedés miatt katasztrofális aszályok és árvizek várhatóak, 

deaz emberiség még mindig nem veszi komolyan a fenyegetést, és nem 

készül fel kellően az esetleges tragédiákra.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. 

Egy német geofizikus, James Daniell kielemezte, hogy 1900 óta 

természeti katasztrófák következtében nyolcmillió ember vesztette életét. 
Az adatok szerint a legtöbb halálos áldozatot az 1931-es kínai árvíz 

okozta, ahol 2,5 millióan haltak meg. A katasztrófák során nehéz 

felbecsülni pontosan a károkat, a halálos áldozatok számát pedig rendre 

eltúlozzák a statisztikák. 

Az ENSZ kutatói vészjósló jövőt festenek: Robert Glasser, a szervezet 

katasztrófakockázatok csökkentésével és megelőzésével foglalkozó 
főtitkára láncreakcióra számít, és azt mondja, hogy sokkal nagyobb az 

esélye egymás után következő természeti csapásoknak, mint egy 

hatalmas katasztrófának. 

 

Az áradások és az aszályok egyre gyakoribbak lesznek Forrás: 

AFP/Pedro Armestre 

Ez azonban korántsem olyan megnyugtató. „Hamarosan több példát is 
láthatunk majd az egymás után következő krízisekre, ahol egy esemény 

kivált egy másikat, amely kivált egy harmadikat, és így tovább” – 

nyilatkozta.Az emberek pedig hajlamosak alulbecsülni a klímaváltozás 
következményeit:egyre nehezebb lesz kezelni a szélsőséges időjárás, 

illetve a nyomában járó aszályok, árvizek okozta gondokat. 

Fenyegető aszteroidák nyomában 

Ennél szerencsére sokkal komolyabban vesszük a kívülről érkező 

katasztrófákat – a csillagászok ugyanis folyamatosan monitorozzák a 

Föld közelébe érkező kisbolygókat, a NASA-nak ráadásul már saját 
aszteroidafigyelő ügyosztálya is van. Az itt dolgozó kutatók nem csak 

szemmel tartják az ismert kisbolygókat, de egy esetleges becsapódás 



Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

41. oldal 

elleni vésztervet is kidolgoznak – valószínűleg sokkal profibbat, mint 
amit az Armageddonban Bruce Willis csapatával vitt véghez. 

A Bolygóvédelmi Koordinációs Iroda (Planetary Defense Coordination 

Office, PDCO) nevet viselő ügyosztály feladata a NASA által támogatott, 
a földközeli aszteroidákkal kapcsolatos projektek felügyelete, valamint 

az Egyesült Államok minisztériumai, illetve a különböző országok 

közötti, a potenciális becsapódások megakadályozását célzó 

együttműködés koordinálása. 

 

Bruce Willis csapata aszteroidákat robbantott Forrás: 

InterCom 

A mai napig a felfedezett 13500 földközeli objektum 95%-át a NASA 

által szponzorált megfigyelések alatt regisztrálták, ezek közül 

szerencsére egyik sem jön vészesen közel, de a kutatók figyelmeztetnek: 
egyáltalán nem elképzelhetetlen egy, a sci-fi filmek által előre jelzett 

becsapódás. 

A nagyobb kozmikus sziklák között akadnak olyanok, amelyek vészes 
közelségben suhannak el a Föld mellett,és ha egy kicsit is közelebb 

jönnének, komoly veszélyt jelenthetnének. 

Nem észlelhetjük mindet 

A legutóbbi tekintélyesebb méretű, „Földet súroló” objektum 2006 

júliusában süvített el mellettünk mindössze 1,1-szeres Hold–Föld-

távolságra, a következő közeli „látogató” pedig 2027 augusztusára 
várható, utóbbi 1 Hold–Föld-távolságon belül halad el bolygónk mellett. 

Ezek azok az objektumok, amelyekről tudunk – az is előfordul azonban, 

hogy a kutatók későn vesznek észre egy-egy fenyegető aszteroidát. 

A cseljabinszki meteor becsapódása például teljesen felkészületlenül érte 

a csillagászokat. Bár nem volt hatalmas méretű, az ilyen kisebb méretű 

égitesteket nehezebb észrevenni, és ha rossz helyre csapódnak be, még 
így is roppant súlyos károkat okozhatnak. 

 

Forrás: NASA 
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Nemzetközi kutatók most két komoly projekt kapcsán az aszteroidák 
eltérítésére koncentrálnak: az egyik ilyen vállalkozás az 

Aszteroidaeltérítési Misszió (Astreroid Redirect Mission), amely a 

NASA projektje, és a veszélyes kisbolygó elvontatását jelentené, a másik 
az ESA-val közös Aszteroidabecsapódási és Eltérítési Felmérés 

(Asteroid Impact and Deflection Assessment, AIDA) pedig arra készül, 

hogy módosítsa egy aszteroida körül keringő miniaszteroida útvonalát. 

Az amerikai és európai űrügynökség következő célpontja a Didymos 

nevű kisbolygó körül keringő apró, holdszerű képződmény, a Didymoon 

lesz,amelyet megpróbálnak majd eltéríteni az aszteroidától, kipróbálva, 
sikerrel járhatnának-e ezzel a módszerrel egy nagyobb, a Földet 

veszélyeztető kisbolygó esetén is. 

Ezek a missziók még csak próbálgatják, milyen hatással lehet egy-egy 
aszteroidára az emberi beavatkozás, de fontos lépései egy olyan 

kidolgozott, részletes tervnek, amely egyszer akár az egész bolygót 

megvédheti a pusztulástól. 

Már a küszöbön a jövő 

Valójában a sci-fi írók és filmesek sem rugaszkodnak el túlságosan a 

valóságtól, amikor újabb és újabb jövőbeli szcenáriókat vázolnak fel akár 
az űrutazással, akár az emberiségre váró jövőképpel kapcsolatban. 

 

Star Trek Forrás: AFP 

Ami egykor elképzelhetetlen, fantázia szülte megoldásnak tűnt, ma már 

könnyen lehet, hogy valóság – ilyen a robotvégtagok által újra 

egészségessé varázsolt ember, vagy gondoljunk csak arra, hogy a Star 
Trek űrhajói hogyan ugrálnak féreglyukról féreglyukra az 1960-as 

években leadott sorozatban. Az emberiségnek ekkor még az volt az igazi 

kihívás, hogy eljusson a Holdra: 1961-ben Jurij Gagarin volt az első 
ember a világűrben, 1969-ben pedig az Egyesült Államoknak sikerült 

eljutnia égi kísérőnkre.A Star Trek készítői akkoriban csillagközi és 

intergalaktikus utazásokról álmodoztak, ma pedig már részletes tervünk 
van arra, hogyan juthatunk el a legközelebbi csillaghoz. 

Zombiapokalipszist és szupervírusok kitörését is évtizedek óta sugallják 

a különböző mozik, és ami eleinte még elképzelhetetlen maszlagnak tűnt, 
az mára majdhogynem valóság: a Pentagonnak saját zombi-

vészterve van arra, mit tenne az Egyesült Államok, ha élőhalottak 
indulnának meg bevenni az országot. Ma már tudjuk, hogy léteznek 

például olyan gombafajták, amelyek az állatokból képesek zombiként 

viselkedő lényt varázsolni. 

Egyre több a fenyegető vírus, a Dél-Amerikában kitört Zika-lázt is 

nehezen tudjuk megfékezni, az emberi butaság miatt a különböző 

http://www.origo.hu/tudomany/20160427-bionikus-kez-bionika-muvegtagok-muszervek-kutatas-technologia.html
http://www.origo.hu/tudomany/20160427-bionikus-kez-bionika-muvegtagok-muszervek-kutatas-technologia.html
http://www.origo.hu/tudomany/20160331-usa-terv-dokumentum-zombik-apokalipszis.html
http://www.origo.hu/tudomany/20160331-usa-terv-dokumentum-zombik-apokalipszis.html
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védőoltások mellőzésével több és több, egyébként megelőzhető betegség 
terjed majd egyre gyorsabban szét a világon. 

 

A Zika-vírus szerkezete Forrás: AFP/Handout 

A globális felmelegedés hatásait már saját bőrünkön érezzük, és talán 

nem is olyan távoli az a jövő, ahol mi is egy a 2012 című filmben látott 

óriásbárkákra próbálunk majd jegyet foglalni, hogy ne pusztuljon ki 

végleg az emberiség a természeti katasztrófák láncolatában.  

Légköri védelem nélkül lett élet a Földön 

INDEX 2016.05.11. 

Sokáig úgy gondolták a tudósok, hogy évmilliárdokkal ezelőtt a Föld 

vastag légköre biztosított védelmet ez élővilágnak, ez ellensúlyozta a 

mainál gyengébb napfényt - írja az MTI. A nyugat-ausztráliai vulkanikus 

kőzetekben formálódott 2,7 milliárd éves apró 

gázbuborékok elemzésébőlazonban kiderült, hogy annak idején sokkal 

vékonyabb volt a Föld légköre, és a légnyomás is fele volt a jelenleginek. 

A Föld nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki és 2,7 milliárd 

évvel ezelőtt még mindig nagyon különbözött mostani állapotától. A 

tanulmányt vezető Sanjoy Som, az űrtudományokkal foglalkozó seattle-
i Blue Marble Space szervezet vezetője szerint akkoriban nem csupán a 

Nap fénye volt gyengébb, hanem a levegő oxigéntartalma is alacsonyabb 

volt, a közelebb lévő Hold erősebb tengerjárást eredményezett, a bolygó 

gyorsabban forgott, így a napok rövidebbek voltak és az egyetlen 

életformát az egysejtű mikrobák jelentették. 

A szakember szerint az eredmények azt mutatják, hogy 

a modern Földétől teljesen különböző környezeti feltételek is képesek az 

élet fenntartására. 

Mint fogalmazott: "az életnek nincs szüksége a modernkori Föld 
nyújtotta feltételekre a túléléshez és a fejlődéshez. Ez igen fontos 

információ az arra irányuló erőfeszítéseinkre nézve, hogy lakható 

bolygót fedezzünk fel a Naprendszeren kívül". 

A kutatók a nyugat-ausztráliai Beasley folyó mentén talált ősi 

lávakőzetekben képződött gázbuborékok méretét és eloszlását vizsgálták. 

A lávafolyam alján képződő buborékok kisebbek, mint a tetején lévők. 
A szakemberek a buborékok méretbeli különbségeiből olvasták ki, hogy 

hajdanán mekkora légnyomás - a jelenleginek nagyjából fele - uralkodott 
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a területen. Az eredmények azt sugallják, hogy a bolygó légköre 
bővelkedett az üvegházhatású gázokban, úgy mint a metán és a vízgőz. 

Egyre soványabbak és egészségtelenebbek a 

fiatalok 

HOBOT PÉTER 2016.05.11. index.hu 

Az ezredfordulós generáció elhízottsága alacsonyabb, mint az X és a 
Baby Boom generációké, derül ki a Gallup Inc. által publikált, életviteli 

adatokból, írja a Bloomberg. A kutatóintézet interjúkból 

készített felmérésében, 2,3 millió amerikai vett részt. A kutatásban a 20 
és 36 év közöttiek az ezredfordulós, a 37 és 57 év közöttiek az X, az 52 

és 70 év közöttiek pedig a Baby Boom generáció tagjaiként szerepelnek. 

A fiatalok nem tekinthetőek egészségesnek, csak testzsírindexük 
alacsonyabb a többi generációénál. Dohányzásban és alkoholos italok 

fogyasztásában ez már nincs így, ott több százalékpont a különbség az 

idősebb generációk javára. 

Gyümölcsöt is kevesebbet fogyasztanak, és saját bevallásuk szerint sem 

esznek egészségesen, ami betudható a jövedelmi különbségeknek is - a 

fiatalok elkölthető pénze messze alulmarad idősebb társaik keresetétől. 
A generáció 12%-a él az amerikai szegénységi szint alatt, ők egyre több 

gyors, olcsó és kevésbé tápanyagdús ételt fogyasztanak. 

Akárcsak a jövedelem, az elhízottság és a dohányzás is lehet az életkor 

függvénye, de az adatsor azt mutatja, hogy az ezredfordulós generáció 

lefogyott: 0,6%-al csökkent  az elhízási ráta, ami teljesen megtöri az 

eddig tapasztalt trendeket. 

Dr Hansa Bhargavát nem nyugtatják meg az eredmények, mert kutatása 

szerint a fiatalok nehezebb helyzetben vannak, ha izmosodni és fogyni 
szeretnének, mint voltak 30 éve. Tanulmányából kiderül, hogy egy adag 

étel elfogyasztása 10%-kal jobban növeli a lakosság tömegét, mint a 70-
es években, a testmozgás pedig kevesebb izomtömeg-növekedést 

eredményez. Ez betudható a környezetszennyezés és a stressz 

növekedésének, valamint az életmód és a gyógyszerhasználat 
megváltozásának. 

Az autó mentette meg New Yorkot a 

környezeti katasztrófától 

BOLCSÓ DÁNIEL 2016.05.11. index.hu 

Az autó a garancia arra, hogy a városok tisztábbak és higiénikusabbak 
legyenek, és akadálymentesen lehessen közlekedni. Nem ért egyet az 

előző mondattal? Akkor biztosan nem a 19. század végi New Yorkban 

élt! Ott ugyanis a lovaskocsis közlekedés időszakának vége felé már 
olyan kemény környezeti terhelést jelentett az utcákat teleszaró sok ezer 

ló, hogy szinte megváltóként tekintettek a korábban még gyanúsan 

nézegetett automobilokra. És még csak nem is az ürülék volt a 
legnagyobb probléma. 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-11/young-americans-drink-more-eat-worse-and-stay-skinnier-than-everyone-else
http://www.gallup.com/reports/189830/millennials-work-live.aspx
http://news.yorku.ca/2015/09/21/millennials-gen-y-need-to-eat-less-workout-more-to-stave-off-obesity-york-u-study/
http://mentalfloss.com/article/18783/surprising-source-new-yorks-first-environmental-problem
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Fotó: Alinari Archives / Europress / Getty 

Az 1880-as években New Yorkban olyan 1,2 millió ember élt, akik a 
közlekedéshez 170 ezer lovat használtak. Ha azzal számolunk, hogy egy 

ló nagyjából napi 10-15 kiló ürüléket termel, akkor a városi közlekedés 

egyetlen nap alatt akár 2500 tonnát zúdított a városra. Egy korabeli újság 
becslése szerint ilyen tempó mellett a lószarszint 1930-ra a manhattani 

felhőkarcolók szintjét ostromolta volna. Már ha nem mállik szét a napi 

150 ezer liter lóhúgytól. 

 

Fotó: Alinari Archives / Europress / Getty 

Mivel a korszakra nem volt jellemző, hogy különösen kíméletesen 
bántak volna a kocsivontatásra használt lovakkal, ezek átlagos 

élettartama 2-4 év volt. Ha pedig épp az utcán pusztult el egy 

szerencsétlen állat, a kocsis gyakran ott is hagyta a tetemét, hogy nem 
kelljen vele bajlódni. Ez nemcsak egészségügyi szempontból volt 

aggályos, de a közlekedést is ellehetetlenítették a lóakadályok. 1880-ban 
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ezért New York utcáiról 15 ezer lótetemet takarítottak el. Ez egyébként 
nem is lehetett könnyű mutatvány, hiszen elég súlyos testeket kellett 

nagy számban felpakolni és elvontatni. 

Bár az autóktól eleinte kifejezetten idegenkedtek a városok, az 1890-es 
évekre olyan tarthatatlanná vált a lóhelyzet, hogy végül győzött a 

zöldlobbi. Az első nemzetközi várostervezési konferenciát 1898-ban 

tartották New Yorkban, a fő téma pedig a lószennyezés visszaszorítása 

volt. Végül az 1900-as évek elejére az addigi üzemanyagárak – a széna 

és a zab – ára is felszökött, így már végképp nem érte meg lóval utazni, 

és zöld utat kaptak az autók. 

Egy negyven évig titkolt tanulmány szerint a 

margarin nem jobb a vajnál 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2016.05.14. origo.hu 

Nem csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát hosszú 

távon, ha margarinra cseréljük a vajat - ezt állapította meg egy 40 

évvel ezelőtt készült amerikai egészségügyi felmérés. Csakhogy az 

eredményeket nem hozták nyilvánosságra. 

1968 és 1973 között közel 10 ezer személy vett részt az amerikai 
Minnesota Egyetem felmérésében: ez volt akkor a legnagyobb kutatás a 

témában, amely végül megkérdőjelezte azt a hatvanas években született 

egészségügyi ajánlást, hogy a zömmel telített zsírsavat tartalmazó vajat 
érdemes telítetlen zsírsavakban gazdag növényi olajból készült 

margarinra cserélni. 

A kutatás beszámolója, kiegészítve közelmúltbeli kísérletek 
adataival, most jelent meg a British Medical Journal szakfolyóiratban az 

Észak-Karolina Egyetem orvostudományi fakultása (UNCSM) és az 

Egyesült Államok egészségügyi vizsgálatokat koordináló központja 
(National Institutes of Health, NIH) kutatóiból álló csapat jóvoltából. 

A minnesotai vizsgálat a linolsavnak nevezett, telítetlen, omega-6 

zsírsavra fókuszált, és megállapította, hogy a linolsavat tartalmazó 
növényi olajok nem csökkentették a szívbetegségek kialakulásának 

kockázatát és a halálesetek számát, jóllehet az étrendi váltást követően 

mérséklődött a tesztalanyok koleszterinszintje. 

 

Forrás: Wikipedia 

“Ez a kutatás is megerősíti, hogy a tudományos adatok egyoldalú 

publikálása miatt torzult a növényi olajok megítélése:túlbecsülték a 

hasznukat, és nem fordítottak kellő figyelmet a kockázati 

tényezőkre”, mondta a kutatás egyik társszerzője, Daisy Zamora, az 

UNCSM pszichiátriai tanszékének kutatója. 

Miért nem vették figyelembe a vizsgálati eredményeket? 

http://www.bmj.com/content/353/bmj.i1246
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A zsírsavakról átfogó információkat ad korábbi cikkünk. Az elmúlt 
évtizedekben azt a mantrát hallottuk mindenütt, hogy a (főleg állati 

eredetű) telített zsírsavak egészségtelenek, míg a (főleg növényi eredetű) 

telítetlen zsírsavak egészségesek. 

Nem is tudjuk, mennyi zsiradékot eszünk 

A kőkorszaki ember napi táplálékának 25 százaléka lehetett állati és 

növényi eredetű zsiradék. Ma ez az arány 40-50 százalék. Ételeinkkel 
termérdek rejtett zsiradékot, zömmel növényi eredetű zsírokat és olajokat 

fogyasztunk, szerencsére ennek csak egy részében van linolsav. A 

majonéznek például fajtától függően 40-78 százalék a zsírtartalma, a 
jégkrémnek 8-20 százalék. A kelt, hajtogatott, töltött péksütemények 10-

25 százaléka zsiradék, de például 100 gramm pogácsában akár 40 gramm 

zsiradék is lehet. A kekszben 10-15 százalék, a chipsben 35 százalék, a 
müzliszeletben akár 18 százalék a jellemzően növényi eredetű 

zsírtartalom. 

A háztartásokban használt étolajak közül jelentős mértékű 
linolsavat tartalmaz a napraforgóolaj (59%), a kukoricaolaj (52%), a 

szójaolaj (51%), a mogyoróolaj (41%) és a repceolaj (26%). 

Az omega-6 linolsav angol neve linoleic acid, csak egy betűben 
különbözik az angolul linolenic acid-nak nevezett linolénsavtól, amely 

viszont omega-3 zsírsav. (Sokan össze is keverik őket, pedig élettani 

szempontból jelentős eltérés van közöttük, erről lásd keretes cikkünket.) 

Melyik omega-zsírsav a mumus? 

Három nagy csoportját különböztetjük meg az omega-zsírsavaknak, 

amelyek annak megfelelően kapták a számukat, hogy a zsírsav 
szénláncának szabad (omega) végétől számítva melyik helyen található 

a szénatomok kettős kötése. 

Az omega-3 és az omega-6 úgynevezett esszenciális zsírsav, azaz 
nélkülözhetetlen, szervezetünk nem képes előállítani, így táplálékkal 

juthatunk csak hozzá. Az omega-9 zsírsav is jótékony hatású, de nem 

nélkülözhetetlen, és szervezetünk maga is elő tudja állítani telítetlen 
zsírokból. Az omega-zsírsavak szívvédő hatásúak, javítják az 

immunrendszer működését, gyulladáscsökkentő hatással bírnak. 

Az omega-6 zsírsav lebontása során a szervezetben rákkeltő anyagok is 

keletkezhetnek, ám az omega-3 és omega-9 zsírsav ezt a szintézist 

megakadályozza, ezért érdemes együtt fogyasztani őket.  

Az omega-3 zsírsavak forrásai a tengeri halak, illetve az édesvízi busa, 
továbbá a repce- és a szójaolaj, a hüvelyesek, leveles zöldségek (spenót, 

jégsaláta). Az omega-6 zsírsavak forrásai a napraforgó- és kukoricaolaj, 

valamint az olajos magvak. Omega-9-et pedig olíva- és repceolajból 
nyerhetünk. 

Ideális esetben 1 rész omega-3 zsírsav (linolénsav) mellé legfeljebb 4 

rész omega-6 zsírsavat (linolsav) kellene fogyasztanunk, de ez az arány 
napjainkban 1 a 30-hoz is lehet, azaz ételeinkben akár 7-szer több az 

omega-6 zsírsav mennyisége a kívánatosnál. A tipikus amerikai étrend 

14-25-ször több omega-6 zsírsavat tartalmaz, mint omega-3 zsírsavat. 

Az 1960-as években több kutatást végeztek, amelyek azt az eredményt 

támasztották alá, hogy a növényi olajok javítják a szív- és érrendszer 

állapotát, mivel csökkentik a vér koleszterinszintjét. A 
betegségstatisztikák elemzése (epidemiológia) és bizonyos 

állatkísérletek is azt támasztották alá, hogy a zsiradékok lecserélése 

csökkenti a szívinfarktus és az abból adódó halálozás kockázatát. 

http://www.origo.hu/tafelspicc/kozelet/20131120-telitetlen-es-telitett-zsirsavak-egeszsegugyi-hatasai-kockazatai.html
http://zeus.nyf.hu/~tkgt/okse/elista08/elis0810.pdf
http://web.pdx.edu/~wamserc/C336S12/fat.pdf
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Forrás: Wikimedia Commons 

Az Amerikai Szív Egyesület (American Heart Association, AHA) 2009-

ben kiadott iránymutatásában is az szerepel, hogy jótékony a szív 

számára a telített zsírban szegény étrend, amelyben a napi kalóriák 

viszonylag nagy aránya, 5-10 százaléka linolsavból és más omega-6 

zsírsavból ered. 

Az orvostudomány a legmegbízhatóbbnak, a valós oksági kapcsolat 
kimutatására alkalmasnak a kontrollált randomizált kísérleteket 

tekinti,amelyekben az alkalmazott kezelést leszámítva nincs semmilyen 

különbség a kezelt és a kontrollcsoport között. És az ilyen kísérletek soha 
nem igazolták a fenti összefüggést. 

 

Forrás: Wikimedia Commons 

Hajdanán az első adatok nem hozták a várt eredményeket 

E vizsgálatok legnagyobbikát, a Minnesotai Szívkoszorúér-kísérletet 

(Minnesota Coronary Experiment, MCE) a helyi egyetem kutatói 

szervezték: 1968 és 1973 között hat állami elmegyógyintézetben és egy 
idősotthonban élő 9423 páciens egészségi állapotának alakulását 

figyelték. A vizsgálati jelentés orvosi lapban csak 1989-ben jelent meg, 

ám az csupán egy részleges beszámoló volt. 

A NIH kutatócsapata a linolsavban gazdag étolajok egészségügyi hatását 

kutatva bukkant a hajdani vizsgálatra és annak 1989-es publikációjára. 

„Az adatok átnézése után rájöttünk, hogy az MCE-vizsgálat szervezői 
terveztek bizonyos elemzéseket elvégezni, de ezek hiányoznak a későbbi 

publikációból”, mondta Zamora. 
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Forrás: AFP 

Ennek oka lehet, hogy nagy teljesítményű számítógépek híján annak 

idején nehézkes volt a rengeteg adat feldolgozása. Másik ok lehet, hogy 

annyira azt várták, a kutatás majd igazolja az állati eredetű zsírok és a 
koleszterin bűnösségét, hogy amikor az első eredmények ellentmondtak 

ennek, esetleg lanyhult a publikálási lelkesedés. 

Az MCE-vizsgálat néhai vezetőjének fia, Robert Frantz átadta a NIH-
csapatnak az évtizedekkel ezelőtti laboreredményeket tartalmazó 

kórlapokból és mágnesszalagokból azt, ami megmaradt. Fontos 

információkat találtak egy régi diplomamunkában is: ennek szerzője, 
Steven K. Broste diákként tagja volt az MCE-vizsgálatnak. 

A NIH-csapat újra elvégezte a laboreredmények értékelését, és igazolták, 

hogy a vajról és más telített zsiradékról kukorica-étolajra történő átállás 
mérsékelte a koleszterinszintet. Ám az elvégzett boncolási 

jegyzőkönyvekből azt következtették ki, hogya kukorica-étolajat 

fogyasztó csoportban majdnem kétszer akkora volt a szívinfarktusok 
száma, mint a kontrollcsoportban. 

A legdrámaibb információval a Broste diplomamunkájában szereplő 

grafikonok szolgáltak:a kukoricaolajra átállított csoportban a nők és a 65 
éven felüliek körében 15 százalékkal több halálesetet regisztráltak a 

kontrollcsoporthoz képest.Mivel a kutatók nem találták meg a 

grafikonokhoz az összes kórlapot, ezért ezt a megállapítást 

fenntartásokkal kell kezelni. 

 

Forrás: Thinkstock 

Vissza fogunk jutni a mértékletesség fontosságához 

Zamora kötelességének tartotta ismételten felhívni a figyelmet, hogy az 
MCE-vizsgálat elemzései töredékesek.Magyarán, elhamarkodottság 

volna azt is kerek perec kijelenteni, hogy ha a vajat étolajra cseréljük, 

akkor az káros a szívünk egészsége szempontjából. 
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Egy 2013-as ausztrál vizsgálatban ugyanakkor Zamora, a NIH-csoportot 
szervező Chris Ramsden és kollégáik olyan publikálatlan adatokra 

bukkantak, amelyek egy korábbi kutatásból származtak (Sydney Diet 

Heart Study, Sydney Étrend Szív Felmérés). Illetve felkutatták más 
vizsgálatok eredményeit is, amelyek szintén a linolsavban gazdag 

étrendet követő alanyok szívbetegségét és halálozási mutatóját 

elemezték. 

A NIH-csapat a Sydney-felmérést kiegészítette a 40 évvel korábbi 

minnesotai eredményekkel és három másik friss, a linolsavas étrendet 

vizsgáló randomizált klinikai kísérlet adataival. Az így nyert 
metaelemzésben sem találtak bizonyítékot arra, hogy a „vajról étolajra” 

étrendi változtatás csökkentette volna a szívbetegségből, illetve más 

okból adódó halálozások számát. 

 

Forrás: AFP 

S hogy végül is minek tulajdonítható, hogy a linolsav mérsékli a 
koleszterinszintet, de súlyosbítja vagy legalábbis nem csökkenti a 

szívinfarktus kockázatát? Ez jelenleg is szakmai vita tárgya. 

Egyes kutatások szerint az omega-6 zsírsavak bizonyos körülmények 
mellett a szervezetben gyulladást okoznak, amelyről tudott, hogy a 

szívbetegség kockázati tényezői közé tartozik. Arra is van már 

bizonyíték, hogy az oxidációnak nevezett kémiai folyamat miatt egyes 

növényi olajok hozzájárulnak az érelmeszesedés kialakulásához, amely 

szintén kockázati tényező. 

15 ezer forintért gyakorlatilag bármit 

meggyógyít 

 

HANULA ZSOLT 2016.05.23. index.hu 

Ön szerint mi okozza a betegségeket? Vírusok, baktériumok, egyéb 

kórokozók, környezeti hatások, genetikai hajlam és hasonló 

tényezők szerencsétlen együttállása? Hát egy túrót. Valójában a 

világ összes betegségét a szervezet PH-értékének felborulása, a 

testünk elsavasodása okozza. Legalábbis ezt állítja egy népszerű 

természetgyógyászati irányzat, ami a minimum száz éve 
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meghaladott biológiai ismeretekre épülő alapelvre olyan vadhajtást 

növesztett, hogy a Monty Python sírva könyörögne a receptért, ha 

még aktív lenne. Ismerkedjenek meg a nanohidrogénnel, ami a neve 

alapján olyasmi, mint a rendes hidrogén, csak kisebb. És készüljenek 

fel, hogy ez talán a legkevésbé abszurd részlet a HydroFX tabletta 

bizniszében. 

 

Robert Young és a PH-csoda 

A savasodás mint minden rossz forrása és a lúgosítás mint az egészség 

tuti forrása egy elég régi teória, a 19. század legvégén kezdték el 

pedzegetni, aztán a modern alternatív medicinába 2002-ben, a PH-csoda 

című bestsellerrel robbant be. Ezt egy Robert Youngnevű, kalandos 
előéletű (teniszösztöndíjjal járt egyetemre, aztán elment mormon 

hittérítőnek, végül egy hivatalosan senki által el nem ismert, mára bezárt 

egyetemen szerzett doktori címet holisztikus természetgyógyászatból) 
fickó írta, és gazdagodott meg belőle elég látványosan. Young azt állítja, 

hogy a modern életmód és étkezés következtében a szervezet PH-értéke 
elmozdul a normális állapotából, a vérünk elsavasodik (itt elég nehéz 

nem az Alien-sorozatra asszociálni), a szervezet pedig megpróbálja ezt 

helyreállítani, a savat közömbösíteni, de eközben legyengül, és 
mindenféle tüneteket mutat – na ezeket a tüneteket ismerjük mi 

„betegség” címszó alatt a náthától a rákig. Az ellenszer pedig 

természetesen az, hogy lúgosítsunk, akár diétával, akár változatos 

csodaszerekkel. 

Az elméletet mára rég meghaladta a tudomány, a Száz kémiai mítosz 

című – igazi orvosok és biológusok által írt – könyv például ezt írja róla: 

„A lúgosítással kapcsolatos népszerű elméletek kémiai és élettani 

szempontból tévhiteken és szándékos félrevezetésen alapulnak. A 

módszer nem az ígéretes, de még bizonyítandó gyógyászati metódusok, 
hanem a megalapozatlan eljárások közé tartozik. A lúgosításra ajánlott 

módszerek, ételek egy része nemhogy a vér, de még a vizelet pH-ját sem 

növeli. Röviden összefoglalva: a szervezet lúgosítása nem valósítható 
meg, és az ezzel kísérletező módszer csodás eredményei bizonyítatlan, 

ellenőrizetlen állítások.” (Aki a savasodás-lúgosítás elvének cáfolatáról 

bővebben is olvasna, itt megteheti.) 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRobert_O._Young
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fkodpiszkalo.blog.hu%2F2012%2F02%2F16%2Fel_vagyunk-e_savasodva
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Fotó: youngphorever.de 

A 21. századi, internettel és összeesküvés-elméletekkel hajtott alternatív 

medicina persze nem arról híres, hogy bármit is elhiggyen a tudósoknak, 

csak azért, mert ők értenek hozzá. Ennek megfelelően a mai napig 
kismillió lúgosító csodaszer van forgalomban Magyarországon is – és 

ezzel rá is kanyarodhatunk A Világ Egyetlen Nanohidrogén-

előállító Tablettájára, ami 15 ezerért bármit meggyógyít. 

Képzelje el a molekuláris hidrogént, amely szelektíven redukálja a 

negatív oxidációs molekulákat! 

A HydroFX tabletta egy amerikai cég, a Sevenpoint2 terméke, amit maga 
a feltaláló, dr. Howard Cohn és egy bizonyos Jason Boreyko alapított 

2011-ben. Előbbiről az érdemes tudni, hogy a doktori címe nem igazi 

orvosi, hanem csontkovács végzettséget takar, és a hivatalos 
cégeséletrajza is azt emeli ki inkább, hogy 17 évnyi direkt marketinges 

múlt áll a háta mögött. Boreyko pedig egy igazi MLM-

legenda Amerikában, évtizedek óta lavíroz különféle gyanús üzletekkel 
az amerikai szövetségi kereskedelmi hatóság büntetései és tiltó 

határozatai között. A hidrogéntabletta előtti utolsó nagy biznisze egy 

energetizáló-gyógyítókristályos varázspálca volt, 300 dollárért. Nem 

vicc, annak idején Magyarországon is próbálták terjeszteni, kevés 

sikerrel. 

 

Dr. Howard Cohn 

A HydroFX ígérete a varázspálcáénál csak egy kicsit kevésbé meredek, 

ilyesmiket állítanak róla: 

„A kalcium és a magnézium reaktív kombinációjának a Recovery with 
Hidro FX *–ban drámai hatása van az emberi élettanra. Ez a kémiai 

reakció pozitív hatások lavináját indítja el az emberi az emberi 

egészségre, amit dokumentált orvostudományi cikkek támasztanak alá. 
Képzelje el a molekuláris hidrogént, amely szelektíven redukálja a 

http://www.sevenpoint2.com/founders.html?country=au
http://behindmlm.com/companies/sevenpoint2-review-a-ph-of-7-2-mlm-success/
http://behindmlm.com/companies/sevenpoint2-review-a-ph-of-7-2-mlm-success/
http://behindmlm.com/companies/the-amega-global-business-opportunity-review/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.sikerado.hu%2Feletmod%2F2012%2F05%2F20%2Foriasi_lehetoseg_az_Europai_piacon_Itt_az_Amega_Global
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negatív oxidációs molekulákat és megnöveli a pozitív antioxidánsok 
potenciálját a szervezetben.” 

Vagy – és itt különösen bonyolult lesz kibogozni, mire gondolhat a 

költő –: 

Eltekintve a tudománytól, egyértelmű, hogy az orvosi és tudományos 

társadalom mindezt a mi személyes sikerünk érdekében fedezte fel. Az 

egyik tudósnak volt egy víziója és összegezte az anyagot, amit 
szabadalmaztatásra terjesztett fel, hogy megvédje a piacot egy ilyen 

csodálatos orvosi áttörés számára. 

További, hasonlóan magvas gondolatokat olvashat a cuccról 
például itt és itt. Sűrűn felmerül, hogy a hidrogén természetes 

anyag – ami végül is igaz, az ismert univerzum 74 százalékban 

hidrogénből áll, és már 14 milliárd éve létezik, ami sokkal több, mint 
amit a nyugati orvostudomány és a gyógyszerlobbi fel tud mutatni. A 

másik jolly joker, hogy ez nem gyógyszer, tehát nincs is mellékhatása, 

ami annyira zseniális érv, hogy nem is értem, miért nem próbálta még 
ezzel kidumálni magát a dohányipar a tüdőrákos gyanúsítgatásokból. És 

persze folyton előkerül a nanohidrogén kifejezés is, amin egyszerűen 

nem lehet nem röhögni. 

 

Fotó: sevenpoint2.com 

A biztonság kedvéért azért megkérdeztünk egy gyógyszerészt a 
hidrogéntabletta hatásmechanizmusáról. A szakértő ezt mondta: „A 

molekuláris hidrogénterápia egy valóban kutatott terület az 

orvostudományban, de még gyerekcipőben jár, állatkísérletekben és 
emberi sejtvonalakon próbálgatják több-kevesebb sikerrel. Embereken 

végzett kísérletekből nagyon kevés van, de ezek mutatnak kecsegtető 

eredményeket, például intenzív osztályon géppel lélegeztetett betegeknél 
jótékonyan hatott a tüdőfunkcióra a hidrogénnel dúsított levegővel 

történő lélegeztetés. Szóval nem ezzel van a gond, hanem azzal, hogy a 

molekuláris hidrogén egy GÁZ, amit nem lehet tabletta formában 
elfogyasztani. A gyártó azt sugallja, hogy a tabletta a gyomorban váltja 

ki a hidrogénképződést. Itt egy ügyes csúsztatással összemossák a 

hidrogénIONokat – amik minden savban, így a gyomorsavban is magas 
koncentrációban jelen vannak – a hidrogénMOLEKULÁVAL, aminek 

tényleg jótékony hatása lehet. A gyomorsav termelése szokott menni 

magunktól is, ahhoz nem kell a tablettát drágán megvenni, az pedig 
könnyen belátható, hogy a gyomrunkban szerencsére nem képződik egy 

http://www.sevenpoint2.com/recovery.html?country=hu&language=hu
http://egeszseges-eletmod.eu/sevenpoint2-termekek/sevenpoint2-termekek/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.7pont2.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Frecoveryleiras.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.google.hu%2Fwebhp%3Fsourceid%3Dchrome-instant%26ion%3D1%26espv%3D2%26ie%3DUTF-8%23q%3Dnanohidrog%25C3%25A9n%2Bel%25C5%2591%25C3%25A1ll%25C3%25ADt%25C3%25B3


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

54. oldal 

tabletta bevételétől nagy mennyiségben gáz, mert ebben az esetben 
szétpukkannánk, vagy elszállnánk, mint a lufi.” 

A dolog tehát eddig úgy néz ki, hogy a hidrogéntabletta mögött nem 

csoda, hanem hamis alapelvre félrevezető csúsztatásokból épített 
halandzsa van. Na de hogy lehet ebből üzletet csinálni? 

Ajándék BMW a 8. szintű Fekete Gyémánt üzletkötőnek 

A HydroFX-biznisz Magyarországra néhány hónapja ért el, ma már 
valósággal burjánzanak a szer terítésére szakosodott weboldalak, elég 

béna megoldásokkal és egyen-reklámszövegekkel. Nézzék 

csak: ezt vagy ezt vagy ezt vagy ezt, 
esetleg ezt vagy ezt vagy ezt vagy ezt, és ha még mindig nem unják, itt 

van még ez és ez és ez is. 

Az ár standard, 15 ezer forint egy doboz tabletta, Csehországból 
szállítják (az egész hálózat Csehországból jött be hozzánk egyébként). A 

rendszer klasszikus MLM-szisztéma, egymás alá regisztráló 

üzletkötőkkel, szintekkel és jutalékokkal (itt a teljes piramis, level 8-as 
Fekete Gyémánt szinten ajándék BMW jár!), szórakoztatóan amatőr 

szórólapokkal, termékbemutató előadásokkal, és a modern, internetes 

biznisz jegyében olyan online reklámvideókkal, mint ez: 

Egészen csodálatos, hősünk áll a lakótelep közepén, körbe-körbe forog, 

mondja a betanult szöveget, dicsekszik azzal, hogy havi tízezer dollárt 

keres a bizniszen, csak néha esik ki a szerepéből olyanokkal, hogy ja, 
egyébként ott lakom a negyedik emelet huszonhat per bében. Mintha 

valaki egyszerre modernizálná, és parodizálná a Szomszédok egykori 

ikonikus szereplőjét, Gábor Gábort, a simlis vállalkozót. Az MLM-
rendszerbe egyébként egyszerű beszállni, alapjáraton 290 euróból 

megúszható a dolog, de akinek van egy kis önbizalma, a 870 eurós Silver 
Elite Trio csomagot választja, amivel jár elit gépjármű jutalékra 

minősülés is, bármit is jelentsen ez.   

A probléma csak az, hogy elvileg ezt a szert nem lenne szabad 
forgalmazni Magyarországon. 

A HydroFX hivatalosan nem gyógyszer, hanem étrend-kiegészítő, és 

mint ilyen, nagyságrendekkel kevesebb vizsgálaton és ellenőrzésen kell 
átesnie. A hidrogéntablettának azonban ezen is sikerült elhasalnia. Az 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet vizsgálata 

azt mutatta, hogy: 

 a termék pontos összetétele nem igazolt, és nem egyértelmű; 

 az eredeti angol nyelvű címke és a magyar nyelvű címkén 

közölt összetétel nem egyezik meg; 

 a napi adagban lévő magnézium mennyisége meghaladja az 

étrend-kiegészítőben elfogadható maximális mennyiséget; 

 a cég honlapján betegségek kezelésére vonatkozó 

egészségügyi állítások is szerepelnek, melyeket élelmiszeren 

tilos feltüntetni. 

Ezért az OÉGYI szakvéleménye alapján az illetékes kormányhivatal a 
tablettát a forgalomba hozataltól eltiltotta. 

Bizarr csavar a történetben, hogy a jogszabályok alapján a labda az 

Országos Tisztiorvosi Hivatalnál van, és amíg a hivatal nem hoz döntést 
az ügyben, a termék nem visszahívható a forgalomból. Tehát egyszerre 

nem forgalmazható és nem visszahívható, gyönyörű jogi fekete lyuk. 

József doktornő, a magyar hidrogénkirálynő 

A magyar hidrogéndíler oldalakon két motívum tér vissza állandóan, az 

egyik egy figyelmeztetés, aminek alapján akkor is gyanúsnak kellene 

lenni az egésznek, ha egyébként elhisszük a nanohidrogén meséjét: 

http://phneutral.eu/
http://sevenpoint2.cz/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.aktivhidrogen.hu%2F
http://hidrogencsoda.com/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.molekularishidrogen.hu%2F
http://savhaztartas.eu/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.oregedesellen.com%2F
http://www.termeszetes-egeszseg.net/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Ftudatosegeszseg.net%2F
http://egeszseges-eletmod.eu/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.7pont2.hu%2F
http://www.sevenpoint2.cz/hu/kapcsolat/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2F%2520http%3A%2F%2Fwww.7pont2.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Femerald.png
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.businessforhome.org%2F2012%2F02%2Fsevenpoint2-review-2012%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.7pont2.hu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2Frecoveryleiras.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.7pont2.hu%2Fhogyan-kezdodott%2F
http://www.sevenpoint2.com/join_now1.html?country=hu&language=hu
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A honlapon szereplő állításokat a FOOD and Drug Adminisztration (az 
USA Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelet) nem értékelte. Ezek a termékek 

nem alkalmasak betegségek kezelésére, diagnosztizálására, sem 

megelőzésére, sem gyógyítására. 

 

A másik egy név, bizonyos dr. József Erikáé, aki videókon a csodaszerről 

előadásokat tartó szakértőként, meg úgy általában a doktori címével az 

egész hidrogénesdinek hitelességet kölcsönző figuraként bukkan fel. Az 
összes magyar oldal rá hivatkozik, mint a hidrogénes-lúgosítós gyógyítás 

hazai nagyasszonya. A címre alaposan rá is szolgál, itt például egy 

„orvos válaszol”-szerű oldalon iszonyú hosszan ajánlgatja a 
csodatablettát gyakorlatilag a világ összes létező egészségügyi panaszára, 

és elmondja, hogy ő maga orvosként milyen sikeresen alkalmazza 

kezelésekben. A teljesség igénye nélkül: ízületi bántalmak, melldaganat, 

tüdőgyulladás, fájós láb, gyomorfájdalom, gerincproblémák, asztma, 

szívbetegségek, érszűkület, prosztata megnagyobbodása, 

gluténérzékenység, laktózérzékenység, pajzsmirigy alulműködése, 
szemgyulladás, ínysorvadás, érelmeszesedés, lupus, reuma, 

szürkehályog, cukorbetegség, övsömör. Elég impresszív lista 

önmagában is, hát még az egy bekezdéssel ezelőtti „nem alkalmas 
betegségek kezelésére, diagnosztizálására, sem megelőzésére, sem 

gyógyítására” kijelentés tükrében. És még egyéb okosságokat is mond, 
például: 

Ma már tudjuk, hogy a rák gyógyítható, no persze nem a hagyományos 

gyógymódokkal. A lelki oldal is kezelhető, számos módszer létezik. A 
Simonton módszertől a Germán medicináig, és még más módszerekkel. 

Dr. József Erika egyébként valóban létezik, de azért nem egy Dr. House-

szintű nemzetközi szaktekintély: helyettesítő háziorvos egy kis tolnai 
faluban, Pincehelyen. Plusz ügyvezető egybiztosítási alkusz cégben, igaz, 

ez a biznisz láthatóan nem fut olyan jól, mint a nyilvános Facebook-

oldalán jól dokumentált HydroFX-haknik, a legutóbbi éves árbevétel a 
Céginfó szerint mindössze 440 ezer forint volt, és tavaly nyár óta NAV 

végrehajtás alatt áll a vállalkozás. 

Megkerestük a Magyar Orvosi Kamarát, hogy mi a véleményük arról, 
hogy egy orvos ilyen, hát, minimum gyanús dolgokhoz adja a nevét. Azt 

a választ kaptuk, hogy az etikai bizottság megvizsgálja az ügyet, de 

egyébként csak bírósági megkeresésre adnak ki állásfoglalást. Szerettük 
volna a cikkben dr. József Erikát is megszólaltatni, de nem reagált a 

megkeresésünkre. 

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index) 

Fenyegető jövő: komoly válságot okozhatnak 

a robotok 

ORIGO 2016.05.30.  

Egyes előrejelzések szerint az elkövetkező évszázad nagyobb lépést 

fog jelenteni a technológiai fejlődésben, mint az elmúlt húszezer év 

összes eddigi eredménye együttvéve. Mindez a népességnövekedéssel 

együtt olyan új kihívások elé állítja a technikai civilizációt, amire 

még nem készültünk fel megfelelően.  

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.molekularishidrogen.hu%2Fgyakori-kerdesek%2F
https://www.youtube.com/watch?v=vpkzhvZ_CFM
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.oali.hu%2Fmunkatarsaink%2Fhelyettesit-haziorvosaink
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.forraspont2003.hu%2F%3FFiloz%25F3fi%25E1nk%26pid%3D1
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ferika.jozsef.9%3Ffref%3Dnf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ferika.jozsef.9%3Ffref%3Dnf
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Elképesztő a fejlődés sebessége 

Vannak olyan becslések, amelyek szerint az elmúlt száz év technológiai 

fejlődése nemcsak a híres Moore-törvényt (miszerint a 

mikroprocesszorok teljesítménye körülbelül kétévente duplázódik) 
dobja a szemetesbe, hanem egyenesen egy exponenciális robbanás elé 

nézünk.  

Van olyan is, aki szerint a következő 100 év technológiai fejlődésének 
mértéke az elmúlt 20 000 évét (!) is túlszárnyalja.  

 

Félelmetes jövőképet vázolnak fel egyes előrejelzések a robottechnika 

fejlődésével kapcsolatosan Forrás: AFP 

Elég, ha csak az okostelefonok eddigi teljesítménynövekedésére 

gondolunk. Ma már egy-egy újabb okostelefon-generáció bevezetésekor 

az első hétvégén eladott példányok összteljesítménye akár 20-30-szorosa 
az 1990-es években a világon működött összes személyi számítógép 

teljesítményének.  

 

Az egy hétvégén eladott új generációs okostelefonok kapacitása húsz-
harmincszorosa az 1990-es évek összes személyi számítógépének

 Forrás: AFP/Lluis Gene 

És akkor még nem is említettük az amerikai hadsereg számára dolgozó 
DARPA legújabb fejlesztéseit sem a különböző, immáron az ember és 

az internet közvetlen kapcsolatát megteremtő implantátumok terén. 

Mielőtt a sci-fi filmeket felidéznénk, és mosolyognánk ezen, vegyük 
észre, hogy ez sem előzmény nélküli. 

Művégtagok, amelyek „jobbak”, mint az eredeti 

Kevéssé ismert, hogy a siketek és súlyos nagyothallók számára már az 

1980-as évek végétől kifejlesztettek egy olyan speciális, beültethető 

eszközt (az ún. cochleáris implantátumot), amely valódi hallásélményt 

ad tulajdonosának (még ha nem is ugyanolyat, mint az „eredeti”). Eddig 
több mint 300 ezer ember viselt, illetve visel jelenleg ilyen, a koponyába 

beültetett eszközt világszerte,  
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és ezáltal folyamatosan nő az ilyen módon rehabilitált emberek száma 

is.  

Jómagam pedig egy olyan hallásjavító készüléket (nem implantátumot) 

viselek, amelyet eredetileg hírszerzési céllal kezdtek kifejleszteni 
évtizedekkel ezelőtt, különösen az iránymikrofon technológiáját.  

 

A robotvégtagok akár az eredetinél is tökéletesebbre fejleszthetők Fotó: 

Szabó Gábor - Origo 

És ez még csak a kezdet,  

hiszen vannak már olyan végtagok, amelyek egyenesen akár „jobbak”, 

mint az eredetiek  

– gondoljunk csak Oscar Pistorius (mindkét lábán amputált, de speciális 
végtagokat használó dél-afrikai rövidtávfutó) ügyére, amikor is nagyon 

komoly vizsgálatokat folytattak le vele szemben annak megállapítására, 

hogy nem adnak-e a műlábai behozhatatlan, „tisztességtelen” előnyt 
számára versenyzéskor.  

 

A testi fogyatékosság sajátos módon a robottechnika egyik innovációs 

szegmensének a hajtómotorja 

Fotó: Szabó Gábor - Origo 

Ez pedig egy másik nagyon fontos kérdést vet fel, mint ahogy erre 

a EuroScientist-ben idén februárban rámutattam: vajon a fogyatékosság 
lesz-e az innováció új motorja, ami már magát az embert „fejleszti”, 

illetve a termelékenységét? Mielőtt erre bővebben rátérnénk, még egy 

fontos dologra rá kell mutatni.  

Relatíve folyamatosan csökken a humán termelékenység 

Természetesen egyetértek azzal, hogy az emberek termelékenységét 

(képzettséget, alkalmazható tudást és további készségeket) folyamatosan 
fejleszteni kell, különösen amint az automatizáció és a robotika 

alkalmazása, terjedése felgyorsul.  

Azonban ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek elsőre látszik.  

http://www.euroscientist.com/innovation-has-changed-the-meaning-of-rehabilitation/


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 3. szám 

  

 

 

58. oldal 

Az USA munkaerő-piaci adatai azt mutatják, hogy 2000–2010 között a 
meglévő munkaerőnek csak a töredéke (1 százalék alatt) volt képes 

átmenni – akár átképzéssel – az IT-szektorba.  

 

A gyártási folyamatok automatizálása a robottechnológiának 
köszönhetően a jövőben tovább fog fejlődni, egyre jobban lecsökkentve 

az élő munkaerő iránti igényt Forrás: Jaguar Land Rover 

Ugyanakkor kétségtelen az is, hogy ez a szektor ugyan nagyon 
dinamikusan nő (2022-ig mintegy közel 20 százalékkal bővül az IT-

szakemberek iránti kereslet), azonban még ezzel együtt is csak a 

munkavállalók 3 százalékát fogják kitenni ezek a szakemberek.  

Kutatások alátámasztják azt is, hogy a telefon (kommunikáció) és a 

gépesített járműpark (logisztika) tömeges és olcsó megjelenését 

követően – mindezek ellenére – a dolgozók termelékenysége relatíve 
folyamatosan csökken(t) Nyugaton az 1960-as évektől kezdve.  

 

A Honda autógyár humanoid robotjának kéz- és lábmozgását irányító 

berendezés Forrás: AFP/Yoshikazu Tsuno 

Néhány évtizede még évente 4 százalék körül nőtt a termelékenység, ez 

ma már bőven 2 százalék alatt van.  

Ügyvédjelölt robotok és pénzügyi tanácsadók 

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a mesterséges intelligencia 

(keresőszolgáltatások, adminisztrációs ügyek, banki ügyintézés stb.) is 
kezd túllépni a termelésben való eddigi, a humán munkavállalót 

„kiegészítő” szerepén, ezért viszont gyakorlatilag az ember helyébe lép 

a monoton, repetitív, ámde magasabb végzettséget igénylő 
munkakörökben is.  

Így már nem beszélhetünk a munkaerő termelékenységéről, legfeljebb a 

termelés hatékonyságáról, ami már gyakorlatilag üzemgazdaságossági 
kérdés.  
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A CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda. A nagy amerikai 

ügyvédi irodákban már egyre több területen számítógép váltja ki a 
gyakornokok munkáját Forrás: CMS Cameron McKenna LLP 

Ügyvédi Iroda 

Nem véletlen, hogy például egyes, legnagyobb amerikai ügyvédi 
irodákban kétharmaddal csökkent a gyakornokok iránti kereslet, hiszen 

az egyik legfontosabb eddigi feladatukat (jogi precedensek kikeresése 

könyvtárakban) az egyre intelligensebb keresőszoftverek a másodperc 
tört része alatt elvégzik.  

Vagy gondoljunk akár a robot pénzügyi tanácsadókra az angolszász 

világban, ahol már éves szinten közel 20 milliárd dollárnyi vagyont 
kezelnek önállóan.  

Egyértelműnek látszik, hogy a robotok nyerik meg a versenyt 

Másfelől kérdés az is, hogy lehet-e növelni az emberek termelékenységet 
az automatizált területeken, a szolgáltatások terén.  

A válasz egyértelműen nem.  

Erre jó példa az Amazon Kiva nevű robotjainak sikere, amelyek (akik?) 
pusztán néhány év leforgása alatt olyan fejlesztéseken mentek keresztül, 

hogy ma már 80 százaléknál is magasabb termelékenységgel dolgoznak 

a raktárakban, és a korábbi másfél órás rendelésteljesítés helyett 
immáron alig negyed órára van szükség, hogy a postázandó tételeket 

összegyűjtsék a világcég 120 raktárjában.  

 

A robottechnika és az automatizálás fejlődésével egyre kevesebb 

munkavállalóra lesz szükség Fotó: Marton Szilvia - Origo 

Hasonló százalékokkal kalkulálnak az elemzők az önműködő 
személyszállító és teherjárművek kapcsán a kamionsofőrök és 

buszvezetők esetében is az USA-ban, több millió munkahelyet 

veszélyeztetve.  

Előbb azonban a termelésben, ideértve a mezőgazdaságot is, várható 

további átalakulás, majd ezt fogja követni a szolgáltatások robotizálása. 

Ezért azt becsülik, hogy ez a folyamat elsősorban a fejlődő (például Kína, 
India stb.) országokban fog drámai változást hozni a következő néhány 
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évben, ahol ráadásul a középosztály az elmúlt 10 évben soha nem látott 
növekedést tapasztalt.  

 

Robotok állnak a recepción a japán Henna Hotelben Forrás: Henna 

Hotel 

Nem is kell évtizedeket jósolni az átállásra, hiszen Kínában már jelenleg 
is több mint ötszáz robotokat gyártó cég működik, és a robotika 

világpiaca 2020-ra megháromszorozódik, elérve a bűvös 60 milliárd 

dolláros összeget. Történik mindez úgy, hogy a jóval alacsonyabb 
bérszinttel működő Kínában is már kevesebb mint két év alatt megtérül 

egy ipari robotba történő befektetés. 

A mesterséges intelligencia forradalmi változásokat hoz a 

közeljövőben 

Mi jöhet még? A jövőbeli termelékenység fokozása többféle módon 
történhet. Ennek egyik, már ismert iránya a mesterséges intelligencia 

(AI), az önmagukat tanítani képes applikációk, illetve robotok terjedése.  

És ha már itt tartunk, idetartozik akár a humanoid kinézetű robotok 
megjelenése is, amelyek egyre inkább már olyan ágazatokban is 

terjednek már, amelyeket korábban „humánbiztosnak” véltek, mint 
például a turizmus (utazási ügynökök, recepciósok) vagy az egészségügy 

(ápolószemélyzet, sebészek).  

 

Az ICub nevű humanoid robot egy labdát próbál megfogni

 Forrás: AFP/Philippe Desmazes 

Gyakorlatilag nincs olyan nap, amikor az óriáscégek ne jelentenének be 

valamilyen AI-re épülő szolgáltatást, legyen az a pénzügyi szektor vagy 

akár egy robotokkal működtetett hotel Japánban.  

A robotika és a mesterséges intelligencia az élet minden területén, a 

munkajogtól egészen a biztosítási ágazatig forradalmi változásokat 

fognak hozni,  

amint erre Zara Orsolya, a párizsi székhelyű, Association du droit des 

robots tagja az Európai Jog legfrissebb számának (2016/2.) 
vezércikkében (Robo sapiens, avagy személy lesz-e a robot?) kifejti.  
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A SkyNet öntudatra ébredése nincs is olyan messze, mint gondolnánk

 Forrás: AFP 

Azonban ezen felül is vannak még további, szinte már-már hihetetlen 

lehetőségek az emberek képességeinek fejlesztésére: ilyen a korábban 

említett rehabilitációs technológia elképesztő fejlődése (upgrade-elt 
implantátumok, szuperanyagokból álló mesterséges végtagok, vagy akár 

a nemrég szabadalmaztatott okos kontaktlencsék elterjedése stb.), illetve 

a genetika és a génsebészet.  

 Félelmetes jövőt vizionálnak 

Ha már genetika, akkor érdemes tudni, hogy a jelenlegi trend az, hogy az 

öröklött vagy súlyos genetikai rendellenességek kijavítása az 
úgynevezett CRISPR-technológia révén hamarosan elérhetővé válhat. 

Ez azt jelenti, hogy a fogyatékosságok megszüntetésétől az egészen új 
képességek vagy többlettulajdonságok megjelenésig  

már szinte bármi elképzelhető. (Talán a sok szuperhősös film is 
hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ezt a „valóságot” egyre gyorsabban 

elfogadjuk.)  

 

Előretörőben a mesterséges intelligencia Forrás: AFP/Chip 

Somodevilla 

Nem véletlen, hogy Jennifer Doudna biológus a kaliforniai Berkeley 

Egyetemről tiltakozó mozgalmat indított. Doudna részt vett ennek a 

2012-ben kifejlesztett génmanipulációs eljárásnak a kidolgozásában, 
amelynek hatékonysága a majmok esetében már megközelíti az 50 

százalékot, az embereknél pedig a 20 százalékot. Az amerikai 

tudományos élet egyik legfontosabb fóruma, a Science magazin 
hasábjain ennek a technológiának a kordában tartása és morális-erkölcsi 

szempontok szerinti felügyelete érdekében nemrégiben parázs vita 
kezdődött.  
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A mesterséges intelligencia, és a robotok „öntudatra” ébredésének 

lehetősége komoly etikai kérdéseket is felvet Forrás: Getty 
Images 

Sőt, újabb áttörés történt: idén áprilistól a Washingtoni Egyetem és a 

Microsoft kutatóinak köszönhetően az emberiség ma már arra is képes,  

hogy 10 000 gigabyte-nyi digitális adatot egyetlen parányi DNS-ben 

tároljon.  

Robot-„tudat” filozófiai viták kereszttüzében 

No, de térjünk vissza a robotokhoz! És arra, hogy mit is fognak gondolni 

az emberek a robotokról. Ez kultúránként nagyon eltérő lesz. És ennek 

bizony köze van a vallásokhoz is. Itt ugyanis alapvetően lesz egy 
kulturális különbség amiatt, hogy a kereszténység a szellem alatt 

kizárólag az emberi testtől elkülönülő, független, „individuumot” ért. 

Ázsiában már más a helyzet: ott az animizmusnak köszönhetően létezik 

egy olyan felfogás, illetve hagyomány is, ami alapján egy robotnak 
lelke, személyisége, sőt saját, csak neki tulajdonított tudata is lehet, ami 

gyökeresen más hozzáállást eredményezhet.  

 

Még bizonytalan kérdés, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor a 

robotok a mesterséges intelligencia révén „önjáróvá” válhatnak

 Forrás: AFP/Chip Somodevilla 

A tudósok és filozófusok közt is egyre nagyobb vita kezd kibontakozni 

a tekintetben, hogy tulajdonképpen mi is az a tudat (a szellemtől vagy 

lélektől elvonatkoztatva), hiszen jóval alacsonyabb életformákról, sőt 
akár sejtekről derül ki egyre több olyan információ, hogy ők is 

rendelkeznek valamiféle tudatféleséggel (azaz érzékelnek, egyenként 

kommunikálnak és reagálnak, méghozzá egy „közösség” részeként). Ez 
el is vezet bennünket oda, hogy miként tekintünk magunkra, emberekre, 

mit tartunk fontosnak (vagy tiltottnak), és mégis milyen értékeket 

vallunk.  
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Rövidesen el kell dönteni, melyek lesznek azok a területek, ahol 

megengedett a robottechnológia, és melyek azok, ahol nem Fotó: 
Marton Szilvia - Origo 

Vagyis nagyon hamar el fog jönni az az idő, amikor arról kell mintegy új 

társadalmi szerződést kötni, hogy mely területeket lehet, szabad és tilos 
(teljes mértékben, illetve azonnal) automatizálni, és ez pedig értékek 

nélkül aligha elképzelhető. (Például tényleg személlyé válhat-e egy robot 

a jogok és kötelezettségek tekintetében, miközben egy magzat nem 
minősül személynek?)  

 

A robottechnológia napjainkban a hadiipari kutatások egyik kiemelt és – 

tegyük hozzá – szigorúan titkos területe Forrás: AFP/Jonathan 
Nackstrand 

Ez pedig több szabályozást feltételezhet, nagyobb állami 

szerepvállalással, ami – egyebek közt – ütközhet a szolgáltatások 
nyújtásának és az innovációnak a szabadságával, és végső soron a 

versenyképességgel, egyébként negatív hatást gyakorolva a gazdasági 

növekedésre.  

Lehanyatlóban a nyugati technikai civilizáció primátusa 

A munka és a gazdaság világa azonban mindig is részben kulturális 

értékek mentén szerveződött a szűken vett gazdasági érdekek 
(profitszerzés) mellett, illetve azok ellenében. (Lásd például a 

rabszolgamunka vagy a gyermekmunka tilalmát a nyugati 

felvilágosodást követően.) A mostani helyzetet bonyolítja az is,   
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hogy immáron minden szempontból egy globális és azonnal 
hozzáférhető világban élünk, különböző fejlettségi szintek, értékek és 

kultúrák sokaságában, amelyek tulajdonképpen versengenek egymással.  

 

A korai, liberális kapitalizmust leíró elméleti közgazdászoknak 
fogalmuk sem lehetett még a jövőbeli, korukban elképzelhetetlen 

kihívásokról Forrás: AFP/Ria Novosti 

Ráadásul az úgynevezett középosztály a következő időszakban Ázsiában 
növekszik a legrohamosabban, így az ENSZ korábbi, mélyszegénységgel 

foglalkozó fejlesztési célkitűzése egyértelműen sikeressé vált: a 

következő évtizedekben annyival nőhet (változatlan feltételek és 
folyamatok esetén) az ázsiai középosztály, mint amekkora az EU 

össznépessége.  
 

A túlnépesedés és a rohamosan csökkenő élőmunka iránti kereslet akut 
és globális szociális válsággal fenyeget Forrás: SPL 

Ez egy olyan szempont, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor 

fogyasztási szokásokról, elérhető termékekről és szolgáltatásokról, vagy 
akár gazdaságpolitikákról beszélünk, hiszen a 19–20. században az 

európai (és angolszász) kultúra (valamint középosztály) határozta meg a 

globális trendeket, méghozzá az „aszimmetrikus” gazdasági ereje 
alapján.  
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(Megjegyzés: a Világbank szerint az EU részesedése a világ GDP-je 
tekintetében várhatóan a felére esik vissza 2050-re, miközben 

egymilliárddal nő a Föld népessége csak a következő 15 évben, 

elsősorban Afrikának köszönhetően.)  

 

Tizenöt éven belül további egymilliárd fővel növekszik a Föld 
lélekszáma, eközben a leggazdagabb régiók, így például az Európai Unió 

GDP-je a század közepéig a felére fog visszaesni Forrás: 

Photononstop/Philippe Lissac / Godong 

És persze ezzel egyidejűleg kell gondoskodni arról, hogy legyen 

folyamatos gazdasági növekedés, erősödő fogyasztás (stabil 

középosztály) és minél inkább motivált, versenyképes (humán) 
munkaerő, kiszámíthatóbb munkával, lehetőleg harmonikusabb családi 

élettel (belső tehermegosztással), és természetesen jobb, illetve fittebb 

egészségi állapottal.  

 

A túlnépesedés súlyos kihívás Forrás: AFP/Andrew Caballero-

Reynolds 

Továbbá azzal is foglalkozni kell, hogy az emberek folyamatosan 
képezzék magukat, valamint minél tovább maradjanak aktívak a 

társadalmi fenntarthatóság érdekében.  

A technológia kétélű fegyver, és hogy mire használják, mindig a 
hordozóján múlik – ilyen például az atomenergia is, amelynél nem 

véletlen, hogy alkalmazási feltételeit szigorú nemzetközi jogi 

megállapodások szabályozzák.  

Egyre több munkanélküli valószínűsíthető 

Nem véletlen az sem, hogy a japán kormány – amely nem támogatja a 

bevándorlást az időskori ellátásban a csökkenő népesség és a drámaian 
megváltozó eltartottsági ráta miatt várható problémák megoldásaként – 

már egyértelműen elkötelezte magát a robotika és a mesterséges 
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intelligencia irányába egy tavalyi, átfogó és hosszú távú robotstratégia 
elfogadásával.  

 

Az Európai Unióban jelenleg is 23 millió a nyilvántartott 
munkanélküliek száma, ami a jövőben csak növekedni fog

 Forrás: Image Source/Image Source/Steve Prezant/Steve 

Prezant 

Talán nekünk is több figyelmet kellene szentelnünk ennek az iránynak, 

különösen, ha a következő évtizedekre gondolunk.  

Meg kell fontolni a bevándorlás szükségességének mérlegelését is 
európai szinten,  

hiszen már most is 23 millió munkanélküli európai polgár van az EU-

ban, akik közül több mint 10 millióan már legalább egy éve keresnek 
állást, de (helyben) nem találnak, miközben az európai mobilitás 

nagyságrendekkel kisebb az amerikainál, de még a japánénál is.  

A cikk szerzője dr. Lovászy László ENSZ-szakértő, 
foglalkoztatáspolitikai kutató, óraadó egyetemi oktató  

Az űrszemét már a Földet is veszélyezteti 

hirado.hu - Kossuth Rádió 2016. május 3.  

Egyre több űrszemét kering Föld körüli pályán. Kutatók szerint a 

problémára mielőbbi megoldást kell találni, mivel a maradványok 

nemcsak a műholdakat és az űrállomást, de a Földet is veszélyeztetik. 

Évtizedek óta keringő, leállított és kiszolgált műholdak, levált 

gyorsítórakéták, űralkatrészek milliói, roncsok, akkumulátorok, elemek 

– rengeteg űrszemét kering a Föld körül. 

Sok kutató szerint egyre aggasztóbb a helyzet. Ráadásul a 30-40 ezer 

km/órával száguldó kisebb-nagyobb darabok az űrállomásra és az aktív 

műholdakra is veszélyesek lehetnek. 

 

Világűr, 2015. február 10. Az amerikai Országos Repülésügyi és 
Űrkutatási Hivatal, a NASA által 2015. február 10-én közreadott, a Föld 

körül keringő Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó Samantha 

Cristoforetti olasz asztronauta által 2015. január 30-án készített kép az 
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Ádeni-öbölről és Afrika szarváról. (MTI/EPA/NASA/ESA/Samantha 
Cristoforetti) 

Becslések szerint legalább harmincezer, tíz centiméternél nagyobb 

objektum keringhet Föld körüli pályán, de ennél jóval több az űrszemét, 
és a tíz centiméternél kisebbek is rendkívül veszélyesek, mert nagy 

sebességgel keringenek, ezért ütközéskor óriási károkat okozhatnak. A 3 

és 6 tonna közötti, hatalmas darabokból is több mint 300 van odafenn. 

Amerikai kutatók már évek óta folyamatosan figyelmeztetik a NASA-t, 

hogy tarthatatlanná vált az űrszemét problémája. A Föld körüli pályán 

keringő alkatrészek eddig is kockázatosak voltak, de mivel folyamatosan 
ütköznek egymással és a használaton kívüli műholdakkal, egyre kisebb 

darabokra esnek szét, és még veszélyesebbek lesznek. 

Korábban az ütközések egy részét ráadásul mesterségesen idézték elő, 
hogy megsemmisítsék a műholdakat, de ettől csak sok apró darabra estek 

szét, amelyek pár órával később már kezdték elhagyni addigi keringési 

pályájukat, egy idő után ernyőként terültek szét a bolygó körül. 

A helyzet súlyosságát az is jól érzékelteti, hogy évente akár 400-500 

riasztás is bekövetkezik a műholdak vagy a Nemzetközi Űrállomás felé 

tartó alkatrészek miatt. 

Használhatatlanná válhatnak az alacsonyabb keringési pályák 

Németországban tartottak egy konferenciát, ahol szó volt arról is, hogy 

ha nem következik be változás, az elkövetkező évtizedekben az 
alacsonyabb keringési pályák az űrhulladék miatt használhatatlanná 

válnak. 

Az elmúlt években számos ötlet, terv, elképzelés merült fel, hogyan 
lehetne legalább kicsit kitakarítani a legszemetesebb pályákat, mondta 

Frey Sándor, az Űrvilág főszerkesztője, aki azonban hozzátette, ezek 
mindegyike annyira drága megoldás, hogy nem éri meg. 

 

Műholdak és űrszemét (Fotó: ESA) 

Egyes kutatók szerint az űrszemétből a Föld körül lassan ugyanúgy 

látható lesz egy gyűrűszerű jelenség, mint amilyen a Szaturnuszt veszi 
körbe, magyarázta Kovács Kálmán, a Budapesti Műszaki Egyetem 

Egyesült Innovációs és Tudásközpont igazgatója a Kossuth Rádió 

Közelről című műsorában. 

Ötletek vannak, de még nem tudni, mi lesz a megoldás 

Kovács Kálmán hangsúlyozta: ma még senki sem tudja, hogy hosszú 

távon mi hozhat megoldást. A szakember szerint átfogó, az egész 
problémát megoldó módszer nem lesz, a különféle méretű és különböző 

módon az űrbe jutott szennyezőanyagok eltávolítására más-más 

módszert kell majd kidolgozni, de az is nagyon fontos, hogy a jövőben 
csökkenteni kell az űrbe jutó szemét keletkezését. 
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Az utóbbi időben figyeltek fel a Föld körüli elektromágneses 
szennyezésre, amely a rádiózás, a televíziózás, a műsorszórás miatt 

alakult ki, és megváltoztatja a légkör egyes tulajdonságait. Ennek 

kutatásában a Budapesti Műszaki Egyetem is részt vesz, ehhez készül 
egy apró műhold, a SMOG-1, amely legkésőbb 2017 év elején állna 

pályára. 

Először látható, hogyan alszanak a fák 

Egy magyar-finn-osztrák kutatócsoport infravörös lézerszkennerrel 

vizsgálta, mi történik a fák lombjával, ha leszáll az éj. Az eredmény 

mindenkit váratlanul ért. A csoport biológusa Zlinszky András, az 

MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet kutatója. 

2016. JÚNIUS 3. http://mta.hu/tudomany_hirei/meglepoen-

valtozik-ejszaka-a-fak-alakja-106542 

A legtöbb élőlény alkalmazkodik a nappalok és éjszakák váltakozásához, 
így a növények is: a virágok általában reggel nyílnak, számos fa levelei 

éjjel összecsukódnak. Évszázadok óta kutatják a növények napi ritmusát: 

már Carl von Linné megfigyelte, hogy napokon át sötét pincében tartott 
virágok továbbra is nyílnak és csukódnak, Charles Darwin pedig leírta a 

növényi hajtások éjszakai mozgását, amit „alvásnak” nevezett. 

Faképnél hagyni a labort 

Mind a mai napig laborban tartott, cserépben nevelt, kisméretű 

növényeken zajlanak ezek a vizsgálatok, így eddig nem lehetett tudni, 

hogy a megfigyelt törvényszerűségek mennyire alkalmazhatóak a fákra. 
Egy finn, osztrák és magyar kutatókból álló csoport azonban új módszert 

dolgozott ki a fák alvómozgásának mérésére. A vizsgált fákról 

lézerszkenneléssel nagy pontosságú és részletességű modellt készítettek, 
és ezt az éjszaka folyamán óránként ismételték. Beigazolódott, hogy a 

fák ágai és levelei éjszaka akár tíz centiméterrel is lejjebb ereszkednek. 

„Kismértékű, de szisztematikus változást mértünk – mondta el a kutatás 
vezetője, Eetu Puttonen, a Finn Geodéziai Kutatóintézet munkatársa. – 

Ötméteres nyírfákon fokozatosan nyolc-tíz centimétert mozdultak lefelé 

az ágak és levelek éjszaka. Napkelte előtt érték el a legalacsonyabb 
pozíciójukat, majd hajnalban néhány óra alatt visszatértek korábbi 

helyzetükbe. Egyelőre nem tudjuk, hogy a nap »ébresztette-e fel« a fákat, 

vagy a saját belső ritmusuk a naptól függetlenül.” 

 

Forrás: pexels.com 

Az esetleges külső hatások kizárása érdekében ugyanazt a mérést két, 

egymástól több mint ezer kilométeres távolságban lévő fán is elvégezték: 
Ausztriában és Finnországban az őszi napéjegyenlőség idején. A 

körülmények kedvezőek voltak, sem szél, sem harmat nem zavarta a 

munkát. 

Eddig nem tudták, hogy az ágak is mozognak 

„A kronobiológia, vagyis az élőlények időbeli szabályszerűségeinek 

kutatása elsősorban a sejtek és molekulák szintjén vizsgálódik. Korábbi, 
tőlünk független kutatások főként a növények napi ritmusának sejtszintű 

http://mta.hu/tudomany_hirei/meglepoen-valtozik-ejszaka-a-fak-alakja-106542
http://mta.hu/tudomany_hirei/meglepoen-valtozik-ejszaka-a-fak-alakja-106542
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genetikai hátterét tárták fel. Ugyanakkor az egész növény szintjén 
bekövetkező térbeli változások vizsgálatában áttörést hozhat az általunk 

kidolgozott módszer. Korábban is ismertük egyes fák, például az akác 

leveleinek alvómozgását, de nem feltételeztük, hogy ez más fajokra is 
kiterjed, az pedig, hogy az ágak is mozognak, különösen váratlan 

számunkra, bármennyire észszerűnek tűnik is utólag – nyilatkozta a 

csoport biológusa, Zlinszky András, az MTA Ökológiai Kutatóközpont 

Balatoni Limnológiai Intézet kutatója. – Ezt korábban azért nem 

mutatták ki, mert a növény alakjának változását laboratóriumban tartott 

kisebb növényeken nehezebb mérni, hiszen a várható elmozdulások is 
kisebbek; ráadásul a fényképezéshez használt fény megzavarhatja a 

növényi alvómozgásokat. Az általunk használt lézerszkenner infravörös 

tartományban dolgozik, és mindig csak egy néhány milliméteres pontot 
a másodperc törtrészéig megvilágítva tapogatta le a fák alakját. Néhány 

perc alatt nyolcmillió pontban mértük fel milliméteres pontossággal a 

fákat, így sikeresen igazoltuk az éjszaka során történő alakváltozásokat.” 

Forrás: Puttonen et al. 

 

A növényi mozgások szoros összefüggésben vannak a sejtek 
víztartalmával és ezen keresztül az egész fa vízháztartásával. A kutatás 

következő lépésében újabb fák felmérését tervezik, szorosan nyomon 

követve egyúttal a víz mozgását is a törzsben és az ágakban. Ilyen 
vizsgálatokkal fény derülhet majd arra is, mikor és mennyi vizet vesznek 

fel a fák a talajból, és párologtatják el a leveleiken, illetve hogyan hatnak 

a környezetük hőmérsékletére és páratartalmára nappal és éjszaka. 

 

A kutatásról nyílt hozzáférésű cikk jelent meg a Frontiers in Plant 

Sciencefolyóiratban: Puttonen, E., Briese, C., Mandlburger, G., Wieser, 
M., Pfennigbauer, M., Zlinszky, A., Pfeifer N. (2016). Quantification of 

Overnight Movement of Birch (Betula pendula) Branches and Foliage 

with Short Interval Terrestrial Laser Scanning. Frontiers in Plant 
Science, 7: 222. doi: 10.3389/fpls.2016.00222; továbbá beszámolt róla 

a New Scientist Online. 

Emberi géneket akarnak mesterségesen 

létrehozni 

BOLCSÓ DÁNIEL index.hu 2016.06.04.  

Májusban a génkutatás legnevesebb kutatói titokzatos találkozót tartottak 

a Harvard Egyetemen, ami nagy felbolydulást keltett, mert azt már akkor 

is lehetett tudni, hogy a téma a szervezet teljes örökítő információját 
tartalmazó emberi genom mesterséges előállítása volt. A kutatók akkor 

azt mondták, nincs itt semmi titkolózás, csak azért nem verték nagy 

dobra a találkozót, mert még elbírálás alatt állt a kapcsolódó tanulmány, 
és a megjelenése előtt nem akarták telekürtölni vele a médiát. 

Most viszont itt a bejelentés: 

A kutatók nulláról akarnak emberi géneket létrehozni. 

https://www.newscientist.com/article/2088833-trees-seen-resting-branches-while-asleep-for-the-first-time/
http://www.engadget.com/2016/06/03/hgp-write-synthetic-gene-project/
http://coub.com/view/cqsy4
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A HGP-Write nevű projekt célja, hogy ellenállóvá tegyék a szervezetet 
a betegségek, például a rák ellen, új vakcinákat dolgozzanak ki, illetve 

beültethető szerveket állítsanak elő. 

Mindennek a kulcsa a CRISPR-Cas9 vagy csak röviden CRISPR néven 
ismert DNS-szerkesztő módszer, amely alig pár éve robbant be a 

tudományos életbe, de máris a genetikát forradalmasító svájci 

bicskaként emlegetik, és tavaly a Science folyóirat is megválasztotta az 

év tudományos áttörésének. Emberi magzatok génjeit is ezzel a 

módszerrel manipulálták először a világon tavaly áprilisban. 

 

Új korszakot hoz el a genetika svájci bicskája 

A kérdés csak az, hogy betegségmentes, tökéletes emberek vagy inkább 

vérengző mutánsok élnek-e majd benne. A scifikből a valóságba 

költözött az olcsó DNS-szerkesztés.Tovább 

Ha mindez meglehetősen aggályosan hangzik önnek, akkor ezzel messze 

nincs egyedül. A CRISPR-rel kapcsolatban sok tudós is felhívta már a 

figyelmet arra, hogy a nagy ígéretek mellett óriási kockázatokkal is jár, 
hiszen teljesen új területről van még mindig szó. Az új projekt ezért arra 

is hangsúlyt fektet – és konkrét forrásokat áldoz –, hogy a 

génszerkesztéssel és az emberi gének létrehozásával kapcsolatos etikai 
kérdésekkel foglalkozzon. 

A HGP-Write projektet az a harvardi George Church vezeti, aki a 

génszerkesztés egyik úttörője, és már eddig is a gyakorlati alkalmazás 

egyik fő szorgalmazója volt. Ő volt a vezetője például annak a kutatásnak 

is, amelyben mamut-DNS-t ültettek egy ma élő elefántba. 

A projekt tíz évre tervez, tehát legalább ennyi idő még, amíg bármilyen 
eredménye lehet a munkának, de izgalmas idők elé nézünk, annyi biztos. 

A műanyagrészecskék kinyírják a halakat 

LAB index.hu 2016.06.03.  

A tengerek halai egyre kisebbek a vízben felhalmozódó műanyag 
miatt – derült ki svéd kutatók tanulmányából. A csapósügérek (Perca 

fluviatilis) lárváit vizsgáló kutatás az első, amely kimutatta, hogy a 

mikroméretű műanyagok magas koncentrációja megállítja a halakat a 
növekedésben, megváltoztatja a táplálkozási szokásaikat. A végén 

lényegében csak műanyagot esznek, és elhagyják természetes 

táplálékukat a planktonokat. A Science-ben publikált kutatás szerint ez 
fizikailag és kémiailag is befolyásolja a lárvákat. 

A kísérletek alapján a műanyagrészecskék miatt 15 százalékkal kevesebb 

lárva kelt ki, a kéthetes lárvák pedig sokkal kevésbé képesek elmenekülni 
a ragadozók elől, így csökkennek túlélési esélyeik. Sőt, egyértelműen 

kiderült, hogy azoknál a halaknál, ahol a legmagasabb volt a műanyagok 

koncentrációja, jóval kisebbre is nőttek, mint az átlag.   

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fegeszseg%2F2015%2F08%2F06%2Fcrispr_cas9_genetika_genmanipulacio_dns%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F12%2F18%2Fa_dns-t_szerkeszto_ollo_az_ev_tudomanyos_talalmanya%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fegeszseg%2F2015%2F04%2F23%2Fa_vilagon_eloszor_manipulaltak_emberi_magzatok_genjeit%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fegeszseg%2F2015%2F08%2F06%2Fcrispr_cas9_genetika_genmanipulacio_dns%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fegeszseg%2F2015%2F08%2F06%2Fcrispr_cas9_genetika_genmanipulacio_dns%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F03%2F23%2Fmamut-dns-t_ultettek_egy_elefantba%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fnews%2F2016%2F06%2F02%2Fdangerous-microplastics-in-oceans-stunt-the-growth-of-fish%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http://index.hu/tudomany/egeszseg/2015/08/06/crispr_cas9_genetika_genmanipulacio_dns/
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Peter Eklov , a svéd Uppsala University ökológusa szerint a mikroméretű 
műanyagok szennyezése a Balti-tengerben egyértelműen kevesebb 

szaporodáshoz és több halálozáshoz vezet. A kutatáso kszerint 2050-re 

több műanyag lehet a tengerben, mint hal. 

Emberi szerveket növesztenek sertésekben 

LICA index.hu 2016.06.06.  

Sertésekben növesztenének emberi szerveket amerikai tudósok. Ezt úgy 

próbálják elérni, hogy emberi őssejteket fecskendeztek be a sertés 
embriójába. Ezzel kimérát alkotnak, vagyis olyan élőlényt, amely 

kettőnél több ivarsejtből jön létre. 

A felnövő sertés sertésként fog élni és viselkedni, annyi lesz a különbség, 
hogy az egyik szerve emberi sejtekből áll. A kísérleteket azért végzik el, 

mert egyre nagyobb az igény szervekre transzplantációkhoz. 

 

Egy emberi sejtet injektálnak egy malac embriójába a tudósok. Fotó: 
University of California 

Az embriókat egyelőre csak 28 napig engedik fejlődni, mielőtt 
megszakítják a terhességet. Ezek után kutatók vizsgálják a szöveteket. 

Az embriókat a néhány éve létező CRISPR néven ismert DNS-

szerkesztő módszer, amely lehetővé teszi kutatóknak a DNS célzott 
szerkesztését. Elég bonyolult folyamatról van szó, de a lényege, hogy 

létre tudnak hozni olyan magzatot, amely emberi hasnyálmirigyet 

növeszt. A kutatók célja, hogy a sertésben olyan hasnyálmirigy 

növekedjen, amely csak é kizárólag emberi sejtekből áll, így alkalmas 

lehet transzplantációhoz. 

A munka azonban elég vitatott, az amerikai hatóságok le is állítanák az 
ilyen irányú kutatások finanszírozását. Amiatt aggódnak, hogy az emberi 

sejtek elvándorolnak és például a sertés agyába is beépülhetnek, 

emberibbé téve az állatot. Pablo Ross kutatásvezető szerint ez nem 
valószínű, de emiatt nagyon óvatosan kell eljárni a kutatásban. 

WAlter Low, a University of Minnesota biológusa szerint a sertések 

tökéletes biológiai inkubátorok arra, hogy emberi szerveket növesszenek 
bennük. Persze nem minden szervet tudnának növeszteni az állatokban, 

de szívet, májat, vesét és tüdőt igen. 
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