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Tudományról egyszerűen

Milliókat menthetne meg a vérből való
rákszűrés
Óriási előrelépést hozna a rák diagnosztikájában, kezelésében és
szűrésében, ha megbízhatóan ki lehetne mutatni a fejlődő
daganatból a vérbe kerülő anyagokat. Számos laboratóriumban
dolgoznak olyan vértesztek előállításán, amellyel igen korai, még
kezelhető formájában lehetne felfedezni a betegséget. Az mta.hu
összeállítása.
2016. JÚNIUS 7. TÁTRAI PÉTER
A rákellenes kezelések sikere nagyban függ attól, mennyire korán sikerül
felismerni a daganatot. Csakhogy a test belsejének rejtekében növekvő
szövetszaporulat gyakran semmiféle nyilvánvaló tünetet nem produkál.
Amíg el nem éri azt a méretet, amely mellett már a környező szöveteket,
szerveket elnyomva fájdalmat, funkciózavart vagy egyéb panaszokat
okoz, felismerésére valamilyen más okból elvégzett vizsgálat
„melléktermékeként”, illetve szűrővizsgálat révén kerülhet sor. Mire
magának a daganatnak a tünetei orvoshoz viszik a beteget, a rákos sejtek
már valószínűleg számos genetikai változatot hoztak létre, ami
megnehezíti a megfelelő terápia kiválasztását.
Így aztán akár a daganatos betegség első jelentkezéséről, akár egy
korábbi tumor kiújulásáról van szó, létfontosságú a mielőbbi felismerés
és a daganat genetikai jellemzőinek felderítése. De hogyan azonosítsunk
egy daganatot, amely még semmilyen érzékelhető jelét nem adja a
létezésének? És hogyan vegyünk a genetikai elemzéshez mintát egy
daganatból, amelyről azt sem tudjuk, létezik, nemhogy a helyét
ismernénk?
Ráksejtek DNS-e a vérben
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Bert Vogelstein, a Johns Hopkins Egyetem tumorgenetikai és
rákgyógyászati központjának (Ludwig Center for Cancer Genetics and
Therapeutics) igazgatója világszerte sok más kutatóval együtt úgy
gondolja, hogy a fenti kérdésekre adott válasz a vérben rejtőzik.
A daganatokat ugyanis nemcsak fokozott osztódás, hanem a normálisnál
magasabb sejtpusztulási ráta is jellemzi, és a széteső tumorsejtekből
kiszabaduló DNS bekerül a vérkeringésbe.
Ez a keringő tumor-DNS (cirkuláló tumor-DNS vagy ctDNS) nemcsak a
rejtett daganat létéről, de genetikai jellemzőiről is árulkodik.
Vogelstein laboratóriuma csak egy az egyre sokasodó kutatóhelyek
közül, amelyek a rák jelentkezésének vagy kiújulásának felismerését,
illetve a ráksejtek folytonos változásának nyomon követését lehetővé
tévő vérteszt kidolgozásán munkálkodnak. A vér könnyen és viszonylag
fájdalommentesen hozzáférhető, tehát a vérminta mint „folyékony
biopszia” ideális helyettesítője lehetne a daganatból szúrás vagy műtét
útján kinyert hagyományos szövetmintának. Ráadásul a daganat a vérben
már jóval azelőtt nyomot hagy, hogy bármely egyéb módszerrel
kimutatható lenne.
Ám mint a legtöbb, első pillantásra eszményinek tűnő megoldás, a vérből
történő daganatdiagnosztika is számos kihívást rejt magában. Legjobb
lenne a rákot akkor felfedezni és a kezelését megkezdeni, amikor még
csak kisszámú sejt alkotja; ám egy pár ezer vagy tízezer sejtből álló
sejthalmaz szinte kimutathatatlanul csekély mennyiségű DNS-t bocsát ki
a vérbe. Minél apróbb a daganat, annál valószínűbb, hogy a „kiáltása”
elvész az összes keringő szabad DNS hangzavarában. Tovább nehezíti a
keresést, hogy a daganat ismerete nélkül nem tudhatjuk, melyek azok a
genetikai elváltozások, amelyek a tumor-DNS-t megkülönböztetik a
jóval nagyobb mennyiségben jelen lévő, nem tumoros keringő DNS-től.
Tehát nem elég meghallanunk a tumor kiáltását a fülsiketítő háttérzajban:
meg is kell ismernünk a hangját.
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A keringő szabad DNS diagnosztikus célra történő felhasználásának
kezdetei az 1990-es évek végére nyúlnak vissza. Dennis Lo, aki ma a
Hongkongi Kínai Egyetem professzora, akkoriban főleg a magzati
rendellenességek noninvazív – minimális beavatkozást igénylő –
kimutatása iránt érdeklődött. Először kidolgozta annak módját, hogy
miként lehet a magzati DNS-t az anya vérében azonosítani, majd alig tíz
év alatt kifejlesztette a Down-szindróma anyai vérmintán alapuló
szűrővizsgálatát. Ám mindeközben figyelme egyre inkább a daganatok
véralapú diagnosztikája felé fordult. A tumoreredetű DNS még a magzati
DNS-nél is kisebb mennyiségben kerül a keringésbe, ám a szekvenálási
(DNS-olvasási) technológia egyidejű fejlődése egyre érzékenyebb
detektálásra adott módot.
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A betegekből először a daganat műtéti eltávolítása előtt, majd azt
követően vettek vérmintát. A vérteszt a betegek többségénél a sebészi
beavatkozás után is jelezte a tumoreredetű DNS jelenlétét, noha annak
mennyisége a műtét előttinek törtrészére csökkent. A műtét után
fennmaradó ctDNS arról tanúskodott, hogy a daganatot nem sikerült
maradéktalanul eltávolítani, és csakugyan: ezeknél a pácienseknél egytől
egyig kiújult a betegség. Azon keveseknél azonban, akiknek a véréből a
műtét után elvégzett teszt nem mutatott ki tumoreredetű DNS-t, a
daganat nem tért vissza.

Szinte valamennyi daganatnál megtalálták
A daganat csekély mennyiségű DNS-ből való kimutatására akkor
kínálkozik a legjobb lehetőség, ha tudjuk, hogy a daganatsejtek milyen
genetikai elváltozást hordoznak.
Ebben az esetben minden olyan keringő DNS-töredék, amely a tumorra
specifikus mutációt hordoz, a daganat létezéséről árulkodik, s a mutáns
DNS mennyisége még annak méretéről is tájékoztat.
2007-ben Vogelstein csapata ezt a megközelítést alkalmazta a
vastagbélrák noninvazív nyomon követésére 18 páciens esetében. Az
általuk alkalmazott eljárás a DNS azon tulajdonságát használta ki, hogy
az egyszálú DNS-molekulák erősen és fajlagosan kötődnek a velük
komplementer bázissorrendű DNS-hez. Miután a vérből izolált
valamennyi
DNS-darabkát
polimeráz-láncreakció
segítségével
megsokszorozták, parányi mágneses gyöngyökhöz rögzített
oligonukleotid-„csalikat” használva „kihalászták” a mutációt hordozó
töredékeket. A mágneses gyöngyöket azután elválasztották a keveréktől,
és meghatározták a kinyert DNS-darabok mennyiségét.

Vogelsteinék azóta kimutatták, hogy nemcsak a végbélrákból, hanem
szinte valamennyi daganatféleségből kiszabadulnak és kerülnek a vérbe
beszédes DNS-darabkák. A csoport 2014-ben bejelentette, hogy az
általuk vizsgált, 640 daganatos betegből álló csoportban a vérminták 75
százaléka tartalmazott ctDNS-t. Az előrehaladott hasnyálmirigy-,
petefészek-, vastagbél- és emlőrákok jellemzően több ctDNS-t
bocsátanak ki, míg az agy-, vese- és prosztatatumorok viszonylag
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kevesebbet, bár az előrehaladott esetekben a találati arány itt is elérte az
50 százalékot.
Tüdőrák kezelése vérvizsgálat alapján
A tumorból származó DNS többet is elárulhat a daganatról annak puszta
létezésénél és méreténél: mivel a tumorra jellemző mutációk is
kiolvashatók belőle, ezek alapján megjósolható lehet, hogy a daganat
várhatóan válaszolni fog-e egy adott gyógyszeres kezelésre. Az EU
központi gyógyszerhatósága, az Európai Gyógyszerügynökség 2015-ben
engedélyezett egy szűrővizsgálatot, amely a tüdőrákos betegek véréből
határozza meg a daganat válaszkészségét a gefitinib nevű szerre. A
gefitinib csak azokra a daganatsejtekre hat, amelyek egy bizonyos
mutációt hordoznak, így a vérből kimutatott mutáns DNS indikációt
jelent a gyógyszer alkalmazására. Ez azért is jelent fontos előrelépést,
mert a tüdőtumorokból nem könnyű szövetmintához jutni: a szúrás
nemcsak fájdalmas, de olykor eredménytelen is lehet, ha a kinyert
szövetdarab nem tartalmaz elegendő tumorsejtet a diagnosztikus
értékeléshez.
Előbb lehet észlelni a gyógyszer-rezisztenciát
Ugyanilyen lényeges, hogy a vérbe kiszabaduló tumor-DNS segítségével
követhetővé válik a daganat genetikai jellemzőinek változása a kezelés
hatására. Minél jobb – értsd: a tumorsejtek minél nagyobb hányadát
elpusztító – gyógyszerekkel rendelkezünk, annál erősebb szelekciós
előnyt élveznek azok az alpopulációk, amelyek képesek kitérni a csapás
elől. A kezelés nyomán ezért a daganatsejtek újabb és újabb, a
gyógyszernek egyre inkább ellenálló genetikai változatokat hoznak létre.
Ha a vér ctDNS-frakciójában új, rezisztenciára valló mutációk jelennek
meg, az jelzés lehet a fennálló kezelés intenzitásának módosítására,
egyúttal a mutációk elemzése segíthet a következő kezelés
kiválasztásában.

4. oldal

VIII. évfolyam 7-8. szám

A londoni Rákkutató Intézet munkatársai Delila Tandefelt vezetésével
bebizonyították, hogy a ctDNS vizsgálata alapján hónapokkal hamarabb
észrevehető a gyógyszer-rezisztencia kialakulása, mint a hagyományos
klinikai követés – pl. CT-felvételek – útján. Az általuk vizsgált
prosztatarákos betegeket az abirateron nevű gyógyszerrel kezelték, de
amint a vérükben megjelent a rezisztenciára valló mutáns ctDNS, rögtön
átálltak egy másik szerre.
Emberéletek millióit menthetné meg
Bár ezek a kezdeti eredmények a maguk nemében kétségkívül
lenyűgözőek, a területen dolgozók érzik, hogy egyelőre csak a könnyen
leszakítható gyümölcsöt szüretelik.
A valódi kihívást ugyanis nem a már daganattal diagnosztizált és kezelés
alatt álló betegek megfigyelése, hanem a klinikailag tünetmentes
népesség szűrése jelenti.
Mivel még a jómódú országokban is a rákos megbetegedések csaknem
fele (az angol Cancer Research UK 2014-es adatai szerint az esetek 46
százaléka) kései, előrehaladott stádiumban kerül felismerésre, egy korai
diagnózist lehetővé tévő vérvizsgálat emberéletek millióit menthetné
meg.
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Ha a vérben keringő összes DNS-t feltérképezzük, és kiderül, hogy egyes
DNS-szakaszok a vártnál magasabb vagy alacsonyabb arányban
fordulnak benne elő, az a mutációkhoz hasonlóan egy daganat árulkodó
jele lehet.
Vogelsteinék 2012-ben összesen 10, kései stádiumú mell- vagy
vastagbélrákos betegtől vett vérmintán végezték el a fenti elemzést.
Mind a 10 betegben megtalálták a tumorokra jellemző DNS-szerkezeti
eltéréseket, míg a 10 egészséges kontrollalany egyikének vérmintája se
mutatott efféle elváltozást. Az azonban sajnos nem garantált, hogy a
módszer a korai rák kimutatására is alkalmas, amikor a tumor-DNS még
alulreprezentált a vérben; hovatovább a szerkezeti eltérések puszta
megállapítása semmit sem mond arról, hogy csakugyan baljós vagy
csupán ártalmatlan változatokról van-e szó.
De hol van a daganat?
Ha tudjuk, hogy a szervezetben daganat lakozik, és a molekuláris
jellemzőit is ismerjük, viszonylag könnyen tervezhetünk tesztet a
kimutatására. De mit tegyünk, ha mindez az ismeret nem áll a
rendelkezésünkre? Ha nem azonosítottunk egyetlen keresett specifikus
mutációt sem, valamennyi lehetséges mutációra nyitva kell tartanunk a
szemünket. Ráadásul egy korai stádiumú daganat elenyészően kevés
ctDNS-t bocsát ki, s így kell az ismeretlen mutáció után kutatnunk. „A
vérrel az a gond, hogy tele van mindenféle dologgal, miközben a
daganatból származó anyag alig akad benne” – összegzi szemléletesen a
problémát Daniel Haber, a bostoni székhelyű Massachusettsi Általános
Kórház rákközpontjának igazgatója.
Ismeretlen mutációk után kutatni egy, a kimutathatóság határán billegő
mintában esélytelenebb feladat, mint tűt keresni a szénakazalban – ám
szerencsére a kérdést más módon is meg lehet közelíteni. A daganatok a
mutációkon kívül egyéb gyanús dolgokat is művelnek a DNS-ükkel,
például előszeretettel veszítik el vagy sokszorozzák meg kromoszómáik
egy-egy szakaszát.

S ezzel még nem értünk a végére a nehézségeknek. Ha a vizsgálat
valóban elég érzékeny lesz ahhoz, hogy a legapróbb daganatot is
kimutassa, olykor óhatatlanul hamis pozitív eredményt szolgáltat majd.
Ahhoz, hogy a tévedés esélyét kizárjuk, a diagnózist más módszerrel,
például képalkotó eljárással is meg kell erősíteni – ez viszont visszavezet
a kimutathatósági mérethatár problémájához. És még ha olyan
szerencsések vagyunk is, hogy a számtalan lehetséges mutáció közül
éppen a megfelelőre vadászunk, és rábukkanunk a vérben a ráksejtek
molekuláris lenyomatára, honnan tudjuk majd, hol keressük a daganatot
a szervezetben? Néha a mutáció milyensége informatív: a KRAS gén
elváltozása például leginkább a tüdő, a hasnyálmirigy és a vastagbél
rákjaira jellemző. Máskor viszont a mutáció semmit sem árul el a daganat
hollétéről: idesorolhatók például a p53 gén mutációi, amelyek szinte
bármilyen daganatban előfordulhatnak.
A vérlemezkék segíthetnek
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A jó hír az, hogy a ctDNS-en kívül a daganatok más nyomokat is
hagynak a vérben. Nemcsak a széteső tumorsejtek DNS-e kerül a vérbe,
hanem olykor teljes, élő ráksejtek is a keringésbe sodródnak.
Nemcsak a széteső tumorsejtek DNS-e kerül a vérbe, hanem olykor teljes,
élő ráksejtek is a keringésbe sodródnak.
Bár a rákos betegek vérében csupán minden milliárd vérsejtből egy
származik a daganatból, és ezek is inkább csak az előrehaladott
betegségben jelennek meg, a mutáns DNS-hez hasonlóan e ritka sejtek –
ezúttal fehérjetermészetű ellenanyaggal – kihalászhatók és
összegyűjthetők. Márpedig a komplett tumorsejtek lényegesen többet
elárulnak a daganatról, mint egy-egy DNS-darab. Hasonlóan értékes
információt szolgáltathatnak a vérlemezkék, amelyek a daganat
közelében elhaladva RNS-darabkákat gyűjtenek be a tumorsejtektől.
Ezeknek az RNS-töredékeknek a leolvasásával sokat megtudhatunk a
daganatsejtek lehetséges helyéről és működésük belső titkairól. Thomas
Wurdinger és munkatársai az amszterdami Vrije Egyetem
orvostudományi központjában a vérlemezkék által begyűjtött RNS
elemzése alapján 96 százalékos biztonsággal el tudták különíteni a
daganatos páciensek vérmintáit az egészséges kontrollokéitól; sőt, az
esetek 71 százalékában a daganat helyét is eltalálták. Ott vannak aztán az
exoszómák, a daganatsejtekről lefűződő apró sejthártyatasakok, amelyek
mintegy mintát vesznek a sejt DNS-, RNS- és fehérjeállományából.
Tavaly a Texasi Egyetem houstoni rákközpontjában sikeresen
különböztették meg hasnyálmirigyrákos és egészséges emberek
vérmintáit pusztán a keringő exoszómák fehérjetartalma alapján.
Bár a ctDNS-tesztek érzékenysége és pontossága még sok kívánnivalót
hagy maga után, a többi keringő tumorszármazék diagnosztikus célú
azonosítása pedig még gyerekcipőben jár, már most jól látható, hogy a
vérnek mint folyékony biopsziának idővel egyre nagyobb lesz a szerepe
a daganatos betegségek kezdeti felismerésében és kezelésük követésében.
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Vogelstein rámutatott: a daganat kialakulása felé vezető első genetikai
elváltozások és a betegség klinikai horizonton való megjelenése között
20-30 év is eltelhet. „Az Egyesült Államokban várhatóan nagyjából 55
ezer ember hal meg az idén vastagbélrákban, és valamennyien azért
halnak meg, mert a daganatuk nem került felismerésre a kialakulásától
számított első 27 év alatt” – nyomatékosította mondandóját, érzékeltetve,
hogy a véralapú szűrővizsgálatok már a mai, tökéletlen állapotukban is
mennyire értékes eszközei lehetnek a daganatok elleni küzdelemnek.
(Az összeállításhoz felhasználtuk a New Scientist 2016. március 16-ai
számában megjelent, How a simple blood test could spot cancer
earlier című cikket.)

Lépések a tumorok korai diagnosztizálására
Nagy Bálint habilitált egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Általános
Orvoskar Humángenetikai Tanszékének vezetője Nagy Bálint, az MTA
doktora kommentárja
A megbetegedési és halálozási statisztikák élén a tumoros
megbetegedések állnak. Az új esetek száma 2012-ben elérte a 14 milliót,
a halálozások száma a 8,2 milliót. Az új betegek száma a következő két
évtizedben várhatóan 70%-kal fog növekedni (WHO Cancer Reports
2014). Ezek az adatok mutatják, hogy a korai diagnosztikában és a
kezelések monitorizálása során is lépéseket kell tenni a rohamosan
növekvő számú betegpopuláció korszerű, hatékony ellátása érdekében.
Erre jó példa a „folyadék biopszia” mintavételi eljáráson alapuló
diagnosztikai és prognosztizáló módszerek kifejlesztése. A „szabad”
DNS jelenlétét már 1947-ben leírta Mandel és Métais, de felfedezésük
sokáig nem keltett különösebb érdeklődést. Leon és munkatársai 1977ben elkezdték alkalmazni a „szabad” DNS-t a tumordiagnosztikában és
a kezelés monitorizálásban, de az utóbbi néhány évig nem történt áttörés
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a területen. Ellenben Dennis Lo a magzati diagnosztikában már 1997ben sikeresen alkalmazta az anyai vérben 5-10%-ban jelen lévő „szabad”
DNS-t a magzat nemének és RhD vércsoportjának meghatározására a
nem invazív módon nyert mintákból.
Nagy volt az érdeklődés a magzati triszómiák kimutatása iránt, erre
azonban csak az új generációs szekvenálási módszerek (NGS)
bevezetése adta meg a lehetőséget 2011-ben. Az NGS már a klinikai
gyakorlatba is bevezetésre került – elnevezése Non-Invasive Prenatal
Testing (NIPT). Annak ellenére, hogy több százezer mintáról állnak
rendelkezésre klinikai adatok, és a módszer specificitása és szenzitivitása
eléri a 99,9%-ot a 21. kromoszóma triszómiájának a kimutatására, az
NIPT még nem „NIPD”, azaz diagnosztika. A pozitív eredményeket a
hagyományos invazív módon (amniocentézis, méhlepény-biopszia)
nyert minták kariotipizálásával meg kell erősíteni, mert még mindig ez
az „arany standard” módszer.
A tumorok diagnosztikája ennél sokkal bonyolultabb, és nagyon kevés
adat áll rendelkezésre a „folyadék biopsziával” nyert minták
feldolgozása során nyert eredményekről és klinikai tapasztalatokról. A
tumordiagnosztika területén még nagyon messze vagyunk az NIPT-vel
elért 99,9%-os specificitástól és szenzitivitástól.
Napjainkban a tumorok hagyományos invazív eljárással nyert szövettani
és molekuláris diagnosztikai vizsgálata a standard elfogadott
diagnosztikai eljárás.
Ez lehetőséget nyújt olyan genotipizálások elvégzésére is, amelyek
segítik a célzott terápia kiválasztását. Az elmúlt években a „folyadék
biopszia” nagy reményeket nyújt a cirkuláló tumor-DNS (ctDNS)
molekulák felhasználásával a korai tumordiagnosztika és a terápia
felállításához. Ezek a nukleinsavak az apoptotizáló és a keringő
tumorsejtekből származnak.
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A ctDNS a tumorsejtekből jut a vérbe, és az eredeti tumor mutációit
tartalmazza. Az új generációs szekvenálók kifejlesztésével napjainkban
lehetőség nyílik a genetikai eltérések specifikus és érzékeny
kimutatására a nem invazív módon vett mintákból. Ez jelentősen
segítheti a jelenlegi tumordiagnosztikát, lehetőséget nyújthat a tumor
korai kimutatására, a prognózis és a kezelés meghatározására, a
személyre szabott gyógyítás bevezetésére.
A tumorok genotipizálása nagyon fontossá vált a kezelések során, főként
az immunoterápia alkalmazásakor. A klinikai gyakorlatban a
genotipizálás szöveti biopsziákból történik, ez a minta azonban nem
alkalmas a tumor heterogenitásának és állandó változásainak valós idejű
monitorizálására, erre jobban megfelel a vérből izolált ctDNS. Számos
tanulmány bizonyította, hogy a ctDNS gyorsan képes előjelezni a terápia
kimenetelét, és fontos információt nyújt a klinikusnak a további
kezelések megtervezéséhez.
Súlyos probléma a terápiarezisztencia kialakulása, ez a kezelések
sikertelenségének legfőbb oka.
A legújabb eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a folyadék
biopsziával nyert minták felhasználásával a tumorrezisztencia a
jelenleginél jóval korábban jelezhető.
A folyadék biopsziával nyert mintákból izolált ctDNS lehetőséget
nyújthat a jövőben a tumorok korai diagnosztizálásához és a
genotipizálások eredményeinek felhasználásával a kezelések
hatékonyabbá tételéhez, a kezelés hatékonyságának a monitorizálásához,
a személyre szabott terápia bevezetéséhez.
A módszer elterjedéséhez és elfogadtatásához szükséges a ctDNS
keletkezésének, a sejtekből történő kibocsátás és véráramba kerülés
biológiájának a jobb és pontosabb megismerése. Napjainkban még kevés
adat áll rendelkezésre a klinikai és analitikai validitásról, továbbá a
klinikai hasznosságról. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a
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vérből izolálható „szabad” nukleinsavak magukba foglalják a
microRNS-, mRNS- és nem kódoló long RNS- (nclRNS-) molekulákat
is, amelyek további segítséget nyújthatnak abban, hogy megismerjük a
tumoros megbetegedések kialakulásának molekuláris mechanizmusát,
megkönnyíthetik a korai diagnosztizálást, és a kezelésekben is új utat
nyithatnak.

Újra fertőző rákbetegséget találtak
ORIGO 2016.06.27.
Először figyelték meg a fertőző rák olyan fajtáját, amely fajok között
is terjed. A kutatók úgy gondolják, hogy sokkal több ilyen ráktípus
létezhet, csak nem sikerült még felfedeznünk őket.
Az, hogy léteznek fertőző rákbetegségek, már tudjuk egy ideje: nyolcféle
fertőző rákot ismerünk, amelyeket kutyákban és erszényes ördögökben
sikerült már megfigyelni. A Columbia Egyetem kutatói most
puhatestűekben találtak olyan fertőző ráktípust, amely ráadásul nem csak
fajon belül, hanem fajok között is képes terjedni.

A kagylók esetében már fajok közötti fertőzésről is beszélhetünk
(illusztráció)
Forrás: Flickr / Holly Clark
Fajok között terjed
A leukémiaszerű rákot kanadai és spanyolországi kagylókban fedezték
fel, mindkét esetben olyan fajok között, amelyek nagy víz alatti
csoportokban élnek. Stephen Goff, az egyetem molekuláris biológusa
a The Washington Postnak elmondta, hogy egyik esetben találtak
bizonyítékot arra, hogy a betegség különböző fajok között is terjed.
A legtöbb ismert rák során a rákos sejtek a szerencsétlenül járt
gazdatesttel együtt elpusztulnak - a kutatók azonban meglepődve
tapasztalták, hogy ez esetben egyáltalán nem ez a helyzet. A megvizsgált
beteg kagylókrákos sejtjeinek ugyanis nem ugyanaz volt a DNS-e, mint
a gazdatesté,azaz a rákbetegség egyik kagylóról a másikra terjedt, akár
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egy vírus. Az egyik megfigyelt esetben ráadásul egy teljesen másik fajtól
érkezett a betegség a gazdatesthez.
Kutyák és erszényes ördögök is fertőződnek
Az első fertőző rákot még az 1990-es években sikerült felfedezni, amikor
kutatók rájöttek, hogy az erszényes ördögök (Sarcophilus harrisii)
pofáján elváltozásokat okozó tumorok a fajon belül terjednek. Azóta
kutyák esetében is felfedeztek egy olyan rákfajtát, amely szexuális úton
terjed, és évszázadok óta jelen van.
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Intézet felhívására kezdett vizsgálódni, akik azt hitték, hogy a kagylókat
vírus támadja meg - kiderült, hogy ezt is a fertőző rák egy fajtája okozta.

A tarkómba ültettek egy chipet, azóta hallom
a színeket
PINTÉR MÓNIKA 2016.06.05. origo.hu
Az első kiborg Budapestre érkezett, hogy elmesélje, hogyan látja a
világot és minket, embereket. Számára mindenki a narancssárga egy
árnyalata, és ezt sem látja, csupán hallja. Híve az implantátumoknak,
és hogy egy új érzékszervekkel váljunk tudatosabbakká. Ez lehet az
emberiség jövője, hogy beültetéssel tartani tudjuk a robotokkal az
intelligenciaversenyt.
Neil Harbisson mindössze négy évvel idősebb nálam. Azonban van egy
aprócska különbség köztünk: ő az első kiborg. Van egy lapka a
koponyája hátsó részén, amely beépült a csontba, és segít neki értelmezni
a színeket.
A katalán anya és ír apa gyereke ugyanis színvakon született. Neki a Red
Bull kékje, a Ferrari pirosa, a térképek zöldje nem mond semmit. A tokiói
metró térképe számára egy kusza szürke kígyórengeteg, minden ország
zászlaja egy szürke téglalap.

Az erszényes ördögök között a pofán található tumorok fertőznek
Forrás: AFP/Torsten Blackwood
Goff és kollégái tavaly egy harmadik esetét is regisztrálták a kagylókat
fertőző betegségnek, ekkor az Atlanti-óceánban élő egyik fajt tizedelte
egy rejtélyes kór. A molekuláris biológus a Woods Hole Oceanográfiai
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is lát, mi van körülötte. "Sokkal több szín van, mint amit a szem képes
megkülönböztetni, de hangként lehet értelmezni.”
Mint mondja, nagyjából két hónap volt, mire az antenna teljesen
összeforrt a csonttal, és a teste része lett a lapka. Az agyának azonban
tovább tartott hozzászokni. Öt hét volt, mire az új színek általi hangok
már nem okoztak fejfájást, és öt hónap, mire minden egyes frekvenciát
egy adott színként tudott azonosítani, és elkezdett hallva látni.
A tudatos ember
Bár azt mondják, ha az embernek kevesebb érzékszerv áll rendelkezésére,
akkor a többivel sokkal élesebben tudja érzékelni a világot, Harbisson
szerint ezek az új érzékszervek tudatosabbá tesznek minket. Sokkal több
hatás éri az embert, ami alapján be tudja fogadni a világot, és átadni azt
másoknak.
A tokiói metrótérkép színek nélkül egy kusza rengeteg Forrás: Origo
Ha találkozott valakivel, fogalma sem volt, milyen színű a szeme, a haja
az illetőnek, és a ruhájáról is csak azt tudta megállapítani, hogy van
rajta.Csak azt láttam, hogy nem meztelen - mondta nevetve Harbisson
a Brain Bar Budapesten tartott előadásán.
Aztán 13 éve, amikor a művész 20 éves volt, úgy döntött, a színeket
hangokra fordítja le, hogy a kezdeti fekete-fehér műveit, és addigi feketefehér ruhatárát színesre cserélje le. Ehhez azonban be kellett ültetni egy
antennát a koponyájába. Az orvosok, sőt a bioetikai bizottság is
elutasította a kérvényét. Végül 2004-ben egy névtelen orvos elvállalta a
műtétet, és a tarkója fölött beépítették az implantátumot.

Ruhatára igazi óda

Harbisson azóta hallja a színeket.A pirostól a liláig az összes színt, sőt
még a láthatatlanokat is (infravörös, és UV-fény) is hangokra fordítja le
az elektromágneses hullámok által az antenna. Így tudja értelmezni, mit

Az antenna a vérkeringés által töltődik, a test energiáit
kihasználva.Bluetoothon a körülötte lévő készülékekhez is tud
csatlakozni, illetve a világhálóra is. Öt ember van a világ minden
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pontjáról, aki küldhet neki színeket. A fotókat és képeket akár mobilon
is elküldhetik, hogy Harbisson meghallgassa.
Kreativitására is jótékonyan hatott a lapka: dallamos ruhákat tervez.
Olyan színes nyakkendőt és női ruhát alkotott, amelyet ha beszkennelünk,
egy dalt hallhatunk.
Úgy kell elképzelni, mint a régi butatelefonok polifonikus
csengőhangjait, amikor 43, majd 64 hanghatást variáltak, de még nem
volt valódi hangzás. Beethoven Für Elise című műve például így néz ki
vizualizálva. Ha Harbisson beszkenneli, a csengőhangként is népszerű
dallamot hallja.
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Saját ruhatára is változott. Mint mondja, nem úgy öltözködik, ahogy jól
néz ki, hanem ahogy jól hangzik. Az ételeket is hangzás alapján válogatja,
és teszi sorba. Igazi műalkotás a reggelije, de nem gasztronómiai
szempontból. Kiállításokra is jár festményeket hallgatni. Edvard Munch:
A sikoly című híres képe szerinte egy borzasztó zaj.
Ha emberekkel találkozik, a fejéből kiálló kamerával szkenneli be az
arcot, és fordítja le hanghullámokra, hogy értelmezni tudja, hogy is
nézhet ki az illető “színesben”. Meghallgatta már egyebek közt Steve
Wozniak Apple-alapító, és a zeneszerző-énekes Moby arcát is.Bono
szemüvege viszont nagyon, de tényleg nagyon harsány.

Kamerájával beszkennelte már Moby...

Beethoven: Für Elise Forrás: Neil Harbisson

... és Steve Wozniak arcát is

Forrás: Origo

Forrás: Origo
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Neki az emberek a narancssárga különböző árnyalatai. Sosem fehérek
vagy feketék, hanem a narancs különböző árnyalatai a halványtól a
sötétig."

Ő maga is egy olyan érzékszervet kapott, amely sok állatnak van. A
színek ugyanis, amelyeket látunk, az elektromágneses hullámok
töredékét teszik ki.

A modern technológia fejlődésével a fejéből kiálló drótról mindig mást
gondoltak az emberek:

A csörgőkígyó viszont az orra és szeme közti szervvel fogja az infravörös
sugárzást is, így tud a legnagyobb sötétben is lecsapni melegvérű
áldozataira. A méhek pedig az UV-fény által tájékozódnak. Sőt sok
növény mintázata csak az ultraibolya tartományban válik láthatóvá, így
vezetve a nektárhoz a rovarokat. Egyes gyümölcsök és magok
ugyanilyen mintázattal csalogatják magukhoz a madarakat.



2004 Igazi csodabogár volt, egy kísérleti nyúl. Nem volt
ember, aki ne bámulta volna meg, vagy akart volna
kísérletezni vele.



2005-6 Azt hitték, hogy egy mikrofon áll ki a fejéből, és
afféle celeb.



2007 Bluetoothos telefonnak gondolták, amibe folyton beszél.



2009 GoPro-kiegészítőnek vélték, amellyel felvételeket
rögzít.



2011-12 A Google Glass okosszemüveg kiegészítőjének,
vagy annak egy átalakított változatának hitték.



2016 A gyerekek azt mondták, úgy képzelik, egy szelfibot áll
ki a fejéből, hogy bármikor tudjon lőni egy jó önportrét.

Vissza a természethez
A katalán-ír férfi barátja és művésztársa, Moon Ribas a bal karjába
ültetett be egy lapkát, amely rezeg, ha a világon földrengés van. Olyan
intenzitással és olyan hosszan, ahogy az bekövetkezik. "Az
implantátumokkal sokkal közelebb kerülünk a természethez. Úgy tudjuk
érzékelni a világot, ahogy a többi élőlény, akár az állatok” - vélekedik
Harbisson.

12. oldal

Lehessen bárki kiborg
Harbisson 2010-ben társalapítója volt a Cybord Foundationnek. A
nemzetközi szervezet a kiborgok jogaiért küzd, hogy bárki megtehesse,
hogy implantátumot ültet be, emellett a kiborgizmust mint művészeti
mozgalmat támogatják.
A fajok reneszánszát éljük. Az a célom, hogy dönthessünk róla, milyen
faj akarunk lenni, milyen implantátummal és érzékszervekkel szeretnénk
élni. Azért küzdök az alapítvánnyal, hogy a kiborggá válás jogát
világszerte elismerjék."
De bárki megteheti, hogy az legyen?
És éppen ez az, amiről a Brain Bar Budapest összecsapásai és az
emberiség középtávú jövője szólnak. A mesterséges intelligencia, az
önfejlesztő és tanuló robotok térnyeréséről, automatizálásról és ezzel a
munkakörök átalakulásáról, kiborgokról - új fajok születéséről.

Tudományról egyszerűen
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megváltozott étkezési szokásaink tehetők felelőssé? Szakemberek
szerint más ok áll a betegség „terjedése” mögött.

Annyira vagyunk vakok, amennyire azok akarunk lenni - Maya Angelou
Forrás: Origo
Az ember és a gépagy perspektíváiról vitatkozott Steve
Fullerszociológus és Zoltán István, a Transzhumanista Párt amerikai
elnökjelöltje. Van-e jogunk antennákkal, bionikai protézisekkelés egyéb
kütyükkel felokosítani szervezetünket, beleszólni az evolúcióba, és 2030 évvel meghosszabbítani az életet?

Ahogy arról már többször is írtunk az elmúlt hetekben, hogy mi az
Alzheimer-kór: a demencia (időskori elbutulás) egyik fajtája. A kulcsszó
itt az időskori, és ezzel a válasz meg is született a kérdésre, hogy miért
emelkedik a betegek száma: egyre többen élik meg az idős korukat, a
társadalom egyre nagyobb része áll idősekből, az átlagéletkor kitolódik,
így a betegségnek van ideje kialakulnia. Az Alzheimer-kór a 65 éven
felüliek betegsége, éspár évtizede még az átlagéletkor nagyjából ennyi
vagy épp ez alatti volt:az emberek meghaltak, mielőtt a demencia elérte
volna őket. Ma viszont (hála a civilizációs eredményeknek, az
orvostudomány és a gyógyszeripar fejlődésének) nőtt az élettartam,
egyre többen élnek 65 év felettiek, egyes országokban nem ritka a 80-90
éves ember sem.

Vajon ezen új lehetőségek tovább mélyítik a társadalmi egyenlőtlenséget,
vagy éppen kiegyenlítik azt? Vajon létrejön egy még szűkebb, tehetős
réteg, amely megengedheti magának az erősebb, okosabb és hosszabb
életet?
Vajon a mesterséges intelligenciával tudjuk tartani így a versenyt? Vagy
pusztán arról van szó, hogy nemcsak mi, mezei emberek leszünk, hanem
Neil Harbissonok és 100%-os gépek?
A válaszok már nem váratnak soká.

Miért egyre több az Alzheimeres beteg?
KÉKY KIRA

2016.06.07. origo.hu

A felgyorsult, kütyükkel vezérelt világunk az oka? Vagy az, hogy
eltávolodunk a természettől és bezárva élünk a városokban? A

Egyre növekszik az átlagéletkor Forrás: AFP/PhotoAlto
Elképesztő méretű növekedés

13. oldal
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Ma a világban hozzávetőlegesen 900 millió ember él túl a 60. életévén,
számuk a következő 35 év alatt a gazdagabb országokban 65 százalékkal,
az alacsony jövedelmű államokban 185 százalékkal, a szegény
országokban 239 százalékkal növekedhet meg! Ez elképesztő méretű
növekedés, mely nem csupán a demencia, hanem mindenféle idős kori
és egészségügyi ellátásban hatalmas terhet ró a társadalmakra.
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közöttieknél 1000 vizsgált idősből 3,9 eset, míg 90 év fölötti 1000 fős
populációban már 104,8 demens beteg van – statisztikailag.

Bár volt számos feltételezés és vizsgálat, mely próbált kapcsolatot
keresni arra, hogy a demenciának köze van a megváltozott
életformánkhoz,
táplálkozásunkhoz
és
a
civilizációs
vívmányokhoz,egyértelmű kapcsolatot nem sikerült igazolni.
A betegek számának emelkedéséért tehát nem valamiféle misztikus
eltávolodás tehető felelőssé a természetes életmódunktól, hanem a
népesség idősödése. És ezzel együtt még valami: a diagnosztika
fejlődése, az orvosi ellátáshoz való hozzáféréssel ugyanis egyre többen
kerülnek orvoshoz azok közül is, akik régebben a feledékenység
tüneteivel – mint természetesnek gondolt jelenséggel – együtt éltek. Ma
már ők is orvoshoz kerülnek, és növelik az esetek számát a statisztikában.
Eltérő arányok
A demencia előfordulásának régiónkénti becslése a 60 év felettiek
esetében a következő:



Közép-Európában 4,6% a demencia előfordulása,



Észak-Afrikában és a Közel-Keleten 8,7%,



egyéb régiókban 5,6% és 7,6% közé esik ez az arány.

A betegség előfordulása tehát magasabb Kelet-Ázsiában és Afrikában.
A demencia előfordulásának valószínűsége egyértelmű összefüggést
mutat az életkorral, 6,3 évente emelkedik a duplájára. A 60-64 év

14. oldal

Magyarországon napjainkban hozzávetőleg 200 ezer Alzheimer-kóros
ember él Forrás: AFP/Francois Guillot
Az Európai Unióban közel 10 millióra, ebből Magyarországon 250 000re tehető a demenciával élő emberek száma, de a betegségben érintett
családtagoké - vagyis szülőké, nagyszülőké, testvéreké, unokáké és
közvetlen hozzátartozóké - a többszöröse, hisz az ő életüket is
gyökeresen megváltoztatja a betegség.
Nem válogat
A demencia nem válogat és nincsenek társadalmi, gazdasági, földrajzi,
etnikai határai, így bárki áldozatává válhat, társadalmi körülményektől,
szociális és kulturális háttértől függetlenül mindenkit érinthet, így egyre
többünk családtagjait és barátait is.
A demencia leggyakoribb oka az Alzheimer-kór, amely a demencia
esetek 70%-át okozza,a maradék egyharmadot a vaszkuláris demencia,
és más, hanyatlást okozó kórképek a felelősek.

Tudományról egyszerűen

Amíg még nem lesz gyógyszer…
Az esetszám növekedése is okozza, hogy a kutatások középpontjába
került ez a betegség is, hiszen a demens betegek az elbutulásukat
követően akár 8-15 évet is élhetnek, ezzel hihetetlen terhet róva a
környezetükre és az ellátórendszerre. A gyógyszergyártók tehát
kolosszális összegeket ölnek bele a gyógyszerkutatásba, és ez nagyon
fontos, mert meg kell találni az oki terápiát. A reménykeltő új
gyógyszerek még csak kísérleti stádiumban vannak (vagy még ott sem),
a széles körű klinikai alkalmazhatóságig még 8-10 évre, vagy annál is
több időre is szükség lehet. Addig is a kormányzatoknak helyi szinten
kell segíteniük a betegeket és a családjukat.

A kór nem válogat, nemtől, társadalmi helyzettől, lakóhelytől
függetlenül lecsaphat Forrás: AFP/Raul Arboleda
Demenciakutatás – itthon is
A demenciakutatás előmozdítására nemrég mobiltelefonra való játékot
fejlesztettek, amely a térbeli tájékozódást és az emlékezetet vizsgálja. A
Sea Hero Quest (A tenger hőse) szórakoztató applikációt két héttel a
bevezetése után világszerte több mint egy millióan töltötték le. A kutatást
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segítő alkalmazást a Deutsche Telekom Csoport a kutatási és akadémiai
területen tevékenykedő partnereivel együttműködve fejlesztette ki, és
itthoni sikerét mi sem mutatja jobban, hogy a teljes letöltési számhoz a
magyarok kiemelkedő arányú, több mint hetvenezres letöltéssel járultak
hozzá az első két hétben – az adat azóta emelkedett.

Kacskaringós kihívások
Forrás: Origo

várnak

ránk

a

Sea

Hero

Questben

A játék során a tudósok értékes adatokhoz jutnak az ember navigációs
képességével kapcsolatban.
Az elkövetkezendő hónapokban a University College London vezeti
majd a játék során névtelenül összegyűjtött adatok elemzését.
A szuperkorú társadalmak katasztrófája

15. oldal

Tudományról egyszerűen
Magyarországon 2007 óta több a 60 év feletti, mint a 20 év alatti lakos.
A demográfusok akkor beszélnek szuperkorú társadalmakról, ha egy
országban a lakosság több mint 20 százaléka 65 év feletti.
Magyarországon a 65 év felettiek létszáma 2013-ban érte el az 1,7 milliót,
tehát a népesség 17 százaléka tartozik ebbe a korcsoportba. A KSH
tendenciákon alapuló becslése szerint 2021-re már 20,45 százalék lehet
a 65 év felettiek aránya, míg 2060-ra a 65 évnél idősebbek létszáma már
2,4 millió főre emelkedik, ekkorra a népességen belüli aránya eléri a 30
százalékot.
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Nincs lehetőség tovább tétlenkedni, egyre több családban él demenciával
küzdő beteg, ígyminden országnak el kell készítenie a
demenciastratégiáját.Csak ezzel biztosítható a növekvő betegszámok
mellett a betegek egészségügyi és szociális ellátása - megfelelő
minőségben.
Épp ezért jött létre prevenciós céllal a Globális Agybarát Közösség. Célja,
hogy iskolázottságtól és életkortól függetlenül tudatosítsák az
emberekben, hogy szellemi épségünk, emberi méltóságunk, önálló
életvitelre való képességünk fenntartásához saját érdekünk megőrizni
agyunk frissességét.

Az elfek mentenek
betegségektől

meg

az

időskori

ORIGO 2016.06.08.
A játékok hatásaival kapcsolatban többször kerülnek elő az olyan
szélsőséges esetek, mint hogy azok függőséget okoznak, vagy
agresszívvá teszik a játékost. Kevesebb szó esik a pozitív
következményekről: számos kognitív képességet lehet javítani
játékkal, de kezelhető vele a diszlexia, és az idősek memóriáját is
segít karbantartani.

Az egyre öregedő társadalom lehet a felelős Forrás:
AFP/Imaginechina/Yin Ming
Stratégia
Becslések szerint a világban évente 9,9 millióan lesznek demensek, ami
3,2 másodpercenként jelent egy új esetet.

16. oldal

A videojátékok népszerűsége hatalmasat robbant az elmúlt fél
évszázadban, mára a mindennapos szórakozás egy interaktív formája: az
amerikaiak több mint 40 százaléka rendszeresenjátszik videojátékokkal,
több mint három órát hetente.
Ez egyben azt is eredményezte, hogy a kutatókat elkezdték érdekelni a
videojátékok játékosokra gyakorolt hatásai. Ártalmasak-e a
kisgyerekekre, agresszívvá tesznek-e, hogyan hatnak az idősekre, és úgy
általában:mi zajlik le az ember agyában, miközben a különféle
videojátékokkal üti el az időt?

Tudományról egyszerűen

Memória, reflexek
A kutatók régóta próbálják mérhetővé tenni ezeket a hatásokat,
leglátványosabban a kognitív (megismerő) képességeket tudják
megfigyelni. Ehhez tartoznak a gondolkodási funkciók, a figyelem, a
megfigyelőképesség, az érzékeléssel és észleléssel kapcsolatos
készségek, valamint az emlékezet.
A kísérleteket jellemzően összehasonlításos alapon végzik el, miközben
a játékosok és nem játékosok agyi aktivitásáról készítenek felvételeket.
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Miben segít?






A játék nemcsak a vizuális képességeket javítja, de ezek
elsajátítását is segíti.
Akik sokat játszanak akciójátékokkal, gyorsabban találnak
megcéltárgyakat egy zavaró objektumokkal teli térben.
Javul a vizuális kontraszt érzékelése, azaz a játékosok több
színárnyalatot tudnak megkülönböztetni.
Megoldás a lassú szemre, tompa látásra: Roger W. Li 2009ben végzett olyan kísérletet, amely során kiderült, hogy a
gamerek szeme jobban fejlődött az amblyopia (tompa látás)
kezelése során, mint azoké, akik nem játszanak.

Döntéshozás
"Többek közt bizonyították már, hogy a rövid távú memória jobban
működik,több információt gyorsabban dolgoznak fel a játékosok.Míg az
átlagos emberek 3-4 mozgó tárgyra tudnak egyszerre figyelni, addig a
játékosok ennek akár kétszeresére is" - mesélt az Origónak Tóth Dániel
játékokkal foglalkozó pszichológus a legfontosabb eredményekről.

A lövöldözős játékokban gyorsan kell reagálni és dönteni (Doom 2)
Forrás: Bethesda
Az amerikai Rochester Egyetem kutatói már 2009-benbebizonyították,
hogy az olyan lövöldözős akciójátékok, minta Doom vagy a Quake,
javíthatják a látást, az éles látást és a perifériás látást egyaránt.
Az utóbbi években számos eredményt publikáltak más egyetemek
kutatói is, amelyek rendre azt bizonyították, hogy a játékosok bizonyos
feladatokban jobban teljesítenek azoknál, akik nem játszanak.

A szakember szerint a játékosok sikeresebben teljesítenek akkor, ha
apróbb részleteket kell észrevenni, és egyben gyorsabbak a
döntéshozásban, ami a való életben bizonyos helyzetekbenéletmentő
lehet.
Emellett a játékosok gyorsabban váltanak a feladatok közt, és
multitasking helyzetben is megállják helyüket, amikor egyszerre több
feladatra kell figyelni. A 2D-s és 3D-s formákat hatékonyabban észlelik,
ezért jobban oldanak meg velük kapcsolatos tervezői feladatokat.
Nem minden játék egyenlő

17. oldal

Tudományról egyszerűen
"A hatásokat legtöbbször általánosítják, holott többféle műfajú és típusú
játék van, és ezek más-más képességeket mozgatnak meg" - hívja fel a
figyelmet Tóth Dániel.
A videojáték kifejezés ugyanis több típusú élményt takar, kezdve a
virtuális kártyajátékoktól az aprólékosan felépített fantasyvilágokon át a
magányos vagy társas tapasztalatokig. Más-más a tartalom, a dinamika,
a mechanika, épp ezértmás-más kognitív képességet mozgatnak meg.
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Ezeket a készségeket fejlesztik a különböző műfajú játékok:



Akciójátékok: térbeli navigáció, memória, reflex, gyors
döntéshozás, perifériás látás, 3D-s látás, koncentráció



Szerepjátékok: problémamegoldás,
döntéshozatal,
MMORPG (sok szereplős online játéktípus) esetén:
kommunikáció



Szimulátorok, sport, ügyességi játékok: kézügyesség,
ritmus, hallás.

A kicsiknek mértékkel hasznos
Óvodáskorban azonban még érdemes óvatosan játszani, leginkább
szülővel vagy testvérrel, és akkor sem hosszú órákat - magyarázza a
pszichológus. A játékidőt érdemes hétvégére korlátozni, és megbeszélni
együtt a látottakat. Sok olyan játék van ugyanis, ami inkább lelki hatással
bír a kicsire, traumatizálhatja őt.

Más készségeket igényel egy kártyajáték, mint egy akciójáték
(Hearthstone)
Forrás: Blizzard
Az akciójátékok esetében például komplex 3D-s környezettel találkozik
a játékos, amelyben gyorsan kell figyelnie a mozgó célpontokra nagy
látószögben, az eseményekre pedig gyorsan kell reagálnia. Ez más
képességeket igényel, mint mondjuk egy olyan virtuális kártyajáték, mint
például a Blizzard Hearthstone-ja.
Az eddigi kutatások egyik legérdekesebb eredménye az volt, hogy míg
az akciójátékok inkább a gyorsasággal kapcsolatos készségeket fejlesztik,
addig a lassúbb folyású, tervezést igénylő játékok a pontosságot.

18. oldal

Iskoláskorban a játék hatékony eszköz lehet a tanulásban is, főleg annak
jutalmazó jellege miatt. Számtalan esetben vetettek be oktatási célzattal
egy-egy videojátékot, amelynek hatásáranőttek az olyan motiváló erők a
kicsikben, mint a kíváncsiság vagy a lelkesedés.
Jobban élvezték a tanulást, és ezáltal több információt sajátítottak el.
Nem véletlen, hogy a nyitott világú, építős Minecraftból oktatói verziót
is kiad a Microsoft nyáron.

Tudományról egyszerűen

Minecraft oktató változat bemutatója Londonban
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Forrás: Origo

Tóth Dániel szerint a játékok olyan érdeklődési körökre is
rávilágíthatnak, ami később kedvezően befolyásolhatja a pályaválasztást.
Egy történelmi motívumokra épülő játék közben (például az Assassin's
Creed vagy az Age of Empires) rájöhet egy gyerkőc, hogy különösen
érdeklik a történelmi korok, csaták, ígykésőbb valamilyen történelmi
vonalon tanulhat tovább.Aki sokat szeret építeni, tervezni (mondjuk
Minecraftben), az pedig alap lehet például egy építészeti szakmához.

A diszlexián is segíthet a játék

Forrás: AFP

Ezen túl számos más olyan helyzet van az életben, ahol előnyös hatásokat
lehet megfigyelni. A műtét előtt álló gyerekeknél a videojáték csökkenti
a szorongást, a stresszt, mivel leköti a figyelmet.
A játékokkal kezelhetőa diszlexia is, ami a vizuális figyelem
problémáiból ered.Egy 2013-as tanulmányban olvasható, hogy 12 órányi
akciójáték jelentősen javította a diszlexiás gyerekek eredményeit
olvasási teszteken, ráadásul olyan mértékben, mintha egy direkt erre a
célra összeállított programmal játszottak volna.
Idősek wow-oztak
A kognitív képességek időskorban hanyatlani kezdenek, ám ez játékkal
lassítható. Kimondottan előnyös és javasolt idősek számára a játék, mert
annak segítségével tovább tudják megőrizni mentális egészségüket,
évekre lelassítja a rendszeres játék a szellemi öregedést.Dolgoztatja az
agyat, fejleszti a memóriát, a multitaskingot, a reakcióidőt, a figyelmet.

19. oldal

Tudományról egyszerűen

Kicsiknek és időseknek másként hatékony a játszás
Dreamstime
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Forrás:

Egy kísérlet során60–77 év közöttiek játszottak a világ legnépszerűbb
MMORPG-jével, a World of Warcrafttal.A játékosok motorikus
képességeit, reakcióidejét és úgy összességében kognitív
képességeit vizsgálták a kutatók. Az idősek két héten keresztül játszottak
napi két órát esténként, majd ismét végre kellett hajtaniuk pár kiképző
szintet, amit a játék kezdetekor is megcsináltak.
Az eredmény azt mutatta, hogy aki korábban a legkevesebb pontot
szerezte, az fejlődött a legtöbbet a kognitív fókusz és a térbeli képességek
terén. Ráadásul azok az idősek, akik "wow-oztak", sokkal többet
fejlődtek összességében, mint azok, akik nem.

A WoW az egyik leghatékonyabb játék lehet az időseknek
Forrás: Blizzard
A mérték a lényeg
Tóth Dániel szerint nehéz meghatározni számokban, hogy ha valaki, aki
eddig nem játszott, de elkezdi, mennyi idő alatt fog érzékelhető fejlődést
tapasztalni. Néhány hatáshoz ugyanis elég pár nap, de van, amihez hetek
kellenek.
A hangulatban észrevehető pozitív változás például rövid távon
jelentkezik,de több idő kell a reakcióidő, a szem-kéz koordináció
fejlődéséhez, mert ezen esetekben az agyban áll be változás.
Mint minden más esetben, itt is a mennyiség és a mérték a kulcsszó. Egy
bizonyos ponton túl a hatás megszűnik, és saját ellentétébe fordul át.
Oxfordi szakemberek például úgy vélik, hogy napi egy óránál rövidebb
játék pozitívan hathat a gyermek viselkedésére, viszont akik naponta

20. oldal

Tudományról egyszerűen
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három óránál többet játszanak videojátékokat, hajlamosabbak a
hiperaktivitásra, a verekedésre vagy az iskolai tanulmányok
elhanyagolására.
Ha az ember már nem érzi jól magát játék után, nem teszi őt boldoggá,
akkor kényszerből cselekszik, és probléma lép fel. Érdemes
elgondolkodni, abbahagyni egy időre, vagy akár szakemberhez fordulni,
ha nagy a baj.

Rövid hírek, érdekességek
Kiköltöttek egy feltört tojást
LICA

2016.06.10. index.hu

Japán diákok találtak egy módszert arra, hogyan lehet úgy kikölteni a
tojást, hogy már feltörték a héját. A Facebookon terjedt el a videó az
elmúlt napokban, az eredetit a Spoon & Tamago oldalon találtuk meg.
Egy japán középiskola biológia tagozatos osztálya végezte el a
kísérleteket tanáruk segítségével. A módszer egy két évvel ezelőtt
publikált leírást követ, amely a japán Journal of Poultry Science-ben
jelent meg. Ennek lényege, hogy a tojást kalciummal kell ellátni és
elegendő levegőt kell kapnia. Majd a tojást inkubátorba teszik és nyomon
követik a fejlődését.

A módszerrel 14 nap alatt fejlődik ki a csibe, a diákok minden egyes
folyamatot meg tudtak figyelni. Például a szív kialakulását, a szervek
megjelenését. A tojásokért sem kellett messzire menni, a helyi boltban
vásárolták meg a kísérlethez.

21. oldal

Tudományról egyszerűen
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Engedélyezték az első gyermekeknek
fejlesztett génterápiát
ORIGO 2016.06.06.
Első alkalommal engedélyezte az Európai Bizottság gyermekek
számára kifejlesztett génterápiás eljárás forgalomba hozatalát. A
Strimvelis nevű kezeléssel a súlyos kombinált immunhiányos
betegségben (ADA-SCID) szenvedőkön segítenének.
A SCID-del született gyerekeknél genetikai hiba következtében
lényegében hiányzik az immunrendszer. Csak steril környezetben
tartózkodhatnak, és még így is rosszak az esélyeik a hosszabb távú
túlélésre. A kór egyik változatában az adenozin-dezamináz (ADA) enzim
működésképtelensége miatt mérgező anyagcseretermékek halmozódnak
fel a fehérvérsejtekben, s ezek pusztulása a szervezetet védtelenül hagyja
a fertőzésekkel szemben.
A Strimvelis terápia ezeken a pácienseken segítene: az orvosok a
csontvelőből vérképző őssejteket nyernek ki, melyekbe bejuttatják az
ADA gén működő változatát. Az ily módon „megreparált” őssejteket
aztán visszaadják a betegeknek, hogy azok benépesíthessék a csontvelőt.
A Blood orvosi szakfolyóiratban közölt tanulmány szerint a klinikai
próbák sikeresnek tekinthetők, a nyomon követési vizsgálatok
megállapították, hogy a 18 kezelésen átesett gyermek esetében 100
százalékos volt a túlélési ráta. „A terápia egy új fejezet kezdetét jelenti a
ritka genetikai betegségek kezelésében és reméljük, hogy ez a
szemléletmód másfajta kórképpel rendelkező pácienseken is segíthet a
jövőben” – mondta Martin Andrews, a Strimvelis kifejlesztése mögött
álló GlaxoSmithKline (GSK) munkatársa.

22. oldal

Forrás: Science Photo Library/Tek Image (Andrew Brookes) Ab St
A második engedélyezett génterápia Európában
Az EU az után döntött a forgalomba hozatal engedélyezéséről, hogy
áprilisban az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines
Agency) pozitívan véleményezte a GSK terápiáját. Ezzel a Strimvelis a
második génterápiás eljárás, amely Európában elérhetővé vált. Az elsőre
még 2012-ben bólintott rá az Európai Bizottság: a holland UniQure cég
által készített Glybera nevű szerrel egy ritka örökletes zsíranyagcserebetegséget kezelhetnek.
Európával ellentétben az Amerikai Élelmiszer-, és Gyógyszer Ellenőrző
Hatóság egyelőre egyetlen génterápiás technika forgalomba hozatalát
sem engedélyezte.

Tudományról egyszerűen

Agyba fecskendezett őssejtek segítettek a
stroke-os betegeken
MTI
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A beavatkozást enyhe érzéstelenítésben végeztek, a betegek maguknál
voltak mindvégig, és már másnap elhagyhatták a kórházat.

2016.06.06. origo.hu

Amerikai kutatók példanélküli őssejtterápiája sikeresen segítette a
stroke-ot szenvedett betegeket abban, hogy visszanyerjék motorikus
funkcióikat és ismét járjanak.
A Stroke című amerikai tudományos folyóiratban bemutatott kisléptékű
tanulmányukban a Stanford Egyetem kutatói módosított donor őssejteket
fecskendeztek be közvetlenül olyan betegek agyába, akiknek
mozgásfunkcióit károsította súlyosan a betegség.
Ismét járnak azok a betegek, akik eddig tolószékhez voltak kötve. Ismét
képesek mozgatni hüvelykujjukat azok, akik eddig képtelenek voltak
erre"- idézte Gary Steinberg professzort, a tanulmány vezető szerzőjét az
egyetem közleménye.
A kezelés
Az általa vezetett klinikai próbákba 18 beteget vontak be. A terápia
alkalmazásakor kis lyukat fúrtak a betegek koponyájába, ezen keresztül
fecskendezték be az őssejteket számos helyre a stroke károsította
területek határvonalán. Az SB623 nevű őssejt felnőtt donorok
csontvelőjéből származott, amelyeket módosítottak, hogy jótékonyan
megváltoztassa a sejtek képességét a neurológiai funkciók
helyreállítására.
A betegek átlagéletkora 61 év volt. Valamennyien a beavatkozás előtt
hat hónappal-három évvel estek át első és egyetlen stroke-jukon.
Valamennyi esetben a stroke az agy cortex alatti területét érintette és
súlyosan károsította a motorikus funkciókat. Egyes betegek képtelenek
voltak járni, mások nem tudták a kezüket mozgatni.

Illusztráció

Forrás: Phanie/BURGER/PHANIE/Burger

Megnyílt az út egy nagyobb klinikai vizsgálat előtt
Az eredmények szerint valamennyi betegnél jelentős javulás következett
be egy hónapon belül és ez a javulás hónapokon keresztül folytatódott.
Nem figyeltek meg rendellenességet a betegek vérében, néhányuknál
múló hányinger és hányás lépett fel, 78 százalékuk panaszkodott
fejfájásra.
A kutatók kimutatták, hogy a befecskendezett őssejtek a beavatkozás
után egy hónappal elkezdtek eltűnni, és két hónap alatt teljesen eltűntek.
A tanulmány azt is felfedte, hogy a stroke betegek állapotában beállt
javulás független volt életkoruktól vagy betegségük súlyosságától.

23. oldal

Tudományról egyszerűen
"Idősebb emberek általában nem reagálnak ugyanolyan jól a kezelésekre.
De mi azt tapasztaltuk, hogy a 70 évesek állapota is jelentősen javult" hangoztatta Steinberg.
A kevés emberrel végzett klinikai próbával elsősorban az eljárás
biztonságosságáról akartak meggyőződni a szakemberek, az ígéretes
eredmények azonban megnyitották az utat egy szélesebb körű klinikai
vizsgálat előtt, amely hamarosan kezdődik.
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Nagyon kis (mondjuk néhány teáskanálnyi) mennyiségben a vér
valószínűleg nem árt a szervezetnek, feltéve, ha nincsenek benne
veszélyes kórokozók, olvasható a LiveScience ismeretterjesztő oldalon.
Ennél nagyobb mennyiségnél azonban nem árt az óvatosság.
Bármilyen meglepő ugyanis, az ivással bekerülő vér mérgező. Ha a
megfelelő helyen – szívben, erekben, szervekben – kering a szervezetben,
akkor a vér nélkülözhetetlen az élethez. Lenyelve azonban más a helyzet.

Bajban vannak a vámpírok követői:
veszélyes a vérivás
ORIGO 2016.06.07.
Napjainkban nagy kultusza van a vámpíros filmeknek és
könyveknek. A vámpírok életben maradásához nélkülözhetetlen a
vérszívás. Ha azonban valaki halandó emberként próbálkozna
vámpírként élni, és vérfogyasztással fedezni a táplálékszükségletét,
a jogi kockázat mellett jelentős egészségügyi veszélyeknek is kitenné
magát.
Noha az ember hajlamos a vérszívást a fikció birodalmába utalni,
időnként előfordulnak olyan esetek, amikor egyesek a valóságban is
megpróbálkoznak a vérivással. 2011-ben például egy 19 éves texasi
fiatalember tört be egy nőhöz, és megharapta a nyakát, hogy vért szívjon.
Azt állította, hogy ő egy több évszázados vámpír, akinek szüksége van
embervérre az életben maradáshoz.
A nőnek sikerült megszöknie és hívnia a rendőrséget. A támadót
letartóztatták, és később elítélték a támadásért. De a leendő vámpírokat
nem csak a börtön fenyegeti. Az egészségük is veszélyben van.
A vér mérgező

24. oldal

Forrás: Thinkstock
Mivel a vér rendkívül gazdag vasban, és mert a szervezet nehezen
választja ki a vasfelesleget, a rendszeresen vért fogyasztó állatoknál
vastúladagolás lép fel. Annak ellenére, hogy a vas szükséges minden
állat (sőt a legtöbb életforma) számára, nagy adagokban mérgező lehet.
A vasmérgezés összefoglaló neve hemokromatózis.Ez sokféle
betegséget és problémát okozhat, köztük májkárosodást, tüdővizenyőt,
dehidrációt, alacsony vérnyomást és idegi rendellenességeket.

Tudományról egyszerűen

A vérevő állatoknak speciális az emésztőrendszere
Az emberekkel ellentétben a vért fogyasztó állatok emésztőrendszere
alkalmazkodott e speciális táplálékhoz. A vérszopó vagy vámpír
denevérnek például eleve nagy a vasbeviteli szükséglete, ami elsősorban
a hemoglobin-szintézishez kell. Ennek ellenére a vasbevitel rendszerint
meghaladja a szükségletet, ezért az állat különleges kiválasztási
folyamattal szabadul meg a fölöslegtől.
Megevéskor a vér a tápanyagok kivonásához alkalmazkodott
emésztőtraktuson halad át. A rendszerrel kapcsolatos kutatások azt
mutatják, hogy a denevérek bélrendszerét nyálkás membrán borítja,
amely szűrőként megakadályozza, hogy túl sok vas jusson a véráramba.
Az embereknél azonban nem alakult ki ilyen vaskiválasztó mechanizmus,
ezért a vérivás akár halálos is lehet azok számára, akik nagy
mennyiségben fogyasztanak vért, vagy rendszeresen űzik e
tevékenységet.

Személyre szabott gyógyszert kapnának a
depressziósok
INDEX

2016.06.07. 13:24

Olyan vérvizsgálatot dolgoztak ki brit kutatók, amely segít megállapítani,
milyen gyógyszert írjanak fel a depressziós betegnek, írja a BBC alapján
az MTI. Jelenleg a kezelés elején adott antidepresszánsok mintegy fele
nem bizonyul hatékonynak, ezért az orvosok kénytelenek addig
próbálkozni, amíg a megfelelőt meg nem találják.
A londoni King's College kutatói kis létszámú kutatásukban a beteg
vérvizsgálati eredményei alapján keresték meg a neki való orvosságot.
Akiknél gyulladást mutatott a teszt, azoknak erősebb gyógyszerrel kellett
kezdeniük a kezelést, írták az International Journal of
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Neuropsychopharmacology című szaklap aktuális számában megjelent
tanulmány szerzői.
Eddig 140 depresszióval diagnosztizált önkéntes segítségével próbálták
ki a sok év munkájával kidolgozott vérvizsgálatot. A kutatók szerint
nagyobb létszámú vizsgálatokra van szükség, hogy bizonyítsák, valóban
működik a módszer. A vérvizsgálatban a gyulladás két jelzőjét - a MIF
és az interleukin-1 béta elnevezésű markereket - keresték. Azok a
páciensek, akiknek a vérében nagy arányban találták meg a két markert,
a hagyományos, gyakran felírt antidepresszánsokra nem reagáltak.
A betegek nagyjából egyharmadánál lehetnek jelen ezek a markerek, ők
lehetnek azok, akiknek agresszívebb terápiát kellene előírnunk, mondta
Carmine Pariante, a kutatás vezetője. Az antidepresszánsok
biztonságosak, ám lehetnek mellékhatásaik.
Pariante szerint gyulladással válaszol a szervezet a stresszre, azonban
különös módon épp ez akadályozza a gyógyszeres kezelést.
Kutatócsoportjával azt vizsgálják, segíthetnek-e ezeken a betegeken az
antidepresszánsok mellett szedett gyulladáscsökkentők.
A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy a páciensek semmiképp ne
kezdjenek ezért maguktól gyulladáscsökkentőt szedni, és arra is kitértek,
hogy a gyógyszer nem az egyetlen lehetséges útja a depresszió
kezelésének, a pszichoterápiát, a meditációt és az önsegítő csoportokat is
fontosnak tartják.

Génmódosított baktérium váltaná a fosszilis
tüzelőanyagokat
ORIGO 2016.05.31.
Egy új, genetikailag módosított baktérium képes a levegőből kivonni
a szén-dioxidot, és azt energiává alakítani. Bár a megoldás
valószínűleg nem fogja megoldani az üvegházhatású gázok okozta

25. oldal

Tudományról egyszerűen
problémát, segítheti a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának
visszaszorítását.
A baktérium génállományát a Harvard Egyetem szakemberei úgy
módosították, hogy hidrogént és szén-dioxidot nyeljen el, és ezeket
alkohollá alakítsa, amit üzemanyagként lehetne felhasználni. Jelen
pillanatban izopropanolt, izobutanolt, valamint izopentanolt tudunk
előállítani a baktériumokkal – mondta Daniel G. Nocera, a Harvard
Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője a Forbes magazinnak.
Ne kelljen többet hozzányúlni a fosszilis tüzelőanyagokhoz
A Ralston eutropha nevű baktérium a hidrogént és a szén-dioxidot
adenozin-trifoszfáttá (ATP) alakítja. Az ATP kémiai energiát szállít a
sejten belül az anyagcsere folyamataiban. A bejuttatott géneknek
köszönhetően azonban az ATP alkohollá alakul, amit a baktérium végül
kiválaszt.
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Míg a szén-dioxidot a levegőből veszi fel a mikroorganizmus, a
hidrogént a Harvard egy korábbi „találmányával” biztosítják a számára.
Egy olyan mesterséges levelet alkottak meg, amit ha a vízbe raktak, és
napfénynek tettek ki, a vizet hidrogénre és oxigénre bontotta.
Azt a tudósok is elismerik, hogy a Ralston eutropha nem fogja
csökkenteni a levegőben lévő üvegházhatású gázok szintjét, hiszen az
alkohol elégetésével a szén-dioxid visszakerül a légkörbe. Céljuk inkább
az, hogy a kimerülőben lévő fosszilis tüzelőanyagokhoz ne kelljen többet
hozzányúlni, hiszen a baktérium egy folyamatosan megújuló
energiaforrásként működne.

Elektromos jelekkel üzennek a virágok a
beporzó rovaroknak
PESTHY GÁBOR 2016.05.31.
A virágok elektromos jeleit valószínűleg az apró szőrszálak rezgése
révén érzékelik és értelmezik a poszméhek, írják új
tanulmányukban brit kutatók.
Noha néhány éve már tudjuk, hogy a virágok elektromos jelek
kibocsátásával is kommunikálnak a beporzó rovarokkal, eddig rejtély
volt, hogyan érzékelik ezeket az üzeneteket a méhek és poszméhek.
A Bristoli Egyetem kutatói lézert használtak a rezgések mérésére, és azt
tapasztalták, hogy mind a poszméhek csápja, mind a szőrszálak
meghajoltak az elektromos mező hatására, de a szőrszálak sokkal
gyorsabban mozogtak, és az átlagos kitérésük is nagyobb volt.

Forrás: Wikimedia Commons
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felszerelkezve, amelyek érzékelik a tengervíz elektromos mezőinek
ingadozásait, ez pedig segíti a zsákmány megtalálását.

Díjazták egy 61 éves matematikai sejtés
igazolását
MTI

2016.05.30. origo.hu

A Szegedi Tudományegyetem három oktatójának, valamint bécsi
kutatótársuknak ítélte oda a Reliable Computing elnevezésű
nemzetközi szaklap szerkesztőbizottsága a Moore-díjat egy
közelmúltban megjelent cikkükért.
A kutatók ezután megvizsgálták a rovarok idegrendszerét, és ebből
kiderült, hogy csak a szőrszálak riasztják a poszméh idegrendszerét az
elektromos jelre.
Az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS)megjelent
tanulmányban arra utalnak a szerzők, hogy az elektromos érzékelés
(elektrorecepció) elterjedt lehet a rovarok között.
„Nagyon izgatottak lettünk, amikor felfedeztük, hogy a poszméhek apró
szőrei ahhoz hasonlóan táncolnak az elektromos mezők hatására, mint az
emberek hajszálai, ha léggömböt tartanak a közelükbe” – mondta
Gregory Sutton, a kutatások vezetője. „Számos rovarnak van hasonló
testszőrzete, ami felveti annak lehetőségét, hogya rovarvilág sok tagja
hasonlóan érzékeny a gyenge elektromos mezőkre.”
A virágok és a beporzó rovarok közti együttes evolúciónak és
együttműködésnek a jobb megismerése egyaránt hasznos a gazdaság és
a természetvédelem számára.

A szegedi oktatók - Bánhelyi Balázs és Csendes Tibor informatikusok,
és Krisztin Tibor matematikus - bécsi kollégájukkal, Arnold Neumaier
matematikussal nyolc év munkájával igazolták Edward Maitland Wright
angol matematikus 1955-ben megfogalmazott sejtését csaknem a teljes
megadott paramétertartományban arról, hogy egy viszonylag egyszerű
késleltetett differenciálegyenlet megoldásai nullához tartanak.
A cikk a SIAM Journal on Applied Dynamical Systems című vezető
folyóiratban jelent meg két éve, ezt ismerte el most a rangos matematikai
díjjal a Reliable Computing szerkesztőbizottsága - áll a közleményben.
A díjazott eredmény az utóbbi időben nagyobb érdeklődést kiváltó
késleltetett differenciálegyenletekre vonatkozik. Ilyenek fordulnak elő
irányítási feladatokban, például az űrutazás során, a fertőzések terjedése
modellezésében, de pénzügyi folyamatok leírásában is. A kétévente
odaítélt díjat 2002-ben alapította a Reliable Computing
szerkesztőbizottsága.

Az elektrorecepció egyébként gyakori a vízi állatoknál. Például a cápák
érzékeny, kocsonyás anyaggal töltött receptorokkal vannak
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Gyógyszerfüggőség tombol Amerikában
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A fentanil egy szintetikus opioid, amely ötvenszer erősebb, mint a vele
rokon heroin.
Meghalt Prince
Az énekes-előadó 57 éves volt, egy liftben találtak rá a stúdiója
épületében, már nem tudták újraéleszteni. Tovább

BOLCSÓ DÁNIEL 2016.06.12. index.hu
Prince-ről csak hetekkel a halála után derült ki, hogy
fájdalomcsillapító-túladagolásban halt meg. Hozzá hasonlóan sok
tízezer amerikai hal meg túladagolásban vagy küzd
gyógyszerfüggőséggel, nagyrészt azért, mert a bivalyerős opioid
fájdalomcsillapítók teljesen elszabadultak Amerikában. Sokan azt
remélik, hogy a világsztár tragédiája segít felhívni a problémát az
évtizedes opioidfüggőségre.
Mi köze az ópiumhoz?
Bár gyakran szinonimaként lehet találkozni a két szóval, a fentanil
valójában nem ópiát, hanem opioid. Ópiátoknak csak a természetes
ópiumszármazékokat, például a morfint vagy a kodeint hívják. Az
opioidok tágabb kategória, ebbe az ópiátok mellett az azokból készült
félszintetikus anyagok (például a heroin) és a hasonló
hatásmechanizmusú szintetikus vegyületek (például a fentanil) is
beletartoznak.
Prince még április végén halt meg, de csak június elején erősítette meg a
rendőrség az orvosszakértői vizsgálat alapján, hogy a halálát gyógyszertúladagolás, ezen belül is fentaniltartalmú fájdalomcsillapító okozta.

28. oldal

A halottkém jelentése szerint Prince véletlenül vett be túl sok gyógyszert.
Azt lehetett tudni róla, hogy kábítószerekkel nem élt, de állítólag komoly
csipő- és térdfájdalmakkal küzdött, erre kaphatott fájdalomcsillapítót az
orvosaitól. Ennek hatására viszont súlyos gyógyszerfüggőség
alakulhatott ki nála. A halála előtti napon hívtak hozzá egy
opioidfüggőségre specializálódott kaliforniai orvost is, de ő már nem ért
oda időben. Az amerikai hatóságok korábban azt is közölték, hogy sok
vényre kapható fájdalomcsillapító volt nála, mielőtt meghalt. Egy
rendőrségi dokumentumból az is kiderült, hogy egy másik orvos egy
nappal a halála előtt írt fel neki gyógyszert.
Minden jel arra utal tehát, hogy valóban komoly gyógyszergondjai
lehettek – akár csak sok tízezer másik amerikainak is. A New York
Times januárban mutatta be egy sor tarka térképen, hogy országszerte
mekkorát ugrott a túladagolás miatti halálesetek száma az utóbbi
évtizedben, ebben a “túladagolási járványban” pedig nagy része van a
vényre kapható opioidoknak: a hivatalosstatisztikák [pdf] szerint






2014-ben majdnem 19 ezren haltak meg opioidos
fájdalomcsillapítók miatt Amerikában,
ez az összes, 47 ezer túladagolásos haláleset 40 százaléka,
ami közel ötszörös növekedés tizenöt év alatt, és
majdnem kétszer annyi, mint ahány áldozatot a heroin
követelt.

Tudományról egyszerűen
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És ezek még csak a halálesetek. Egy felmérés szerint tízből négy
amerikai ismer fájdalomcsillapító-függőt, minden ötödik embernek
családtagja az érintett. A gyógyszerfüggők pedig negyvenszer nagyobb
eséllyel állnak rá a heroinra is.
A nép ópiuma
De hogy fajult idáig az amerikai helyzet? Kényelmes volna ezért
kizárólag a gyógyszergyártókat hibáztatni, de miközben ők üzletileg
tényleg jól jártak a gyógyszereik térhódításával, valójában a
döntéshozókkal és civil szervezetekkel karöltve idézték elő a helyzetet,
méghozzá egy valóban égető probléma megoldásának mellékhatásaként.
A Slate összefoglalója szerint évtizeddel ezelőtt az amerikai kórházakat
figyelő civil szervezetek az aggodalmukat fejezték ki, amiért az orvosok
nem törődnek eléggé a betegek fájdalmainak kezelésével. Ezt a
problémát az egészségügy a fájdalomcsillapítók gyakoribb használatával
gondolta orvosolni, és mivel a kétezres évek elején a ma is gyakran
használt ibuprofén éppen nem volt túl népszerű (a belső vérzés
kockázatát nagyobbnak hitték a valósnál), az opioidokra esett a választás.
Előkerült egy 1986-os tanulmány is, amely arra jutott, hogy az opioidok
kevésbé okoznak függőséget, mint korábban gondolták. Bár ezzel a
konklúzióval azóta maga a szerző se ért egyet, akkoriban fontos érv volt
az ilyen típusú gyógyszerek elterjedésében.

Fotó: Bloomberg / Europress / Getty
Ahogy az is, hogy a kórházakból hazaengedett betegeknek ki kell töltenie
egy elégedettségi kérdőívet, amely arra is rákérdez, hogy a fájdalmát
megfelelően kezelték-e. Mivel a betegelégedettség közrejátszik a
kórházak finanszírozásában, ez az orvosokra is ösztönzőleg hat, hogy
írják fel a fájdalomcsillapítót. Ez már csak azért is problémás, mert a
fájdalomérzet szubjektív, így mérni is nehéz. Később hiába mutatta meg
egy tanulmány, hogy nincs kapcsolat az elégedettség és a felírt
fájdalomcsillapítók között, egy másik szerint
az orvosok 71 százaléka mégis az adminisztratív nyomás miatt írja fel
ma is a gyógyszert.
Persze a gyógyszergyártók is hozzátették a magukét: óriási
marketingkampánnyal tolták meg a keresletet, gyakran félrevezető
módon. A Purdue Pharma nevű cég 2007-ben fizetett is egy 600 millió
dolláros büntetést, miután kiderült, hogy olyan tanulmányokat
lobogtattak az opioidok biztonságosságának a bizonyítására, amelyeket
általuk pénzelt tudósok írtak.
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Felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán miért gyógyszerfüggőkről
beszélünk, és nem egyszerűen drogosokról. Vannak azért fontos
különbségek. Egyrészt a gyógyszerfüggőségbe könnyebb észrevétlenül
és akaratlanul belecsúszni, hiszen teljesen más társadalmi normák
vonatkoznak egy gyógyszerre, mint egy illegális szerre.

Fotó: Bloomberg / Europress / Getty
A legális opioidok használata szépen meg is ugrott: a kilencvenes
években megháromszorozódott, miközben négyszer annyi túladagolásos
halálesetet jegyeztek fel. A világ népességének mindössze 5 százalékát
kitevő amerikaiak pedig a globális legális opoidfogyasztás 80
százalékáértfelelősek. A fájdalomcsillapítás persze fontos cél, és az
opioidok használata is legitim lehet, de elsősorban súlyosabb akut
esetekben (vagy végstádiumú betegeknél), nem pedig krónikus
fájdalmak hosszú távú kezelésére, vagy olyan apróbb helyzetekben, mint
mondjuk egy foghúzás. Ráadásul arra sincs mindent kizáró bizonyíték,
hogy az opioidok egyáltalán hatékonyak-e a krónikus fájdalom ellen.
Amire viszont van bizonyíték, hogy komoly kockázatokkal járnak.
Egyrészt serkentik a dopamintermelést, ami eufóriát okoz, ezzel erősen
addiktívak. Másrészt légzésdepressziót okoznak, túladagolás esetén
pedig teljesen le is állhat tőlük a légzés. Márpedigviszonylag
könnyű véletlenül túladagolni őket.
Az amerikai áfium ellen való orvosság
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A gyógyszerhasználat önmagában elfogadott, szemben mondjuk a
heroinbelövéssel. Ez elmossa a határt az egészségügyi okból és a
függőség miatt bevett gyógyszer között, nehezebb észrevenni, és
beismerni is a függőséget. Kicsit úgy, mint az alkohol és az illegális
tudatmódosítók közötti különbségnél. A gyógyszereknél ráadásul nem
rekreációról van szó, hanem gyógykezelésről, ezért maga az
egészségügy legitimálja a használatot. Az ilyen erős szerek túlhasználata
intézményesíti a függőséget. Némileg ahhoz hasonlóan, ahogy az
antibiotikum-túlhasználat
meg
az
antibiotikum-rezisztens
szuperbaktériumok elszaporodásához járul hozzá.
Nem bírunk a szuperbaktériumokkal
Az antibiotikum egyre hatástalanabb, pedig nyeljük, mint ha muszáj
lenne. Jönnek az új gyógyszerek, kérdés, mikor érnek ide. Tovább
Ezért reménykednek sokan, hogy a nagy figyelmet kapott tragédiájával
Prince arcot adhat ennek a problémának, ami segíthet abban, hogy
többen szánják rá magukat a függőségük kezeltetésére – amit
ugyanakkor nehezít az is, hogy sokkal könnyebb opioid gyógyszerhez
jutni, mint a függőségen segítő kezeléshez.

Tudományról egyszerűen
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Újabb lépést tettünk az emberi gének
szerkesztése felé
STVORECZ ADRIÁN

2016.06.22. origo.hu

Újabb jelentős lépést tettek a kutatók az emberi génszerkesztés
legalizálása felé. A Pennsylvaniai Egyetem humán immunsejtek
módosítását célzó terve zöld utat kapott az egyik illetékes
tudományos bizottságtól.

Fotó: Jb Lacroix / Europress / Getty
Ezért sürgetnek egyre többen szabályozásbeli változást. Idén márciusban
az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) kiadott egy ajánlást, amelyben
azt javasolják, hogy a krónikus fájdalmak kezelésére a nem gyógyszeres
vagy nem opioidos gyógyszeres kezelés legyen a preferált módszer; és
ha mégis szükség van opioidra, alaposabban ismertessék a kockázatait a
beteggel, és tervezzék meg, hogy fog leállni róla a kezelés végén.
Áprilisban – még a Prince-eset előtt – pedig már ugyanaz a szervezet
is óvatosságra intett az opioidokkal kapcsolatban, amelyik egy évtizede
még szorgalmazta a használatukat. A kongresszus májusban fogadott el
egy átfogó törvényjavaslatot, amely kifejezetten az opioidfüggőséget
hivatott megoldani és visszaszorítani a fájdalomcsillapítók tömeges
felírását. Ha nem sikerül, az nagyon fog fájni Amerikának.

Még 2015 tavaszán robbant a hír: kínai kutatók egy csoportja
módosította emberi embriók genomját. A Szun Jat-szen Egyetem
szakemberei a helyi termékenységi klinikától kapott embriókon
kísérleteztek. A csoport egy potenciálisan halálos vérbetegség, az
úgynevezett béta-thalassemia kialakulásáért felelős gént próbálták
módosítani a CRISPR/Cas9 nevű génmódosító eljárással. Az eredmény:
54 embrióból 28 esetében sikeres volt az eljárás, 26-nál azonban
kudarcot vallottak a tudósok.
A törvényhozók jelenleg nem engedélyezik a génmódosító eljárás
alkalmazását embereken az Egyesült Államokban. A Pennsylvaniai
Egyetemnek köszönhetően viszont hamarosan megváltozhatnak a
viszonyok: génszerkesztéssel kapcsolatos kutatásuk elindítását a
Rekombináns DNS Tanácsadó Bizottság (Recombinant DNA Advisory
Committee; RAC) ugyanisjóváhagyta.Ennek keretében génmódosítással
olyan emberi immunsejteket (T-limfocitákat) hoznának létre és
juttatnának be a páciensekbe, melyeket háromfajta ráktípus ellen is be
lehetne vetni.A kísérletbe – melyet többek között a Napster egyik
atyjának, Sean Parkernek a szervezete támogat - 15 beteget vonnának be.
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A technikát legjobban úgy jellemezhetnénk, mint egy molekuláris ollót:
a CRISPR/Cas9 rendszer több fehérjéből áll, ezek egyike az ollóként
működő DNS-vágó enzim (Cas9). A Cas9 olyan rövid RNS-ekből álló
vezető szálakhoz kapcsolódik, amelyek a DNS specifikus szekvenciáit
célozzák meg. A vezető szál mondja meg tehát az enzimnek, hol vágjon,
módosításával pedig irányítani lehet az ollót.

Forrás: AFP
Ez persze nem jelenti azt, hogy a humán klinikai próbák máris
elindulhatnak. Ehhez további engedélyek kellenek, például az amerikai
Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóságnak (FDA-nak) is áldását
kell adnia a tervezett kísérletekre.
De mi is az a CRISPR/Cas9?
Az immunsejtek módosítása nem új ötlet, korábban is tesztelték már
rákban szenvedőkön. Akkor a betegek véréből kinyert T-limfocitákba
vírussal jutattak olyan DNS-szakaszokat, melyekkel az immunsejt
célzottan meg tudja találni a káros mutációkat hordozó sejteket. Ezt
követően a módosított T-limfocitákat visszajuttatták a páciensek
szervezetébe.A tudósok szerint az eljárást a CRISPR/Cas9-cel
tökéletesebbé tehetnék.
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Forrás: AFP
A technikát már 2012-ben ismertette a Science, ám az eljárás egyre több
helyen használható. Példának okáért az olyan kihalt állatok, mint a
mamut „feltámasztásában” ugyancsak segédkezhet.
Mi ezzel a probléma?
Egyesek azt állítják, hogy az embriók génszerkesztése fényes jövő előtt
áll, mert a csecsemő megszületése előtt alkalmas a pusztító genetikai
betegségek kiküszöbölésére. Mások azt mondják, hogy az ilyen
kutatások átlépnek egy etikai határvonalat, mivel az embriók genetikai

Tudományról egyszerűen

változtatásai, az úgynevezett csíravonal-módosítások, öröklődők.
Ezeknek kiszámíthatatlan hatása lehet a jövő nemzedékeire.
A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az emberi embriókon végzett
bármilyen génmódosítási kutatás egyenes út lehet az eljárás nem
biztonságos és nem etikus felhasználásai felé. Egyik ilyen veszély a
bizonyos tulajdonságokra (például szemszínre, testalkatra) tervezett,
úgynevezett „dizájner bébik” megjelenése.
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végkimenetelében.Az egyik fő biztonságossági aggály az, hogy az
eljárás olyan helyeken is génmutációkat idézhet elő, amelyek nem
szándékolt célpontjai a módosításnak,s így ugyan meggyógyíthatnák a
megcélzott betegséget, ám közben előidézhetnének egy másikat. Jó példa
erre a már korábban említett kínai tudósok próbálkozása, hiszen
kísérletük rengeteg olyan embriót produkált, amiknek genomjában nem
kívánt változások történtek, ennek következtében pedig csaknem felük
elpusztult.
A forradalminak ígérkező génszerkesztési módszer egyik támogatója
George Church genetikus szerint viszont az állatokon végzett
génszerkesztési kísérletek ki fogják deríteni, valóban fennáll-e ez a
veszély, s ha igen, miként lehet elkerülni.
A vita tehát igazán még csak most kezdődik, főként annak fényében,
hogy egyes információk szerint jelenleg több olyan elbírálás alatt álló
közlemény létezik, amelyek már a technika gyakorlati alkalmazásáról
számolnak be.

Megerősítették, hogy második információs
réteg is van a DNS-ben
ORIGO 2016.06.09.
Holland elméleti fizikusok bebizonyították, hogy a genetikai
információk mellett a DNS mechanikai sajátosságai is befolyásolják,
kik vagyunk.

Forrás: Wikimedia Commons
De tegyük fel, hogy senki sem fogja a technikát alantas célokra
felhasználni. Sajnos ekkor sem lehetünk biztosak a kísérletek pozitív

A leideni Fizikai Intézet elméleti fizikusai Helmut Schiessel vezetésével
sok DNS-szekvenciát szimulált, és összefüggést találtak bizonyos
mechanikai sajátosságok és a DNS összehajtogatódásának módja között.
Eredményeiket a PLOS ONEszabad hozzáférésű folyóiratban tették
közzé.
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A Watson-Crick modell
Amikor James Watson és Francis Crick 1953-ban meghatározták a DNS
szerkezetét, azt is felfedezték, hogyan tárolja a DNS az információt,
amely minden élőlényt meghatároz. A híres kettős spirál G, A, T és C
„betűinek” (pontosabban bázisainak) sorrendje szabja meg azt, milyen
fehérjéket állítanak elő a sejtjeink.
Ha valakinek például barna a szeme, ennek az az oka, hogy a DNS-ben
lévő bizonyos betűsorok a barna szemet kialakító fehérjéket kódolják.
Minden sejt pontosan ugyanazt a betűszekvenciát (a mutációkat nem
számítva) tartalmazza, mégis minden szerv másként viselkedik. Mi lehet
ennek az oka?
Mechanikai kulcsok
Már az 1980-as évek közepétől feltételezték, hogy létezik az
információnak egy második rétege a genetikai kódon felül, s ezt a DNS
mechanikai sajátosságai alkotják. Minden sejtünkben két méter hosszú
DNS-molekula foglal helyet, és ezeknek a molekuláknak szorosan fel
kell csavarodniuk, hogy elférjenek a sejtmagban.

A nukleoszómába csomagolt DNS számítógépes modellje. A
hajtogatódást a piros pontokkal jelzett részek befolyásolták
Forrás: Leiden Institute of Physics

A DNS összehajtogatásának a módja meghatározza, hogyan olvasódnak
le a betűk, és ily módon azt is, milyen fehérjék készülnek. Minden
szervben csupán a genetikai információ ott lényeges része olvasódik ki.
Az elmélet azt sugallja, hogy a DNS szerkezetében lévő mechanikai
támpontok, kulcsok határozzák meg, hogyan hajtogatódik a DNS.

Helmut Schiessel és kutatócsoportjának most először sikerült erős
bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy valóban létezik ez a második
információs réteg.

Szimuláció

Számítógépes programjukkal random módon hozzárendelt mechanikai
kulcsokkal szimulálták a DNS-szálak összehajtogatódását. Kiderült,
hogy ezek a kulcsok valóban meghatározzák, hogyan hajtogatódik a
DNS az úgynevezett nukleoszómákba.
Schiessel összefüggést talált két organizmus – sütőélesztő és egy másik
élesztőfaj – genomjának mechanikája és tényleges hajtogatási struktúrája
között.
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A kutató eredménye olyan evolúciós változások – mutációk –
előfordulására utal a DNS-ben, amelyeknek két nagyon eltérő hatásuk
van. Megváltozhat a specifikus fehérjéket kódoló betűsorrend, illetve
megváltozhat a DNS-szerkezet mechanikája, ami másféle
csomagolódást és a DNS hozzáférhetőségének más szintjéhez vezet, ily
módon egy adott fehérjetermelés gyakorisága is módosul.

Eltérő DNS-szakaszok vannak a kínaiak és az
európaiak bélflórájában
ORIGO 2016.06.23.
Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoport kutatói olyan rövid DNSszakaszokat találtak, amelyek gyakorisága jelentősen különbözik
kínai és európai emberek bélflórájában. A különbségek leírásával
lehetőség nyílhat a bélflórát jellemző egyszerű diagnosztikai
eszközök kifejlesztésére.

Bélbaktériumok

Néhány évtizeddel ezelőtt a kutatók úgy gondolták, hogy az ember
génállománya önmagában határozza meg az ember egyedfejlődését és
betegségeit. Később kiderült, hogy az emberi agy kapcsolatai vagy az
immunrendszer fejlődése sok véletlen lépést tartalmaz. Ezek a véletlen
lépések okozzák, hogy egypetéjű ikrek egyike 1. típusú cukorbeteg lesz,
a másikuk nem.

Az enterotípusok leírása, illetve vizsgálata azért is érdekes, mert ha
lényegesen különböző bélflórával rendelkező két betegnek ugyanazt a
tablettát adjuk, akkor ez egyik beteg bélflórája a gyógyszer hatóanyagait
máshogy bonthatja le, mint a másik beteg bélflórája, és így ugyanaz a
gyógyszer két különböző hatást fejthet ki, akár nagyon közeli vagy akár
azonos humán génállománnyal rendelkező két beteg esetében is.

Hasonlóan, az emberi bélflóra is inkább környezeti hatásoktól és csak
kevésbé az emberi genomtól függ. Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi
kutatócsoport az emberi bélbaktériumokat tanulmányozva néhány
emberi „enterotípust” határozott meg, ezek olyan különböző
baktériumközösségek, amelyek megléte embercsoportokra, illetve
ugyanazon földrajzi területen élő emberekre (például Japán) jellemzőek.

Jöhetnek az egyszerűbb diagnosztikai eszközök

Forrás: AFP/Science Photo Library

Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának kutatói, Szalkai Balázs
doktorandusz és Grolmusz Vince egyetemi tanár, olyan rövid DNSszekvenciákat találtak, amelyek gyakorisága jelentős eltérést mutat
európai és kínai minták között.
Így például az ATAATGGC sorozat sokkal gyakrabban fordul elő kínai,
mint európai mintákban (az A az adenin, a T a timin, a G a guanin és a
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C a citozin nukleotidot jelöli). A rövid DNS-szakaszok statisztikailag
szignifikáns különbségeinek leírásával lehetőség nyílhat olyan egyszerű
diagnosztikai eszközök kifejlesztésére, amelyek az emberi
enterotípusokat meg tudják határozni.
Az
eredményeket
bemutató
Subjectsfolyóiratban jelent meg.

tanulmány

a BBA

General

Új életformát fedeztek fel az emberi nyálban
PESTHY GÁBOR 2016.06.24. origo.hu
A kutatók nemrég fedeztek fel egy olyan parazita baktériumot az
emberi nyálban, amely teljes mértékben más baktériumoktól függ,
ezeket fertőzi meg. Úgy tűnik, a parányi sejtek összefüggésbe
hozhatók az ínybetegségekkel, a cisztás fibrózissal és a
mikrobaellenes szerekkel szembeni rezisztenciával.
A kutatók nemrég fedeztek fel egy olyan parazita baktériumot az emberi
nyálban, amely teljes mértékben más baktériumoktól függ, ezeket fertőzi
meg. Úgy tűnik, a parányi sejtek összefüggésbe hozhatók az
ínybetegségekkel, a cisztás fibrózissal és a mikrobaellenes szerekkel
szembeni rezisztenciával.

Először sikerült olyan parazita baktériumfajt azonosítani, amely aktívan
vadászik más baktériumokra. A kép illusztráció
Forrás: Rocky
Mountain Laboratories
Eddig is ismertünk egyetlen olyan baktériumtörzset, amely képes
megfertőzni más baktériumokat, de ez az úgynevezett Bdellovibrio,
szabadon élő sejt, amely aktívan vadászik a zsákmányára.
Az újonnan felfedezett organizmusnak viszont nagyon kevés génje van,
és teljesen a gazdaszervezettől, azaz más baktériumoktól függ az életben
maradása, írja a New Scientist.
Véletlen felfedezés
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A parazita – amely a jelek szerint még kártékonyabbá teszi a gazdáját az
emberek szempontjából – azért kerülte el a figyelmünket egészen
mostanáig, mert rendkívül nehéz laboratóriumban tenyészteni és
tanulmányozni.
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Először sikerült azonosítani
McLean csoportja azonban most kimutatta, hogy ez az RNS egy olyan
baktériumhoz tartozik, amely egy másik fajon (Actinomyces
odontolyticus) él. Amikor a kutatók mikroszkóp alatt megvizsgálták ezt
a fajt, észrevették, hogy a sejteket sokkal kisebb baktériumok borítják.
Ez az első olyan eddig felfedezett baktériumfaj, amely más baktérium
parazitája.
Eleinte az Actinomyces képes tolerálni a parazitákat, amelyek a külső
membránjához kapcsolódnak, és táplálékot szívnak el a
gazdaszervezettől.

Az új parazita baktériumfaj azért kerülte el eddig a kutatók figyelmét,
mivel laboratóriumi körülmények között nem tényészthető
Forrás: ©EURAC/Marion Lafogler
„Ezek ultrakicsi baktériumok, amelyek más baktériumok felszínén élnek”
– mondta Jeff McLean, a Washingtoni Egyetem Seattle-i Fogorvosi
Karának kutatója, az amerikai mikrobiológiai társaság bostoni éves
találkozóján.
McLean és munkatársai akkor fedezték fel a baktériumot, amikor az
emberi nyálban kerestek baktériumtörzseket.
A mintákból kitenyésztett összes faj DNS-ének elemzésekor egy
rejtélyes genetikaianyag-töredékre bukkantak. Ezt az RNS-darabot
korábban már más kutatók is felfedezték, de nem tudták meghatározni,
milyen organizmustól származhat.

A gazdabaktériumhoz kapcsolódó parazita baktériumok (kis gömbök)
Forrás: Jeffrey McLean
„Később elkezdi támadni és elpusztítani a gazdát” – mondta McLean. A
fertőzési folyamat vége felé lyukak jelennek meg a gazdasejt
membránján és kifolyik a tartalma.
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Tudományról egyszerűen
Nem tudja előállítani az aminosavait
A parazita baktériumnak csupán 700 génje van, és ez az első olyan
meghatározott baktériumtörzs, amely képtelen előállítani a saját
aminosavait (az élethez nélkülözhetetlen fehérjék építőköveit), e helyett
a gazdától nyert ellátásra támaszkodik. Érdekességként megemlítjük,
hogy a gazdabaktériumnak 2200 génje van.
Emberi betegségekben is szerepet játszik
Úgy tűnik, hogy a parazita baktérium az emberi betegségekben is
szerepet játszik. McLean elmondta, hogy nagy koncentrációban
megtalálták az új baktérium örökítő anyagát ínybetegségben és cisztás
fibrózisban szenvedő emberekben. Az Actinomycesbaktériumról tudott,
hogy szerepet játszik az ínybetegségekben, de rendszerint kordában
tartják őket a makrofágoknak nevezett fehérvérsejtek, amelyek
bekebelezik és elpusztítják ezeket.
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McLean elmondta, hogy bizonyíték van arra, miszerint a parazitákkal
fertőzött Actinomyces baktériumok képesek elkerülni ezeket a
makrofágokat és súlyosbítani az ínybetegséget. Ráadásul úgy tűnik, hogy
a fertőzött baktériumok ellenállóbbak az antibiotikumokkal szemben is.

Agyunkban élő matematikus
bizonyosság érzéséért

felel

a

ORIGO 2016.06.27.
Mindeddig úgy tartották, igen bonyolult elemző folyamat végén
alakul ki bennünk, hogy mennyire bízunk meg egyes döntéseinkben.
Hangya Balázs, az MTA KOKI kutatója és munkatársai legfrissebb
eredményei szerint azonban a nehezen megfogható érzés mögött
egyszerű matematikai alapok húzódnak meg.
A pszichológia korábban különféle elméletekkel próbálta magyarázni,
milyen mechanizmusok húzódhatnak meg bizonyosságunk kialakulása
mögött. Magyar kutatók legfrissebb eredményei szerint azonban úgy fest,
a kínzó bizonytalanság vagy éppen a túlzott bizonyosság igencsak
emberinek tekintett érzései mögött a matematikai statisztika szigorú
elvei működnek.
A kutatás

Az újonan felfedezett parazita baktérium szerepet játszik bizonyos
fogíny betegségek kialakulásában
Fotó: Szabó Gábor - Origo
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Hangya Balázs, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
kutatója és munkatársai arra kértek önként vállalkozókat, hogy ismétlődő
kattogásokat hallgassanak fülhallgatóval. A két fülbe meghatározott
valószínűség szerinti mértékben eltérő frekvenciájú kattogásokat
sugároztak. A kísérlet résztvevőinek meg kellett mondaniuk, hogy
eltérő-e a két frekvencia, és egy 5-ös skálán meghatározniuk, hogy
mennyire biztosak a döntésükben.

Tudományról egyszerűen

Amikor a kutatók összevetették az emberi bizonyosságértékeket a
kattogások ismert eloszlásából számolt matematikai konfidenciával, azt
látták, hogy az agyunk a matematikai statisztika szabályaiból következő
eredményeket adja. Ezek sok esetben egyáltalán nem egyeznek intuitív
fogalmainkkal. Így például rossz döntés esetén a feladat
egyszerűsödésével csökken a bizonyosságunk, ha pedig lehetetlen a
döntés, a bizonyosság nem alacsony – ahogy várnánk – hanem átlagos.
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alkalmazhattak arra, hogy a résztvevők agyában miként jelennek meg a
kérdések. A bizonyosság értékei azonban itt is a matematikai statisztika
által meghatározott, sok esetben nem intuitív viselkedést mutatták.
Megfogható az bizonyosság érzésének kialakulása
Az eredmény azért különösen izgalmas, mert a bizonyosság érzésének
kialakulására mindeddig sokkal kevésbé megfogható, metakognitív
modellek álltak csak rendelkezésre. Vagyis úgy vélték, hogy elménkben
zajlik valamilyen döntéshozatali folyamat, és agyunk utólag, különféle
egyéb szempontok figyelembe vételével gondolkodik el arról, hogy
mennyire is bízunk ebben a döntésben (ez a metakogníció). Hangya
Balázs és kutatótársainak eredménye ezzel szemben arra mutat rá, hogy
a bizonyosság érzésének forrása maga a döntéshozatali folyamat.
A teljes cikk elolvasható az mta.hu-n

Mostantól 30 napig vizet iszom

Forrás: Origo
Hangya Balázs és kutatótársai egy lépéssel tovább mentek, amikor arra
kérték egy másik vizsgálatuk alanyait, hogy tippeljék meg, két ország
közül melyik a népesebb, majd nyilatkozzanak róla, mennyire
bizonyosak döntésükben. A kísérlet vezetőinek ezúttal fogalma sem
lehetett arról, hogy milyen ismereteik vannak a résztvevőknek az egyes
országokról, ennek megfelelően semmiféle saját modellt nem

HEGYESHALMI RICHÁRD
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A rendszeres folyadékpótlás egészséges: jót tesz a bőrnek, fittebbnek
érezhetjük magunkat tőle, és kánikulában elkerülhetjük a
kiszáradást. Csak mindig legyen a közelünkben egy nyilvános vécé.
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Tudományról egyszerűen
Soha nem iszom eleget. A vonatkozó adatok szerint messzebb vagyok az
optimális folyadékbevitel egészségügyi határértékétől, mint Makó
Jeruzsálemtől. Előző életemben alighanem kétpúpú teve (Camelus
bactrianus) lehettem, de nincs mit tenni, ennyire ritkán vagyok szomjas.
De sosem fenyegetett a kiszáradás, vizelettartási problémáim sincsenek,
és az elmúlt években a fejfájással járó másnaposságok is elkerülnek.
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– írja Hamvas Béla A bor filozófiájában.



Ki lehet bírni úgy, hogy csak vizet iszunk?

Mégis úgy döntöttem, hogy pusztán kíváncsiságból, egy hasonló
emberkísérletet követve harminc napon át naponta megiszom egy gallon
vizet. Meg minden mást, amit még megkívánok.



Hogy miért pont 1 gallon?

Miért nem jó az SI mértékegység? Sokkal célszerűbb tízzel oszthatószorozható egész számokkal dolgozni. A fogyasztást is pontosabban
nyomon lehetne követni a mindenfelé használt ásványvizes palackokkal.
Az európai agy számára a gallon 3,78 literes űrtartalma idegen, taszító
mennyiségnek tűnik (ráadásul ez az amerikai szám, mert a brit gallon
4,54 liter). Pedig nem bonyolult a konverzió: kétszer másfél liter
palackozott víz, meg két vizespohárnyi ráadás, egy lendülettel felhajtva
– ez nagyjából egy gallon.
És hát kár lenne tagadni a hanyatló nyugat befolyását. Hiába könnyebb a
metrikus rendszerben számolni, aki egyszer vett kis üveges üdítőt
Amerikában, rögtön megérti, hogy mi értelme az egésznek. Ennek az
űrtartalma 20 uncia, majdnem 6 deciliter, vagyis picit több, mint az
európai félliteres, és pont annyi, amennyi egy tisztességes szomjoltáshoz
kell. Sokkal emberközelibb űrmérték, mint a liter meg a fél liter. A
gallonhoz is hasonló reményeket fűzök.
Sürgős feladatnak tartom, hogy négy egész két-három tizedes poharakat
készítsenek és azokat az egész Földön, főképpen a vendéglátó helyeken
rendszeresítsék. Ez körülbelül az az italmennyiség, amelyet az ember
legszomjasabb pillanataiban megiszik. Ez a mérték. [...] Szabja meg a
bor a pohár mértékét, ne pedig a pohár a borét. Ez követelésem lényege.
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Fotó: Europress / Getty
Nyilván, elvégre a börtönökben is a kenyér és a víz az alapélelmiszer,
ezeket korlátlan ideig lehet undorodás nélkül fogyasztani. Talán mert
nincs íze, ezért nem kötődik az ízmemóriához, így túltolni sem lehet.
(Egy cikk szerint Warren Buffett élelmiszer-ipari részvényvásárlásai
azért olyan sikeresek, mert csak olyan termékekbe fektet, amik nem
hatnak az ízmemóriára – például a Coca-Cola és a Heinz termékeibe.)
De, hogy kevésbé érezzem a kísérletet önfeláldozásnak, annyi
engedményt teszek, hogy nem tartóztatom meg magam semmilyen
más folyadéktól. Az alkoholtól, attól igen: számomra ez lesz a legkisebb
áldozat, és mivel az alkohol vízhajtó, igencsak torzítaná a végeredményt.

Tudományról egyszerűen
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De kávét, teát vagy gyümölcsleveket ezután is fogok inni. (A kávé is
vízhajtó, tudom, de annyi baj legyen: lesz mit hajtania.) Sőt, akár
szénsavas üdítőket vagy energiaitalt is, ha éppen azt kívánom. Bár ennyi
víz után szerintem nem fogom kívánni. Mert bármi mást csak akkor
fogok inni, ha az nem megy a vízkvóta rovására.



Nem lesz ez sok?

Dehogy, sőt, a dietetikusok szerint épp az a probléma, hogy se télen, se
nyáron nem iszunk eleget. A táplálkozástudomány ugyan távoli
hasonlóságot mutat a boszorkánysággal (kérdezzenek meg két szakértőt,
két tök különböző tanácsot fognak adni), és nagyjából annyira egzakt
tudomány, mint a pszichológia, de az tény, hogy a rendszeres vízpótlás
biztosítása nagyon fontos, főleg nyáron.
14 éves kor fölött 2-2,5 liter folyadékot ajánlott meginni. Egy másik
számítás szerint minden 10 kilogrammnyi testtömegre 0,4 liter vizet
érdemes fogyasztani. Az én 85 kilómmal számolva ez napi 3,4 liter vizet
jelent, vagyis csaknem az optimális folyadékmennyiséget tűztem ki célul.
Az az egy vizespohárnyi extra lesz a ráadás, de ennyi túlfogyasztást
nyilván kibír a szervezetem.
Viszont csak tiszta ásványvizet inni nem szeretnék. Életem egyetlen
vesegörcsét a túlzásba vitt ásványvízfogyasztás okozta, úgyhogy már
csak ezért is variálni fogok a különböző folyadéktípusokkal. Forrásvíz,
csapvíz, kávé, tea – ami csak belefér.

Fotó: Godong / Europress / Getty
Tehát nagyjából erre készülök. De mire számítok?



Fittebb, kipihentebb, energikusabb leszek.

Láttam már gyógyszerreklámot, ahol a fogyasztó olyan tüneteket
produkált két szem C vitamintól, hogy attól egy ecstasydíler szeme is
könnybe lábadt volna. Meg olyat is, ahol a tusfürdő használata spontán
orgazmust okozott a zuhanyozó nőknél. Ezeket is kétkedve fogadtam,
ahogy azt is, hogy napi 1 gallon víztől olyan energikus leszek, mint egy
gyógynövénykivonaton tartott Nagy Sándor (aka. Béres Alexandrosz),
de ha nem sírva kell elvergődnöm a kávéfőzőig reggelente, már megéri.
A beszámolók szerint a terápia után olyan jól fogom érezni magam, mint
még soha.
Vagy legalábbis úgy fogok kinézni.
Mivel azonban csaknem napi húsz liter Evian vizet iszom, és
rendszeresen látogatom a szoláriumot, egyetlen görbe éjszaka még nem
látszik meg az arcszínemen, sem az arcbőröm tónusán. Változatlanul jó
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Tudományról egyszerűen
színben vagyok. Három csepp Visine-től a szemem is kitisztul. Egy
csomag jégtől pedig ismét feszes a bőr. Mindent összevetve: szarul érzem
magam, de jól nézek ki.
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szomjúságérzet állítólag már a kiszáradás jele; elvileg nem szabadna
addig várnunk az ivással, amíg ez bekövetkezik.

– monologizál Patrick Bateman az Amerikai Psychóban.
Mondják, hogy a rendszeres vízivás a bőrre is fantasztikus hatással van.
A magamé miatt egyelőre nem aggódom, mert van annyira finom, hogy
a Louis Vuitton limitált szériás, túlárazott pénztárcákat készíthetne
belőle. Sőt, ha tovább finomodnak az arcvonásaim, olyan kisimult leszek,
mint egy Square Enix-karakter.



Megismerek egy csomó vadonatúj folyadéktípust.

Amikor felkészültem az emberkísérletre, még nem tudtam, mivel fogom
stimulálni az ízlelőbimbóimat, de aztán elképedve fedeztem föl, hogy a
palackozottvíz-ipar már jóval előttem jár. Gyümölcsízű vizek, szénsavas,
enyhe és mentes vizek, kis üveges keserűvizek, palackozott forrásvizek,
aromákkal és ízfokozókkal dúsított vizek. Előbb telik le a harminc napos
határidő, mint hogy minden márka minden termékébe beledughassam a
nyelvem.



Hiperventillálni fog az emésztésem.

A beszámolók alapján számítok rá, hogy többet fogok pisálni, mint a
territóriumuk határait jelölgető kan tigrisek. Persze, ahogy jön a kánikula,
valószínű, hogy a megivott víz nagy részét bőrön át fogom elpárologtatni,
de jobb, ha mindig lesz a közelemben egy nyilvános vécé, vagy készpénz,
amiből kifizethetem a közszeméremsértési bírságot.



Növekedni fog a szomjúságérzetem.

A hasonló emberkísérletek résztvevői mind beszámoltak hasonlóról.
Most, a terápia első napján ebből még semmit sem érzek. A
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Egy, az egész életét sivatagban töltött beduinnál nyilván magasabb a
szomjúság toleranciaküszöbe, mint egy légkondihoz és magas
páratartalomhoz szokott kaliforniai filmproducernél. Kulturálisan az
utóbbihoz, folyadékveszteség-tűrés terén az előbbihez állok közel.
Viszont amint a szervezetem megérzi a rendszeres vízivás jótékony
hatását, állítólag követelni fogja az utánpótlást, és nem győzöm majd
szárazra szívni a Vízműveket.
Hát, kíváncsian várom. Most megyek, bedobok egy pofa szénsavmentest.

Nobel-díjas tudósok hada került szembe a
Greenpeace-szel
MTI

2016.07.01. origo.hu

Több mint 100 Nobel-díjas tudós kérte a Greenpeace nemzetközi
környezetvédő szervezetet, hogy fejezze be a növények
génmódosítása elleni tiltakozást, mivel a tudomány egyetért abban,

Tudományról egyszerűen

hogy az eljárás biztonságos és a társadalom javát szolgálja - hangzott
el csütörtöki washingtoni sajtótájékoztatójukon.
A tudósok többek között felhívták a figyelmet a génmódosított
"aranyrizsre", melyet az A-vitamin hiányával kapcsolatos betegségek
megelőzésére használnak sok fejlődő országban. A természetesen növő
rizzsel ellentétben ugyanis az aranyrizs magjában béta-karotin
termelődik.
Ma már tudjuk erről a növényekről és az alkalmazott biotechnológiai
eljárásról, hogy biztonságos"- mondta Richard J. Roberts Nobel-díjas
angol biokémikus és molekuláris biológus, aki hozzátette, a Greenpeace
befolyással lehet más szervezetekre, melyek tiltakoznak a GMO ellen.
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természetben növő rizs területeit és megnehezíti, hogy a fejlődő
országokban élők elkerülhessék a génmódosított növényeket.Úgy vélik,
a világ élelmezési gondjait más eszközökkel kell megoldani.
"A valódi kérdés az, hogy miért tartanak az amerikai fővárosban
sajtótájékoztatót egy héttel azelőtt, hogy a GMO-címkézés vermonti
törvényéről szavazna a szenátus" - mondta Charlie Gray, a Greenpeace
egyik vezető kutatója. A Nobel-díjasok elmondták, hogy a tudomány az
ő oldalukon áll és arra szólították fel a környezetvédő szervezetet, hogy
vizsgálja meg újra, milyen eredmények alapján tiltakozik a GMO ellen.
"Azt nem értem, miért fogadják el a tudományt és a tudományos eljárást,
ha az a céljaikat szolgája, és miért helyezkednek szembe a tudományos
nézőponttal, ha az nem esik egybe az övékkel" - érvelt Randy
Schenkman Nobel-díjas orvos.

Minden tányérban
leggyűlöltebb cége

ott

van

a

világ

Forrás: AFP/Patrick Hertzog
A Greenpeace nem osztja a tudósok véleményét
A környezetvédő szervezet vezetői szerint az esemény egy
reklámkampány része. Szerintük az aranyrizs szennyezheti a

CSURGÓ DÉNES

2016-06-20

index.hu

43. oldal

Tudományról egyszerűen

VIII. évfolyam 7-8. szám

A Monsanto uralja a világpiacot az eladott génmódosított
vetőmagok és a cégek ellen szervezett tüntetések területén is, a cég
termékei pedig már most is majdnem minden falat ételben ott
vannak így vagy úgy. A Monsanto szimbóluma a génmódosított
növényeket és az ezekre szánt vegyszereket áruló piacnak, amit 6 cég
ural, és amik egymást bekebelezve lassan egy, az egész
élelmiszerpiacot lefedő cégóriássá olvadhatnak össze.
A Bayerről mindenkinek az aszpirin jut az eszébe, vagy valami más, ami
bevillan a legutóbbi gyógyszertári látogatásából. Az elmúlt hetekben
viszont a cég egészen más miatt került be a világsajtóba, ugyanis meg
akarja venni a világ legnagyobb, génmódosított vetőmagokat fejlesztő és
gyártó cégét, a Monsantót.
Ha ismerős önnek ez a név, az nem olyan nagy csoda. Erről a cégről
aligha túlzás azt állítani, hogy ez a világ leggyűlöltebb vállalata, aminek
gyakorlatilag rosszabb pr-ja van, mint a cyberpunk irodalom főgonosz
cégeinek együttvéve. Hogy mennyire utálják a világon ezt a céget? Azon
a héten, amikor a Bayer bejelentette, hogy több mint 40 milliárd dollárt
fizetne érte, világszerte 400 városban tüntettek egyszerre a cég ellen,
mert, ahogy az egyik mexikói tüntető fogalmazott,
a Monsanto azt akarja elérni, hogy a világon minden kukoricaszemben
benne legyenek a cég vegyszerei, hogy a Monsantótól kelljen engedélyt
kérni és fizetni minden egyes alkalommal, amikor valaki aratni akar.

Fotó: Win Mcnamee
Hogy tényleg ez-e a célja, az eléggé kérdéses, de az biztos, hogy a
Monsanto jelenleg a világ legnagyobb vetőmagokat értékesítő cége, ami
a világon eladott vetőmagok 28 százalékáért felel, 4 másik óriáscéggel,
köztük a Bayerrel együtt pedig a piac 61 százalékát fedik le.
A cég szimbólumává vált annak a folyamatnak, hogy a világ élelmiszertermelése egyre inkább pár multinacionális megacég kezében van,
amelyek keresztbe-kasul próbálják bekebelezni egymást, hogy aztán a
végén egy cég legyen benne minden falatban, amit lenyelünk. Jobb tehát,
ha megismerkedünk a Monsantóval és ezzel az iparággal
Ettem egy kis Monsantót
Aszpirintól a főgonoszságig
A Monsanto nem mindig foglalkozott vetőmagokkal, sőt, csak
viszonylag későn kezdett el belemászni az emberek tányérjába. A céget
1901-ben alapította egy John Francis Queeny nevű, korábban a
gyógyszeriparban dolgozó üzletember, aki feleségéről, Olga Mendez
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Monsantóról nevezte el cégét. A Monsanto, aminek a székhelye azóta is
a Missouri államban lévő St. Louisban van, hagyományos vegyipari
nagyvállalatként indult, az első nagy biznisze például az volt, hogy
édesítőszert gyártott a Coca-Cola számára. Később gyártott aszpirint,
különböző műanyagokat és a DDT nevű rovarirtó szert is, később pedig
a PBC nevű vegyszer gyártásában találta meg a számítását. A PCB-t ipari
hűtőanyagként és az Agent Orange nevű gyomirtó részeként használták,
amit az amerikai hadsereg arra használt, hogy millió literszám a vietnami
dzsungelre öntve megtalálja az ellenséget.
A Monsanto már ekkor is dolgozott gonosz vállalat imázsán, például
évekig nem volt hajlandó elismerni, hogy az Agent Orange-tól lehettek
rákosak azok a vietnami katonák, akik kaptak egy kicsit a szerből, 1992ben pedig kiderült, hogy a Monsanto PCB-gyára egy egész várost
mérgezett évtizedekig a szerrel Alabama államban, amiről a cég tudott,
de nem tett ellene semmit.
A génmódosított vetőmagok és a gyomirtók mellett a Monsanto másik
nagy agrárterméke az a növekedési hormon, amitől a tehenek több tejet
adnak. Ez a hormon viszont tudományos vizsgálatok szerint egy sor
rendellenességet okoznak a teheneknél, az immunrendszer gyengülésétől
és a tőgyek folyamatos gyulladásán át a terméketlenségig. Az
embereknél pedig nem kizárt, hogy akár rákos betegségek
kialakulásához vezetnek ezek a hormonok.
A Monsantóról valószínűleg több fura, összeesküvés-gyanús
blogbejegyzést és béna alámondásos Youtube-videót lehet találni, mint
Soros Györgyről, így elég nehéz szűrni róla az információt, de két dolgot
mindenképpen tudni lehet és kell erről a vállalatról:
1.

A Monsanto fejlesztette ki és árulja a világ legnépszerűbb
gyomirtó szerét, a Roundup fantázianevű glifozátot, amiből 4
milliárd dollárnyit adtak el tavaly világszerte.
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2.

Ez a cég adja el a világon a legtöbb vetőmagot, lefedve a
világpiac negyedét leginkább olyan vetőmagokkal, amik a
génmódosításnak köszönhetően immúnisak az előbb említett
Roundup gyomirtóra.

A cég nagyjából 40 milliárd dollárt ér, és tényleg szinte az egész világon
ott van, így Magyarországon is. Persze itthon nem árulhatják a
génmódosított vetőmagjaikat, pedig van belőle nekik sokféle. A
Monsanto árul Roundup-biztos szóját, kukoricát és repcét, bogárölő
mérget termelő gyapotot és kukoricát, vírusbiztos tököt, és még pár olyan
vetőmagot is, ami jobban bírja a szárazságot, mint a nem génmódosított
társai.
És bár ez utóbbiak kétségkívül a génmódosítás kevésbé
megkérdőjelezhető és jobban marketingelhető oldalát jelentik, a
Monsanto fő terméke még mindig a saját vegyszerére való immunitás,
ezt szinte mindegyik termékébe beülteti, a fent említett más hatások
mellé.
Messze a legtöbb pénzt a kukoricán és a szóján keresi, ezek eladásából
tavaly közel 6 és 2,3 milliárd dollár bevétele volt a cégnek. Ezek a
növények tökéletes pénzcsinálók, mert hatalmas rájuk az igény:



a kukorica például a keményítő és az abból készült szirup
miatt rengeteg feldolgozott ételben van a kólától a ketchupon
át mindenféléig.



A szója pedig - amellett, hogy szintén csomó mindenbe
beleteszik a rágóktól a szószokon át kozmetikumokig - az
emberiség egyre növekvő húsfogyasztását táplálja, ebből
készül ugyanis nagyon sok takarmány.

Az Egyesült Államokban már a megtermelt kukorica 92, a szójának
pedig 94 százaléka génmódosított - aminek nagy részét a Monsanto adta
el -, ami bekerül a feldolgozott élelmiszerek 70-75 százalékába.

45. oldal

Tudományról egyszerűen
Világszerte amúgy 2014-ben 28 országban 181,5 millió hektáron
vetettek a gazdák GM növényeket.
Amellett pedig, hogy a vetőmagokból rengeteg pénzt keres, még a
növényvédő, pontosabban nem kívánt növény- és rovarölő szerek
eladásából is szép bevétele van. A Monsanto éves jelentésében „agrártermelékenység” nevű üzletágnak nevezett szegmens 4,5 milliárd dollárt
hozott tavaly.
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leszőnyegbombázni a glifozáttal, ami mindent kinyír, csak a GMO
növényt nem. Ez elvileg a környezetnek is jobb, mert így kevesebb
vegyszert kell kiszórni, ráadásul a glifozáttal sokkal mérgezőbb
vegyszereket lehet így kiváltani. (Hogy mégis miért vezetett ez oda, hogy
jóval több vegyszert permeteznek a földekre, mint korábban, arról a
keretes részben olvashat).

A cég, ami levédette az ételt
A Monsanto és hasonló agrokémiai/vetőmagfejlesztő és árusító cégek
üzleti modellje első ránézésre bombabiztos, és ez két zseniális dolognak
köszönhető:



az árukapcsolásnak



és a szellemi tulajdonjogoknak.

Az egyik ráadásul erősíti másikat, a vállalat szempontjából ideális
esetben addig, amíg minden kukoricaföldön Monsanto-növények
lengedeznek a szélben. Az ipari mezőgazdaságban mindenki arra hajt,
hogy a lehető legnagyobb hasznot hozza ki a terményeiből, vagyis minél
nagyobb legyen a termény hozama. A Monsanto pedig azt ígéri a
termelőknek, hogy azzal, hogy a már amúgy is baromi népszerű
gyomirtójához alakította génmódosítással a kukoricát vagy a szóját,
azoknak még nagyobb lesz a hozama, ha lelocsolják Rounduppal, mint a
normál növényeknek.
Ha pedig a hozama nem is biztos, hogy nagyobb lesz az ilyen
ültetvényeknek, a gazdák elvben sok pénzt és energiát spórolhatnak így,
mert ahelyett, hogy többféle gyomirtót kellene használni a különböző
gyomokra, ki kellene szántani a vagy kézzel kellene kikapálni a gazt a
kukoricaföldön, vagy azon kellene izgulni, hogy a gyomirtásba a
kukorica egy része is belepusztul, elég az egész földet
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Fotó: Bernard Menigault
Szupergazok és más mellékhatások
A Monsanto génmódosított növényeinek az elterjedése egy ideig jó
beruházásnak tűnt a gazdáknak abban a 28 országokban, ahol ilyet
egyáltalán lehet növeszteni, egy idő után viszont érdekes mellékhatások
ütötték fel a fejüket. Egyrészt bár az 1996-os első GM-vetés után pár évig
kicsit csökkent a vegyszerek használata (ahogy azt a Monsanto ígérte),
2011-re mégis 11 százalékkal több vegyszert locsoltak a gazdák a
földjeikre, mint korábban. A növekedést részben az is magyarázza, hogy
a természetes szelekciónak hála kialakultak olyan gyomok, amik
immúnisak a Monsanto csodaszerére, ezért a termelők először elkezdtek

Tudományról egyszerűen

több Roundupot önteni a növényekre, majd más szerekkel is
próbálkoztak, hátha az legyűri ezeket a "szupergazokat".
A Roundupról, vagyis a glifozátról pedig egyre több dolog derül ki,
aminek a Monsanto annyira nem örül. A cég azzal hirdette a szert évekig,
hogy az lebomlik a környezetben, viszont a francia legfelső bíróság
2009-es döntése szerint nem igaz, és meg is büntette a céget hamis
reklámozás miatt. Ráadásul az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO
tavalyi jelentése azt írja, hogy kutatások szerint nem kizárt, hogy a szer
rákkeltő hatású.
Ezzel a Monsanto megoldotta, hogy ha az ember megveszi az egyik
terméket (a magot vagy a vegyszert) a cégtől, akkor muszáj a másikat is
megvennie, így a vállalat két terméket ad el egyszerre.
Ráadásul, mivel a Monsanto a génmódosított növényt és az azt létrehozó
technológiát is levédeti, ezért onnantól maga a fajta és a módosított gén
a cégé, amivel azt csinál, amit akar. A Monsanto pedig, mint minden cég,
azt akarja, hogy sok pénzt keressen, a szellemi tulajdonjoggal pedig ki
lehet játszani olyan profitcsökkentő folyamatokat, mint hogy a növények
szaporodnak, a magjaikból pedig új növényeket lehet ültetni. A szellemi
tulajdonjogra hivatkozva ugyanis
a Monsanto megtiltja a termelőknek, hogy eltegyék és újra elültessék a
levédetett magjait, így azt minden vetés előtt újra meg kell venni a cégtől.
A Monsanto persze ezzel nem csinál a piacgazdaságtól nagyon idegen
dolgot. Nagyjából úgy kezeli mondjuk a génmódosított szóját, mint az
Apple az Iphone-t vagy a Warner Brothers valamelyik filmjét. Azzal,
hogy egy gazda eltesz egy olyan vetőmagot, amelyik kinőtt a
Monsantótól megvett vetőmagból kinőtt növényből, azzal a termelő egy
másolatot készít a Monsanto tulajdonából, vagyis gyakorlatilag
kalózkodik, főleg ha azt el is teszi vagy eladja másnak vetőmagként.
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Ebben a logikában tehát maga a folyamat, hogy a növény szaporodik, a
gazdálkodó pedig begyűjti azt a magot, olyan bűncselekmény, mint
kamu iPhone-okat összerakni vagy másolt DVD-ket árulni a pult alól.
Amivel csak az a baj, hogy míg az iPhone és a másolt kazi vagy
torrentezett film egy viszonylag új dolog, addig az emberek azóta tesznek
el vetőmagokat, amióta rájöttek, hogyan lehet rábírni a megehető
növényeket, hogy kinőjenek a földből, vagyis több tízezer éve. Igaz,
ahogy a 20. században egyre inkább iparosodott a mezőgazdaság, úgy a
gazdák egyre kevésbé hagyatkoztak csak a saját elvetett vetőmagjaikra
és egyre inkább újat vettek minden évben, de vetőmagokat levédetni csak
az 1980-as évek óta lehet.
A Monsanto viszont – a többi nagy versenytársához hasonlóan – erről
egy nyilatkozatot is aláírat a termelőkkel, azt pedig magánnyomozók
kisebb hadseregével figyeltetik, hogy a gazdák betartják-e a
megállapodást. Ezek az ügynökök megfigyelik a termelőket, sokszor
valamelyik állami szerv ellenőrének adják ki magukat vagy nem létező
állami hivatalok engedélyeit hazudják maguknak, hogy bejussanak a
farmokra és ellenőrizhessék a termést, kérdezősködnek a szomszédok
között.
Akinél pedig azt gyanítják, hogy sunyin vetőmagokat raktároz vagy
engedély nélkül Monsanto-magokat ültet, azt megfenyegetik, hogy a
Monsanto kipereli alóluk a földjüket, ha ezt nem hagyják abba nagyon
gyorsan. Több száz esetben perre is mentek már a termelőkkel, egy 2013as jelentés szerint 2005 és 2013 között a vállalat 23,5 millió dollárt perelt
ki így a termelőkből, a peren kívüli egyezségekkel pedig valószínűleg
még több százmillió dollárt szedett be a cég.
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Tudományról egyszerűen
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szervezetek szerint viszont problémás, hogy az élelmiszereket és
vetőmagokat úgy kezeli a szellemi tulajdonjog, mint más technológiai
innovációkat és termékeket.
Persze semmi sem tart örökké, a Monsanto szabadalmai is lejárnak
egyszer, 2015 óta például már bárki ültethet meg raktározhat a cég első
génmódosított szójafajtájából. Mire viszont ez a termék kicsúszott a
Monsanto kezei közül (amit azért még mindig a cég gyomirtójával kell
locsolni), addigra már rég kifejlesztett egy új verziót, aminek valamivel
nagyobb a hozama, mint a régi, most már generikusan gyártható
szójamagnak, ami a 2020-as évekig le van védve.

Fotó: Romain Perrocheau
Mivel a Monsanto szabadalma magára a vetőmagra és a technológiára
vonatkozik, vagyis maga a mag és a módosított gén a cég szellemi
tulajdona, ezért a Monsanto akkor is perel, ha valaki nem közvetlenül
tőle, vagy a tulajdonában lévő valamelyik vetőmag-kereskedő cégtől
vásárolta meg a magot. Ezzel kapcsolatban maga az amerikai legfelsőbb
bíróság döntött egy indianai szójatermesztő és a Monsanto perében. A
gazdálkodó egy közvetítő cégtől vette a szójamagokat, amikre így
véleménye szerint nem vonatkozott a Monsanto megállapodása. De
vonatkozott, állapította meg a legfelsőbb bíróság.
Sőt, a vállalat több beszámoló szerint azért is perelt már be gazdákat,
mert azoknak a szomszéd földről GM magokat fújt a földjére a szél, így
az tudta nélkül Monsanto termékeket nevelgetett, bár ezt a cég
vehemensen tagadja.
A Monsanto szempontjából persze érthető, hogy védeni akarja a
termékeit, a cég állítása szerint ugyanis napi 2 millió dollárba kerül a
GM-növények fejlesztése, valahogyan garantálnia kell, hogy megtérül a
befektetése. Környezetvédők és a kistermelőket képviselő civil
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Így a gazdák most már hiába ültethetnék újra a Monsanto magjait, nem
fogják, csak ha szépen lassan tönkre szeretnének menni, ehelyett inkább
vesznek majd az új védett magokból.
Sok kicsiből kevés nagy
Az, hogy a vetőmagok piacát eluralta a Monsanto és még 5 másik cég,
egy egészen új jelenség. Ez a piac 20-30 évvel ez előtt még teljesen
máshogy nézett ki. Az amerikai vetőmagpiac amolyan bukolikus
kapitalista utópiaként működött, amelyben több ezer kis családi
cég nemesítgette a kukoricát, búzát, ilyesmit, és árulták a környékbeli
farmereknek.
Amelyik cég nem nemesített maga vetőmagokat, azok árulhatták az
egyetemeken kikísérletezett magokat, amiket aztán bárki
felhasználhatott, mivel ekkor még nem lehetett vetőmagokat és
hasonlókat levédetni. Persze volt egyfajta természetes növekedés a
piacon, ahogy a kis cégek felvásárolgatták egymást vagy összeálltak
szövetkezetekké vagy nagyobb cégekké – sőt, egész nagy, több
százmillió dolláros cégek is kialakultak, mint a Seminis –, de ezek még
szigorúan csak vetőmag-nemesítő és kereskedő cégek voltak.

Tudományról egyszerűen

A Monsanto és pár másik cég, mint az amerikai Dow és Dupont, a német
Bayer és BASF, valamint a svájci Syngenta a 80-as évek elején elkezdett
a növények génmódosításával kísérletezni, 1987-ben pedig már a
földeken kísérletezett a saját vegyszereire immúnis növényeivel. Amikor
aztán a 90-es években piacra kerültek ezek a génmódosított vetőmagok,
gyorsan népszerűek kezdtek lenni a gazdák között, az addig a
vegyiparban utazó cégek pedig elkezdték bevásárolni magukat a
vetőmag-piacra, sorban vásárolva föl a kisebb vetőmag-cégeket.
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statikusan itt látható. Ma ez a hat cég, a Nagy Hatos fedi le a globális
vetőmagpiac 63 és a globális agrokémiai szektor 75 százalékát.
Ezek a cégek uralják a világ vetőmag- és növényvédőszer-piacátpiaci
részesedés 2013-ban, forrás: ETC

A Monsanto 1996 és 2008 között 50 vetőmagcéget vásárolt fel, a másik
5 vegyipari óriás pedig kicsivel lemaradva, de követte a példát. Hogy
hogyan alakult a világ vetőmagpiaca ebben a 12 évben, azt nagyon
látványosan mutatja meg ez az animáció, amin látszik, hogy a vegyipari
cégeket jelképező nagy piros pöttyök hogyan vonzzák maguk köré a
vetőmagcégeket jelző kis kék pöttyöket.

Nemsokára pedig lehet, hogy már csak négy vagy három szereplő lesz
ezen a piacon, a Nagy Hatost vezetők agytevékenységének ugyanis egy
jelentős hányadát viszi el az, hogy kitalálják, hogyan vásárolják fel
egymást. A világ agrokémia piacának elmúlt pár éve ezért nagyjából úgy
néz ki, mint egy fordulatos szappanopera:



Tavaly a Monsanto kopogtatott a Syngentánál, hogy 46,5
milliárd dollárért felvásárolná a céget.



Erre a hírre a BASF is a Syngentához sietett egy
ellenajánlattal.

A legnagyobb piros pötty a Monsanto, utána méretben jön a Dupont, a
Syngenta, a Bayer, a Dow, a legkisebb pedig a BASF. Ugyanez
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Tudományról egyszerűen


A Syngenta viszont mindenkit kikosarazott, hogy aztán
elfogadja egy új szereplő, a kínai állami támogatásból
feldagasztott ChemChina 43 milliárdos ajánlatát.



Mindeközben a Dow és a DuPont összeállt a többiek ellen, és
megállapodtak, hogy közös cégben egyesítik a vetőmag és
agrokémiai egységeiket.



Legutóbb pedig a Bayer tett 65 milliárdos ajánlatot a
Monsantónak, ami elemzők szerint óriási hitelbe verte volna
a német céget, de az amerikaiaknak így is kevés volt a pénz,
bár a Bayer még nem tett le az üzletről.

Ezek persze akkora felvásárlások és egyesülések, hogy nemcsak attól
függ, hogy megvalósulnak-e, hogy a cégek tulajdonosai meg tudnak-e
állapodni, a világ versenyjogi hatóságainak is bele kell egyeznie az
üzletekbe. A Dow-Dupont és a Syngenta-Chemchina üzlet is egyelőre a
hatóságok jóváhagyására vár, de mindkét esetben bizakodók a cégek
vezetői, hogy össze fog jönni az óriásbiznisz.
Erős a nyomás egymás felzabálására
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Fotó: Joel Saget
Addig egyen, amíg van mit
Rekordolcsó idén az élelmiszer, de minden jel szerint ez változni fog. Mi
egész jól állunk, de nagyon sokan nagy bajba kerülhetnek, és jöhet a
mostaninál is nagyobb népvándorlás. Tovább
Egyrészt az elmúlt években egyre csak estek az élelmiszerárak, ha pedig
a gazdák kevesebbért tudják eladni az árut, akkor kevesebb új vetőmagot,
rovarirtót, műtrágyát és traktort tudnak venni. A Monsanto bevétele
például 5 százalékkal esett, amiért a szója és a kukorica ára folyamatosan
csökken. Ezen kívül ezek a cégek már leginkább azzal tudnak
versenyezni egymással, ha egyre nagyobb falatot harapnak le a piacból,
azt pedig úgy lehet, ha egyesülnek a vetélytársakkal.
Máshol nagy verseny már nincs a cégek között, egyrészt mert mindegyik
szereplőnek megvan a maga erőssége, egyik a vetőmageladásban jó, a
másik a rovarirtókban, a harmadik a gyomirtókban, és így tovább.

50. oldal

Tudományról egyszerűen
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Ráadásul a Nagy Hatos között már annyi közös projekt, szabadalomhasználati és technológiai tranfszfer-megállapodás, közös fejlesztés és
hasonló együttműködés van, hogy az iparágat kritikusan figyelő ETC
Group nevű civil szervezet szerint

és a gyomirtók piaca együttesen. A mezőgazdasági géppiac felét három
cég fedi le, a műtrágyapiacon pedig 10 nagy cég amolyan kis kartelleket
alakított ki a műtrágyák alapanyagai körül: egyikük a káliumkitermelést
ellenőrzi, másikuk a nitrogénpiac felett őrködik, és így tovább.

a hat cég gyakorlatilag már egy nagy monopóliumot alkot.

Hol van a legtöbb pénz a mezőgazdaságban?agráripari inputok piacának
mérete 2013-ban, forrás ETC Group

Ez a szervezet szerint inkább hoz rosszat, mint jót, mert a gazdáknak
egyre kevesebb lehetőségük lesz megválasztani, hogy milyen vetőmagot
vetnek, és azt mivel kezelik, így egyre inkább ki lesznek szolgáltatva az
óriáscégeknek. Ahogy egyre kevesebb szereplő van a piacon, úgy megy
fel például a vetőmagok ára. Az EU-ban 2000 és 2008 között 30
százalékkal drágultak a vetőmagok, miközben az élelmiszerek ára
messze nem nőtt ekkorát.
Ráadásul az, hogy ez a pár cég uralja a piacot, az innovációnak sem segít,
mert a génmódosított élelmiszerekkel kapcsolatos kutatási energiákat és
forrásokat a minél nagyobb profitot hozó és a vegyszerekkel
összeköthető termékek kifejlesztése és a lejáró szabadalmak kis
változtatgatása felé tereli az olyan kutatásokkal szemben, amik az éhezés
vagy a klímaváltozás hatásait akarnák csökkenteni, de nem feltétlenül
hoznak nagyobb profitot.
A University of California tudósai például kifejlesztettek egy
génmódosított rizsfajtát, ami immunis az ázsiai rizstermést rendszeresen
megtizedelő egyik bakteriális betegségre. A termék iránt eleinte a
Monsanto és a Pioneer is érdeklődött (utóbbit azóta már felvásárolt a
DuPont), de végül nem vásárolták meg a termék szabadalmát, így a rizs,
ami milliókat etethetne a világon, nem került ki a piacra.
Készül már a céggodzilla
A konszolidáció pedig nemcsak a vetőmagok és a vegyszerek piacán
zajlik: ugyanez megy a műtrágya és agrárgépek piacán, amik egyenként
is úgy másfélszer akkora pénzt mozgatnak a világon, mint a vetőmagok

Ha ez nem lenne elég, az egész mezőgazdaság egyre inkább az integráció
felé halad, vagyis hogy ez a pár cég minél inkább dolgozzon össze. A
legújabb őrület a "precíziós mezőgazdaság", ami a mezőgazdaság Big
Data forradalma. Ez azt jelenti, hogy a cégek igyekeznek kidolgozni
olyan rendszereket, amik begyűjtenek minden szükséges adatot a
hőmérséklettől a talaj állapotán át addig, hogy milyen kártevők vannak
az adott területen, és amiken keresztül minden mezőgazdasági inputot
irányítani lehet.
Vagyis a jövőben műholdakról irányított robot traktorok fogják szórni a
műtrágyát meg a rovarirtót kismillió adat alapján.
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Ehhez már meg is indult a mozgolódás, a Monsanto például már
felvásárolt több olyan céget, ami ilyen adatok begyűjtésével és
elemzésével foglalkozik, az olyan gépgyártó óriások, mint a John Deere
vagy az AGCO pedig sorra kötik az együttműködési szerződéseket az
agrokémiai és egyéb agrárcégekkel is.

„koleszterinhipotézist”, mely szerint a magas LDL-koleszterinszintű
emberek halálozási kockázata nagyobb, és ezért sztatin gyógyszereket
kell szedniük, hogy csökkentsék a koleszterinszintjüket.

Ez a folyamat pedig könnyen vezethet az együttműködés után az
összeolvadás felé is, hiszen ez a fajta precíziós mezőgazdaság annyi
különböző technológiai és piaci folyamatnak van kitéve, amit sokkal
jobban lehetne menedzselni egy cégen belül, és így azt is jobban el
lehetne dönteni, hogy ebben a borzasztó bonyolult és összefüggő
rendszerben pontosan mit és merre kellene fejleszteni.

A British Medical Journal online kiadásában e hónapban megjelenő
elemzés első a témával kapcsolatos áttekintés, amely a korábbi
tanulmányokból vett nagy csoport adatait használja.

Az ETC szerint a felvásárlók leginkább a gépgyártók lehetnek, így nem
kizárt, hogy pár év múlva már a világ mezőgazdaságát, a vetőmagoktól
a rálocsolt szereken a traktorokig és az azokat irányító szoftvereik a John
Deere, a CNH és az AGCO, vagyis három cég fogja uralni. vagy kettő.
Vagy egy. Aki pedig az ételt uralja, az már majdnem a világ ura.

Újra kell értékelni a sztatinok használatát

Már évtizedek óta tudjuk, hogy a magas összkoleszterinszint a kor
előrehaladtával a szív- és érrendszeri betegségek egyre csekélyebb
kockázatává válik”– mondta Diamond. „Ebben az elemzésben az
úgynevezett rossz koleszterinre összpontosítottunk, amelyet azzal
vádolnak, hogy hozzájárul a szívbetegséghez.”

Nincs összefüggés a „rossz koleszterin” és a
halálozás között
ORIGO 2016.06.28.
Egy amerikai professzor és egy nemzetközi munkacsoport 68000
idősebb ember adatainak áttekintése után azt találták, hogy a
magasabb „rossz” koleszterinszintű idősebbek ugyanannyi, sőt
sokszor hosszabb ideig élnek, mint az alacsonyabb koleszterinszintű
társaik. Ez újra megkérdőjelezi a sztatinok alkalmazásának
szükségességét a koleszterinszint csökkentésére.
David Diamond, a Dél-Floridai Egyetem professzora egy nemzetközi
kutatócsoporttal közösen 68000, régebbi tanulmányokban résztvevő 60
éven felüli ember adatait elemezte. Az eredmények megkérdőjelezik a
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Wrinkled hands on the old man Forrás: SCANPIX/Johan Strindberg
A szerzők szerint minden általuk feldolgozott tanulmányból vagy
hiányzott az összefüggés, vagy fordított kapcsolat állt fenn az LDL-C
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szintje és a kardiovaszkuláris halálozás között. Ezt követően a csoport
arra hívta fel a figyelmet, hogy újra kell értékelni az LDL-C csökkentését
célzó gyógyszerek (amilyenek a sztatinok) használatát a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzésében.

Más tanulmányok azt sugallták, hogy a magas LDL-C védhet néhány
gyakran végzetes betegség ellen, amilyen a rák és a fertőző betegségek,
és az alacsony LDL-C-szint növeli a fogékonyságot ezekre a
betegségekre.

Védő hatású a magas LDL-C

Idősebbeknek feleslegesek a sztatinok?

„Azt tapasztaltuk, hogy több tanulmány nemcsak nem talált kapcsolatot
az alacsony LDL-C-szint és a halálozás csökkenése között, hanem a
tanulmányokban részt vevő legtöbb embernél fordított kapcsolatot vett
észre, azaza magasabb LDL-C-szintű idősebbek gyakran hosszabb ideig
éltek”– mondta Diamond.

„Eredményeink számos fontos kérdést vetnek fel a jövőre vonatkozóan”
– mondta a tanulmány vezetője és a cikk társszerzője, Uffe Ravnskov.
„Egyik ilyen, hogy az összkoleszterinszint miért tényező a fiatal és
középkorú emberek szív- és érrendszeri betegségének kockázatában, és
miért nem az idősebbeknél. Miért él hosszabb ideig sok olyan idősebb
ember, akinek magasabb az LDL-C-szintje, mint azok, akiké
alacsonyabb?”

Diamond arra is rámutatott, hogy a kutatás szerint a magas
koleszterinszint védő hatású lehet egyes idősebb embereknél gyakori
betegségek ellen. Például a magas koleszterinszint a neurológiai
betegségek – amilyen a Parkinson- és az Alzheimer-kór – alacsonyabb
előfordulási gyakoriságával társul.

Mivel a 60 évesnél idősebb emberek magas LDL-C-szinttel élnek a
legtovább, akkor miért kellene ezt gyógyszeresen csökkenteni”– tette fel
a kérdést, Diamond is.

Egyen zsírt, hogy fogyjon

DZINDZISZ MAGDALENA

2016.06.24. index.hu

Forrás: AFP / BSIP / Fernando Da Cunha
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Az elmúlt évtizedekben mindenről bebizonyították, hogy egészséges,
és ennek ellenkezőjét is. Teljes a zavar a diéták körül, évente adnak
ki olyan ajánlásokat a szakhatóságok, amelyek fenekestül forgatják
fel az étkezési szokásokat. Most épp a több zsír mellett
kampányolnak.
Nagy vihart kavart a brit egészségügyi szervezetek legutóbbi ajánlása,
amely szerint nem kell félni a zsíroktól, a zsírszegény diéta egyáltalán
nem véd meg az elhízástól. Sőt, több kárt okoznak a zsírszegény ételek,
mint amennyi hasznot hoznak. Az elhízás elleni szervezetek
felelőtlenségnek tartják ezt a kijelentést, pedig már évek óta pedzegetik
a szakhatóságok, hogy a zsíros ételek egyáltalán nem ördögtől valók.
A zsírevés nem tesz zsírossá
Egy évvel ezelőtt hasonló folyamat játszódott le az Egyesült Államokban,
az egészségügyi szakintézmények a koleszterinnel kapcsolatos
figyelmeztetéseken enyhítettek, mert úgy találták, egyszerűen nincs
megfelelő tudományos háttere annak, hogy a koleszterinszintet
mindenáron csökkenteni kell. Számos tanulmányra hivatkoznak,
amelyek nem a zsíros ételeket, koleszterint, hanem a szénhidrátokat
teszik felelőssé az elhízásokért.
És hogy végleg a feje tetejére álljon minden, amit tudni véltünk az
egészséges étrendről, nemrég azt is kimutatták, hogy a „reggelizz, mint
egy király” tanács is megkérdőjelezhető, legalábbis nem támasztják alá
tudományos kutatások. Ráadásul a reggeli fontosságát kiemelő kutatások
nagy részét olyan cégek finanszírozták, amelyek reggeli müzliket,
pelyheket gyártanak. És ez bizony nem független.
Mindig is voltak népszerű étrendek
Mielőtt teljesen összedőlne bennünk minden, amit az étkezésről tudtunk
vagy tudni véltünk, nézzük át, hogyan alakult a helyes táplálkozásról
alkotott kép az évtizedek, sőt évszázadok alatt. Mert a diéta és az étrend
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nem az elmúlt néhány év találmánya, már a 19. század elején is voltak
divatos irányzatok.
Az első ilyen ismert étrend Lord Byron költő nevéhez köthető, aki ecetés vízdiétát tartott az 1820-as években. Egy évszázaddal később a nikotin
jótékony étvágycsökkentő hatását hirdették egyes cigarettagyártók.
Persze akkoriban még messze jártunk attól, hogy károsnak tartsák a
dohányzást.
A híres grépfrútdiéta az 1930-as években született, és évtizedekig
tartotta magát. A hollywoodi diétának is nevezett étrend egyszerű volt:
minden étkezés előtt meg kellett enni egy grapefruitot, ez biztosította
volna a mágikus súlycsökkenést a fogyni vágyóknak. A diéta arca amúgy
Marilyn Monroe volt. Az ötvenes években fedezték fel a káposzta,
pontosabban a káposztaleves jótékony hatását, napi egy káposztalevessel
heti 4-8 kilogrammos súlyvesztést ígértek. Az más kérdés, hogy ekkora
súlycsökkenés nemigen egészséges.

A huszadik század második felében volt néhány egészen ijesztően
hangzó diéta is. Maria Callas énekesnőt hozták hírbe a féregdiétával,
állítólag mindenféle élősködőkkel teletöltött pirulákat nyelt le – később
ezt városi legendának nyilvánították. Az azonban tény, hogy ilyen
kiegészítő bogyók többször is divatba jöttek az évek alatt, amelyekben
zöldtea-koncentrátumtól kezdve mindenféle keletiesen hangzó
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csodaszert rejtettek. Nem meglepő módon legtöbbjükről előbb-utóbb
kiderült, hogy nemcsak hogy nem hasznos, de egyenesen káros az
egészségre. Néhány összetevőt be is tiltottak az évek alatt, mások
internetes horrortörténetekben bukkannak elő.
A hetvenes években aztán a sok alvásra esküdtek, állítólag sokan
altatókkal tömték magukat tele, hogy aztán soványabban ébredjenek. A
hetvenes évek végén a shake-diéta volt népszerű, amikor reggelire és
ebédre is valamilyen shake-et kellett inni, majd a könnyű vacsora
biztosította volna a fogyást. A folyadék diéta többször is visszatér ezután,
például Oprah is ezt népszerűsítette show-jában a nyolcvanas évek végén.
Érdekes módon viszonylag későn jöttek rá, hogy a rendszeres mozgás is
segíthet egészségesen tartani a testet. Jane Fondának volt ebben nagy
szerepe az aerobikkönyvével és videóival. Nem sokkal később jött
a Jazzercize nevű mozgalom, amely a nyolcvanas évek elején egész
Amerikát meghódította, ennek lényege, hogy hatvan perces tánccal
mozgassák át az egész testet, Judi Sheppard profi táncos nevéhez köthető
a mozgalom. Azóta elárasztanak minket a mozgásra ösztönző videók
megszámlálhatatlan irányzata.
Minden igaz és az ellenkezője is
Igen nagy hatású volt Marilyn Diamond 1985-ös Fit fo Life című könyve,
amely azt állította, hogy nem szabad egy étkezésen belül szénhidrátot és
fehérjét enni. Több millió példányt adtak el belőle. Néhány évtized
múlva már pont az ellenkezőjében hisznek az emberek, egyenesen
egészségesnek tartják, hogy egy étkezésben minden fontosabb
élelmiszercsoport képviselje magát. A kilencvenes években terjedt el
először a celebek körében az úgynevezett zónadiéta, amely szerint
minden étkezésben meghatározott mennyiségű szénhidrátnak, zsírnak és
fehérjének kell lennie, és naponta ötször kell enni.

Fotó: Science Society Picture Library / Europress / Getty
A másik nagy hatású diéta az elmúlt évekből Robert Attkins nevéhez
fűződik, több könyvet is megjelentetett a témában, az elsőt még 1972ben, de maga a diéta a kilencvenes években vált népszerűvé. Az Attkinsdiéta lényege dióhéjban, hogy minimális szénhidrátot szabad csak enni
(beleértve a zöldségeket és gyümölcsöket is), fehérjét viszont annál
többet. Máig vitatott a hatása, mert bár sok betegség megelőzésében segít,
de néhány kialakulásában is szerepet játszhat.
Nem feledkezhetünk el a vegetarianizmusról, amely az 1960-as években
lett népszerű. Nagyon sok változata van ennek az étrendnek, a húst nem,
de sajtot, tejet fogyasztóktól a csak nyers zöldséget fogyasztókig minden
megtalálható. A vegetarianizmus népszerűsége nem csökkent az elmúlt
évtizedekben, talán ez az egyetlen étrend, amely már hosszú ideje tartja
magát.
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Az ezredfordulóval aztán természetesség lett a divat, a feldolgozott
élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása lett a cél. A jelszavak a
tiszta étkezés, természetes élelmiszerek, semmi mesterséges hozzávaló.
Manapság a mediterrán diéta a legelismertebb étrend, a tudomány
jelenlegi állása szerint ez az egészséges, számtalan kutatás, tanulmány
foglalkozik ezzel. Az étrendben friss zöldségek és gyümölcsök, valamint
halak és olajos magvak szerepelnek, de ami talán fontosabb, hogy
fokhagymát, sok olívaolajat és némi vörösbort is kell fogyasztani. Még
az Egészségügyi Világszervezet is ezt a diétát javasolja, mert az ezen
étrend szerint étkezőknél sokkal alacsonyabb a szív- és érrendszeri
megbetegedések aránya, és az alaknak is jót tesz.
Mit együnk?
Nagyjából itt tartunk most, az emberiség fogyni vágyó vagy egészséges
ételeket fogyasztó része szinte mindent kipróbált az elmúlt évtizedek
alatt, mégis azt mutatják az adatok, hogy soha ennyi kövér ember nem
élt még a Földön. Gyakori jelenség, hogy az egymást követő
évtizedekben pont az ellenkezőjéről próbálják bebizonyítani, hogy
egészséges. A nyolcvanas években például a vörös húsokat hozták
összefüggésbe a szívbetegségekkel, így a csirke és szénhidrátok felé
fordultak az emberek. Erre volt válasz Attkins diétája a kilencvenes
években, amely a szénhidrátokat kiáltotta ki ellenségnek és fehérje
fogyasztására buzdított.

Fotó: Mario Ruiz / Northfoto
A fent felsorolt divatok és trendek némelyike tudományos kutatásokra
hivatkozik, és nem is hazudik, az adott korban tényleg ezek az
eredmények születtek egy-egy élelmiszercsoportról. Idővel azonban az
újabb kutatások megcáfolták az eredeti feltételezéseket, mint például
most a zsírszegény étkezés jótékony hatását.
Az emberek évtizedekig a zsírszegénység bűvkörében éltek, a
zsírszegény élelmiszerek elárasztották a boltok polcait. Ahhoz azonban,
hogy a zsír kivonása után is élvezhető legyen a termék, a gyártók több
cukrot adtak a termékekhez. Ami nem éppen a fogyni vágyók álma, így
pont az ellenkező hatást érték el ezeknek a termékeknek a fogyasztásával.
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A fogyasztók ráadásul sokáig nem tudták, hogy pontosan mi van a
megvásárolt termékben. Ennek az Egyesült Államokban egy 1994-es
törvény vetett véget, onnantól kötelező minden élelmiszeren feltüntetni,
hogy mennyi a tápértéke az adott terméknek. Ezt néhány évvel később
Magyarországon is bevezették, ma már minden élelmiszerről lehet tudni,
hogy száz gramm termékben mennyi a kalória, a szénhidrát (ebből
mennyi a cukor), a zsír (telített és telítetlen), a fehérje. Más kérdés, hogy
a fogyasztó kezd-e bármit ezzel az információval.
Visszatérve a cikk elején felvetett kérdésre: a brit egészségügyi szervek
szerint a kalóriaszámolás, az alacsony zsírtartalmú ételek és az edzéssel
elfedett rossz étkezési szokások egytől egyig károsak.
Egyél zsírt, hogy kevésbé legyél zsíros.
Ez most a jelmondat, de ezt is helyén kell kezelni, mint minden
dietetikustanácsot. Nem arról szól ez ugyanis, hogy két pofára kell
zabálni a szalonnát, hanem az úgynevezett jó zsírokat kell enni, amelyek
az avokádóban, a halakban, az olívaolajban, a különböző magvakban
vannak. És ami fontosabb, az embereknek kevesebb szénhidrátot kellene
enni, és még kevesebb cukrot. Mert most épp az az ördögnek kikiáltott
élelmiszer, pedig néhány évtizede az úgynevezett sütidiétábanhittek az
emberek.

Fotó: Timothy A. Clary / AFP
Az Egyesült Államok kormánya minden ötödik évben kiad egy ajánlást,
hogy az egészségesebb étkezést segítse. A tavalyi ilyen ajánlás okozott
akkora felhördülést, mint a mostani zsírokkal kapcsolatos brit. Az állt
benne, hogy a koleszterin nem az, ami miatt aggódni kell. Pedig előtte
negyven évig mindent megtettek, hogy kevesebb koleszterinre
szoktassák az embereket, nem volt szabad tojást és tengeri gyümölcsöket
enni a magas koleszterintartalom miatt. De most már az a mondás, hogy
tudományosan nem bizonyított az összefüggés a koleszterinbevitel és az
érrendszeri betegségek között. Számos tanulmány próbálta ugyanis
bebizonyítani, hogy van kapcsolat, de egyik sem volt meggyőző. Ez nem
azt jelenti, hogy a magas koleszterinszint nem okozhat problémákat, de
az tény, hogy maga a test többet állít elő, mint amennyi étkezéssel kerül
a szervezetbe.
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Ezek után felmerül a kérdés, hogy akkor mit egyen az, aki egészségesen
szeretne élni. Erre egyszerű a válasz, mert senki nem lehet biztos abban,
melyik a legegészségesebb étrend, vagy hogy egyáltalán létezik-e ilyen.
Az egészségügyi szervezetek annyit tudnak tenni, hogy a vitaminokban
és ásványi anyagokban gazdag ételekre irányítják az emberek figyelmét,
valamint kevesebb cukor fogyasztására ösztönzik őket. De a lényeg
úgyis a mértékletesség és az egyensúly fenntartása az étkezésben is.

Eltűntek a napfoltok, újabb jégkorszak
közelít?
HEGYESHALMI RICHÁRD

2016.06.29. index.hu

Forróbb napokon nyilván sokan átkozódnak a napsütés ereje miatt, de
kevesen veszik a fáradságot, hogy fel is pillantsanak rá. Jól teszik; a
napra nézni veszélyes, és szabad szemmel különben sem láthatók rajta
az aggasztó jelek – nevezetesen az, hogy idén júniusban teljesen eltűntek
a napfoltok.
A folttalan nap a naptevékenység visszazuhanását jelzi. Ha ez
gyakoribbá válik, idővel elérjük a minimális naptevékenységet
(szakszóval: a szoláris minimumot), ami egyes kutatók szerint egy új
jégkorszak kezdetét is jelentheti.
Paul Dorian meteorológus és napmegfigyelő a legutóbbi jelentésében
kisebb pánikot okozott, amikor közölte, hogy a naptevékenység
csökkenése akár olyan telet is hozhat ránk, amilyet a Földön utoljára a
XVII. században láttunk (ha nem számítjuk a Game of Thronest).
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A Spaceweather.com képe a napfoltmentes júniusi Napról
A nap ebben a hónapban már másodszor csendesült el teljesen. Ez annak
a jele, hogy érkezik a következő szoláris minimum, és a folttalan napok
száma növekedni fog a következő években. A jelenség eleinte csak néhány
napig fog tartani, majd hetekig. A napfoltciklus végén már hónapokig.
– mondta Dorian. Szerinte a következő szoláris minimumot 2019-2020
körül érhetjük el.
A NASA szerint a Nap természetes ciklusai 11 évente ismétlődnek. A
ciklusokat a napfolttevékenység aktivitásával mérik. A nap felszínén,
vagyis a fotoszférában látható sötét foltok gyakori megjelenése magas
aktivitást mutat, a hiányuk a szoláris minimum közeledését.
Amikor a napfolttevékenység minimumra csökken, felléphet a Maunderminimum-fázisa. Ezt irtózatosan kemény telek kísérik. A már említett
XVII. századi fogcsikorgató tél, a kis jégkorszak 1645-ben kezdődött, és
olyan fagyok kísérték, hogy a Temze is befagyott tőle. Egy másik,
kevésbé intenzív, de hasonló periódust hozhat a Dalton-minimum, amit
John Dalton meteorológusról neveztek el. Utoljára 1790 és 1830 között
volt ilyen.

Tudományról egyszerűen
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Ha elfogadjuk a történelmi tapasztalatokat, nyugodtan állíthatjuk: ha a
gyenge naptevékenység hosszabb ideig elhúzódik, az globális lehűléshez
vezet a troposzférában. Ez a Föld légkörének legalsó része, ahol mi is
élünk.

folyamatosan nőtt, egyre több alkalmazásban váltották ki a
konvencionális anyagokat (pl. fa, fém), manapság pedig már évente 300
millió tonnányit termelnek belőlük, az Európai Unióban 24 millió tonnát
csak csomagolásra használnak fel.

– mondta Dorian.

A mai modern technikával és különböző „okoseszközökkel” behálózott
világunkban már nélkülözhetetlen anyagoknak tekinthetők, és már nem
csak a „kütyük” nagy része készül műanyag alkatrészekből, hanem az
épületszigeteléstől kezdve a gyógyszerek és élelmiszerek csomagolásán
keresztül a csatornacsövekig vagy az autókig életünk minden
pillanatában jelen vannak.

A napfolttevékenység csökkenésnek egyéb súlyos következményei is
lehetnek. Ilyenkor például megnő a kozmikus sugárzás szintje, és azt már
kimutatták, hogy ez roncsolhatja az űrhajósok DNS-ét. Dorian szerint
viszont ez nemcsak rájuk nézve jelent nagy kockázatot: a kozmikus
sugarak ilyenkor viszonylag könnyen eljutnak a Belső-Naprendszerbe.
További kockázatot jelent, hogy ilyenkor megnő az extrém ibolyántúli
sugárzás (extreme ultraviolet radiation, EUV), ami lehűtheti a Föld felső
légkörét. Bár ez csökkentené a légellenállást, és így a műholdak
könnyebben pályán maradhatnak, a Föld körül felhalmozódna a keringő
űrszemét, és ez az űrhajósok életét veszélyeztetné.

Mikroműanyag: új veszélyforrás
A környezetbe kerülő elképesztő mennyiségű műanyagból az
élőlények szervezetébe káros vegyületek szivárognak, ami már
önmagában is nagy veszélyt jelent. Mindez fokozottan érvényes a
mikroműanyagokra, amelyek a környezeti előfordulásuknál jóval
koncentráltabb formában juttatják a szennyezőanyagokat az
élőlények
szervezetébe.
Miért
annyira
veszélyesek
a
mikroműanyagok? Erről szól a következő összeállításunk...
Mű anyag – igaz történet
Könnyű, sokrétűen felhasználható, olcsón előállítható, strapabíró.
Ezekkel a nagyon előnyös jellemzőkkel bírnak a műanyagok, így nem
véletlen, hogy a felfedezésüket követően az előállított mennyiség az
1930-as 1940-es években induló tömeggyártástól kezdődően

A sokoldalúságuk mellett az a tény is kedvez az elterjedésüknek
(Európában a legnagyobb felvevő piac a csomagolóipar, az összes
termék 40%-t itt használják fel), hogy legtöbbjüket csak egyszer
használjuk fel. Amint kibontottuk a terméket, a csomagolás funkcióját
veszti, egyszerűen kidobjuk, hogy ne zökkenjünk ki a társadalmunkra
egyre jellemzőbb rohanó életformából.
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Szerencsére a növekvő problémát a társadalom évtizedekkel ezelőtt
felismerte, és arra is rájött, hogy újrahasznosításukkal pénzt és erőforrást
takaríthatunk meg. Ennek ellenére a műanyagok reciklálása még mindig
igen alacsony hazánkban (az összes hulladék kb. 1/5-e), de más európai
országokban sem tökéletes (még Norvégiában is csak kb. 37%). A
fennmaradó hányad egy részét hulladéklerakókba helyezik, vagy
elégetik, áramot és távhőt generálva. Hazai viszonylatban ezek az
arányok 60 és 40%, a nyugati országokban a lerakást teljes mértékben
energetikai hasznosítással váltják ki. A szakszerű hulladékkezelésen túl
viszont sajnálatosan nem is kis mennyiségben műanyagok kerülnek a
környezetünkbe (talajba, vizekbe).
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okozó folyamatokra, amelyeket elsősorban a szemmel láthatatlan
szorgos dolgozók, azaz a mikroorganizmusok (baktériumok,
mikroszkopikus
gombák)
végeznek.
A
mikroroganizmusok
gyakorlatilag képtelenek a környezetbe kikerülő műanyagok lebontására,
azt nem tudják tápanyagként hasznosítani és átalakítani. A műanyagok a
kémiai folyamatokkal szemben is igen ellenállók, oxidációjuk is nagyon
lassan következik be.

A környezetbe került műanyagok döntő többsége nem bomlik le

Műanyagok a természetben
Ahogy nevük is mutatja, a műanyagok előállítása szintetikus úton
történik, polimerizációval. Legelterjedtebb műanyagtípusok a hosszú
szénláncvázú polietilén (PE), polipropilén (PP), polivinilklorid (PVC),
polietilén-tereftalát (PET) és a polisztirol (PS). Pontosan azon kémiai
szerkezetük, mely oly stabillá és ellenállóvá teszi őket, okozza azt, hogy
a műanyagok kevéssé fogékonyak a környezetben előforduló lebomlást
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A Napból érkező ultraibolya (UV) sugárzás hatására viszont a polimerek
láncszerkezetébe képes beépülni oxigénatom a légkörből, így az
töredezik, idővel apró darabokra esnek szét a műanyagok. A folyamat
végére úgy elaprózódnak, hogy szemmel már nem is láthatók, viszont a
mikroorganizmusok számára még mindig nem hozzáférhetők. Ez a
folyamat okozza azt, hogy környezetünkben 5 mm-nél kisebb, ún.
mikroműanyagok fordulnak elő. Fontos megjegyezni, hogy nem csak a
fentebb leírt módon keletkezhetnek mikroműanyagok; bizonyos
termékekben (jellemzően kozmetikumokban) eredendően ilyen
kisméretű gyöngyöket alkalmaznak, hogy serkentség azok dörzsölő,
hámlasztó hatását. Ezek az ún. elsődleges mikroműanyagok, amelyeket

Tudományról egyszerűen
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az ipar állít elő. A környezetünkben előforduló mikroplasztikok kisebb
részét teszik ki ezek.

A műanyagok folyamatosan egyre kisebb darabokká morzsolódnak.
Fotó: Tina@5Gyres.org

Mik is azok a mikroműanyagok?

Az elmúlt években világszerte számos környezeti elemben leírták
előfordulásukat. Az óceánokon és tengerpartokon túl európai tavakban
(Garda-tó) és folyókban vett víz- és üledékmintákból is kimutattak
mikroműanyagokat. Ausztriai mintavétel alapján a Duna
mikroműanyag-hozama évi 1500 tonnára becsülhető. A Rajnában 11
mintavételi pont mindegyikében azonosíthatók voltak; legnagyobb
koncentrációjuk az iparvidéken mutatkozott (15-20 részecske/m3). A
szennyvízben koncentrálódó anyagokat a tisztítási folyamat sem távolítja
el, jelen vannak az elfolyó szennyvízben is, így a szennyvíztisztító
telepek koncentrált mikroműanyag szennyezőforrások (100-1500
részecske/m3).

A környezetbe kikerült műanyaghulladékok döntő többsége tehát nem
bomlik le, hanem nagyon apró részekre esik szét. Viszont ugyanúgy
műanyag, csak láthatatlanul még veszélyesebb, mint előtte.
A műanyaghulladékok aprózódásából keletkező, 5mm-nél kisebb
mikrorészecskéket az 1970-es években figyelték meg először, de csak a
2000-es évektől kezdődően kerültek fokozottabban a figyelem
középpontjába. Ezeket másodlagos mikroműanyagoknak nevezik,
hiszen azok nem rendeltetésüknél fogva ilyen méretűek. Speciális
csoportjukként fogható fel a hétköznapi életünk során használt tárgyak
kopásából eredő mikroplasztik-szennyezés; az autógumik kopása és a
szintetikus szövetből készült ruhák mosása is hozzájárul a
környezetterheléshez.

Miért veszélyesek?
A tápláléklánc elején elhelyezkedő szervezetek (planktonok, kagylók,
halak) táplálkozási módjukból kifolyólag véletlenszerűen fogyasztják el
a mikroműanyagokat, amelyek a tápcsatornájukban gyulladásos
reakciókat válthatnak ki és az egyed pusztulását is okozhatják.
Laboratóriumi körülmények között vizsgálva leírták, hogy a
mikroműanyagok a tápcsatornából bekerülhetnek kagylók (Mytilus
edulis) és rákok (Carcinus maenas) keringési rendszerébe valamint
szöveteibe, továbbá a táplálékláncon keresztül a magasabb trofitási
szintű (a táplálékláncban feljebb elhelyezkedő) élőlényekbe jutnak. Az
ehető kékkagyló közvetlen emberi fogyasztásban elterjedt, így a
mikroműanyagok transzportja itt sem kizárható.
Természetes körülmények között élő halak esetében eddig a
tápcsatornából jelentették előfordulásukat, élelmezésre alkalmas
fajoknál (tőkehal, lepényhal). Ez újabb kockázatot jelent az
élelmiszereink minőségére. Franciaországban a hazánkban is előforduló
fenékjáró küllő (Gobio gobio) egyedeiben találtak mikroplasztikokat.
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élelmiszerünkben, az ivóvízben is előfordulhatnak ezek az új
szennyezőanyagok. Átlagosan 1 m3 ivóvízben 7 mikroműanyag darabot
azonosítottak német vízművekben. Valószínűsíthető, hogy ezek a
vízkezelési technológia során kerültek bele, nem pedig a vízadóból
származnak.

A tengeri állatok gyomrában rendszeresen találnak a képen látható
anyagokat. Fotó: Tina@5Gyres.org
Nem csak a fogyasztásukból eredő fizikai sérülések jelentenek
kockázatot, de a vizekbe és az élőlények szervezetébe is egyaránt
szivároghatnak káros vegyületek a műanyagokból. Tipikusan ilyenek a
gyártás során használt toxikus vagy hormonháztartást zavaró anyagok
(biszfenol-A, ftalátok és polibrómozott-difenil-éter égésgátlók). Az
adalékokban hordozott kockázaton túl kémiai tulajdonságuknál fogva
ezek az anyagok képesek arra, hogy felületükön megkössék a vizekben
amúgy is jelen lévő szennyezőanyagokat (pl. policiklikus aromás
szénhidrogének – PAH-ok, poliklórozott bifenilek, DDT), azok így a
környezeti előfordulásuknál jóval koncentráltabb formában jutnak az
élőlények szervezetébe.
Jelen vannak-e a mikroműanyagok az élelmiszereinkben?
A válasz egyértelműen: igen. Az utóbbi években Németországban
többször vizsgáltak különböző élelmiszereket. Különböző palackozott
sörökben kimutatták előfordulásukat, a szennyezés feltételezett forrása a
gyártási folyamatokban alkalmazott szűrők, vagy a gyártó soron
dolgozók szintetikus ruházatából származó műanyag szálak. Alapvető

62. oldal

Hogyan vizsgálják a mikroműanyagokat?
A legtöbbet vizsgált környezeti elem jelenleg a víz, de szennyvizek,
üledékek, vízi élőlények és élelmiszerek vizsgálata is egyre inkább a
figyelem középpontjába kerül. A téma még a tudományos kutatás
berkeiben is nagyon új, így kidolgozott szabványok híján többféle
módszert
alkalmaznak.
A
környezetanalízisben élen
járó
laboratóriumok például egy speciális mintavételi technikát dolgoztak ki;
viszonylag rövid idő alatt tudnak relatíve nagy térfogatú vizet
átszivattyúzni egy 15 µm-es szűrőn. Az így keletkező mintából a
laboratóriumban a szerves szennyeződéseket (pl. a szűrőn fennmaradó
természetes üledék) oxidálják, majd a műanyag részeket sűrűségük
alapján szeparálják. Egy speciális, infravörös spektrométerrel felszerelt
mikroszkóppal megállapítható a műanyagok típusa és mérete.
Mi lesz a globális szennyezés sorsa?

Tudományról egyszerűen

A fentebb leírt probléma egyelőre beláthatatlan következményekhez
vezethet a jövőben. A már meglévő műanyagszennyezés felszámolása –
különös tekintettel annak természetére és mennyiségére – jelenleg
nehezen elképzelhető.
A mikroműanyag-szennyezés megismeréséhez további kutatásokra,
illetve a fentebb leírt módon robosztus adatok gyűjtésére van szükség a
hatáselemzéshez. Ezen anyagok megfigyelését célszerű mihamarabb
integrálni a hosszú távú monitoring programokba, így pl. az EU Víz
Keretirányelvbe (2000/60/EC).
A további szennyezés megelőzése érdekében csökkenteni kell a
felhasználást, és növelni az újrahasználat és újrahasznosítás arányát. Jó
példa,
hogy
világszerte
több
országban
korlátozzák
a
műanyagszennyezéshez nagymértékben hozzájáruló műanyagzacskók
(hivatalos elnevezéssel: vékony falú műanyag hordtáskák) használatát
(pl. Kína, India). Az Amerikai Egyesült Államokban több megyében
(főként Kalifornia és Hawaii államban) totális tiltást alkalmaznak.
Olaszországban csak lebomló alapanyagból előállított bevásárlótáskák
használhatók 2011-től. Idén már Franciaországban is törvény
rendelkezik a műanyag zacskók használatának beszüntetéséről. A
magyarországi felhasználásra is hatással lesz az EU 2015/720 irányelve,
mely kötelezi a tagállamokat, hogy az elkövetkező években jelentősen
csökkentsék a vékony falú (<50 µm vastagságú) műanyagzacskók
felhasználását.

VIII. évfolyam 7-8. szám

A Föld legmélyebb térségét is pusztítja az
ember
ORIGO 2016.06.21.
A Mariana-árok a világtenger legmélyebb területe, ezért azt
hihetnénk, hogy teljesen érintetlen, annyira el van rejtve az emberi
tevékenység.. Sajnos ez nincs így, a legutóbbi kutatások arra a
következtetésre jutottak, hogy a mélytengeri árok is tele van toxikus
anyagokkal, amik az ott élő állatok szervezetében felhalmozódnak.
A szomorú eredményeket az Aberdeeni Egyetem kutatói ismertették egy
sanghaji tudományos konferencián. Bár hivatalosan még nem
publikálták az adatokat a Nature magazin egy pillantást vetett a
felfedezésre. Eszerint nagy mennyiségű szennyezőanyag van a
legmélyebb régiókban és különösen a PCB-k (poliklórozott bifenilek)
szintje magas, olyannyira, hogy több ilyen kemikália van a tenger
mélyén, mint a folyókban és a part menti vizekben.

Ugyan az utóbbi intézkedések reménykeltőek, a mikroműanyagok száma
mégis évről évre jelentősen növekszik, a mérés, laboratóriumi
vizsgálat tehát egyre inkább a figyelem középpontjába kerül.
Bordós Gábor

laboratorium.hu

Forrás: skitterphoto.com
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Szomorú eredmények
A korábbi tanulmányok még csak 2000 méteres mélységben
vizsgálódtak, a mostani kutatás során azonban 7000-10000 méter
mélyről gyűjtöttek felemáslábú rákokat (Amphipoda), amelyek
szervezetében mérték a kémiai vegyületek szintjét. Összesen két helyről
vettek mintákat – a csendes óceáni Mariana-árokból és az Új-Zéland
mellett fekvő Kermadec-árokból.
Azt találták, hogy a rákok szervezetében mindkét helyen PCB-k
halmozódtak fel.E kemikáliákat különösen a Mariana-árok élőlényeiben
tudták kimutatni, az itt élő ízeltlábúakban 15-ször több PCB volt
kimutatható, mint a Kermadec-árok lakóiban. Utóbbiakban viszont a
PBDE-k (polibrómozott difenil-éterek) szintje volt nagyon magas –
majdnem ötször annyi, mint a Mariana-árok állataiban.
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A PCB-ket egykor elektromos készülékekhez, festékekhez és
gyulladásgátlókhoz használták, a vegyületeket a 20. század végén tiltotta
be az Egyesült Államok és az Európai Unió az emberi és állati
szervezetre gyakorolt mérgező hatásuk miatt. A vegyületek még ma is
jelen vannak a tengeri táplálékláncban, és jelentős fenyegetést jelentenek
az élőlények számára. Egy korábbi kutatás szerint a tengerekben lévő
PCB egy része feltehetőleg a nem megfelelő hulladékkezelés
következménye. A szennyező anyagok a szeméttelepekről kiszivárogva
kerültek a folyókba és a torkolatokba, majd végül a nyílt vizekbe. A
PCB-k toxikusak, genetikai mutációkat idéznek elő és mérgezőek a
reprodukcióra nézve.
A PBDE égésgátló segédanyagokat 1960 óta gyártják, és ma már az élet
szinte minden területén megtalálhatók, így a számítógépekben, az
elektronikus készülékekben, háztartási gépekben, az autókban, a
bútorokban, a ruhaszövetekben, a párnákban. Állatkísérletek szerint a
PBDE a hormonrendszer működését összezavarja és károsan
befolyásolja az idegrendszer fejlődését.
A fő szennyezők
Felmerülhet a kérdés, hogy ennyire „megközelíthetetlen” helyeken
hogyan halmozódhat fel ennyi szennyezőanyag. A válasz egyszerű: „ha
a szemetet a tengerbe hajítjuk, végül teljesen lesüllyed. Amikor a
szennyezőanyagok az árkokba kerülnek, onnan nem tudnak kijutni. Így
folyamatosan épül a szemétkupac – mondta a Nature magazinnak Alan
Jamieson, az Aberdeeni Egyetem kutatója, aki hozzátette: a
torkolatokban nem tud ennyi szennyezőanyag felhalmozódni, onnan
ugyanis azok az áramlatok miatt kimosódnak a nyílt vizekbe.

Forrás: Elter Tamás
Veszélyes anyagok
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A jövő az óceán fenekén hever

HANULA ZSOLT
Hirondellea gigas

Forrás: Wikimedia Commons

A Mariana-árok esetében a kutatók szerint a PCB szennyezések fő
forrásai a közelben fekvő ázsiai műanyaggyárak, valamint a Guam
szigeten található amerikai katonai támaszpont. Az óceáni áramlások a
szennyező anyagokat a vízfelszínről a mélybe szállítják.
A tudósok hozzátették: a kedvezőtlen folyamatok nem csak a
komplexebb felépítésű élőlényeket érinthetik, hanem az ott élő
mikroorganizmusokat is.

index.hu 2016.06.05. 22:07

Ugyan mi lehet a tenger fenekén, ami olyan értékes, hogy óriáscégek
milliárd dolláros projektekben igyekeznek kifejleszteni a technikát,
amivel fel lehet hozni az? Lepényhalak? Hajóroncsok? Spongya Bob
és barátai? Nem, a megoldás kicsit unalmasabb: fehér, jégkása-szerű
trutyi, és 5-10 centis, krumplira emlékeztető kavicsok. Előbbi a világ
energiagondjait oldhatja meg jó hosszú időre, a másik a hitech
iparágaknak adhat óriási lökést. Csak közben ott van az óceán
élővilága, ami nagyon nem örül a mélytengeri bányászatnak.
Tudják, mi indította el az egész világgazdaságot és politikát fenekestül
felforgató mizériát az olajár hullámvasutazásával? Nagyjából az, hogy
az amerikaiak kitaláltak egy új technológiát, amivel addig
kitermelhetetlennek tartott olaj- és gázlelőhelyeket lehetett kitermelni. A
világ megtanulta a palagáz nevet, a szaúdiak meg felpörgették a
hagyományos termelést, hogy lenyomják az árakat, és ezzel
gazdaságtalanná tegyék az amerikaiak kitermelését. A sztori többi részét
meg már ismerjük, ebben élünk pár éve, ezért olcsó a benzin, megy
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csődbe Venezuela, és izmozik minden lehetséges módon Putyin, hogy az
oroszok ne járjanak ugyanígy.
És akkor kiderül, hogy van ám a palagáz-készleteknél is sokkal-sokkal
nagyobb kiaknázatlan szénhidrogén-tartalék a tenger fenekén.
A lángoló jég
Jó, az előbb nem voltunk teljesen pontosak, valójában már a 60-as évek
óta tudunk a tenger fenekén összegyűlő metánhidrátról. A cuccot már
vagy fél évszázada elnevezték lángoló jégnek, mert tényleg úgy néz ki,
mint a jég, hideg is, és meg lehet gyújtani, ugyanolyan kék-narancssárga
lánggal ég, mint a földgáz. Hát, ebből van odalenn annyi, ami óvatos
becslések szerint a 10-szerese a Föld teljes hagyományos
földgázkészletének. Nem csoda, hogy minden iparági szereplő rettentően
igyekszik kitalálni valamit, hogy hogyan lehetne kitermelni.
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Metánhidrát a hőmérséklet és a nyomás kedvező kombinációjánál alakul
ki, ilyen például az 500-1500 méteres vízmélység jelentette nyomás, és
a 2 fok körüli hőmérséklet, ami aránylag sok helyen előfordul az
óceánokban. Ilyenkor jön létre a CH4·5.75H2O nevű vegyület, ami
tulajdonképpen vízjég-kristályokba zárt, nagy mennyiségű metán. De
annyira nagy mennyiségű, hogy egy köbméter jégkásából 160 köbméter
metángáz jön ki, ha az felbomlik metánra és vízre - ehhez elég a nyomást
csökkenteni, és a hőmérsékletet növelni, ami a felszínre hozatallal
automatikusan meg is történik. A metángáz pedig annak a földgáznak a
fő összetevője, ami a gáztűzhelyekben és konvektorokban ég. Na, ebből
a cuccból vannak az óceán fenekén itt-ott akártöbb száz méter vastag
rétegek is, általában a partoktól nem túl távol. Óriási lelőhelyeket
fedeztek fel például a Mexikói-öbölben, Japán körül, a Fekete-tengerben,
és Észak- és Közép-Amerika nyugati partjai mentén tulajdonképpen
végig, Alaszkától Panamáig.
Egy sor ország és óriáscég öl hatalmas pénzeket a metánhidrát
kitermelésének megoldására, de egyelőre a gyakorlati áttörés várat
magára. Akad ugyanis néhány kisebb probléma:






A metánhidrát égés közben, a 2005-ös Világ Kiállítás japán pavilonjánál.
Fotó: Kazuhiro Nogi / AFP
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alapvető gond, hogy nagy mélységben, nagy nyomás, és
alacsony hőmérséklet mellett kell dolgozni;
azt sem egyszerű kezelni, hogy miközben a felszínre hozzuk,
a kiszabaduló metán a 160-szorosára tágul;
mellékesen az esetlegesen a légkörbe kerülő metán a széndioxidnál 30-szor erősebben tolja meg a globális
felmelegedésért felelős üvegházhatást;
tovább bonyolítja az ügyet, hogy egyes kutatók szerint a
tengerfenék destabilizálása földrengésekhez vezethet;
nem beszélve a tengeri élővilágba történő brutális
beavatkozásról, amit ez az egész jelent.

Tudományról egyszerűen

Valahogy tehát azt kell megoldani, hogy miután odalenn összelapátoltuk
a jégkását, azt a hőmérsékletet és a nyomást megtartva hozzuk a felszínre,
ott belepakoljuk speciális tankerekbe, hogy aztán a parton a
visszagázosító üzemben kiszedjük belőle a gázt. A jó hír az, hogy ennek
a feléhez már megvan az infrastruktúra, ugyanis éppen tombol az
csővezetékek helyett tankerhajókon szállított, cseppfolyósított földgáz,
az LNG forradalma (ez egyébként önmagában is nagyon izgalmas
téma, itt olvashat róla bővebben). A rossz hír meg az, hogy ebbe
beszállni mocskosul drága dolog, 40-50 milliárd dolláros magasságban
futnak most a világ legnagyobb LNG-projektjei. És akkor még mindig
nincs megoldva a metánhidrát kitermelésének, és biztonságos felszínre
hozásának problémája. Mondjuk kreatív ötletekben nincs
hiány, olyasmikkelis kísérleteznek például, hogy a légkörben amúgy is
csak gondokat okozó szén-dioxidot pumpálják be a tengerfenékre a jégbe
zárt metán helyére, két legyet ütve egy csapással.

Az első metánhidrát kinyerése 2013-ban Japán melletti Atsumifélszigetnél.
Fotó: The Asahi Shimbun
Akárhogy is, a palagáz példája azt mutatja, hogy az energetikai iparban
az nyer, aki előre gondolkodik, és az éppen kitermelhetetlennek tartott
készletekre figyel. Ebben a meccsben az amerikaiak, a japánok, a kínaiak,
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az indiaiak nyomulnak egy ideje nagyon erősen, és a következő
évtizedekben az diktálhat majd a világgazdaságban és -politikában,
akinek először sikerül ipari mennyiségben elindítani a kitermelést.
A mangánkrumplik rejtélye
Az 1870-es években az HMS Challenger legendás expedíciója (a modern
oceanográfia alapjait fektette le ez a Föld körüli kutatóút) fura, göcsörtös
kődarabokat hozott fel a világ számos tengerének fenekéről. Az
ásványokat megvizsgálták, találtak bennük mangánt, nikkelt, vasat, meg
még egy csomó más fémet, és aztán majdnem száz éven át senkit nem
érdekelt különösebben a dolog. Aztán kiderült, hogy ezek a fémek különösen a nikkel - elég értékesek, és a mangáncsomónak elnevezett
krumplik az óceán mélyén tízezer négyzetkilométeres síkságokat fednek
be, becslések szerint 500 milliárd tonna van belőlük odalenn.
Az ébredező érdeklődést egy egészen szürreális kémtörténet szította fel
aztán. 1968-ban a Csendes-óceán kellős közepén elsüllyedt egy orosz
tengeralattjáró, aminek a roncsait (atombombákkal, a legfrissebb orosz
fegyverekkel és technológiákkal, plusz a hidegháború éveiben
felbecsülhetetlen értékű rejtjelező készülékekkel) nagyon szerette volna
megkaparintani az amerikai kormány. Rettenetes költségekkel (mai
értéken számolva 3,8 milliárd dollárból) építettek hát egy hatalmas
mentőhajót, hogy kiemelje az 5000 méter mélyen fekvő, 1750 tonnás, 40
méteres roncsot. Ennek a mentőakciónak, az Azorian-projektnek volt a
fedősztorija, hogy egy milliárdos iparmágnás mélytengeri
mangáncsomó-bányászattal kísérletezik. Bár a CIA akciója végül nem
volt sikeres (csak a tengeralattjáró kettétört kiemelés közben, csak egy
kisebb részét, és két nukleáris töltetet tudtak kimenteni), a
mangánkrumplik körül egyre nagyobb lett a felhajtás. A hetvenes
években egy újabb több milliárd dolláros nemzetközi projekt több tonna
mangáncsomót hozott fel a Csendes-óceán fenekéről, több mint 5500
méteres mélységből. Osztottak-szoroztak, és kijött, hogy ez bizony így
kész ráfizetés.
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Aztán eltelt még 30 év, és kiderült, hogy a mélytengeri krumplikban van
még valami nagyon értékes dolog: ritkaföldfémek.
Ritkaföldfémnek 17 kémiai elemet nevezünk, ezek különleges
tulajdonságaik miatt pótolhatatlan alapanyagok a hitech iparban. Ott
vannak mindenhol: számítógépek alkatrészeiben, elektromos
motorokban, akkumulátorokban, orvosi berendezésekben, lézerekben,
lcd-kijelzőkben, optikai kábelek jelerősítőiben. (Bővebben itt írtunk
róluk.) A probléma az, hogy a kitermelésük drága, nehézkes és iszonyúan
környezetszennyező. Ez aztán ahhoz vezetett, hogy a nyolcvanas évektől
kezdve az olcsó munkaerővel operáló, és a környezeti károkra nagy
ívben fittyet hányó kínai bányaipar mindenkit kiszorított a piacról, és a
2010-es évekre eljutott addig, hogy a világtermelés 95-97%-át adja.
Ugyan Belső-Mongólia ritkaföldfém-bányáinak környéke konkrétan
élettelen holdbéli tájjá pusztult a kitermelés radioaktív, nehézfémekkel
szennyezett, savas melléktermékei miatt, de ez a kínaiakat nem izgatta
különösebben, a világ többi része meg örült, hogy mindez jó messze
történik tőle.
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Kína aztán benyújtotta a számlát, a monopolhelyzetét kihasználva a
többszörösére tornászta
felaz
árakat,
felhasználta diplomáciai
zsarolásokban, és úgy általában a világ egész hitech iparát a markában
tartja azzal, hogy bármikor bárkit elvághat a ritkaföldfém-utánpótlástól.
Na ebből a kényelmetlen helyzetből jelentene szabadulást a
tengerfenéken heverő, becslések szerint 15 millió tonnás készlet - és ez
csak a legjobban feltérképezett terület a Csendes-óceánban, az
úgynevezett Clarion-Clipperton-zóna. Ez a jelenlegi tempóval úgy 150
évi kínai termelésnek felel meg. És mellékesen van még a krumplikban
egy csomó más értékes érc, némi platina, arany és ezüst is.
A bányászat gyakorlati megvalósítása itt kisebb gond, mint a metánhidrát
esetében. Tervek, sőt, működő prototípusok már vannak hatalmas
szállítóhajókról lebocsátott kőzetgyűjtő robot-tengeralattjárókról, bár ott
még egyetlen mélytengeri bányászcég sem tart, hogy hivatalos engedélyt
kérjen a kitermeléshez. A készleteket feltáró kutatóexpedícióra viszont
már vagy 15 cégbejelentkezett. Az igazi probléma, hogy a krumpliszüret
közel 100%-os környezeti pusztítással jár, gyakorlatilag felszántják a
tengerfeneket, teljesen tönkretéve a mélytengeri élővilágot. Egyes
számítások szerint több ezer évbe is kerülhet, mire regenerálódik a
tengerfenék ökoszisztémája, ami az egyébként is elég rossz bőrben levő,
vízszennyezéssel és túlhalászattal sújtott tengeri élővilágnak nagyon nem
hiányzik.
Kincsek, de milyen áron?

Mélytengeri szulfid a Japán Gáz és Metán Vállalat laboratóriumában.
Fotó: Bloomberg / Europress / Getty
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A dolog tehát úgy áll, hogy tényleg kincsek hevernek a tengerfenéken,
amikkel jó hosszú időre megoldódhatnának az energiagondjaink, és
olcsó alapanyaghoz juthatna egy csomó fontos iparág. Lehet hogy még
nem tudjuk őket gazdaságosan felhozni onnan, de legfeljebb pár évtized
és ez biztosan változni fog. A kérdés csak az, hogy ha potenciálisan óriási
környezetrombolás az ára a kincsnek, vajon tudunk-e akkora
önmérsékletet tanúsítani, hogy ne vágjunk bele azonnal a kitermelésnek,
amint képesek vagyunk rá, hanem inkább finomítsuk a technikáját addig,
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míg ezt a bolygó kinyírása nélkül is meg tudjuk tenni. Az elmúlt pár ezer
évben nem az ilyen típusú kollektív bölcsességről volt híres az emberiség,
de azért reménykedjünk, hátha.
(Borítókép: Kereső-találó eszköz a Japán Gáz és Metán Vállalat
kutatóhajóján. Fotó: Bloomberg/Getty Images)
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