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Kik vagyunk, ha az egészségünkről van szó? 

STVORECZ ADRIÁN 2016.10.06. origo.hu 

Életünkben egyre nagyobb szerepet tölt be az egészségtudatosság, de 
nagyon nagy a zavar a fejekben, tulajdonképpen mit is jelent ez. 
Világmegváltónak gondoljuk a legnépszerűbb táplálkozási trendeket, 

szinte minden megoldást a „valamitől mentes” élelmiszerektől várunk, 
de ezzel pont a lényeget veszítjük szem elől. Miért félünk az 
adalékanyagoktól, és mi lyen csoportba tartozunk, ha 

egészségtudatosságról van szó? Erre keresték a válaszokat a 
szakemberek a TÉT Platform Egyesület sajtótájékoztatóján. 

Túlértékelt táplálkozási trendek 

Egyre nagyobb divatját éli Magyarországon is az egészségtudatosság. De 

mit értünk ez alatt? Rengeteg a bizonytalanság e kérdés körül, hiszen sokan 
az információk tengerében azt sem tudják már megmondani, egyáltalán mi 
számít egészségesnek az aktuális trendek tükrében, vagy éppen ki a 
megbízható szakember. 

Nagy tehát a „zaj”, emiat t  pedig nem csoda, ha sok ellentmondást 
fedezhetünk fel Európa, és így Magyarország lakosságának viselkedésében, 
kezdte előadását Kiss-Tóth Bernadett dietetikus. 

 

Kiss-Tóth Bernadett Fotó: Szabó Gábor - Origo 

Köztudott, hogy a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegség, valamint 
a daganatos megbetegedések száma évről évre növekszik, ebben a 
táplálkozási szokásoknak nagy szerepük van. A kutatások azt is kimutatták, 
hogy a magyarok túl sok sót és zsírt  visznek be a szervezetükbe, az 

elhízottak száma mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél folyamatosan 
emelkedik. 

Kiss-Tóth Bernadett szerint ezeknek a problémáknak a megoldására 
kellene elsősorban fókuszálni. A való életben azonban nem ez történik. 

Miközben az emberek egyre fontosabb szempontnak vélik az élelmiszerek 
egészséges mivoltát, ez többségüknek a bio-, természetes összetevőket 
tartalmazó, „valamitől mentes” termékeket jelenti.Az újabb és újabb 
táplálkozási trendek azonban pont azokat a tényezőket – nevezetesen 

például a só- és zsírbevitelt – nem befolyásolják, amik az egészségünk 
szempontjából ténylegesen számítanak. 
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Kiss-Tóth Bernadett Fotó: Szabó Gábor - Origo 

A szakember szerint az anomália rávilágít arra, hogy nagy hiba van az 
elméletben, de a gyakorlatban sem jobb a helyzet. A felmérések szerint 
ugyan az európaiak 71 százaléka szeretne minél több információt 
begyűjteni az élelmiszerekről, a valóságban mindössze 0,1 másodpercet 

töltenek a csomagoláson szereplő feliratok olvasásával. Az akaraterővel is 
hadilábon állunk.Az emberek túlnyomó többsége szeretne a táplálkozási 
szokásain változtatni, ennek ellenére azt látjuk, hogy a magyar felnőtt 
lakosság 65 százaléka túlsúlyos vagy elhízott”– mondta Kiss-Tóth 

Bernadett. 

Korábban az élelmiszer-biztonság volt a legfontosabb elvárás az 
élelmiszerekkel szemben, a mesterségesnek tűnő összetevők számítottak 
leginkább. „Ezek az anyagok azonban az esetek többségében természetesek, 

és olyan mennyiségben vannak jelen a termékekben, hogy nem veszélyesek 
az egészségre” – mondta Kiss-Tóth Bernadett. 

Félelem az adalékanyagoktól 

„A magyarok nemzetközi viszonylatban is komoly aggodalmat éreznek az 
adalékanyagokkal kapcsolatban” – mondta előadásában dr. Szűcs Viktória 
élelmiszeripari szakértő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársa.  

 

Dr. Szűcs Viktória Fotó: Szabó Gábor - Origo 

Ennek egyik oka lehet, hogy táplálkozásunkban csak a közelmúltban 
jelentek meg a magasan feldolgozott élelmiszerek, ezzel együtt a rohanó 
életvitelhez és a kényelmi szempontokhoz igazodó, sokak által csak 
különböző E-számokként ismert adalékanyagok. A szakértő szerint a média 

sem fest túlságosan pozitív képet a sokak által gyanúsan szemlélt 
összetevőkről, a hiteltelen forrásokból származó információk pedig csak 
súlyosbítanak az amúgy sem rózsás helyzeten. 

Dr. Szűcs Viktória szerint azonban ezek az aggodalmak eltúlzottak.Az 

adalékanyagok szigorúan szabályozott összetevők, amelyeket technológiai 
céllal, szándékosan adnak az élelmiszerekhez, önmagukban tehát nem 
fogyasztjuk őket.A szakértő hangsúlyozta, hogy az adalékanyagok 
megengedhető napi beviteli értékét szigorú protokoll alapján számítják ki, 

így azok akár teljes élettartamon keresztül biztonságosan fogyaszthatók. 
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Dr. Szűcs Viktória Fotó: Szabó Gábor - Origo 

A biztonság további erősítését szolgálja, hogy 2010-ben megkezdődött a 
2009 előtt engedélyezett adalékanyagok nemzetközi újraértékelése, amely 

jelenleg is zajlik. Tematikusan egyenként minden élelmiszeripari 
adalékanyag kockázatát felülvizsgálják a szakemberek, a munka a tervek 
szerint 2020-ra fejeződik be. 

Az eddigi eredmények alapján három színezék (kinolinsárga, narancssárga, 

FCF, neokokcin) felhasználásának mennyiségét korlátozták, míg egy, a 
vörös 2G használatát betiltották. 

A hedonistától az egészségtudatosig 

Napjainkban a legtöbben nem a szakemberekhez fordulnak útmutatásért, 

ha egészségesen szeretnének élni, hanem az internetre mennek. A 
világhálón viszont nyüzsögnek az ellenőrizetlen források.Sajnos az 
emberek hajlamosak ezeknek a sarlatánságoknak hinni, és egyszerűen nem 

hallgatják meg a logikus, tudományos érveléseket. 

A kellő alaptudás hiánya és a téves információk miatt szükséges volna tehát 
a lakosság élelmiszer-biztonsággal és adalékanyagokkal kapcsolatos 

ismereteit bővíteni. Szintén lényeges lenne a laikusoknak bemutatni a 

táplálkozással összefüggő kutatások legfrissebb eredményeit.  

 

Antal Emese Fotó: Szabó Gábor - Origo 

A kommunikációs stratégia kidolgozásához természetesen ismerni kellene 
a magyarok egészségtudatossággal kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit. A cél 

érdekében 2016-ban egy új felmérés készült, melynek keretében 1019, 15 
és 69 év közötti lakost vizsgáltak. Ennek eredményeit Antal Emese 
dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője ismertette.  

A kutatás négy fő témát ölelt  fel: általános táplálkozási ismereteket, 

élelmiszer-vásárlást befolyásoló szempontokat (ár, családi minta, 
pszichológiai tényezők), élelmiszer-biztonságot (tájékozottság, elvárások), 
valamint kérdéseket az élelmiszer-címkézéssel (mit néznek meg rajta, mi a 
fontos, elég-e az információ) kapcsolatban. 

A kutatásból kiderült, hogy az emberek számára az egészség valójában a 
betegség és az akadályoztatás hiányát, vagyis a társas kapcsolatok és a 
mozgás szabadságát és a hétköznapok örömeit (fiatalosságot, jó alvást, 

derűs életet) jelenti. 
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Antal Emese Fotó: Szabó Gábor - Origo 

A legtöbb megkérdezett a dohányzás mellőzésével igyekszik az 
egészségéért tenni, de sokan hasonlóan fontosnak tartják a rendszeres 

étkezést és a szabadban való tartózkodást is, bár a mozgást azért senki nem 
viszi túlzásba. Az emberek az egészségük érdekében döntenek a házi koszt 
mellett , sokuk hajlandó kevesebb cukrot, sót és fűszert használni. 

És hogy mik az egészséges életmód legfőbb akadályai? A legtöbb 

megkérdezett szerint a pénz, ezt szorosan az akaraterő hiánya követi.Valódi 
áldozatot csak kevesen hoznak: kevesebbet vagy kevésbé ízletest enni, 
többet költeni egészséges ételre, többet utazni érte, vagy kevésbé eltarthatót 
venni csak nagyon kevesen hajlandóak. 

Az egészségi állapot, az életmód, az egészséggel kapcsolatos ismeretek és 
a fogyasztói racionalitás alapján a fogyasztók öt szegmensét sikerült 
megkülönböztetni. 

 Az egészségtudatos tudatosan keresi az egészséges életet és 
ételeket. Főleg 15–49 éves nőkre és a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezőkre jellemző. A lakosság 18 százalékát teszik ki. 

 A próbálkozó követné ugyan az egészséges életmódot, de nem 

tudja, hogyan. Főleg az idősebb női korosztályból és az 
alacsonyabb iskolai végzettségűek közül kerülnek ki. A 

lakosság 19 százalékát teszik ki. 

 Az érdektelent – ahogy neve is jelzi – nem érdekli az egész 
egészségtudatossággal kapcsolatos téma, nincs rá ideje. Sportol 

ugyan, de nem tartja számon, mennyit. A pillanatnak élnek. Ők 
a lakosság 22 százalékát teszik ki. 

 Az egészségproblémás számára az egészséges életmód 

elérhetetlen luxust jelent. Nem tartják magukat sem 
tájékozottnak, sem tájékozatlannak, be is vallják, hogy 

másokhoz képest egészségtelenül élnek, de nem képesek 
változtatni. A lakosság 15 százalékát teszik ki. 

 A hedonisták idegenkednek az egészséges életmódtól és 

ételektől. Nem nézik a saját súlyukat, és nem hajlandóak 
lemondani az élvezetekről. Fontos számukra a szórakozás, és 
alkoholt is fogyasztanak. Főleg férfiak tartoznak ebbe a 

kategóriába. A lakosság 26 százalékát teszik ki. 

 

Antal Emese Fotó: Szabó Gábor - Origo 
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Az egészséges életmódhoz az akaraterő elengedhetetlen– összegezte az 

elmondottakat Antal Emese. – Nem szabad kifogást és bűnbakot keresni, a 
felelősség felismerése és a tévhitek eloszlatása elsődleges fontosságú a 
vágyott cél elérése érdekében” – tette hozzá. 

 

 

Génmutáció miatt vonzódnak egyes elhízottak 

a zsíros ételekhez 

MTI 2016.10.05. origo.hu 

Egy ritka génhiba miatt egyes elhízott emberek jobban vonzódnak a 

zsíros ételekhez, ám az édes ételeket kevésbé részesítik előnyben - 
állapították meg a Cambridge-i Egyetem kutatói, akiknek tanulmánya 
az elsők között van, amely közvetlen kapcsolatot tárt fel emberi 
génhiba és az élelmiszerpreferencia között. 

A zsírban és cukorban gazdag ételeket sokan találják étvágygerjesztőnek, 
ami ahhoz vezet, hogy ezek az emberek a szükségesnél több kalóriát 
fogyasztanak, és ezáltal elhíznak. Korábbi egérkísérleteikben tudósok 
kimutatták, hogy a melanocortin-4 receptor génmutáció (MC4R) miatt egy 

bizonyos agypálya széttörik, és az egerek több zsírt  fogyasztanak. 
Ugyanakkor szokatlan módon ezek az egerek jóval kevesebb cukrot 
esznek.  
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Gén felelhet azért, hogy valaki a zsíros ételeket kívánjaForrás: AFP  

Az MC4R génmutáció az egyik leggyakoribb, ismert monogénes elhízást 
kiváltó ok, az étvágy és a testtömeg-szabályozás egyik kulcsmolekulája. 

Az ételmennyiség ugyanaz maradt 

A Cambrdige-i Egyetem kutatói a Nature Communication folyóiratban  

kedden közzétett tanulmányuk résztvevőinek currys csirkét szolgáltak fel 
háromféle - alacsony, közepes és magas - zsírtartalommal. Mindhármat 
megkóstoltatták velük, majd szabadon ehettek bármelyikből. 

A kutatók nem találtak különbséget abban, mennyi ételmennyiséget 

fogyasztottak el a különböző csoportok, azt azonban kimutatták, hogy az 
MC4R génhibát hordozó emberekmajdnem kétszer annyit (95 százalékkal 
többet) ettek a magas zsírtartalmú indiai ételből,mint sovány társaik, és 65 
százalékkal többet, mint az elhízottak. 

A cukortartalom nem számít 

A tanulmány másik szakaszában a résztvevők eperből, tejszínből és 
habcsókból készült édességet kaptak szintén háromféle cukortartalommal, 

ám a desszert zsírtartalma állandó volt. 

A soványak és a túlsúlyosak a magas cukortartalmút szerették, a hibás gént 
hordozók kevésbé szerették a magas cukortartalmút, és jóval kevesebb 
édességet ettek mindhárom desszertből, mint a másik két csoport.  

 

Az édességfogyasztásban nem volt változásForrás: Flickr / Steve Baker 

Száz emberből egy hordozza az MC4R génhibát. A kutatók úgy vélik, hogy 
mivel esetükben az MC4R-pálya nem működik, ez okozhatja azt, hogy a 
zsíros ételeket preferálják, anélkül, hogy annak tudatában lennének, és ez 
okozhatja súlyproblémáikat. Létezik számos más gén, amely a 

súlygyarapodás kockázatát fokozza, ezeknek hatását jövőbeni 
tanulmányuknak kell vizsgálni - olvasható a Cambridge-i Egyetem 
honlapján. 

Egyes alternatív terápiák segíthetnek bizonyos  

bélbetegségeknél 

O RIGO 2016.10.05.  

Egy új tanulmány áttekintette a komplementer vagy alternatív 

kezelések – például probiotikumok, prebiotikumok, rostok és 
gyógynövénytermékek – hatékonyságát egyes bélbetegségekben, 
amilyen az irritábilis bél szindróma, a funkcionális székrekedés és az 

ulceratív kolitisz. 
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A British Journal of Pharmacology folyóiratban megjelenő tanulmány 

megjegyzi, hogy a legtöbb hozzáférhető tanulmány sok szempontból nem 
tekinthető igazán tárgyilagosnak, ennek ellenére több alternatív szer – így 
a probiotikumok, a szinbiotikumok, a psyllium és néhány 
gyógynövénytermék (főként a borsmentaolaj) – hatékonynak tűnik az 

irritábilis bél szindróma tüneteinek enyhítésében.  

 

Forrás: Dreamstime 

A szinbiotikumok és a rostok jótékonyaknak tűnnek a funkcionális 
székrekedésnél, az Escherichia coli nem kórokozó Nissle 1917 törzse 
hatékonyan segítheti az ulceratív kolitisz (a vastagbél nyálkahártyájának 
idült gyulladása) visszafejlődésének fenntartásában. 

Mik ezek az alternatív szerek? 

A probiotikumok az emberi szervezetben egyébként is élő jótékony 
baktériumok, amelyek kellő mennyiségben képesek visszaszorítani a 
kórokozók elszaporodását. Természetes forrásai a tejtermékek és a 

fermentált húsok. 

 

Forrás: Dreamstime 

A prebiotikumok olyan élelmi rostok, amelyek ellenállnak a gyomor- és 
epesavaknak és emésztetlenül, változatlan formában kerülnek a 
vastagbélbe, ahol a jótékony baktériumok számára táplálékul szolgálnak. 

A szinbiotikumok tulajdonképpen a probiotikumok és a prebiotikumok 

keveréke, a psyllium pedig bizonyos növények (útifű) maghéja, ami segíti 
az emésztést. 

Tudni kell ezekről a betegeknek 

„A gyakori bélműködési rendellenességekben, amilyen a krónikus 

idiopátiás (olyan betegség, amelynek nem tudják megállapítani az okát) 
székrekedés és az irritábilis bél szindróma, szenvedő olyan betegeknek, 
akiknél nem hat vagy mellékhatásokat okoz a hagyományos gyógyszeres 
terápia, illetve nem akarják használni azt, el kellene mondani, hogy 

léteznek alternatív szerek, amelyek hatékonyak lehetnek" – mondta dr. 
Diego Curro, a római Unicatt orvosa, a cikk vezető szerzője. 

http://www.origo.hu/egeszseg/British%20Journal%20of%20Pharmacology
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„Az ulceratív kolitisz enyhe klinikai formáiban szenvedő betegeket is fel 

kell világosítani arról, hogy – kellő óvatossággal – használhatnak alternatív 
probiotikus kezelést a visszaesés megakadályozására" – tette hozzá Curro. 

Egészségesebbnek gondolja a diétás üdítőt? 

Nagyot téved! 

PESTHY GÁBO R 2016.10.13. origo.hu 

Sokmillió ember iszik mesterséges édesítővel készített üdítőt abban a 
reményben, hogy így nem visznek be a testükbe annyi kalóriát, mint a 

cukortartalmú italokkal. Egy amerikai tanulmány szerint azonban a 
diétás szénsavas üdítők ugyanúgy elhízáshoz vezethetnek, mint a 
hagyományosak. 

A Purdue-i Egyetem ötéves tanulmánya arra következtetésre jutott, hogy a 

kalóriaszegény kóla és más üdítő ugyanakkora valószínűséggel vezethet 
elhízáshoz, mint a hagyományos, cukorral készített üdítők, írja a Daily Mail. 

Ráadásul azoknál a diétás üdítőt fogyasztóknál, akik nem szednek fel plusz 

súlyt, jelentősen megnövekszik a cukorbetegség, a szívbetegség vagy a 
stroke kockázata. Még a kutatók is elismerték, hogy meglepték őket az 
eredmények. 

A kutatók sem ilyen eredményre számítottak 

„Őszintén szólva azt gondoltam, hogy a diétás üdítő kissé jobb az egészség 
szempontjából, mint a hagyományos" – mondta Susan Swithers, az ideg- és 
a pszichológiai tudományok szakértője, a cikk vezető szerzője.A 
valóságban azonban ellentmondásos a hatása." 

Az tagadhatatlan, hogy a mesterséges cukrok kevesebb kalóriát 
tartalmaznak. A kutatók tanulmánya azonban azt mutatta, hogy az igazi 
kalóriák bevitelének hamis ígérete megzavarja a szervezetet.  

 

Forrás: Wikimedia Commons 

A hatás hasonló a kábítószeréhez 

Amikor a rendszeresen diétás üdítőt fogyasztók valódi cukrot esznek, a 
szervezetük nem tudja, hogyan válaszoljon. Elegendő üdítőivás után az 
édes ízű élelmiszerek nem indítják be a vércukrot szabályozó hormon 

(inzulin) természetes kiválasztását. A vércukorszint ezután csökken, ami 
éhséget okoz és fokozza az édes ételek iránti vágyat. 

Ezen kívül a diétás üdítő kifárasztja az agy „jutalomközpontját" azzal, hogy 
folyamatosan sietteti a kielégülési vágyat.Az ismételt kábítószer-

használathoz hasonlóan az agy végül hozzászokik ehhez a stimulációs 
szinthez, ami egyre több és több evéshez vezet azért, hogy az illető 
megkísérelje elérni ezt a kielégülési szintet. 

A vélemény nem számít? 

Az amerikai italtársaság (American Beverage Association) azzal próbálja 
hitelteleníteni a beszámolót, hogy megkérdőjelezi az érvényességét, mivel 
„csak" a Cell folyóirat vélemény rovatában jelent meg.  

„Az alacsony kalóriatartalmú édesítők a leggyakrabban tanulmányozott és 
áttekintett élelmiszer-kiegészítők közé tartoznak napjainkban" – tette közzé 
álláspontját a társaság. „Biztonságos és hatékony eszköznek tekinthetők a 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3835029/Why-diet-soda-NOT-better-regular-soda-Low-calorie-drinks-just-likely-cause-obesity-heart-disease-manipulating-brain.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
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súlycsökkentéshez és a súlyszabályozáshoz több tucat tudományos kutatás 

és szabályozó hatóság szerint bolygószerte."  

 

Forrás: Thinkstock 

Muslicás vizsgálatok 

A társaság véleményének hitelét rontja, hogy  nemrég ausztrál kutatók is az 

üdítőitalos vizsgálathoz hasonló következtetésre jutottak muslicákkal 
végzett vizsgálatukban. Azok a muslicák, amelyeket több mint öt napig 
mesterséges édesítőt tartalmazó táplálékkal etettek, 30 százalékkal több 
kalóriát fogyasztottak, mint azok, amelyek valódi cukorral édesített  

táplálékot kaptak. 

„Megvizsgáltuk, miért esznek többet a muslicák, amikor pedig már 
elegendő kalóriát vittek be, arra jutottunk, hogy ennek a mesterséges 
édesítőszernek a tartós fogyasztása megnöveli a tápértékkel bíró valódi 

cukor édes ízérzetét, ezért megnöveli az állatok késztetését a táplálkozásra" 

– magyarázta a kutatást vezető Greg Neely. 

 

Forrás: Thinkstock 

A bélflóra is felborul 

Egy másik kutatás szintén jóval kevésbé optimista, mint az italtársaság.  

Jotham Suez (Weizmann Tudományos Intézet, Izrael) és munkatársai 
energiamentes édesítőszert (szacharint) adagoltak egerek étrendjébe, és azt 
tapasztalták, hogy az édesítők jelentősen megváltoztatták az állatok 
anyagcseréjét.Az édesítőszereket fogyasztó egereknek jelentősen megnőtt 

a vércukorszintjük a cukrot (glükózt) fogyasztó egerekhez képest.Ez igaz 
volt a normál és a magas zsírtartalmú (az elhízott emberek étrendjét 
szimuláló) diétán tartott egerekre egyaránt. 

Mivel kiderült, hogy az étrend közvetlenül befolyásolja a bél 

mikrobiomjának (bakteriális közösségének) összetételét, a szerzők 
megvizsgálták, vajon az anyagcsere-változások összefüggésbe hozhatók-e 
a bélbaktériumoknál megfigyelt változásokkal. A Nature-ben megjelent 

beszámolójuk szerint a válasz határozott igen volt. 

http://www.origo.hu/egeszseg/20160721-mesterseges-edesitoszer-muslica-laboratoriumi-kiserlet-elhizas-ehsegerzet-kaloria-bevitel-agyi.html
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Forrás: Thinkstock 

Amikor antibiotikumokkal kiirtották az egerek bélflóráját, akkor az 
édesítőszert kapó egerek vércukorszintje sem emelkedett magasabbra 
(megszűnt a glükózintolerancia). 

Ezután a kutatók olyan egerek belébe ültették át az édesítőszerekkel, illetve 

cukorral táplált egerek székletét, amelyek bele steril volt (nem tartalmazott 
bélbaktériumot). Ezeknél az egereknél ugyanaz a helyzet alakult ki, mint 
korábban: az édesítőszerrel táplált egerek vércukorszintje magasabb volt, 
mint a cukorral tápláltaké. 

Emberi vizsgálatok 

A továbbiakban a kutatók megvizsgálták mintegy 400 ember 
baktériumflóráját. Azt tapasztalták, hogy – az egerekéhez hasonlóan – 
jelentősen eltér az édesítőszert és a cukrot fogyasztó emberek belének 

baktérium-összetétele. Ezenkívül az édesítőszer-fogyasztást összefüggésbe 

hozták egyes elhízással kapcsolatos betegségjelzőkkel, például az 

emelkedett éhomi vércukorszinttel, illetve a csökkent glükóztoleranciával. 

Ezután a szerzők erőteljes édesítőszer-diétára fogtak hét olyan önkéntest, 
akik korábban sosem fogyasztottak ilyen anyagokat. A résztvevőknek a 
megengedett maximális mennyiségű – 5 milligramm/testtömegkilogramm 

– szacharint kellett elfogyasztaniuk, ez mintegy 40 doboz diétás kóla 
édesítőszer-tartalmának felel meg. Négy résztvevőnek négy nap elteltével 
megemelkedett a vércukorszintje, és megváltozott a bélflórájuk, ami 
tükrözte az egereknél kapott eredményeket. 

 

Forrás: Dreamstime 

Sokan kételkednek az eredményekben 

Azért azt ennél a kísérletnél sem szabad elhallgatni, hogy itt  is sokan 
kételkednek az eredményben. A Nature szerkesztői több szakember 

véleményét is kikérték a vizsgálatokkal kapcsolatban.A bírálók 
hangsúlyozták, hogy az egereknél kapott eredmények nem vihetők át egy 
az egyben emberekre, ezért nagyobb létszámú emberi vizsgálatokra van 

szükség, mielőtt kijelentenénk, hogy az energiamentes édesítőszerek 
valóban negatívan befolyásolják az emberi bélflórát és a cukoranyagcserét. 
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Stephen O'Rahilly, a Cambridge-i Egyetem professzora elmondta, hogy 

egy, gyerekeknél végzett, közelmúltbeli kettős vak vizsgálat arra az 
eredményre jutott, hogy az édesítővel ízesített szénsavas üdítők fogyasztása 
esetén kisebb az elhízás kockázata, mint a cukros üdítők esetén. 

A professzor kiemelte, hogy a szerzők 381 embernél összefüggést találtak 

az édesítőszeres üdítők fogyasztása és a diabéteszre utaló jelek (markerek) 
között, holott egy jóval nagyobb, több mint 300 000 embert magában 
foglaló 2013-as vizsgálatnál semmilyen kapcsolatot nem mutattak ki az 
energiamentes édesítőket tartalmazó üdítők fogyasztása és a diabétesz 

kialakulása között. 

A legöregebb embereknél már nem lehet 

öregebbnek lenni 

TÁTRAI PÉTER 2016.10.06. origo.hu 

Amerikai tudósok szerint az eddig élt legidősebb emberek 
megközelítették az emberi kor felső határát. Hiába fejlődik tovább az 

orvostudomány, náluk már a jövő aggastyánjai sem élhetnek sokkal 
tovább. 

A New York-i Albert Einstein College of Medicine kutatói a Nature 
októberi számának hasábjain abbéli meggyőződésüknek adnak hangot, 

hogy az emberi élet hosszát már nem lehet tovább kitolni: a máig ismert 
legöregebb embereknél a jövő matuzsálemjei se lehetnek sokkal idősebbek. 

Javuló tendencia 

A közegészségügy robbanásszerű fejlődésének, a jobb táplálkozásnak, a 

környezeti viszonyok javulásának és számos egyéb tényezőnek 
köszönhetően XIX. század óta folyamatosan nő az emberiség várható 
élettartama. Az Egyesült Államokban például egy ma születő csecsemő 
átlagosan 79 életévre számíthat, míg az 1900-ban világra jötteknek átlagban 

csupán 47 év adatott az életből. Az 1970-es évek óta a maximálisan elérhető 

életkor is emelkedett, ám az Einstein College kutatói szerint elértük a 
plafont. 

„Demográfusok és biológusok máig előszeretettel hangoztatják: nincs 
miért azt gondolnunk, hogy a maximális élettartam növekedése egyhamar 

megtorpanhat. A mi adataink ezzel szemben azt mutatják, hogy ez a 
tendencia már meg is torpant, méghozzá az 1990-es években” – állítja Jan 
Vijg, a Nature-cikket jegyző genetikus-szemész professzor. Vijg és 
munkatársai a több mint 40 ország népesedési és halálozási adatait  

összefoglaló Human Mortality Database elemzésével jutottak erre a 
következtetésre. 

 

Forrás: Flickr / Marcel Oosterwijk 

Az adatbázisból kiderül, hogy az érintett országokban 1900-tól fogva 

általánosan csökkent a kései halálozás: ahogy haladunk évről évre  előre, 
minden újabb évben születettek között egyre nőtt azoknak az aránya, akik 
megérték az időskort (amelynek határát a felmérés készítői 70 évnél húzták 
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meg). Ez a trend érthető módon párhuzamosan haladt a várható élettartam 

növekedésével. 

Azonban amikor a 100 éves vagy annál magasabb kort megérők arányának 
alakulását vizsgálták 1900-tól kezdődően, azt tapasztalták, hogy nagyjából 
100 éves korig számottevően javult a túlélési arány, de a 100 évnél tovább 

élők aránya már jóval kisebb mértékben növekedett.Más szavakkal a 
túlélési esély tapasztalt növekedése 100 éves kor környékén tetőzik, és 100 
éves kor fölött rohamosan csökken, a születési évtől függetlenül(bár az 
1916 után születettekre vonatkozóan még nyilván nem rendelkezhetünk a 

szükséges adatokkal). 

Meddig élhetünk? 

Vijg és kollégái ezután egy másik nemzetközi adatbázishoz, a maximális 
megért életkort rögzítő International Database on Longevity-hez fordultak. 

Főleg az igazoltan 110 évet vagy annál magasabb kort megért emberek 
adataira voltak kíváncsiak abból a négy országból – az USA-ból, 
Franciországból, Japánból és Nagy-Britanniából –, ahol a legtöbb „száztíz-

pluszos" előfordult 1968 és 2006 között. 

 

Forrás: Vinoth Chandar/Flickr 

A legöregebbek az 1970-es évektől fogva egészen az 1990-es évek elejéig 
újra és újra döntögették a rekordokat, ám 1995 táján kifulladt a verseny, 
ami a kutatók szerint azt jelzi, hogy az élmezőny megközelítette az emberi 
élettartam elvi maximumát. A mai napig érvényes életkorrekordot egy 

francia hölgy, Jeanne Calment állította be, aki 1997-ben 122 évnyi földi 
pályafutás után szenderült jobblétre. (Az 1875-ben született Madame 
Calment egyébként nemcsak a tulajdon lányát és unokáját élte túl, hanem 
azt az ügyvédet is, akivel 90 éves korában, 1965-ben életjáradék-szerződést 

kötött.) 

A maximálisan elért életkorok elemzésével a tudósok az átlagos 
legmagasabb emberi életkort 115 évben állapították meg: átlagban ennyit 
éltek a világ eddigi legidősebb emberei. 

Mivel ez egy átlagérték, a szuperöregek ennél rövidebb és hosszabb életkort 
is megérhettek; a szerzők értékelése szerint Calment rekordja nem egy 
növekvő trendet tükröz, hanem kiugró pont a statisztikában. Valamennyi 
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adat figyelembe vételével az emberi életkor abszolút határát 125 évnél 

húzták meg, ami szintén valószínűségi alapon értelmezendő: számításaik 
alapján annak esélye, hogy valaha 125 évnél idősebb embert hordjon a Föld 
a hátán, kevesebb, mint 1 a 10000-hez. 

 

Forrás: SCANPIX/Johan Strindberg 

„A fertőző és krónikus betegségek elleni küzdelem további sikerei az 
átlagos élettartamot növelhetik még ugyan, de a maximális elérhető életkort 
már aligha fogják emelni – vélekedik Vijg. – Nem tartom teljesen 
elképzelhetetlennek, hogy a gyógyászat terén olyan áttörés következzék be, 

amely kitolja az általunk számított határértéket.” 

„De egy ilyen forradalmi előrelépésnek egy egész sor genetikus tényezőn 
kellene felülkerekednie, amelyek a jelek szerint együttesen meghatározzák 
az emberi élettartamot. Ezért talán azokat a forrásokat, amelyeket ma a 

maximális élettartam növelésére áldozunk, inkább a jó egészségben töltött 
időskor meghosszabbítására kellene fordítanunk.” 

Nem lesznek kétszáz éves emberek 

DZINDZISZ MAGDALENA 2016.10.11. index.hu 

Jeanne Calment 1997. augusztus 4-én halt meg egy francia 
nyugdíjasotthonban, 122 évesen. Ilyen hosszan nem élt azóta sem senki, 
és egy most megjelentetett tanulmány szerint nem is nagyon fog. 

Legalábbis nem sokan, az emberiség ugyanis elérte a határt, ami fölé 
már nem növekszik az életkor. 

Az utóbbi évtizedekben egyre tovább és tovább éltek az emberek, ebből 

nagyon sokan arra következtettek, hogy ha még jobb lesz az egészségügyi 
ellátás, ha még egészségesebben élnek majd az emberek, akkor még tovább 
fogunk élni, és néhány század múlva akár a kétszáz éves kor sem lesz 
elérhetetlen. 

A legvégső határ 

Nos, ki kell ábrándítani mindenkit, a világ egyik legrangosabb tudományos 
szaklapjában, a Nature-ben megjelent tanulmány azt mondja, hogy 115 év 
a határ. Egészen kicsi az esélye annak, hogy ennél sokkal tovább éljen bárki 

is. 
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Jeanne Calment 1995-ben Fotó: Ian Cook / Getty Images Hungary 

Egy Egyesült Államokban 1900-ban született gyereknek ötven év volt a 
várható élettartama, ma 79 év. Japánban ma 83 év a várható élettartam,  
Magyarországon 2015-ben 78,61 év volt a nőknél, 72,9 év a férfiaknál. 
Könnyű ebből arra következtetni, hogy egyre hosszabban és hosszabban 

élnek az emberek. 

Jan Vijg, a New York-i Albert  Einstein Orvostudományi 

Egyetem genetikusa azonban valami furcsát vett észre, amikor kollégáival 
több tucat ország demográfiai adatait vizsgálták meg. Azt nézték meg, hogy 
egy adott évben hányan vannak életben egy adott életkorból, például 
mennyi 50 éves és mennyi 85 éves él. Ezeket az adatokat aztán össze is 

vetették évről évre, hogy kiszámolják, az adott életkori csoport hogyan 
növekszik. 

Azt látták, hogy a legidősebbek csoportja növekszik a leggyorsabban. Az 
1920-as években például Franciaországban a leggyorsabban a 85 éves nők 

csoportja nőtt. Az 1990-es években viszont a 102 éves nők csoportja nőtt a 
leggyorsabban. Ha a trend folytatódott volna, akkor most a 110 évesek 
csoportjának kellene a leggyorsabban növekedőnek lennie.  De nem így 
történt, a növekedés lassult, sőt, úgy tűnik, mára le is állt . Amikor Vijg 

megnézte a többi ország adatait, ugyanezt látta. Egyáltalán nem növekszik 
tovább az idősek csoportja. A lassulás nem most kezdődött, hanem az 1980-
as években, és nagyjából egy évtizede állt  le. 

Ennek pedig az lehet a magyarázata, hogy az emberek elérték élethosszuk 
természetes határát. 

Kicsit másképpen magyarázva, manapság sokkal többen érik meg a 
hetvenéves kort és sokkal jobb egészségnek is örvendenek ennyi idősen, 

mint a korábbi generációk. A nyolcvanadik évüket is többen érik el, de a 
legöregebbek, a száz év felettiek száma nem növekszik. A legidősebbek, a 
száz év felettiek egészségével még nem tudott mit kezdeni az 
orvostudomány, még nem jutott el odáig az emberiség, hogy itt  

csökkentsük a halálozást. 

De a kutatók nem álltak meg itt , más bizonyítékot is próbáltak keresni 
állításaik igazolására. Megnézték a különböző országokban, hogy hány 
éves a legidősebben meghalt ember. Ehhez azInternational Database on 

Longevity adatbázist használták, ahová a különösen hosszú ideig élt  
embereket gyűjtik, most 534-en vannak benne. Az átlagéletkor a 
matuzsálemek klubjában nagyon gyorsan növekedett az 1970-es és 1990-

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ksh.hu%2Fdocs%2Fhun%2Fxstadat%2Fxstadat_eves%2Fi_wdsd008.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.supercentenarians.org%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.supercentenarians.org%2F
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es évek között, de az 1990-es évek közepétől megállt 114,9 évnél. Ugyanezt 

a trendet vették észre a második, harmadik, negyedik és ötödik legidősebb 
emberek halálánál is. 

Jan Vijg csapata azt állítja, hogy 115 év lehet a természetes határa az emberi 
élet hosszának. Persze a továbbiakban is lesznek kirívó esetek, mint a 122 

éves Calment, de annak az esélye, hogy valaki 125 évig éljen, egy a 
tízezerhez. 

A kutatók meglepődtek az eredményen, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy 
az egészségügyi ellátás és az életszínvonal sokat javult az elmúlt 

évtizedekben. Ennek fényében azt hihetnénk, hogy nagyon sok Calment-
korú ember él közöttünk, de ez egyáltalán nem így van. A jövőben ez nem 
sokban fog megváltozni, a legidősebbek nagyjából 115 éves korukig élnek 
majd. 

Ő srégi vita 

A kutatók már régóta vitáznak azon, hogy van -e felső határa az 
élethossznak, a témával foglalkozók nemcsak az embereknél kutatják ezt a 

kérdést, hanem az állatoknál is. Nem is mindenki ért egyet a mostani 
kutatással. James Vaupel, a rostocki Max Planck Demográfiai 
Kutatóintézet alapító igazgatója elismeri, hogy számos országban megállt 
a növekedés, de néhány, az ilyen irányú kutatásokban nagyon fontos 

országban, még nincs lassulás. Japánt hozta fel példának, ahol a 
legmagasabb a várható élettartam: a 2015-ben született gyerekeknél már 
83,7 év. De ide sorolja Franciaországot és Olaszországot is, ahol az átlagnál 
nagyobb a nagyon idősek száma. 

Más kutatók azt nehezményezik, hogy a kutatás egyáltalán nem vette 
figyelembe a gyógyszerek hatásait. Ezeknek a fejlődése jelentősen 
növelheti az élettartamot. Richard Faragher, a Brightoni Egyetem 
biogerontológusa azt elismeri, hogy a beavatkozás nélküli élethossznak 

vannak természetes határai. De az állatkísérletek azt mutatják, hogy 
jelentősen meg tudták növelni például az egerek, férgek és legyek 

élethosszát olyan gének hozzáadásával, amelyeknek a növekedéshez van 

közük, vagy akár csak a kalóriabevitel csökkentésével. Ha az embereknél 
ezt nem tudjuk megtenni majd idővel, akkor az azt jelenti, hogy teljesen 
különbözünk az összes állattól, akin eddig kísérleteztek a kutatók.  

 

A 145 éves indonéziai Mbah Gotho kezében személyi igazolványával az 

indonéziai Sragenben lévő otthonában 2016. augusztus 29-én. Mbah Gotho 
lehet a világ legöregebb embere, ha az illetékes indonéz hivatalon kívül 
harmadik fél is megerősíti állítását. Az indonéz férfi papírokkal tudja 
igazolni, hogy 1870. december 31-én született. 

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary 

Jan Vijg azonban megvédi tanulmányát, mert úgy látja, hogy a 
kísérletekben felhasznált módszerek egyike-másika csak bizonyos fajokra 
van kedvező hatással. A kalóriamegvonás például nem működik az 

egereknél vagy a majmoknál. Azt nem állítja, hogy a gyógyszerek és a 
genetika nem képes növelni az élethosszt, de egyáltalán nem biztos abban, 
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hogy átléphető a 115 éves határ. Az élethossz ugyanis túl sok géntől függ 

– lehet, hogy egyet-kettőt megváltoztatunk, de még mindig nagyon sok a 
változó az egyenletben. 

A terület másik szakértője, Leonard P. Guarente, az MIT 
biológiaprofesszora üdvözölte a tanulmányt, amely alátámasztja 

az évtizedes kutatásaiból következő sejtését. Az 1900-as években azért nőtt 
a várható élettartam, mert egyre kevesebb gyerek halt meg, később már a 
felnőttek is jobb egészségnek örvendtek. Ezek egy része az egyre 
visszaszoruló dohányzásnak, egészségesebb étrendeknek köszönhető. Az 

antibiotikumok és krónikus betegségek visszaszorulása is segített. 

De a modern életkörülmények javulása nem jelenti azt, hogy 
visszafordítható a biológiai öregedés. Ha valaki hetvenévesen meghal 
szívroham miatt, testének többi része még bőven lehet olyan állapotban, 

hogy tovább is élhetett volna. Vagyis ha az orvostudomány már van annyira 
fejlett , hogy a szívrohamot meg tudja előzni, akkor jelentősen 
meghosszabbítja életünket. De a százéveseknek vagy annál idősebbeknek 

már nem csak a szívükkel van baj, hanem egész szervezetük hanyatlik. 
Testünk folyamatosan próbálja javítani az öregedésből eredő hibákat, de a 
végén már túl sok lesz belőlük. Henne Holstege, az amszterdami VU 
Egyetem kutatója szerint a szervezet állapotának általános romlását nem 

lehet megállítani. 

De Jan Vijg szerint nem is az élettartam meghosszabbítása lenne a cél, 
hanem hogy ebből minél több évet éljünk le minél egészségesebben. És a 
gyógyszerek valójában ebben segíthetnek. 

Teaparti a pokol tornácán 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.10.05. index.hu 

Sámánok énekelnek ősi dalokat, miközben kötött pulcsis milliomos 

programozók okádnak, szörnyű víziókat látva. Egyesek a saját 

e ltemetésükről, mások pokoljárásról fantáziálnak, de a végén választ 

kaphatnak az Élet Nagy Kérdéseire, és megoldást találhatnak a Kínzó 
Problémákra. Az ajahuaszkát az amazóniai indiánok évezredek óta 
használják, és a pogány rítus mostanra elérte S an Franciscót, 
Hollywoodot, Brooklynt és Manhattant is. 

Soha nem felejtem el azt az érzést. A mindent elborító nyomorúságot. A 
bizonyosságot, hogy a szenvedés sosem ér véget. Hogy senki nem segíthet, 
és nincs hová menekülni. Bárhová néztem, olyan sűrű volt a sötétség, hogy 
még a fény gondolata is elképzelhetetlennek tűnt. Hirtelen egy lángoló 

alagútba kerültem. Zokogó alakok üvöltöttek felém kínjukban, könyörögve, 
hogy mentsem meg őket. Mások megpróbáltak megrémíteni. „Soha nem 
szabadulsz ki innen.” – mondták. „Soha. Sohasem.” 

 

Fotó: Eitan Abramovich 

A fenti sorokkal a National Geographic szerzője,  Kira Salak próbálta 
szavakba önteni az élményeit, amiket Peruban szerzett egy ajahuaszka-
szertartás során. A Banisteriopsis caapi nevű növény indájából főzött italt 

az amazóniai sámánok már évezredek óta használják.  

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2016%2F10%2F06%2Fscience%2Fmaximum-life-span-study.html
https://www.theguardian.com/science/2016/oct/05/human-lifespan-has-hit-its-natural-limit-research-suggests
https://www.theguardian.com/science/2016/oct/05/human-lifespan-has-hit-its-natural-limit-research-suggests
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fadventure%2F0603%2Ffeatures%2Fperu.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.com%2Fadventure%2F0603%2Ffeatures%2Fperu.html
https://drugs-forum.com/forum/showwiki.php?title=Banisteriopsis_caapi
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Bár az ajahuaszkát a hallucinogének közé sorolják, akárcsak az LSD-t és 

az ecstasyt (metiléndioxi-metamfetamin, MDMA), az ajahuaszka-
szertartás nem eufórikus acidparti. Inkább a purgatóriumra emlékeztet, ahol 
bejárhatjuk a lélek mocsárvidékét, és kis szerencsével megtisztulva 
kerülünk elő. 

Ez történt Salakkal is. Az újságírót évek óta kínozta a depresszió, de a trip 
hatására a betegség tovatűnt, mintha sosem lett volna. Az ehhez hasonló 
élmények ösztönözték arra a szakértőket, hogy folytassák a 
hallucinogénekkel végzett kutatásokat, mivel úgy vélik, terápiás célra is 

lehet őket használni. 

A barbár rítust mostanra a nyugati civilizáció is (újra) fölfedezte magának. 
A beszámolók szerint Manhattanben, Brooklynban, San Franciscóban és a 
Szilícium-völgyben épp az ajahuaszka forradalma zajlik. 

Zöldségtelevízió Dél-Amerikában 

Terence és Dennis McKenna, a pszichedelikus irodalom kulcsfigurái a 
hetvenes évek elején autóstoppal jutottak el Peruból a kolumbiai Chorreába. 

Az Igara Paraná folyó mentén haladva bukkantak rá a pszichedelikus szerek 
Édenkertjére. Szabadon nőtt a varázsgomba (Psilocybe cubensis), a 
Banisteriopsis caapi és a Psychotria viridis – ideális alapanyagok egy 
misztikus teadélutánhoz. 

Az ajahuaszka-főzetet alapvetően a Banisteriopsis caapi indáiból készítik; 
ezt egy olyan növénnyel keverik, ami DMT-t, azaz dimetiltriptamint, egy 
pszichoaktív alkaloidát tartalmaz. Az így készülő főzet illata a zöld teáéra 
emlékeztet, de igen magas a csersavtartalma, és egyáltalán nem jó az íze. 

De a fogyasztás leírhatatlan élményekkel jár. A McKenna-fivérek ezt 
zöldségtelevíziónak (vegetable television) nevezték, így utalva a növények 
elfogyasztásával elért látomásokra. 

McKennáék vették az adást. Az Amazonas vidékének növényeitől olyan 

információkat kaptak, amit máshonnan nem szerezhettek volna meg. Egy 
trip során kölcsönösen megtapasztalták a telepátia élményét. Dennis 

McKenna ezután az összes ruháját és a szemüvegét is elhagyta a 

dzsungelben, miután – ahogy fogalmazott – elveszítette a kapcsolatot a 
konszenzusos valósággal. Nem élte meg nagy veszteségként. 

A növényektől kapott tudás számára az emberi és kozmikus tudás misztikus 
könyvtára volt. 

 

Ajahuaszka-parti a természet lágy ölén 

Fotó: Eitan Abramovich 

Az újságíró Tom Wolfe a hatvanas évek pszichedelikus forradalmát 
Amerika harmadik nagy vallásos ébredésének nevezte. Az ajahuaszkának 

még nincs ekkora kultusza, de tény, hogy az Egyesült Államokban mind a 
szer, mind a fogyasztásához kapcsolódó szertartások egyre 
népszerűbbek. Rákapott a Szilícium-völgy, rákapott Hollywood, és egyre 
többen fogyasztják a keleti parton is. 

Az életviteli tanácsadással foglalkozó Tim Ferriss szerint San Franciscóban 
az ajahuaszka-fogyasztás mára olyan megszokottá vált, mint meginni egy 
csésze kávét, és a partikon kerülgetnie kell azokat az embereket, akik 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FDimetiltriptamin
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.newyorker.com%2Fmagazine%2F2016%2F09%2F12%2Fthe-ayahuasca-boom-in-the-u-s
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.newyorker.com%2Fmagazine%2F2016%2F09%2F12%2Fthe-ayahuasca-boom-in-the-u-s
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTim_Ferriss
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mindenáron arról akarnak vele beszélgetni, hogy milyen érzés volt órákon 

keresztül kaleidoszkóp-szerű színeket és fényeket látni. Egy rádióműsorban 
Susan Sarandon is az ajahuaszka-terápia lélekemelő hatásáról áradozott. 
Dennis McKenna, aki ma a Minnesota Egyetem botanikaprofesszora, egy 
hawaii könyvbemutatóján meglepődve látta, hogy a szigeten is eluralkodott 

az ajahuaszka-forradalom. 

Mindenki készíti, mindenki fogyasztja. Olyan, mint a Vadnyugat. 

A Washington Egyetem kutatója, Leanna Standish szerint Manhattanben 
minden éjszaka legalább száz ajahuaszka-szertartást rendeznek. A szer fő 

hatóanyagát az 1970-ben elfogadott kábítószer-ellenes törvény, a 
Controlled Substances Act tiltólistára helyezte, de az FDA, az amerikai 
Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság nemrég engedélyezte a szerrel 
végzett klinikai vizsgálatokat. 

Standish szerint a szer fő hatóanyagát a rák és a Parkinson-kór kezelésére 
is használhatnák. A kutató nem zárja ki, hogy  az ajahuaszka egészen új 
utakat nyithat a nyugati gyógyászatban . 

 

Modern orvosi eszközökkel vizsgálták a drog agyra gyakorolt hatását. Az 

új tanulmány a legfontosabb tudományos munka a témában a szer  70 évvel 
ezelőtti feltalálása óta. Tovább 

Tény: vannak olyan esetek, amiken az ajahuaszka-terápia segíthet, viszont 
a nyugati orvoslás nem tud. Egy fiatal férfi például kibírhatatlan 

fájdalmaktól szenvedett, de az orvosok nem tudták megállapítani az okát. 
A férfi végül a perui dzsungelben kötött ki egy ajahuaszka-tripen. A 
látomása során úgy látta magát, mintha a saját testében utazna, ahol végül 
megküzdött a fájdalmat okozó szörnnyel - egy óriási, tintahalra emlékeztető 

lénnyel. Az élmény nem volt kellemes, de a fájdalom elmúlt, és soha többé 
nem tért vissza. 

A hallucinogének kutatását komoly szakemberek is sürgetik, de a klinikai 
vizsgálatokat megnehezíti a törvényi szabályozás. Ez mondjuk nem tart 

vissza másokat attól, hogy a saját szakállukra kipróbálják ezeket a szereket. 
Ezzel egyébként Standish is tisztában van. Ahogy mondta,  

ami most folyik, az egy hatalmas, szabályozatlan kísérlet. 

Az ajahuaszka-szertartásokat általában egy sámán vezeti. A sámán lehet 
egy perui indián, akinek több generációra visszamenőleg sámánok voltak 
az ősei, de lehet más is, aki meg tudja szerezni a növényeket, és el tudja 
készíteni az ajahuaszka-főzetet. (Ezeket az alulképzett sámánokat hívják 

jógahuaszkáknak). 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F04%2F16%2Fdrogkutatas_lsd_drog_kabitoszer_klinikai_vizsgalat_attores_lizergsav%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F04%2F16%2Fdrogkutatas_lsd_drog_kabitoszer_klinikai_vizsgalat_attores_lizergsav%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F04%2F16%2Fdrogkutatas_lsd_drog_kabitoszer_klinikai_vizsgalat_attores_lizergsav%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F02%2F20%2Fa_hogyhivjak_rossz_hatassal_van_az_izere%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F02%2F20%2Fa_hogyhivjak_rossz_hatassal_van_az_izere%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http://index.hu/tudomany/2016/04/16/drogkutatas_lsd_drog_kabitoszer_klinikai_vizsgalat_attores_lizergsav/
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Fotó: Eitan Abramovich 

Fix recept nincs. Az ajahuaszka többnyire lassú tűzön főzött amazóniai 
növényekből készül, de az alapanyag mindig a Banisteriopsis indája, illetve 
egy DMT-t tartalmazó szer, többnyire a Psychotria viridis. A belekbe 
kerülő DMT -t a monoamin-oxidáz enzimek (MAO) hamar lebontják, de a 

Banisteriopsis caapi nagy mennyiségű harmint és b-carbolin harmalint 
tartalmaz, amik gátolják a MAO termelődését. A DMT így bejuthat a 
véráramba, majd az agyba, ahol befolyásolja az érzékelést és az 
agyműködést. 

A nyolcvanas években a drogfogyasztó gazdag elit  sablonfigurája a 
pénzéhes és túlpörgött kokainista bróker volt – A Wall Street farkasa, 
Amerikai pszichó, megvan? Hát a 2010-es években ez már a kötött 
pulóveres, szoftvercégnél dolgozó enterpreneur, aki szabadidejében 

ajahuaszka-partikra jár. 

A nyugati fitnesz- és wellness-mániára szépen rímel, hogy egy ajahuaszka-
szertartás tulajdonképpen a test és a lélek méregtelenítése. És a 

fogyasztókat nem lehet azzal vádolni, hogy élvhajhász drogosok lennének, 

akik a pillanatnyi örömöt hajszolják. Már a főzet íze is egészen undorító, és 
a fogyasztók többsége úgy okád tőle, mint a lakodalmas kutya. 

Ferriss is hasonló élményről számolt be, amikor először vett részt 
ajahuaszka-szertartáson. Mint elmondta, élete egyik legszörnyűbb 

élményét is a szernek köszönheti. Azt hitte, hogy teljesen kicsinálta az 
agyát. 

Olyan érzés volt, mintha másodpercenként ezerszer ölnének meg és 
tépnének szét. 

Megfogadta, hogy nem megy el több szeánszra, de nem tartotta be a 
fogadalmát. A szeánsz utáni hónapokban észrevette, hogy a sok harag, amit 
évtizedeken át, gyerekkora óta cipelt magával, nagyrészt teljesen eltűnt, 
mintha sosem lett  volna. És ezzel a tapasztalatával nincs egyedül: a 

fogyasztók többsége szerint egy ajahuaszka-trip felér tíz 
év pszichoterápiával. 

Ha van LSD, még a halál is könnyebbnek tűnik. Az LSD-t  hatékonyan 

lehetne pszichoterápiás célokra használni, legalábbis ezt mutatják a friss 
kutatások. De miért hallgattak erről harminc évig?Tovább 

A purgálás régóta ismert szertartás, és nem csak az ajahuaszkával lehet 
elérni. Hasonló célja van az önkorbácsolásnak, az izzasztókunyhónak vagy 

a böjtnek is. De az Egyesült Államokban ez a fajta spiritualizmus sokkal 
elfogadhatóbb. Bizonyos értelemeben az ajahuaszka-szertartás 
vallások előtti élmény; egy pogány rítus, egy természetközeli, növények 
által elért megvilágosodás. Bár a fogyasztás lehet felkavaró, rossz élmény 

is, az utána következő emelkedettség hosszú távon kitart.  

Növények éneke 

A növényeknek legalább olyan komplex ökoszisztémája van, mint az 
emberi agynak. A beporzást végző rovarokat kipárologtatott anyagokkal 

csalják magukhoz; más vegyületekkel elijesztik az élősködőket; megint 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F03%2F01%2Flsd_pszichoterapia_halalfelelem%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F03%2F01%2Flsd_pszichoterapia_halalfelelem%2F
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más vegyületekkel más növényeket figyelmeztetnek arra, hogy mérgező 

anyag került a talajba. A növények leghatékonyabb hírvivő molekulái 
aminosavra épülnek. 

 

Fotó: Eitan Abramovich 

Hasonlóan működnek az emberi agy ingerületátvivő anyagai, a 

neurotranszmitterek is. A szerotonin, a dopamin és epinefrin szabályozzák 
többek között az éberséget, a pupillatágulást, a koncentrációt, a szexualitást 
és az érzelmeinket. Ezek is ugyanazokból a molekulákból fejlődtek ki, mint 
a növények hírvivő molekulái. 

Az ajahuaszka-főzetbe kerülő hírvivő molekulák a tudatosságért felelős 
idegsejteket stimulálják – vagyis a különböző rendszertani kategóriához 
tartozó élőlények kommunikálni tudnak egymással. Ha úgy tetszik: 
megtanulunk növényül. 

Ha a növény tényleg megszólítja az embereket, általában azt mondja, hogy 
mindannyian egyek vagyunk. Egyesek szerint a növények azért 
közvetíthetik ezt az üzenetet, mert ez áll érdekükben: ha az emberek azt 

hiszik, hogy a mindenség részei vagyunk, talán felhagyunk a természet 

kizsákmányolásával. Ilyen értelemben 

a B. caapi és a chacruna a növényvilág szóvivői. 

Egy 2014-es kutatásban Draulio de Araujo, a brazíliai Brain Institute egyik 
kutatója nyolcvan emberen tesztelte az ajahuaszka hatását. A résztvevők 

fele súlyos depressziótól szenvedett, de az alanyok mindannyian azt 
mondták a terápia után, hogy sosem érzett békesség öntötte el őket. 

Az fMRI-vel és EEG-vel végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy ajahuaszka 
hatására az agy alapértelmezett hálózata („default-mode network” – ezt a 

kifejezést de Araujo is idézőjelezte) felmentést kap a működés alól. Ezt a 
hálózatot általában elárasztják a gondolataink, és folyamatosan a múlton és 
a jövőn kattog, de a szer visszafogja a működését. Ellenben a talamusz, a 
tudatosságért (awareness) felelős agyterület jóval aktívabbá válik. Hasonló 

agyműködést figyeltek meg azoknál, akik évek óta meditálnak. 

Technológia, misztikum, őrület 

A szociológiai klisékből építkező antropológusok valószínűleg reflexből 

meg tudják magyarázni, miért lehetett ilyen népszerű az ajahuaszka az 
Egyesült Államokban, azon belül is főleg a nyugati parton. A Szilícium-
völgyben a technológia nyelvét beszélik: szintetikus eszközöket gyártanak, 
szoftvereket írnak, programkódban kommunikálnak. És akkor jön egy 

szertartás, ahol természetes anyagokat fogyasztanak az ősi szokásoknak 
megfelelően, rituális körülmények között, ősi dalokat hallgatva – óriási 
kontraszt. A sámánok által énekelt dalokról (icaros) úgy tartják, hogy ezek 
a növények énekei: a szertartásvezető kántálása teremti meg azt a közös 

hullámhosszt, amin mindenki ráhangolódhat a zöldségtévé adására. 

A Szilícium -völgyben mindenki a neo-mániától szenved, így igen vonzó 
lehet olyan dalokat és rituálékat megismerni, amik már több száz vagy több 
ezer éve változatlanok. 

– mondta Ferris. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FTalamusz
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De nem véletlen, hogy ezeket a szertartásokat sámánok vezetik. A nyugati 

civilizáció nem tud egyik pillanatról a másikra együtt élni egy olyan szerrel, 
aminek a megfelelő használatát Dél-Amerikában több ezer éve gyakorolják. 

 

A Pszichedelikumok és spiritualitás tömören, mégis részletesen mutatja be 
a hallucinogének és a vallásos élmények közti összefüggéseket. Hiánypótló 

magyar szakkönyv az intézményesített droghasználat előnyeiről.Tovább 

Lehet, hogy San Franciscóban olyan könnyű ajahuaszkához jutni, mint egy 
csésze kávéhoz, de a fogyasztása sokkal nagyobb kockázattal jár. És a 
képzetlen vezetők itt nagyobb kárt okozhatnak, mint egy ügyetlen barista. 

Egy önjelölt ayahuasquera (nem sámán, csak szertartásvezető) elmondta, 
hogy a szeánsz előtt mindenkivel kitöltetnek egy kérdőívet, és akinek 
magas a vérnyomása, vagy antidepresszánsokat szed, annak nem ajánlják, 
hogy kipróbálja az ajahuaszkát. 

 

Fotó: Eitan Abramovich 

Charles Grob, a Harbor-UCLA Medical Center pszichológiaprofesszora 
szerint nagyon fontos, hogy az ajahuaszka-fogyasztás kontrollált 
körülmények között történjen. A régi hagyományok szerint az italt a sámán 
főzte, a sámán osztotta, és a sámán tette biztonságossá az utazást.  

De – ahogy az a hallucinogénekkel gyakran előfordul –, jobb, ha 
szakértőkkel utazik az ember, mert ezek a szerek pszichózist válthatnak ki 
az arra fogékonyakból. Feljegyeztek egy esetet, amikor egy brit férfi egy 
ajahuaszka-szertartás alatt kést ragadott, és leszúrt egy kanadai férfit, aki 

megpróbálta ártalmatlanná tenni. Grob nem zárta ki, hogy a késelésbe 
torkolló esetnél a sámán esetleg maszlagot is keverhetett a főzetbe, ami 
erősen mérgező, de kis dózisban hallucinációkat okoz. 

Hasonló kockázatot jelenthet, ha a szert antidepresszánsokkal keverik. 

Egyrészt a szerotonin-visszavételt gátló gyógyszerek blokkolják a 
szerotonin idegsejtekbe való visszavételét, másrészt az ayahuascában lévő 
MAO gátló a szerotonin lebomlását akadályozza, így a neurotranszmitterek 

elárasztják az agyi szinapszisokat. Ez orvosi nyelven szerotonin-

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F09%2F13%2Fisten_sava%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F09%2F13%2Fisten_sava%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FCsattan%25C3%25B3_maszlag
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http://index.hu/tudomany/2015/09/13/isten_sava/
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szindrómához, köznyelven katasztrófához vezethet. A tünetek: reszketés, 

hasmenés, görcsök, izommerevség, szélsőségesen magas láz – és nem 
ritkán halál. 

Ezek az esetek ritkák, de a felzaklató tripekből rengeteg van. Sok 
szerhasználó a saját halálát élte át: az egyikük egy koporsóban találta magát 

a víziója során. Akik nincsenek felkészülve az ennyire szélsőséges 
élményekre, komoly traumát élhetnek át; egyesek a szerhasználat után a 
poszttraumás stressz (PTSD) tüneteit produkálták. 

Dennis McKenna szerint a félresikerült tripeknek többnyire az az oka, hogy 

a fogyasztók nem megfelelően használják a szert. Az ajahuaszka-
fogyasztást legalább olyan gondosan meg kell tervezni, mint egy 
pszichoterápiát. Ha nem megfelelően csinálják, és nem sikerül az 
élményeket a személyiség integráns részévé tenni, az komoly traumát 

okozhat. A pszichedelikus szereknek ez közös jellemzőjük. 

T imothy Leary, az LSD-prófétává avanzsált harvardi 
pszichológiaprofesszor óta minden szakértő hangsúlyozza, hogy mennyire 

fontos a megfelelő környezet és lelkiállapot (set and setting) a biztonságos 
triphez. A saját hangulatunk vagy a fogyasztás körülményei legalább 
annyira súlyos hatással lehetnek ránk, mint egy rosszul sikerült főzet. És 
nem mindegy, hogy a purgatóriumba, vagy a pokolba váltunk belépőjegyet. 

Az újabb magyar nanocsoda 

2016.10.10., szerző: j.norbert http://kodpiszkalo.blog.hu/ 

 

Nagyon régi adósságomat törlesztem ezzel a bejegyzéssel,  TruthSeeker 

olvasónknak köszönhetősen lehetőségem nyílt, hogy én is részt vegyek a 
Lavan Positeam  "első nemzetközi rendezvényén" - még tavaly. Nagyon 
röstellem, hogy eddig csúszott a bejegyzés, nem szeretnék mentegetőzni, 
inkább itt  az írás. 

Terepmunka volt a javából, előtte még sosem vettem részt ilyen 
rendezvényen. A helyszín a Bara Hotel volt, a Fővárosban a Hegyaljai úton. 
Sajnos egyéb elfoglaltságaim elszólítottak ezen a szombat délutánon, 
emiatt nem tudtam a rendezvény minden előadásán jelen lenni, de az első 

http://kodpiszkalo.blog.hu/2016/10/10/az_ujabb_magyar_nanocsoda
http://blog.hu/user/825639/tab/data
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három előadáson, melyek a Lavan termékek megalkotásáról szóltak, ott 

voltam. Sokaknak feltűnhet, hogy a Lavan, nevében és jellegében is sok 
hasonlóságot mutat a Lavyl termékekkel, "a magyar nanocsodával". 
Ködpiszkáló már írt  egy terjedelmes bejegyzést erről a "csodáról". A 
hasonlóság nem véletlen, mindkettő mögött ugyanaz az ember áll, Páczelt 

Mihály üzletember, MLM-guru. Ami miatt különösen érdekes volt, hogy 
az első két előadó (Szegő András és Gaál József) a gyógyszeriparban, 
egészen pontosan a Chinoinban (ma a Sanofi-Aventis tulajdona) volt kutató. 
Mindketten gyógyszertechnológusok voltak: most az MLM vállalkozásban 

gyógyszerfejlesztők. Érdekes karrier.  

Természetesen próbáltam tájékozódni az előadás előtt, hogy mi ez: a 
hivatalos oldal sokat nem árul el a termékekről - talán csak a beavatottak 
részesülhetnek a tudásban?  

A hotelben népes tömeg jelent meg, lehettünk talán két-háromszázan 
is. Több nyelven is jó reggelt kívánva nyitották meg a műsorvezetők az 
eseményt, hiszen a "Positeam egy nagy család". A terjesztői csapatot pedig 

nyilván motiválni kell, ez is ennek a része lehetett, mert ne feledjük: MLM-
rendszerben terjesztett termékekről van szó (az MLM-ről majd egy kicsit 
később bővebben is lesz szó). 

Az első előadó Dr. Szegő András volt, vegyészmérnök, 1974-94 között a 

Chinoin alkalmazásában állt , mint kutató. Úgy mutatták be, mint a 
termékcsalád egyik atyját. Prezentációja alatt  hosszasan beszélt  a 
liposzómákról, mivel ő maga is azokkal foglalkozott, 
foglalkozik. Életrajza szerint legutóbb az Innano kft. ügyvezetője volt. 

A prezentáció alatt  azon gondolkoztam, hogy a közönség, a termék 
terjesztői mennyit értenek az elhangzottakból. Nekem könnyű dolgom van: 
rengeteget tanultam liposzómákról az egyetemen, igaz, hogy nem 
foglalkozom gyógyszertechnológiával, mégis jelentős helyzeti előnyöm 

volt. A Lavan termékek ismertetését az elméleti bevezető után kezdte Szegő 
András. Megtudhattuk, hogy a Lavan termékek gyakorlatilag illóolajok és 
zsírban oldódó vitaminok nanoemulziói (tehát nem liposzómákban van a 

hatóanyag). Maga a fejlesztés, állítása szerint kozmetikumnak indult. 

Kipróbálták saját magukon a hatást: sebgyógyítást segítő, gyulladásgátló 
hatást véltek felfedezni. 

Mi az a liposzóma? Olyan részecske, amelyet foszfolipidekből (zsírok, 
amelyek a sejthártyában is előfordulnak) álló membrán vesz körül, a 

membránon belül egy vizes maggal. Széles körben alkalmazzák a 
gyógyszertechnológiában hatóanyagok (többek között kemoterápiás 
szerek) célbejuttatásához. A kozmetikai iparban is előszeretettel használják. 
Ananonemulziókban néhány száz nanométer átmerőjű cseppecskék 

vannak diszpergálva egy másik folyadékban -- esetünkben a vízben nem 
oldódó vitaminok és olajok vannak eloszlatva a vízben. Ehhez általában 
valamilyen segédanyag (pl. lecitin) szükséges, mert kis olajcseppek 
összetapadnának és kiválnának. 

Az előadás közepe felé több mérést is bemutatott. Végre valami egzakt 
dolog! Először az antibakteriális és gombaellenes hatást demonstrálandó 
MIC (minimális inhibitoros koncentráció, azaz az a legkisebb koncentráció, 

amelyben egy anyag már gátolja egy kórokozó növekedését, szaporodását) 
mérések eredményeit, ahol is a szer hatásosnak bizonyult számos Gram-
pozitív és -negatív baktériummal, illetve néhány gombával szemben is. Ez 
nem annyira meglepő, mert egyes illóolajoknak valóban rendelkeznek ilyen 

hatáskomponenssel is. Bár szakirodalmi referenciát nem adott meg, és én 
sem találtam nyilvánosan hozzáférhető adatokat a termékek ilyen jellegű 
hatásairól, valamit nagyon fontos megjegyezni. A MIC-értékek esetében in 
vitro, és nem in vivo mérésről van szó, s ami kémcsőben (jelen esetben 

Petri-csészében) működik, az nem biztos, hogy élő szervezetben is fog. 
Emellett kérdéses, hogy a tiszta hatóanyag hatása egy készítményben 
mennyire érvényesül: mekkora a koncentrációja, a többi hatóanyag és a 
segédanyagok mennyire befolyásolják a hatást.  

Ezek után a gyulladásgátló hatást demonstrálandó, állatkísérletek 
eredményeit mutatta be az előadó. Erről már sikerült nyomot találni, egy 
azóta már lejárt  szabadalomban az adatok megtalálhatóak. A 
gyulladáscsökkentő hatás is szignifikáns volt a kontrollhoz képest, de 

http://kodpiszkalo.blog.hu/2014/12/12/magyar_nanocsoda
http://www.positeam.com/?p=lavan
http://www.biospray.hu/biospray-feltalaloja-dr-szego-andras/
http://okopoliszklaszter.hu/tagok/userprofile/innano
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gram-fest%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gram-fest%C3%A9s
http://kodpiszkalo.blog.hu/2016/10/03/termeszetes_antibiotikumok
https://www.google.com/patents/US5380761
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megint csak magamat ismétlem: az állatkísérlet sem humán vizsgálat. Bár 

ő is, és többi két előadó, akit meg tudtam hallgatni, személyesen hivatkozott 
humán bizonyítékokra, néhány látványos esetbemutatáson kívül többet 
nem mutattak be. Ezek elsősorban sportsérülések, sebek voltak, de 
"égéseknél is láttak csodát". Röviden fel is sorolták, hogy mi mindenre 

találták hatásosnak, néhány a teljesség igénye nélkül: akne, diabetikus 
lábszárfekély, keloid hegek, osteomyelitis.  

Szegő András után Dr. Gaál József következett. Ő is a Chinoinban 
dolgozott, korábbi munkahelyei között szerepelt az Egis, és az MTA 

Enzimológiai Intézete is. Ameddig az első előadás egy összeszedett 
produkció volt, addig ezt nagyon nehezen lehetett követni. Egy dolog, hogy 
folyton anekdotázott az előadó, de a rengeteg technikai részletbe is 
belement a liposzómákat illetően, az előadás nagy része elment volna egy 

gyógyszertechnológia III. kurzus részének. Időnként le-lebicsaklott az én 
fejem is, nagyon nehéz volt követni. 

Azért az előadás közepétől több használható információ is volt. Mint 

kiderült az első beteg, akin tesztelték, az előadó édesanyja volt. Ez aztán 
kimeríti a tudományosság fogalmát... Ő is hosszasan taglalta az 
állatkísérletek eredményeit, többször is belengette: még nem tettek le róla, 
hogy egyszer gyógyszer legyen a fejlesztésekből. Ez lenne a legtisztább: ha 

valóban ilyen ígéretes, ahogyan bemutatják, akkor tényleg megvan arra az 
esély, hogy törzskönyvezett szer legyen. Persze, ez hosszú és drága 
folyamat, és meglehet, hogy a gyógyszerjelölt elbukik: a fejlesztés megáll, 
a befektetett pénz elvész. Nem egyszer fordult már elő ilyen. Nagy a rizikó, 

de talán fontosabb szempont, hogy  akkor nem lehet majd MLM-ben 
terjeszteni! Csak gyógyszertárakban lenne elérhető, nem lehetne szépen 
tejelő hálózatot építeni belőle. Miért állna ez a tulajdonosok 
érdekében? Képzeljék el, hogy egy gyógyszergyár egy sikertelen 

gyógyszerfejlesztését kidobja kozmetikumként, kínosan elkerülve, hogy 
gyógyhatást tulajdonítson neki, de mégis azt sugallva. Mekkora 
felhördülést váltana ki!  

A harmadik előadó Dr. Ábrahám Lajos, traumatológus, a budapesti Szent 

János kórház főorvosa volt. Ő "csodálatos, érdekes folyadéknak" nevezte 
állandóan. Számos fényképet hozott traumás sérülésekről, ahol "csodákat 
tett" a szer. Mennyire etikus (és törvényes) egy ilyen szer osztályos 
alkalmazása?  

Az előadás után sikerült hozzájutnom két brosúrához is.  Az első füzet a 
"Start munkafüzet". Nem véletlenül hívják munkafüzetnek: a kezdő 
terjesztők kiskátéja ez. Néhány idézet, kommentár nélkül (nem tűrné a 
nyomdafestéket): 

NÉVLISTA 

Az üzlet legfontosabb része. Ez a tőkéd, mely megalapozza a sikered! Az 
interneten rengeteg módszert találsz, hogyan állítsd össze névlistádat, hogy 
vedd fel kapcsolatot ismerőseiddel. Első tanácsunk azonban, hogy ne 

bonyolítsd, ne gondolkodj rajta! Akkor leszel sikeres, ha MOST IDE leírod 
az első 50 nevet, aki eszedbe jut! 

ÉLMÉNY ÉS DÖNTÉS! Ez a legnehezebb része és egyben a legfontosabb. 

MINID TÖREKEDJ ARRA, HOGY ELSŐSORBAN ÉRZÉST KÖZVETÍTS! 
(...) Mondd el a saját ÉRZÉSEIDET amiért a Positeam mellett döntöttél! 

HOGYAN TUDSZ HATÉKONYABBAN TOBORZNI (sic!)?  

(...) 

A SÜRGŐSSÉG ÉRZÉSÉNEK ÁTADÁSÁVAL! A "MOST" szóval és persze 
a pénzzel, hiszen a pénz mindenkinek most kell. A jövővel! Az 
egyszerűséggel! A kockázatmentességgel! A "vissza nem térő alkalommal"! 

Mi a visszataszító az MLM-ben? Talán a gátlástalanság, a (potenciális) 

vevőkör, a leendő terjesztők pszichés megdolgozása, ahogyan elhitetik 
velük, hogy kihagyhatatlan lehetőség előtt állnak -- aztán furcsa módon 
nem ők fognak belőle meggazdagodni 
(érdemes ezeket a cikkeket elolvasni a témában). A gyors pénzszerzés 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mlm-rol-kritikus-szemmel
http://hvg.hu/gazdasag/20120619_Amway_Kihagyott_ziccerek
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lehetősége persze roppant csábító. A jutalék egyébként nem jár "ingyen": a 

terjesztőnek magának is vásárolni a kell a termékekből egy meghatározott 
mennyiséget. Trükkös, nemde? A bevétel egy része szépen visszacsordogál 
a rendszerbe. S ki jár ezzel jól? Aki a tetején van. Nem csak a fogyasztót 
verik át. Azokat is, akiket a gyors pénzszerzés, a karrier nevében 

megtévesztenek. Ám ez nem lehet teljes felmentés: véleményem szerint 
azzal, hogy részei lesznek a rendszernek, segítik annak fenntartását. 

Szintén aggályos, hogy a terjesztők jelentős része nem mondható 
szakembernek. Vajon hogy adnak majd felvilágosítást erről a 

"csodaszerről" (amit persze nem szabad gyógyszernek hívni) beteg 
embereknek? Egy orvos-, vagy patikalátogatónak orvos, gyógyszerész, 
biológus, vegyész, vagy egészségügyi főiskolai végzettséggel kell 
rendelkeznie. Egyik sem gyorstalpaló. Akkor a villámgyorsan, ilyen 

tréningeken kiképzett terjesztők vajon ilyen tudással vannak felvértezve? 
Tudnak majd a kérdésekre válaszolni, vagy elég a "sürgősség érzetét 
átadni"? 

A másik kis brosúra a termékekről szolgáltatott információt. 
Következzenek rövid szemelvények(kiemelések tőlem)! 

MI A LAVAN 

A LAVAN technológia évtizedes gyógyszerfejlesztés eredménye, mely ma 

egyszuperkozmetikum családban testesül meg. A fejlesztés célja (...) hogy 
az alkalmazott növényi összetevők szervezetünkre gyakorolt 
jótékony terápiás hatásait, egyedi technológia segítségével a sokszorosára 
erősítse fel. 

Tehát ha nem lehet belőle gyógyszer, akkor eladjuk 
kozmetikumként?  Gyógyhatást csak gyógyszernek lehet tulajdonítani, az 
előadásokban gondosan felhívták rá a terjesztők figyelmét, hogy "betegség 
helyett beszéljenek kozmetikai problémáról", s hogy a "termék olyan 

kozmetikum, amelynek gyógyító hatása is lehet". Ez a brossúra, amihez 
sikerült hozzájutnom, már említi a "terápia" szót. Kicsit kilóg a lóláb...  

Kiderül az is, hogy pontosan mi van a termékekben. Van bennük például 

orvosi levendula illóolaj: 

Az orvosi levendulaolaj hatásai: 

 Görcsoldó 

 Nyugtató, antidepresszáns 

 Gomba- és baktériumölő 

 Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 

 Bőrregeneráló 

 Lázcsillapító 

 Vérnyomáscsökkentő 

 Immunrendszer erősítő 

 Harmonizálja a faggyúmirigy működésést 

Ugye milyen fontos egy sebkezelő kozmetikumnál az antidepresszív hatás? 

Vagy a vérnyomáscsökkentő. Esetleg a lázcsillapító. 

De tartalmaz még citromolajat (ez méregtelenít), A- és E-vitamint. Valóban, 
az utóbbi vitaminok dermatológiai szempontból előnyösek és több illóolaj 

bír antibakteriális, vagy gombaellenes hatással - mégis az egész terméket 
kell vizsgálni, nem elegendő az egyes komponensekre hivatkozni. 

Van ám a kozmetikumokon kívül is termék, a Positive Frequency Juice.  

AZ ÉLŐ FORMULA 

http://nanohelper.eu/pt_termekfuzet.pdf
http://kodpiszkalo.blog.hu/2015/05/03/salaktalanitas_meregtelenites
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Előflórás -- biológiailag aktív anyag -- antioxidáns tartalmú ital, mellyel 

célünk elősegíteni azon természetes folyamatokat amelyek (...) egy minőségi 
és egészséges élet felé mutatnak. 

A földön (sic!) minden mindennel összefügg, az élet rendkívül változatos 
formái szimbiózisban élnek. 

 Ital, mint "szuperkozmetikum"? 

 MIBEN SEGÍTHETNEK A MIKROORGANIZMUSOK?  

 Direkt és indirekt módon képes átalakítani az anyagot (?) 

 Támogatja a természetes folyamatok helyreállítását 

 Harmonizálja a felépítő és lebontó mikroorganizmusok 
egyensúlyát (mit építenek és mit bontanak?) 

 Támogatja az immunrendszert 

 (...) 

Az ital tartalmaz még huminsavat és fulvosavat ("segítik a szervezet 
méregtelenítését"), fekete berkenyét, datolyát, máriatövist és szőlőt. Talán 
erről ennyi elég is, akit érdekel, annak melegen ajánlom a linkelt brossúrát. 

Mindennek lehet valamekkora igazságtartalma, ez igaz a Lavan termékekre. 
Több összetevőjének van, vagy lehet előnyös hatása. A probléma persze 
nem ez. Inkább az MLM-rendszerre jellemző aggresszív marketingpolitika, 

a tudományos bizonyítékok elégtelen volta, a potenciális hatás eltúlzása, az 
itt  is megjelenő áltudományos szövegelsé (méregtelenítés, öngyógyítás, 
stb). Ráadásul ehhez olyan szakemberek adják a nevüket, akiknek 
tökéletesen tisztában kellene lenniük ezzel. Utóbbi tény különösen 

elszomorító. 

Az első nemzetközi Lavan Positeam konferencia óta sok idő telt  el. A  

Positeam.com weboldal átalakítás alatt van (egy ideje), a tartalom nagy 
része pedig átkerült a nanohelper.eu-ra. A Lavanról már csak 
egy mellékoldalon van szó - lehet, hogy már a még újabb magyar 
nanocsodát tervezik. 

Írásom végén szeretném megköszönni TruthSeeker olvasónknak, hogy 
megkeresett minket és segített bejutni az előadásra!  

Hány fokosra fűtsem fel a szobát éjszakára? 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.10.10. index.hu 

A tökéletes éjszakai alvás titka: a hálószoba ne legyen se túl hideg, se 
túl meleg, a páratartalom ne legyen túl magas, de túl alacsony se, 
inkább takarózzunk be, mint hogy felfűtsük a szobát, lefekvés előtt 

zuhanyozzunk, aludjunk meztelenül, de zokniban, és váljunk el. Ez a 
tudomány álláspontja 2016 őszén a fűtésszezon és az alvási nehézségek 
összefüggéseiről. 

http://nanohelper.eu/
http://nanohelper.eu/pluszinfo.html
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Beindult a fűtésszezon. Vöröslő zsarátnok hunyorog a kályhában, nukleáris 

hőt okád a távfűtéses radiátor, krematóriumként bűzölög a konvektorra 
ráégő porréteg. Komoly dolog ez: a rosszul megválasztott 
szobahőmérsékletre az egészségünk is rámehet. A túlfűtött szobákban 
nyugtalanabbul alszunk éjjelente, a falakon megjelenik a penész, a 

matracokban megtelepszenek a poratkák. Szédelgünk a lakásban, fáradtan 
ébredünk reggelente, és egy pillanat alatt megfázunk, ahogy a benti 
huszonöt fokból kimegyünk a kinti t ízbe. 

Jó, sose kelljen nagyobb katasztrófát túlélnie az emberiségnek, mint egy 

fűtésiszezon-kezdetet, de komolyan; mennyivel rosszabb például 
megfagyni az utcán, vagy kihalni egy meteorbecsapódástól, mint a 
dinoszauruszok?! Persze, attól még odafigyelhetünk rá, hogy hány fokra 
állítsuk a termosztátot lefekvés előtt. 

Mármint odafigyelhetnénk, ha lenne erről egységes tudományos álláspont, 
de hiába érint rengeteg tudományterületet az alváskutatás, az van, hogy 
több ezer tanulmány után 

senki sem tudja megmondani, hogy hány Celsius-fok az ideális 
hőmérséklet az alváshoz. 

De ez nem is várható el. Rossz a kérdés. Mégis, mennyi vizet tölthetünk 
egy fürdőkádba,  hogy ne csorduljon túl, ha beleülünk? Attól függ, mekkora 

a magasságunk és a testsúlyunk. Ez van a hálószobai hőmérséklettel is: 
mindenkinek meg kell találnia az ideálisat. Az alvás minősége azonnali 
analóg visszacsatolást ad, mert  a hőmérsékleti szélsőségek épp úgy 
bekavarhatnak a nyugalmunknak, mint az éjszakai zajok és a beszűrődő 

fények. 

Ökölszabály: minél több zavaró környezeti tényezőt sikerül kiiktatni, annál 
jobban fogunk aludni. 

Ami a zajt illeti, az egyesekre nyugtató hatással is lehet – főleg, ha fehér. A 

fények megzavarhatják a szervezet belső óráját – ha tehetjük, inkább 
használjunk alacsony fényerejű éjszakai lámpákat. Ha az élet - és 

hálótársunk hánykolódik, horkol, beszél, támadó mozdulatokat tesz 

(röviden: zavar az alvásban), bújjunk oda hozzá, hátha attól abbahagyja, és 
ha mégsem, legalább jólesik. Kevésbé szeretetteljes érdekkapcsolatokban 
megoldást jelenthet az orrsövényműtét, a benzodiazepin-alapú altatók, a 
külön szobában alvás vagy a válás is. 

 

Fotó: UIG Platinum 

De vissza a termosztáthoz. Hogy a hőmérsékletnek mekkora hatása van az 

alvás minőségére, azt jól mutatja, hogy az inszomniás betegektől az orvos 
először azt szokta kérdezni, hogy milyen meleg van a hálószobában.  

Tudni kell, hogy alvás előtt a testhőmérséklet néhány fokkal csökken; 
mondhatni lehűl, hogy fölkészítse az agyat az alvásra. Ha a hálószobában 

néhány fokkal lejjebb tekerjük a fűtést, könnyebben el tudunk aludni. De 
ne legyen túl hideg, mert a túl alacsony hőmérséklet megzavarhatja a REM 
fázist. Az éjszakai nyugalom szempontjából ez a mélyalvási szakasz igen 
fontos. Ilyenkor alszunk a legmélyebben; ilyenkor szoktunk álmodni; 

ilyenkor a legpihentetőbb az alvás; ilyenkor ébredünk föl a legnehezebben. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWhite_noise
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Ha viszont jégvermet csinálunk a hálószobából, a REM fázis teljesen 

kimaradhat, és nem tudjuk kipihenni magunkat. 

Akkor fűtsünk be? Ne nagyon. A túl meleg levegő se tesz jót.  

Mivel a szervezet ilyenkor hűtésre kapcsol, nehezebben tudunk elaludni, ha 
meleg van. Megvannak az átizzadt nyári éjszakák, ugye? Ilyenkor az alvás 

felületesebb, könnyebben felriadunk, és megnő a mikroébredések száma is. 
A nagy melegben lassabban fejlődik a csecsemők hőháztartása, a felnőttek 
bágyadtak és enerváltak lesznek – lassul a gondolkodás, nő a reakcióidő. 

A páratartalommal és a hőmérséklettel variálva mindenki megteremtheti a 

számára ideális feltételeket. A legszerencsésebb, ha minden szobában saját  
termosztát és páraelszívó van, de arra figyeljünk oda, hogy a szobák közti 
hőmérséklet-különbség ne legyen nagyobb 1-2 Celsius-foknál. Az ennél 
nagyobb ingadozásokat rosszul viselik a légutak. A páratartalom kihat a 

hőérzetünkre is:  

a magasabb páratartalmú levegőt melegebbnek, az alacsonyabbat 
hidegebbnek érezzük. 

A felfűtött lakásokban az ablakokra lecsapódó pára és a szigetelési hibák 
ideális feltételeket teremtenek a penészgombák elszaporodásának – már 
csak ezért sem érdemes dzsungellé légkondizni a hálószobát. Az 
egészséges felnőtt ember számára a 40-60, kisgyerekeknek a 60-70 

százalékos páratartalom az ideális. Ha ez nincs meg, torokkaparás és 
szemszárazság jelzi a nyálkahártya-irritációt. 

A fűtési szezonban a poratkák is felélénkülnek. Porszívózáskor érdemes 
minden sarkot – és a matracokat is – alaposan kitakarítani, hogy ezzel is 

javítsunk valamit a levegő minőségén. 

Akkor eddig tisztáztuk, hogy a hálószobánk ne legyen se túl hideg, se túl 
meleg, se túl párás, se túl száraz. Nem túl nagy segítség ugye? Tessék, még 
egy ökölszabály: ha lehet, inkább próbáljuk hűvösen tartani a hálószobát. 

Ezt tanácsolja Matthew Walker, a Berkeley Egyetem 

neurológiaprofesszora is; ahogy elmondta, az emberek hajlamosak inkább 

néhány fokkal az optimális fölé tekerni a termosztátot alvás előtt. Pedig a 
kicsit  hűvösebb helyiségben mindenképpen könnyebb elaludni.  

Gondoljunk úgy a hálószobára, mint egy barlangra: legyen csöndes, hűvös 
és nyugodt. 

 

Fotó: Anne Cusack 

Ha fáznánk, érdemesebb a hálóruhával kísérletezni. Húzzunk zoknit vagy 
tegyünk meleg vizes palackot a lábunkhoz: ettől kitágulnak a vérerek, és a 
belső hőszabályzónk könnyebben beáll az ideális alvási hőmérsékletre. 

Hasonló hatást érhetünk el, ha forró zuhanyt veszünk lefekvés előtt. Ahogy 
John Horne, a Loughborough-i Egyetem professzora elmagyarázta: ha 
kiszállunk a zuhany alól, a test gyorsabban lehűl a párolgás miatt, és a 
szervezetünk is pontosan ugyanezt csinálja. 

A pizsamák és hálóingek hasznosságáról megoszlanak a vélemények, de 
nyomós érvek szólnak a meztelenül alvás mellett: 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fhealthysleep.med.harvard.edu%2Fhealthy%2Fscience%2Fhow%2Fexternal-factors
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fhealthysleep.med.harvard.edu%2Fhealthy%2Fscience%2Fhow%2Fexternal-factors
http://www.wsj.com/articles/the-best-temperature-for-a-good-nights-sleep-1456166563
https://www.msn.com/en-us/health/wellness/5-scientific-reasons-to-sleep-naked/ar-BBlSlKs?li=BBnba9O
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 Jót tesz a hőháztartásnak. A szervezet hőszabályozása akkor 

a legjobb, ha minél kevesebb szövetréteg akadályozza a 
légáramlást a bőr és a levegő között. Viszont ha éjjel 

kimelegszünk, könnyebben felébredünk  – rosszabb esetben 
átizzadt hálóruhában. 

 Javítja az emésztést. A Diabetes két éve közölt egy tanulmányt, 

ami azt mutatta, hogy a hűvösebb szobákban alvó emberek 
szervezetében kétszer annyi barna zsírszövet termelődik: ez az 
egészséges zsír kalóriákat éget, hogy növelje a 

testhőmérsékletet. Ha hűvösben alszunk, az megdobhatja a 
fogyókúránkat is. 

 Kevésbé fertőzésveszélyes. Alsóneműt viselni alvás közben 

nem szerencsés, mert a baktériumok a meleg és nedves helyeken 
szeretnek szaporodni. 

Egyébként ez a tanulmány – amiben részletezik, hogy a japánok úgy állítják 

be a légkondit, hogy csak néhány óráig fűtsön alvás után, mert a japánok 
90 százaléka energiatudatos életmódot folytat (ami több szempontból is 
érthető: egyrészt az energiatudatosság korszerűbb filozófia, mint a 
szamuráj becsületkódex, másrészt Japán erősen atomenergia-függő, és 

minél kevesebb légkondi, annál kevesebb fukusimai atomerőmű-baleset), 
és amiben a japán energiatudatossági intermezzo utáni kép egy grafikont 
ábrázol a rektális úton mért testhőmérsékleti ingadozásokról (ami felvet 
némi módszertani kételyt a mélyalvási analízis pontosságával kapcsolatban, 

legalábbis Heisenberg-féle határozatlansági reláció legyen a talpán, aki le 
tud menni REM fázisba egy lázmérővel a seggében) – szóval ez a 
tanulmány azt írja, hogy 

az ideális alvási hőmérsékletet 15 és 19,4 Celsius-fok (60-67 Fahrenheit-
fok) között érdemes keresni. 

REM fázisban gazdag fűtésszezont kívánunk. 

Van, amikor energiapazarló egy 

energiahatékonysági beruházás 

O RIGO 2016.10.11.  

Könnyen a visszájára sülhet el az energiahatékonysági célú 

nyílászárócsere, ha nem gondoskodunk a megfelelő szellőzésről, derül 
ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vizsgálatából. 
Az új, jól szigetelő nyílászárókkal ugyanis megszűnik a lakás 
természetes szellőzése, melynek egyenes következménye, hogy megnő a 

páratartalom, egészségtelen, rossz lesz a levegő. Viszont a rendszeres 
szellőztetés sem megoldás, mert kiszökik a megtakarított energia 
jelentős része. Mit lehet akkor tenni? 

A vizsgálatban egy társasház energiahatékonyságát és komfortját 

vizsgálták szellőzés nélkül és különböző szellőzései megoldások mellett. 
Az eredmény sokat mondó:szellőzés nélkül a páratartalom kiugróan magas, 
akár a 90 százalékos relatív páratartalmat is elérheti,írja közleményében az 

Aereco. A pára szellőzés nélkül a hideg felületeken lecsapódik, ami 
könnyen penész kialakulásához vezethet. 

Szellőzés vagy szellőztetés? 

Ha ablaknyitással szellőztetünk, akkor a páratartalom némileg kedvezőbb 

lehet, azonban ekkor lényegében kiengedjük a megtermelt energiát az új 
ablakon. A vizsgálat eredményei szerint,  

ha ablaknyitással szellőztetünk, a lakás fűtésigénye akár 40 százalékkal 
is megnőhet. 

https://jphysiolanthropol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1880-6805-31-14
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FHat%25C3%25A1rozatlans%25C3%25A1gi_rel%25C3%25A1ci%25C3%25B3
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Jól meg kell választani, milyen ablakot szerelünk be Forrás: 

Photononstop/Photononstop/Philippe Turpin 

„A probléma oka, hogyaz új, jól szigetelő nyílászárók beépítésével 
megszűnik a természetes szellőzés, szinte hermetikusan lezárjuk a 
lakást.Sokan nem tudják, hogy a nyílászárócserével egy időben meg kell 

oldani a lakás szellőzését, biztosítani kell a folyamatos igények szerint 
szabályozott légcserét” – idézi Király Tamást, az Aereco cégvezetőjét, 
épületszellőzési szakértőt a közlemény. 

Mint írják, a hideg idő beálltávalaz ablakon megjelenő páracseppek jelzik 

először a problémát, ami gyakran érezhetően rossz, nehéz, nedves 
levegővel párosul.Viszont a lakástulajdonosok a penész megjelenésekor 
döbbennek rá először a problémára, azonban rendszerint akkor sem tudják 
a baj forrását. A közlemény szerint a penész kiirtásával, párátlanító 

készülékekkel kísérleteznek több, kevesebb sikerrel néha évekig, de a 
problémát kiváltó ok nem szűnik meg. 

Mi a megoldás? 

Az Aereco szerint a legegyszerűbb szabályozott megoldás, az ablakba 

építhető légelvezetőkből és ehhez kapcsolódó ventilátorból áll. A szellőzés 
megteremtéséhez már elegendő szobánként egy, nagyobb szoba esetén 
kettő légbevezető, valamint e mellé egy-egy pára vagy mozgásérzékelős 
légelvezető elem a vizes helységekbe konyhába, fürdőszobába. A 

légelvezetőket egy központi ventilátorhoz kell légcsatornán keresztül 
kapcsolni. 

Az ideális megoldás a szabályozott szellőztető rendszerek, melyek előnye, 
hogy energiatakarékos, páraszabályozott és automatikus működésű. A 

legjobb hatásfoka a hővisszanyerős rendszereknek van, azonban ezek 
nagyobb beruházást, valamint átalakítást igényelnek, írják.  

Évi többszázezer forintot lehet spórolni 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vizsgálatában egy 

társasház energiaigényét vizsgálta meg több szellőzési megoldás mellett: 

 Ablaknyitással szellőztetve, vagy nem szabályozott állandó 

légcsere mellett négyzetméterenként a fűtés energiaigénye, már 
270 kWh/m2/év. Ez egy 60 négyzetméteres lakás esetén évi 259 
200 forint fűtési költséget jelent (gázfűtés mellett, 34 MJ/m3 
fűtőértékkel számítva). 

 A szabályozott szellőző rendszer alkalmazása mellett, a fűtés 
energiaigénye 190 kWh/m2 évente. Ez ugyanannál a 60 

négyzetmétere lakásnál 182 400 forint fűtési költséget jelent 
évente – penész nélkül, állandó friss levegő mellett. 

„Nagyon sok problémát okoz az utólagos szellőzés nem megfelelő kiépítése. 

Gyakran fordul elő, hogy nem a megfelelő helyre teszik a légbevezetőket 
az ablakokban, valamint, hogy kispórolják a légelvezetést. Ha csak lehet, 
forduljunk épületgépész vagy légtechnikai szakemberhez, akik segítenek a 
döntésben” – idézik a szakértőt. 
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Penészt kaphat a nyakába, aki ész nélkül 

szigetel 

2016. október 11. http://profit7.hu/hirek 

 

A szinte hermetikusan szigetelő modern nyílászárók megszüntethetik 

a lakás természetes szellőzését, ami a kellemetlen érzet mellett 
egészségügyi problémákhoz vezethet. A rendszeres szellőztetés sem jó 
megoldás, mert elszökik a fűtési energia nagy része - derült ki egy 
egyetemi kutatásból. 

A vizsgálatban egy társasház energiahatékonyságát és komfortját 
vizsgálták szellőzés nélkül és különböző szellőzései megoldások mellett. 
Az eredmény sokat mondó: szellőzés nélkül a páratartalom kiugróan magas, 
néhol elérheti a 90 százalékos relatív páratartalmat. 

A mindennapi tevékenységek, mint a mosás, főzés és fürdés rengeteg párát 
termelnek, ami szellőzés nélkül a hideg felületeken, ablakon, falon 
lecsapódik és könnyen penész kialakulásához vezethet. Arról nem beszélve, 

hogy szellőzés nélkül a lakás levegője rossz, egészségtelen.  

Szellőzés kontra szellőztetés 

Ha ablaknyitással szellőztetünk, akkor a páratartalom némileg kedvezőbb 
lehet, azonban lényegében kiengedjük a megtermelt energiát az új ablakon. 
A vizsgálat eredményei szerint, ha ablaknyitással szellőztetnénk a lakás 
fűtésigénye akár 40 százalékkal megnő. 

„A probléma oka, hogy az új, jól szigetelő nyílászárók beépítésével 
megszűnik a természetes szellőzés, szinte hermetikusan lezárjuk a lakást. 
Sokan nem tudják, hogy a nyílászárócserével egy időben meg kell oldani a 
lakás szellőzését, biztosítani kell a folyamatos igények szerint szabályozott 

légcserét” - figyelmeztet Király Tamás az Aereco cégvezetője, 
épületszellőzési szakértő. 

A hideg idő beálltával az ablakon megjelenő páracseppek jelzik először a 
problémát, ami gyakran érezhetően rossz, nehéz, nedves levegővel párosul. 

Viszont a lakástulajdonosok a penész megjelenésekor döbbennek rá először 
a problémára, azonban rendszerint akkor sem tudják a baj forrását. A 
penész kiirtásával, párátlanító készülékekkel kísérleteznek több, kevesebb 

sikerrel néha évekig, de a problémát kiváltó ok nem szűnik meg. 

 

http://profit7.hu/hirek
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Szellőztetni kell! 

„Sokszor az ablak beépítést végző szakember sem tudja, hogy létezik 
megoldás, holott a probléma egy szellőztető rendszer kiépítésével 
megelőzhető vagy orvosolható. A szellőző rendszereknek több alternatívája 
létezik az egyszerűtől, a legjobb hatásfokkal működő szabályozott és 

hővisszanyerős rendszerekig. Ezek lényege, hogy a friss levegő 
szabályozott bevezetéséről és a szennyezett, levegő elvezetéséről is kell 
gondoskodni, ezáltal folyamatosan kell cserélni a lakás levegőjét. – mondta 
Király Tamás. 

A legegyszerűbb szabályozott megoldás, az ablakba építhető 
légelvezetőkből és ehhez kapcsolódó ventilátorból áll. A szellőzés 
megteremtéséhez már elegendő szobánként egy, nagyobb szoba esetén 
kettő légbevezető, valamint e mellé egy-egy pára vagy mozgásérzékelős 

légelvezető elem a vizes helységekbe konyhába, fürdőszobába.  

Az ideális megoldás a szabályozott szellőztető rendszerek, melyek előnye, 
hogy energiatakarékos, páraszabályozott és automatikus működésű. A 

legjobb hatásfoka a hővisszanyerős rendszereknek van, azonban ezek 
nagyobb beruházást valamint átalakítást igényelnek. 

Mit mondanak a számok? 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vizsgálatában egy 

társasház energiaigényét vizsgálta meg több szellőzési megoldás mellett. 

Ablaknyitással szellőztetve vagy nem szabályozott állandó légcsere mellett 
négyzetméterenként a fűtés energiaigénye, már 270 kWh/m2/év. Ez egy 60 
négyzetméteres lakás esetén 259.200,- forint fűtési energiaköltséget jelent 

éves szinten (gázfűtés mellett, 34 MJ/m3 fűtőértékkel számítva).  

A szabályozott szellőző rendszer alkalmazása mellett a fűtés energiaigénye 
190 kWh/m2 évente. Ez ugyan annál a 60 négyzetmétere lakásnál 182.400,- 
forint fűtési energia költséget jelent évente – penész nélkül, állandó friss 

levegő mellett . Király Tamás a Profit7-hu-nak elmondta: egy ilyen, 

egyszerűbb rendszer kiépítése 200-300 ezer forint között alakul, így az 

energiamegtakarításnak köszönhetően nagyjából 3-4 év alatt megtérülhet a 
beruházás. 

Forrás: Pr7/BME 

Fűtés-mérgezés 

Az egyre gyakoribb szénmonoxid(?) mérgezések hátterében az egyre 
jobban karbantartott kémények és az ablakok/ajtók szigetelésének 
korszerűsítése áll. Vagyis, a jó hatásfokú égéstermék/levegő elvezetés, és a 

szellőzés kizárása.  

Vajon hány köbméter levegő távozik a fűtött térből a kéményen át, hasonló 
intenzitású füstölés esetében? 
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A szoba/fürdőszoba légtere átlagos méreteket figyelembe véve, kb. 

fél/negyed óra alatt  kicserélődik – persze csak akkor, ha van 
levegőutánpótlás, vagyis szellőzik a légtér. Ha nincs szellőzés, levegő 
utánpótlás, akkor a levegő összes oxigéntartalmát az égő elhasználja, 
vagyis nem marad belélegezhető oxigén, és a tökéletlen égés következtében 

keletkező széndioxid és szénmonoxid mennyisége is megnövekszik a 
légtérben.  

A fűtés és az ablakok/ajtók szigetelésének korszerűsítése így problémákat 
okozhat, ha nem gondolkozunk.  

Forrás: Ritz Ferenc 

Rövid hírek, érdekességek 

Animált vulkántérkép mutatja hol szívás az 

élet 

NAGY ATTILA 2016.10.11. indes.hu 

Az 1960 óta regisztrált összes nagyobb vulkánkitörést és földrengést 

vetíti térképre a Smithsonian Intézet új webapplikációja. Nem meglepő: 
a Föld tektonikai lemezeinek találkozásainál pattan ki a legtöbb 
földrengés, tör ki a legtöbb vulkán. 

Az amerikai Smithsonian Intézet térképre vitte az elmúlt 56 év összes nagy 

lemeztektonikai eseményét: az "Eruptions, Earthquakes, & Emissions" 
("E3") névre keresztelt webapplikáció kiterített világtérképre, vagy 
földgömbre vetítve mutatja meg hogy 1960 óta mikor és hol történtek 
földünkön vulkánkitörések és 5,0 magnitúdónál erősebb földrengések. Az 

interaktív alkalmazás bónuszként az 1978 óta regisztrált kén -dioxid—
kibocsátást is megmutatja (azért csak 1978 óta, mert ekkortól vannak 
pontos műholdas adatok a vulkánkitörésekkel járó kén-dioxid—felhőkről.) 

 

Fotó: Smithsonian Institute 

A Global Volcanism Program (GVP) animált time-lapse térképe egyrészt 
szépen kirajzolja, hogy Földünkön mely területeken a legmagasabb a 
szeizmikus aktivitás: a tektonikai lemezek találkozásánál egymásba érnek 

a földrengéseket jelölő világoskék buborékok, mutatva, hogy leginkább a 
Csendes-óceán partvidékein, Kamcsatka, Japán, Indonézia, Fülöp-szigetek, 
Pápua Új-Guinea térségében, valamint Dél-Amerika nyugati partjainál 
lehet leggyakrabban pusztító természeti katasztrófákra számítani. 

Számítás

Csőátmérő, m 0,100        (Kémény)

Csőkeresztmetszet, m
2 0,007854   

Átlagos sebesség, m/s 2,00          
 (légsebesség a 

nyíláson át) 

Térfogatáram, m
3
/h 56,55

http://volcano.si.edu/E3/
http://volcano.si.edu/E3/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fvolcano.si.axismaps.io%2F
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Természetszerűleg a vulkánkitöréseket jelölő piros háromszögek is ezeken 

a helyeken a leggyakoribbak, illetve kén-dioxidot is itt  pumpál a légkörbe 
leginkább Földünk. 

 

Fotó: Smithsonian Institute 

Másrészt a térkép alkotói hangeffektusokat rendeltek az egyes 

eseményekhez, így végignézve és hallgatva az elmúlt 56 év nagyobb 
földrengéseit és vulkánkitöréseit, kicsit olyan, mintha az örökké nyugtalan 
Föld szívverését, pulzusát látnánk, hallanánk. 

A GVP a térképhez használt adatokat az Egyesült Államok Földrajzi 

Ellenőrző Hivatalának (United States Geological Survey — USGS) 
földrengés-katalógusából importálta, ami 1960 utánról nyújt pontos 
adatokat, de terveik közt szerepel az ezt megelőző idők feldolgozása is, 
amit persze nehezít a rendelkezésre álló történeti adatforrások szűkössége, 

pontatlansága. A térképet hetente frissítik az aktuális földrengésadatokkal, 
és havonta a vulkánkitörésekkel, így az folyamatosan naprakész és egyre 
bővülő képet ad a Föld szeizmikus aktivitásáról. 

Mekkora aszteroida irthatná ki az emberiséget? 

LICA 2016.10.11. index.hu 

Minél nagyobb egy becsapódó aszteroida, annál nagyobb rombolást  okoz, 

ennek megállapításához nem kell tudósnak lenni. De mekkora pusztítást 
végezhetnek a különböző nagyságú meteorok? Hiszen az apró, néhány 
milliméteres porszemektől az apróbb kavicsokon át a nagyobb 
szikladarabokig nagyon sokféle meteor éri el a légkört,  ritkább esetben a 

földfelszínt . A kisebbeket meteoroidnak, a nagyobbakat aszteroidának 
nevezik. 

A legtöbb annyira apró, hogy nem vesszük észre még a legkifinomultabb 
műszerekkel sem, a nagyobbakat hullócsillagként látjuk. Labdaméterű 

meteoroidok naponta becsapódnak a légkörbe, autóméretűek egy-két 
havonta keresztezik a Föld pályáját. 

 

Fotó: Nasa / Getty Images Hungary 

A kisebbeket hullócsillagként észleljük, de a nagyobbak azonban akár a 
földfelszínt is elérhetik. Az utóbbi években az egyik  leglátványosabb és 
legismertebb meteoresemény az oroszországi Cseljabinszknál volt 2013. 
február 15-én. A légkörbe érkezett meteoroid valószínűleg 17 méter 

átmérőjű volt, és még a levegőben felrobbant, de több darabja elérte a földet. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_impact_craters_on_Earth
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_impact_craters_on_Earth
http://www.tulane.edu/~sanelson/Natural_Disasters/impacts.htm
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2013%2F02%2F15%2Fmeteorzapor_zudult_oroszorszagra%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2013%2F02%2F15%2Fmeteorzapor_zudult_oroszorszagra%2F
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A cseljabinszki meteor felrobbanása több mint ezer embert sebesített meg 

és nagyon sok épületet rongált meg. 

Pedig csak 17 méter volt az átmérője, és tudjuk, hogy ennél sokkal nagyobb 
sziklák is száguldanak az űrben. A dinoszauruszok kipusztulását is jó 
eséllyel egy nagyobb becsapódó aszteroida okozta. Csak becslések vannak 

ennek nagyságára, de a kutatók 5-15 kilométer közé teszik az átmérőjét. 

De mégis mekkora lehet az az aszteroida, amely elsöpörné az emberiséget 
a Földről? Erre többféle választ találtunk. Egy viszonylag régebbi számítás 
szerint  96 kilométer átmérőjű. Ezt Brian Todd geológus állította 1997-ben, 

miután kollégáival több modellt  is felállított a lehetséges pusztítás 
mértékéről. Eszerint egy fél mérföldes (800 méteres) szikla 100 ezer 
megatonna TNT felrobbanásának megfelelő energiát szabadítana fel. Ez 
óriási pusztítást végezne, de messze nem ölné meg az összes élőlényt. Az 

egy mérföldes (1600 méter) meteorit már annyi port juttatna a légköre, 
hogy az globális lehűlést okozna. És ezek még sehol nincsenek a 
dinoszauruszokat kipusztító 5-15 kilométer átmérőjű aszteroidához. 

Egy ekkora becsapódás valószínűleg emberek  milliárdjait ölné meg. Akik 
nem halnának meg azonnal, azoknak többsége valószínűleg éhen halna. De 
így is maradna néhány túlélő. Nem sok, de nem halna ki teljesen az 
emberiség. Tehát Brian Toon szerint egy még ennél is nagyobb, sőt, jóval 

nagyobb becsapódás kellene ahhoz, hogy az egész emberiség biztosan 
kipusztuljon. Ő hatvan mérföld, vagyis kilencvenhat kilométer átmérőjű 
aszteroidára tippel. Egy ilyen ütközést biztosan senki nem élne túl, de 
nemcsak az emberek, hanem majdnem az összes élőlény kipusztulna. Talán 

néhány mikroba túlélné mélyen a föld felszíne alatt. 

Hasonlóan gondolja Alan Harris asztrofizikus, a NEO (Near Earth Objects, 
földközeli objektumok) elismert kutatója. A harmincméteresnél kisebb 
meteorok többnyire a levegőben felrobbannak, kevés kárt okoznak a földön. 

A 30-100 méteres sziklák már egy nukleáris bombához hasonló pusztítást 
is okoznának lakott területen, de például az óceán feletti robbanásnál már 
semmi kárt nem okoznának. A száz méternél nagyobb, de még egy 

kilométernél kisebb aszteroidák néhány kilométer átmérőjű krátert 

hoznának létre, 13-as magnitúdójú fölrengés kísérné a becsapódást, az 
óceánba csapódva pedig hatalmas szökőárt okoznának. Egy ilyen 
becsapódás regionális szinten óriási katasztrófát okozna. 

Globális szinten is érezhető lenne egy ennél nagyobb aszteroida. Ha 

ilyennel ütköznénk, akkor annyi por kerülne a légkörbe, hogy az évekig 
tartó lehűlést okozzon. A növények nagy része kipusztulna, éhezést és 
betegségeket vonva maga után. Arról nem is beszélve, hogy már a 
becsapódáskor milliónyian halnának meg a robbanás miatt és az azt követő 

tüzekben. Egy tíz kilométernél nagyobb aszteroida akár három kilométeres 
hullámokat keltene, a légkörbe kerülő víz pedig savas esőként hullana 
vissza a földre, tovább rontva a túlélők esélyeit. A becsapódás kihalási 
eseményt idézne elő és már szerencse is kellene ahhoz, hogy az emberiség 

túlélje. Mint az emlősök a dinoszauruszokat kipusztító eseményt. 

Miért sírunk a hagymától? 

HANULA ZSOLT  2016.10.12. index.hu 

Mindenki, aki főzött már életében, tapasztalta, hogy a hagymaszeletelés a 
legkérgesebb lelkű szakácsot is sírásra készteti. Ez a hagyma illóolajainak 
hatása - szól a népi bölcsesség, de ez valójában egy közkeletű tévedés. A 
sírás egy bonyolult kémiai folyamat vége, ami abból indul ki, hogy a 

hagyma megpróbál tenni valami az ellen, hogy megegyük, és ehhez 
egészen hasonló fegyvert választ, mint az Alien -filmek címszereplő 
szörnye. Nagy pechére pont azt az anyagot veti be vegyi fegyverként, 

amitől egyébként finom. 

Amikor a hagymát megpucoljuk, még semmi gond nincs. Viszont amikor 
nekiállunk felvágni, a késsel felsértjük a hagymát alkotó sejteket, amikből 
enzimek szabadulnak fel. Rögtön reakcióba is lépnek a hagymában 

egyébként aránylag nagy mennyiségben jelen  levő kénnel, és létrejön a S-
1-propenil-cisztein-szulfoxid nevű, meglehetősen instabil, gáz 
halmazállapotú anyag. Ez szétterül a levegőben, és bekerül a szemünkbe, 

http://www.popsci.com/how-big-would-meteorite-have-be-wipe-out-all-human-life
https://www.quora.com/How-big-would-an-asteroid-or-comet-have-to-be-to-end-life-on-Earth
http://www.tulane.edu/~sanelson/Natural_Disasters/impacts.htm
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.npr.org%2Fsections%2Fthesalt%2F2016%2F06%2F22%2F482032913%2Fthe-science-of-why-onions-make-us-cry
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ahol a vízzel érintkezve azon nyomban fel is bomlik. Lesz belőle kén-

dioxid, hidrogén-szulfid, és kénsav. 

Igen, bármennyire borzasztóan hangzik is ez, a hagyma a felvágásért  
bosszút állva gyakorlatilag savat képző anyagot köp a szemünkbe. A sav, 
még ha nagyon kis mennyiségű is, irritálni kezdi a szemünket, amit mi 

szúró-égető érzésként regisztrálunk, az agyunk pedig reflexből utasítja a 
könnymirigyeket, hogy mossák ki a szemünkből az odakerült 
szennyezőanyagot. És már kész is a sírás. A könny nagyrészt vízből áll, így 
egyszerre hígítja a savat tolerálhatóbb töménységűre, és pucolja is ki a 

szemünkből. 

 

Fotó: Martiskó Gábor / Index 

A kémia abban is segít , hogy hogyan kerüljük el, vagy legalább 

minimalizáljuk a sírást. Jó megoldás például folyó víz alá tartani a hagymát 
a felvágáskor, hogy a víz rögtön feloldja az S-1-propenil-cisztein-
szulfoxidot. Ez persze aprításkor nem jön szóba. Sokat segít a helyzeten, ha 
hűtőbe tesszük felhasználás előtt a hagymát: alacsony hőmérsékleten 

lassabban és kisebb mennyiségben keletkezik a síráshoz vezető anyag. 

Bevethetjük a szagelszívót, vagy akár egy ventilátort, ami a hagymából 

felszabaduló gázt tőlünk elfelé fújja. Esetleg felvehetünk egy 
úszószemüveget, de az a konyhában azért elég hülyén néz ki, és még csak 
nem is százszázalékos megoldás, mert az orrunkon-szánkon át is 
belélegzünk annyit a gázból, hogy az irritálni kezdje a nyálkahártyát. A 

kontaktlencse ugyanezért (meg mert a szemnek csak egy részét fedi) csak 
részben nyújt védelmet. 

Eric Block kémikus – aki a hagymafélék kémiájáról egy  egész könyvet írt  
– azt mondja, a hagyma vegyi fegyvere egyfajta védekező 

mechanizmusként fejlődött ki az evolúció során, a növény a szúrós, 
könnyezésre ingerlő anyaggal igyekszik leszoktatni az állatokat arról, hogy 
megegyék. Azonban amikor tudósok megpróbáltak sírásmentes hagymát 
kinemesíteni, kiderült, hogy a hagyma kellemes csípős-pikáns ízéért is pont 

ugyanez a vegyület felelős, szóval meg tudnánk ugyan szabadulni tőle, csak 
nem érdemes. 

Mi az, mp3-lejátszó? Nem, hasnyálmirigy 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.10.11. index.hu 

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) jóváhagyta a 
világ első mesterséges hasnyálmirigye, a MiniMed 670G forgalmazását.  

Az eszközt a Medtronic, a világ vezető inzulinpumpa-gyártója fejlesztette. 

A MiniMed az 1-es típusú cukorbetegségben érintetteken segítene. Az ettől 
szenvedő betegek hasnyálmirigyében leáll az inzulintermelés, így 
kénytelenek azt injekció formájában pótolni. 

A készülékbe egy inzulinadagolót, valamint egy, a nap 24 órájában aktív 
vércukorszint-mérőt építettek be. Az ehhez szükséges technológia már 
régóta elérhető, de így még senki nem kombinálta őket. Maga az adagoló 
alig nagyobb egy telefonnál – ezt a ruházaton kívül viselhetjük. Az 

http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/11/why-onions-make-your-eyes-water/
https://www.amazon.com/Garlic-Other-Alliums-Lore-Science/dp/1849731802
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2016/10/10/fda-approves-first-artificial-pancreas/#.V_yZW-CLSUl
http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2016/10/10/fda-approves-first-artificial-pancreas/#.V_yZW-CLSUl
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inzulinadagoló csövét a bőr alá kell szúrni; szerencsére ezt elég néhány 

naponta cserélni. 

Az inzulinadagolást algoritmus végzi, de a rendszer nem teljesen 
automatikus. A felhasználóknak maguknak kell beírniuk minden étkezés 
után az elfogyasztott szénhidrát mennyiségét. Az algoritmus a korábban 

mért vércukorszint-adatok és a kórtörténetünk alapján ezután kiszámolja, 
hogy a készüléknek mikor és mennyi inzulint kéne adagolnia. 

Kötelek? Azok a beleim 

Az FDA szeptember 28-án engedélyezte a MiniMed 670G forgalmazását. 

A gyorsaság valószínűleg a Medtronicot is meglepte, mivel alig két héttel 
korábban jelentek meg az első, hosszú távú tanulmányok eredményei. Az 
FDA valószínűleg belátta, hogy egy hasonló eszköz rengeteg cukorbeteg 
életét könnyíthetné meg. 

 

A MiniMed 670G értékesítése legkorábban 2017 tavaszán kezdődhet. A  
Medtronicnak addigra meg kell teremtenie a gyártás feltételeit, meg kell 
egyeznie néhány nagyobb egészségbiztosítóval, és ki kell képeznie az 

alkalmazottakat, akik majd betanítják az orvosokat és a betegeket az eszköz 

használatára. 

Élelmiszerpazarlás – Közösen a megoldás felé 

Székely Erika 2016. október 10 

http://gazdablog.hu/blog/elelmiszerpazarlas_kozosen_a_megoldas_fele 

Munkámból kifolyólag egy kerekasztal beszélgetésre invitáltak, az 
élelmiszer pazarlás kezeléséhez kapcsolódóan. A felkérést igazából egy 
kollégám kapta, de ő nem tud részt venni a beszélgetésen, így nekem 

jutott a megtisztelő feladat, hogy a szervezetemet képviseljem ezen a 
nemzetközi konferencián. 

Mivel szeretek felkészülni a feladataimra, és eddig leginkább 
magánemberként foglalkoztatott a téma, így kicsit  utánanéztem mi a 

helyzet a kérdéssel kapcsolatban. 

Gyerekkoromban arra tanítottak, hogy ételt nem dobunk ki, ha nem tudjuk 
felhasználni, elfogyasztani, akkor a kutya megeszi! 

Felnőttként én is arra ösztönzöm a gyermekeimet és magam is arra 

törekszem, hogy a családom számára annyi élelmiszer alapanyagot 
vásároljak, amennyit fel is használok, de sajnos még így is előfordul, hogy 
rosszul kalkulálok. Sokszor látom azonban a környezetemben, hogy azok, 
akik nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, nálam jóval nagyobb mértékben 

– főleg háziállatok hiánya esetén – az élelmiszereket a szemétbe. Ez az, 
amit én a fogyasztói oldalon tapasztalok a mindennapjaimban. 
Utánanéztem hát mit mondanak erről a tudomány, hogy is állunk ezzel 

valójában és vannak-e megoldások a probléma kezelésére. 

A FAO becslése szerint világszinten az emberi fogyasztásra termelt 
élelmiszernek csaknem a harmada, évente 1,3 milliárd tonna kerül a 
szemetesbe. Egy brit  mérnököket tömörítő intézmény, az Institution of 

http://gazdablog.hu/blog/elelmiszerpazarlas_kozosen_a_megoldas_fele
https://youtu.be/D88827yTDD0
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Mechanical Engineers által készített jelentés szerint például az USA-ban és 

Európában vásárolt élelmiszerek fele hulladékként a "kukában végzi".  

Az Európai Bizottság a 2012-ben indult és 2016 tavaszán zárult FUSION 
elnevezésű, az alapvetően az élelmiszerpazarlás monitoring rendszerének 
kialakítását célzó projektről készült jelentése szerint az Unió 28 

tagországában 88-100 millió tonna élelmiszer végzi a szemétben, 143 
milliárd euró értékben. A jelentés szerint a kidobott élelmiszer elegendő 
lenne ahhoz, hogy a világ összes éhezője kétszer jóllakjon vele.  

A pazarlás nem csak a fogyasztás során realizálódik, de már az élelmiszer 

alapanyagok termelésénél is problémát jelent. Az anyagot összeállító  
szakértők az EU28 tagállamának élelmiszerpazarlását vizsgálták és öt 
szintet különítettek el. A vizsgálat szerint az EU-ben a szemétbe kerülő 
élelmiszer több mint fele a háztartásokból kerül ki, és még a második 

helyen álló feldolgozás is csak 20%-ban termel felesleget. A tanulmány 
felhívja a figyelmet azonban arra, hogy a mértékek pontos meghatározása 
nagyon nehéz és az adatok megbízhatósága pont a feldolgozásban a 

legalacsonyabb. Itt  ugyanis a tanulmányban megállapított mérték a 
gyakorlatban elérheti akár a kétszeresét is. 

 

A tanulmányból kivett ábra is jól szemlélteti, hogy bár minden szinten van 

mit fejlődnünk a tervezéseinket tekintve, azonban jelenleg a fogyasztók 
szemléletének és gyakorlatának fejlesztése a legégetőbb. Ebben jelentős 
szerepe lehet a 2015 szeptemberében indult, Horizont 2020 program által 
finanszírozott “Erőforrás-hatékony élelmet a teljes ellátási láncon” 

(REFRESH) projekt, amelyben Magyarország is résztvevőként jelenik meg. 
A 12 európai országból és Kínából érkező, összesen 26 partner 
részvételével zajló projekt célja a jelenlegi pazarlás 30%-kal való 
csökkentése 2025-ig, továbbá a hulladékgazdálkodás költségeinek 

csökkentése, valamint az élelmiszerhulladék és csomagolás lehető legjobb 
felhasználása. A tervek szerint négy kísérleti országban (Spanyolország, 
Németország, Magyarország és Hollandia) stratégiai megállapodást köt a 
kormány a helyi üzleti szféra érdekelt feleivel az élelmiszer-hulladék 

visszaszorítására. Új megközelítési módok tesztelése, ezek továbbadása 
más országoknak, uniós szakpolitikai ajánlások megfogalmazása és az 
élelmiszerhulladék-kezelés rendszerének nemzeti szintű megvalósítása is 

szerepel a végső cél elérését lehetővé tevő eszközrendszerben. További 
eszközként kívánja a projekt alkalmazni az új technológia megoldások 
tervezését az élelmiszer-feldolgozásban, valamint az IKT-alapú platformok 
alkalmazását a régi és új megoldásokban egyaránt. 

A projekt 2019-ig tart, és mivel hazai résztvevője is van, a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület, így nagy várakozással tekintek a projekt elé és 
elhatároztam, hogy nyomon követem majd a folyamatot, amelyről 
rendszeresen beszámolok majd ezen a platformon keresztül. Addig is 

ajánlom mindenki figyelmébe a projektben részt vevő hazai partner által 
készített és ingyenesen hozzáférhető gyakorlati segédletet az élelmiszer-
pazarlás csökkentéséhez, amely itt található:  
http://www.foodwastereduction.com/hu/introLearning 

Magyarországon évente mintegy 1,8 millió 

tonna az élelmiszerhulladék 

http://www.foodwastereduction.com/hu/introLearning
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Egy átlagos magyar család évente 50 ezer forint értékű élelmiszert dob 

ki 

MH/MTI – 2016.10.11. 14:13  

Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék 
keletkezik, ennek hozzávetőleg egynegyede a háztartásokban - mondta a 

Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős 
államtitkára az élelmiszerpazarlásról rendezett közép-európai konferencián 
kedden Budapesten. 

 Zsigó Róbert a Századvég Gazdaságkutató Zrt. és a Tesco -Global 

Áruházak Zrt. által szervezett tanácskozáson kifejtette: számítások szerint 
egy átlagos magyar család évente 50 ezer forint értékű élelmiszert dob ki a 
szemétbe. Ez fejenként körülbelül 40-50 kilogramm élelmiszerhulladékot 
jelent, a teljes lakosságot számítva mintegy 400 ezer tonnát.  

Hozzátette: ez nem csak a háztartásoknak jelent veszteséget, de komoly 
környezetterhelést okoz a megsemmisítése és az élelmiszer célú 
megtermelése is. 

Az államtitkár felhívta a figyelmet: az élelmiszerfelesleg kezelésében 
egyszerre érvényesülnek humanitárius, élelmiszerbiztonsági, 
környezetvédelmi, gazdálkodási, logisztikai és életmódbeli szempontok. 
Ahhoz pedig, hogy a lehető legkevesebb ennivaló vesszen kárba, együtt 

kell működnie a jogalkotóknak és a civil szervezeteknek, az 
áruházláncoknak és a termelőknek, a hulladékkezelőknek és a családi 
háztartásoknak, az európai, nemzeti, regionális és helyi szervezeteknek.  

Zsigó Róbert kiemelte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 

"Maradék nélkül" elnevezésű programját, amely  részben az Európai Unió 
LIFE pályázati forrásának felhasználásával valósul meg. A négyéves 
futamidejű program július elején indult és az ütemezés szerint 2020 
közepéig tart. Egyik kiemelt feladat az élelmiszerhulladék megelőzését 

elősegítő jó gyakorlatok összegyűjtése.  

Az államtitkár kiemelte az élelmiszerfelesleg kérdésének 

élelmiszerbiztonsági és jogi vonatkozásait. Nem elfogadható, hogy emberi 
fogyasztásra alkalmas, biztonságos élelmiszer ne élelmiszerként 
hasznosuljon, de emberi fogyasztásra kizárólag biztonságos élelmiszerek 
kerülhetnek - szögezte le Zsigó Róbert. 

Elmondta: Magyarországon az önkéntességen alapuló adományozási 
kultúra fejlődését mutatja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a múlt évben 
2600 tonnát, az előző évhez képest 1000 tonnával több élelmiszert tudott 
eljuttatni a rászorulóknak. A növekedés nagy része az áruházláncokból 

származik.  

Az eszmecserén Ian Hutchins, a Tesco Európa nemzetközi kommunikációs 
igazgatója elmondta: a világon megtermelt élelmiszermennyiség harmadát 
dobják ki, ez mintegy 1,3 milliárd tonnát jelent évente. A Tescónál készített 

és V4 országokat vizsgáló felmérés szerint a fogyasztókat alig érdekli az 
élelmiszerpazarlás kérdése, szerintük ez inkább a kormányokra és a cégekre 
tartozik. 

A tinédzserek kinyírják a tévézést 

 

SAJÓ DÁVID 2016.10.20. index.hu 

Kedves 29 év alattiak! Ti majd csak pár bekezdéssel lejjebb kezdjetek neki 
ennek a cikknek, mert amit most itt leírunk, nem jelent nektek semmi 

újdonságot. Miközben a kereskedelmi tévék még 2016 -ban is csak 

http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=187


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 11. szám 

  

 

 

41. oldal 

hümmögnek az online pakolt tartalom miatt, addig a fiatalok, sőt, már az 

idősebbek is egyre több időt töltenek el nem tradicionális 
képernyőbambulással. A Youtube ma már a második állandó képernyő 
szinte minden háztartásban, csak ameddig a tévé elé még mindig leül a 
család a kanapéra, addig a Youtube bármikor ott van a zsebünkben.  

A héten a Google tartott előadást a Kreatív szervezésében az A38 Hajón, 
ahol egy sor iparági szakértő és szakértő mesélt arról, hogy a Youtube 
mennyire megdöbbentően a mindennapjaink részévé vált, és hogy a Z 
Generáció (nagyjából a '90-es, 2000-es évek közepén születettek) tagjai 

már mennyivel jobban magukénak érzik, mint a tévézést. Pár nagyon rövid 
adat. 

 16-29 éves korosztály 83 százaléka már többet nézi a Youtube-

ot. 

 főműsoridőben - tehát este - még mindig a tévé dominál, de 

napközben korosztálytól függetlenül a Youtube kezd 
népszerűbbé válni. 

 kétszer annyi oktatóvideó van fent, mint cicás kontent. 

 havonta 5-5,5 millió magyar néz Youtube-ot. 

 a népszerűbb Youtube-csatornák nézettsége vetekedik egyes 

magyar kábeles adók nézettségével. 

 13-24 évesek már több online celebet ismernek, követnek, 

szeretnek, mint t radicionális hírességeket (például 
filmszínészek, tévésztárok, zenészek). 

Utóbbiról 2014-ben a Variety készített egy, a konferencián is többször 
hivatkozott kutatást. Ez egy rendkívül fontos adat, ami jól jellemzi a 

mainstream média jövőbeli problémáit. A problémát ugyanis az okozza, 
hogy a Youtube-celebek (akikkel kapcsolatban érdemes inkább a social 

influencer szavakat használni, ameddig jobb magyar kifejezés nem lesz) a 

kereskedelmi, bulvársztárokkal ellentétben organikusan létrejött hírességek, 
akik teljesen más kapcsolódási pontot jelentenek ennek a generációnak.  

Egy mai tini ugyanis sokkal könnyebben azonosul mondjuk a Pamkutya 
tagjaival vagy Szirmai Gergővel, mint mondjuk Csányi Sándor színésszel. 

Közelebbinek, már-már barátnak érzik a vloggereket, akik igazából akár ők 
is lehetnének, csak egy kamera kell hozzá és internetelérés. Arról nem is 
beszélve, hogy ameddig mondjuk Csányi Sándornak nincs hivatalos 
Twittere, Facebookja vagy Instagramja, addig a social influencerek minden 

fontosabb online platformon aktívak, így a követőik folyamatosan 
kapcsolatban tudnak maradni velük, elérhetőbbek. 

 

Szirmai Gergely Fotó: Huszti István / Index 

A jövőben a nagy gondot az okozhatja, hogy a tradicionális média és 

hirdetőpiac képtelen megfelelően kezelni a sokszor milliós nézettséget 
generáló online arcokat. Ahogy a konferencián többször is elhangzott, egy 
népszerű vloggernél a reklám is saját tartalom, tehát a régi felfogással, hogy 

http://variety.com/2014/digital/news/survey-youtube-stars-more-popular-than-mainstream-celebs-among-u-s-teens-1201275245/
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na, BigLaci69, a következő videódnál úgy 0:32-nél csak úgy igyál ebből a 

szponzorált bögréből, és mondd el, hogy reggelente te mindig ezt a kávét 
iszod! 

Na, ez az, ami a social influencereknél nem működik. Mivel a hitelesség és 
az őszinteség az egyik legnagyobb erőssége ennek a közegnek, egy bújtatott 

reklám negatívan éri a márkát. Ezért a vloggerek nem csak külön kiemelik 
a szponzorációt, de sokszor bele is szólnak hogyan és miként jelenjen meg 
a csatornájukon, amire több előadó szerint is érdemes figyelni a márkáknak, 
mert így egy jól sikerült kampány sokkal pozitívabb hatású lehet, mint egy 

szimpla tévéreklám. A hirdetésnél sokkal nagyobb talány lesz a 
szórakoztatóiparnak, hogy ezeket a figurákat hogyan lehet hitelesen 
átcsalni nagyobb felületre. A jelenlegi trend ugyanis azt mutatja, hogy 
inkább bejáratott, profi, veterán arcok kezdenek átköltözni a Youtube-ra, 

mint fordítva. Egyszerűen azért, mert a Youtube nézettsége mindenkinek 
publikus, és kevésbé rizikós egy több százezres átlagnézővel rendelkező 
tartalomelőállítónak megmaradni a saját maga által felügyelt felületen, mint 

bevállalni mondjuk egy műsort egy kisebb kereskedelmi csatornán, ahol 
nagy valószínűség szerint kevesebb emberhez jut el. Hiszen tévét csak az 
öregek néznek, az ő közönségük már rég a telefonját nyomkodja.  

 

Fotó: plastictinkerbell / youtube 

Az okostelefonok és tabletek egyébként szignifikáns változást hoztak a 

Youtube népszerűségében is, konkrétan már a felhasználók legalább fele 
innen jön. A Youtube lett az állandó pótcselekvés, amit sokszor tévézés 
mellett  (!) használunk, és már a legidősebb generáció is szívesebben 
nézelődik itt, mint a tévé előtt, kivéve persze ha jön ugye a főműsoridő.  

Egymilliárd felhasználó valószínűleg nehezen tud tévedni. 

Stephen Hawking elárulta, mi a legjobb és a 

legrosszabb dolog 

 

LICA 2016.10.20. index.hu 

Stephen Hawking szerint a mesterséges intelligencia vagy  a legjobb, vagy 
a legrosszabb dolog lesz az ember életében. Az asztrofizikus professzor a 
Cambridge Egyetem konferenciáján beszélt erről, és azt mondta, hogy 

fajunk túlélése érdekében a legfontosabb az intelligencia jövőjét kutatni. 

Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy történelmünkről tanulunk, ami lássuk 
be, többnyire a hülyeség története, haragította magára egyetlen mondatban 

https://www.theguardian.com/science/2016/oct/19/stephen-hawking-ai-best-or-worst-thing-for-humanity-cambridge
https://www.theguardian.com/science/2016/oct/19/stephen-hawking-ai-best-or-worst-thing-for-humanity-cambridge
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az összes történészt Hawking. És még azt is hozzátette, hogy örömmel 

üdvözli azt a folyamatot, hogy egyre többen kutatják a jövő intelligenciáját. 

Stephen Hawking általában óvatosan beszél a mesterséges intelligenciáról, 
osztja azt a véleményt, hogy az emberiség maga alkotja meg azt, ami végül 
el fogja pusztítani. Ugyanakkor most arról is beszélt, hogy a mesterséges 

intelligencia kutatása pozitív dolgokat is hozhat. 

Óriásiak a lehetőségek, nem tudjuk előre megjósolni, hogy mit érhetünk el 
ennek a területnek a fejlődésével. Talán visszafordíthatunk valamit a 
természet pusztulásából, de az biztos, hogy végleg eltüntethetjük a 

szegénységet és a betegségeket. Hawking szerint életünk minden része 
megváltozik, vagyis a mesterséges intelligencia a civilizáció legnagyobb 
eseménye lehet. 

A rovarok is képesek új képességeiket átadni 

társaiknak 

MTI 2016.10.05. origo.hu 

A poszméhek bebizonyították, hogy a rovarok is képesek új 
képességeket elsajátítani és továbbadni azt: brit kutatók megtanították 
nekik, hogy lábaikkal egy madzagot meghúzva táplálékhoz juthatnak, 
az új ismereteket a betanított egyedek továbbadták fajtársaiknak. 

A méhek bebizonyították, hogy apró agyuk ellenére is nagyfokú 
intelligenciával rendelkeznek. 

A londoni Queen Mary Egyetem (QMUL) kutatói szerint a teszt, amelyet 
általában madarak és majmok intelligenciájának vizsgálatára használnak, 

első alkalommal mutatta ki, hogy bizonyos rovarok is képesek lehetnek 
feladatvégzésre és több generáción keresztül át tudják adni tudásukat. 

 

A poszméhek okosabbak, mint hittük  Forrás: Jeremy T. Kerr 

Nem csak az emberek sajátja 

Az új információ tovább bővítette azon bizonyítékok számát, amelyek 
szerint nemcsak az emberek kiváltsága, hanem a legtöbb állat, köztük a 
rovarok is képesek a "kultúraterjesztésre", vagyis ismeretek és képességek 

tanulására és továbbadására. 

"A kulturális tudástranszmisszió nem az ember megkülönböztető 
képessége, nincs szükség hozzá az ember bölcsességére" - mondta Clint 
Perry, a kutatás egyik vezetője. A szakértők eredményeiket a PLOs Biology 

szaklapban megjelent tanulmányukban mutatták be. 

A tudósok 40-ből 23 poszméhet tanítottak meg arra, hogy lábaikkal 
meghúzzanak egy madzagot. A madzag "mesterséges virágokhoz" - 
korongokhoz - volt erősítve, amelyek közepébe átlátszó ernyő alatt  

táplálékot helyeztek el.A méhek észlelték az ernyő alatti táplálékot és 
megtanulták, hogyan húzzák meg lábaikkal a madzagot,hogy a "virág" és a 
táplálék kikerüljön az ernyő alól. 
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Ó riási a különbség 

Más méhcsoportoknál 110-ből csak két egyed oldotta meg a problémát. 

Miután a betanított egyedeket megfigyelhették társaik, hatvan százalékuk 
sikeresen eltanulta tőlük a képességet. Végül a betanított méheket 
kolóniákban helyezték el: a tudósok megfigyelései szerint a dolgozó méhek 

nagy részénél sikeresen elterjedt az új táplálékszerzési technika. 

 

Poszméh portréja Forrás: Bristoli Egyetem 

Lars Chit tka, a QMUL professzora elmondta, a kutatócsoport a 

továbbiakban megpróbálja megfejteni a méhek tanulási és tanítási 
képességei mögött rejlő agyi folyamatokat. "Hogyan képesek rá ilyen apró 
aggyal? Hogyan képes miniatűr idegrendszerük irányítani ilyen sokféle 
viselkedést és kognitív képességet?" - tette fel a kérdést a tudós. 

Eszközhasználatra is betanítható egy 

méhkolónia 

INDEX 2016.10.05. 15:14 

Poszméheket tanítottak be arra, hogy egy madzag meghúzásával szerezzék 

be az édes csemegét, és erről egy videót is közzétettek a  Plos Biology 
tudományos lapban publikáló kutatók. 

A teljesen természetellenes táplálékszerzési módszert egymástól is 
eltanulták a méhek. 

A méhek tehát nemcsak tanulni tudnak, hanem a szerzett viselkedést 
elterjesztik a csoporton belül, és ezek a kognitív képességek a kultúra 
alapját képezik. A rovarok tanulmányozásával a saját emberi kultúránk 
fejlődőséről is új ismereteket szerezhetünk. Vagy legalább 

meggyőződhetünk arról, hogy a roppant kifinomult emberi kultúrát 
létrehozó tanulási képességeink valami egészen elemi, egyszerű tanulási 
képességből fejlődött ki. 

A kutatók azért választották a kötélhúzó módszert, mert a legtöbb állat ezt 

a viselkedést sohasem alkalmazná magától. Bár a méhek kihúzzák a 
tetemek és más haszontalan törmelékeket a fészkükből, ezt a mozdulatot 
nem használják táplálékszerzési célokra. 

 

http://www.popsci.com/watch-bumblebee-tug-string-to-get-lunch
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fjournals.plos.org%2Fplosbiology%2Farticle%3Fid%3D10.1371%2Fjournal.pbio.1002564%23abstract0
https://youtu.be/NKH3D2SBG4M
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A videón az látható, ahogy egy képzett poszméh beszerzi az ebédjét - ezt a 

mozdulatot később huszonöt képzetlen méhből tizenöt elsajátította, miután 
látták a társukat, hogy miként dolgozik. 

Hosszabb kötéllel is megpróbálkoztak a kutatók, de ez a kísérlet kudarcba 
fulladt. Ha a méhek nem jutottak szinte azonnal táplálékhoz a kötélhúzással, 

akkor feladták a dolgot. Ez nagyjából kijelöli a méhek tanulási 
képességének a határát is. 

Pókmérget kódoló géneket lopott egy vírus  

O RIGO 2016.10.12.  

A fekete özvegy mérgét kódoló géneket lopott egy vírus – írja a BBC 
weboldala. 

A szimplán csak WO néven ismert vírus baktériumokat fertőz – így nem 

jelent veszélyt az állatokra -, azonban olyan géneket birtokol, amelyek más 
élőlényekből, rovarokból, pókokból származnak. 

A Nature Communications szakfolyóiratban megjelent tanulmányban a 
Vanderbilt  Egyetem két kutatója, Sarah és Seth Bordenstein a WO 

genomját vizsgálta. E vírusok a baktériumokat fertőző bakteriofágok közé 
tartoznak. A WO célpontja az úgynevezett Wolbachia baktériumnemzetség, 
amely elsősorban ízeltlábúakat (rákokat, csáprágósokat, rovarokat) támad 
meg. 

Amikor a vírus genomját kutatták, a tudósok olyan géneket fedeztek fel, 
amik a fekete özvegy által termelt mérget, a latrotoxint kódolják. A 
tanulmány szerzői szerint ezzel a kórokozó lyukat tud ütni a sejtmembránon, 

így könnyedén keresztülhatolhat az útjába kerülő eukarióta sejteken. 

 

Egy még nem ivarérett fekete özvegy nőstény  Forrás: Wikimedia 
Commons 

Mit keres egy baktériumot fertőző vírusban eukarióta gén? 

Az nem meglepő, ha egy vírus idegen gént lop. Az eukarióta sejteket 
fertőző vírusok eukarióta géneket, míg a baktériumokat fertőzők bakteriális 
géneket vesznek magukhoz annak érdekében, hogy eredményesen 
megfertőzzék a gazdaszervezetet és szaporodjanak.  

A WO esete azért különleges, mert bár baktériumokat támad meg, mégis 
eukarióta gének vannak benne. Ez azért lehet, mert a vírusnak két 
egymástól gyökeresen eltérő élőlény védelmi mechanizmusait kell 
kijátszania: ahhoz, hogy újabb és újabb Wolbachia baktériumokat fertőzzön 

meg, ki kell lépnie a baktériumból és el kell jutnia egy másikhoz, eközben  
pedig védenie is kell magát a pók immunrendszerétől. 

Új app válthatja fel az antibébi tablettát 

NAGY NIKOLETTA 2016.10.14. origo.hu 

http://www.bbc.com/news/science-environment-37632616
http://www.bbc.com/news/science-environment-37632616
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99,5%-os biztonsággal használható applikációt fejlesztett ki a Higgs-

bozon megtalálásában is közreműködő kutató, Elina Berglund. Nem ez 
az első app a piacon, ami megjósolja a nők termékenységi mutatóját, 
de ez az első, amely ilyen biztonságosan használható - legalábbis a 
kutató ezt állítja. 

2012-ben a svéd Elina Berglund a Nagy Hadronütköztetőben dolgozott, és 
segédkezett a Higgs-bozon forradalmi felfedezésében is. Aztán a nagy 
esemény után úgy gondolta, hogy ideje valami teljesen mással foglalkoznia 
- mondjuk egy hatékony termékenységi applikáció kifejlesztésével.   

 

Jó alternatíva lehet a fogamzásgátló tablettára az applikáció Forrás: 
AFP 

"Szerettem volna egy ideig nem szedni a fogamzásgátló tablettámat, és 
valami természetes módszert kerestem helyette" -mondta el a Wirednek. 

"Rájöttem, hogy nem igazán van ilyen, úgyhogy írtam magamnak egy saját 
algoritmust." 

A Natural Cycles app nem az első olyan applikáció a piacon, amely arra 

vállalkozik, hogy megjósolja, mikor termékeny egy nő és mikor nem. 

Viszont ez az első olyan,ami 99,5%-os biztossággal ígéri a működést- ezzel 

pedig a most ismert legnépszerűbb fogamzásgátló módszerek, a tabletta és 
az óvszer mellé sorakozik fel. 

A módszer egyszerű: arra épül, hogy a peteérés után a nők szervezetében 
megemelkedik a progreszteron szintje, ennek hatására pedig mintegy 0,45 

Celsius-fokkal megemelkedik a hőmérsékletük. Ha minden nap 
ugyanabban az időpontban mérjük a testhőmérsékletet, és a Natural Cycles-
ben vezetjük az eredményeket, egy idő után az app kikövetkezteti, mely 
időpontokban szabad a védekezés nélküli szexuális érintkezés akkor is, ha 

nem akarunk még gyereket. 

 

A terhességet megelőzni, de pontosan tervezni is lehet az algoritmus 

segítségével Forrás: AFP/SPL/Ian Hooton 

Statisztikailag ugyanolyan biztonságos, mint a kondom 

Az app már két kísérleten is túl van, amelyek közül a második több mint 4 
ezer, 20 és 35 év közötti nő adatait elemezte. A vizsgálati időszak alatt143 

tervezetlen teherbeesést figyeltek meg, ezek közül 10 történt csak a "zöld 

http://www.wired.co.uk/article/natural-cycles-ovulation-app
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napokon",azaz azokon a napokon, amikor az app szerint elméletben nem 

kellene védekezni. Ezzel az eredménnyel az algoritmus 99,5%-os 
biztonsággal mondja meg, hogy mikor termékeny egy nő és mikor nem - 
ugyanúgy, mint az óvszer vagy a gyógyszer. 

A Natural Cycles nem babacipőben jár - ez az egyetlen termékenységet 

megjósoló applikáció, amit hivatalos orvosi eszközként is elismernek. "Ez 
egy természetes megfelelője a fogamzásgátló tablettának, mindenféle 
mellékhatás nélkül" - mondta Berglund.  

 

Természetesebb, mint a fogamzásgátló vagy az óvszer - viszont a nemi 

betegségektől ez sem véd Forrás: Thinkstock 

Fiatal nőknek azért nem ajánlják 

Az applikációnak persze kritikusai is akadnak bőven: Svédország egyik 
orvosi intézetének, a Karolinska Institutetnek egyik kutatója, Kristina 

Gemzell Danielsson is óvatosságra int. "Nem ajánljuk a használatot nagyon 
fiatal nők számára, akiknél nagy problémát jelenthet egy nem tervezett 
terhesség" -  mondta el a Wirednek a kutatónő. Berglund azonban megvédi 

magát. 

"Fontos, hogy leszögezzük: mi a való életben teszteltük az applikációt" - 

mondta.Egy klinikai kísérletben mindig sokkal pontosabb eredmények 
születnek,mert az alanyok mellett mindig ott vannak az ellenőrző orvosok 
is, akik figyelmeztetik őket, hogy vegyék be a tablettát, ne felejtsenek el 
kondomot használni." 

Bár egyelőre nem kritikamentes a működése, az applikációnak így is 
jelenleg százezer felhasználója van. Azt nem tudni, hogy legtöbben a 
terhesség megelőzésére, vagy az optimális teherbeesési időszak 
meghatározására használják-e - elméletben ugyanis mindkettőre 

ugyanolyan jó. 

Így változtatja meg a férfiak agyát az apaság 

O RIGO 2016.10.11.  

Vitathatatlan, hogy az apaság megváltoztatja egy férfi é letét. Nem 
pusztán átvitt értelemben, hanem biológiailag is. Az agyban 
végbemenő folyamatok olyan gondoskodóvá teszik a férfiakat, mint az 
anyaság a nőket. 

Az emberek az emlősök azon hat százalékába tartoznak, amelyeknél az apa 
kitüntetett helyet foglal el az utód felnevelésében. Az érintett fajoknál az 
apa szerepe az utód gondozásában – a szoptatást leszámítva – gyakorlatilag 
megegyezik az anyáéval, ezt pedig az agyban bekövetkező változások 

teszik lehetővé. 

De miként is változik az agy, ha valaki apává válik? A tudomány csak a 
közelmúltban kezdte vizsgálni a jelenség mögött húzódó biológiai 

folyamatokat, és azt találták, hogy az anyák és az apák esetében nagy 
valószínűséggel hasonló neurális hálózatok kapnak főszerepet, ha a 
gyermek gondozásáról van szó. Azt is kimutatták, hogy mind az anyák, 
mind az apák szervezetében hasonló hormonális folyamatok mennek végbe, 

amelyek befolyással vannak az agyi és a viselkedésbeli változásokra. 
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Forrás: Getty Images/Fuse/Fuse 

Apa agya olyan, mint anyáé 

A gyermekről való gondoskodás újraformálja a férfi agyát, így annak 
működése hasonlóvá válik az anyáéhoz.  

Egy nemrég közölt tanulmány 89 frissiben szülővé vált ember agyi 

aktivitását követte nyomon. A kísérletben részt vevő személyeknek 
különböző videofelvételeket vetítettek, a filmek egy részében a szülők saját 
gyerekei szerepeltek. A kutatók külön vizsgálták a gyerek nevelésében 
főszerepet játszó anyákat, és az ebben asszisztáló apákat. Külön 

tanulmányozták azokat a homoszexuális férfiakat, akik női segítség nélkül 
gondozták örökbe fogadott gyermeküket.  

 

Forrás: pixabay.com 

A PNAS folyóiratban közölt eredményekből kiderült, hogy mindhárom 
szülői csoport agyában azok a neurális hálózatok váltak aktívvá, amelyek 
az érzelmek feldolgozásáért és a szociális megértésért felelősek. A tudósok 
egészen érdekes megfigyelést tettek a homoszexuális irányultságú apák 

esetében, akik a fő gondozói feladatot látták el, vagyis az anyai szerepet 
töltötték be. Esetükben az érzelmek feldolgozásának agyi folyamatai 
kísérteties egyezést mutattak a gyermeknevelésben központi szerepet 
vállaló anyákéval.  

A tanulmány tehát azt sugallta, hogy a szülői feladatok ellátásáért felelős 
agyi hálózat közös mindkét nemnél. 

Az apáknál is jelentkeznek hormonális változások 

A terhesség, a szülés, a szoptatás mind hormonális változásokat idéz elő az 

anyák esetében. Ez azonban nem csak a női nemre igaz, a férfiaknál hasonló 
jelenség tapasztalható, ha apává válnak. 

http://www.pnas.org/content/111/27/9792.abstract
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A Princetoni Egyetem pszichológusai által összefoglalt korábbi 

kutatások kimutatták, hogy állatoknál és embereknél az újdonsült apák 
szervezetében megnő az ösztrogén, az oxitocin, a prolaktin és a 
glükokortikoid hormonok szintje.  

Az apa anyával és gyermekével létrejövő kapcsolata az, ami 

tulajdonképpen beindítja a hormonális változásokat, áll az 
összefoglalásban.Kiderült az is, hogy emberek esetében az utódjukért 
erősebben rajongó apáknál magasabb oxitocinszint mérhető.  

 

Forrás: Thinkstock 

Kevésbé tisztázott, hogy a tesztoszteronszintre milyen hatással van az 
apává válás folyamata. Annyi biztos, hogy ezeknek a férfiaknak a 
tesztoszteronszintje lecsökken, aminek biológiai célja valószínűleg az 
agresszív viselkedés visszaszorítása. Ez lehetővé teszi, hogy apa és 

gyermeke között szeretetteljes, közeli kapcsolat épüljön ki. Rágcsálóknál 
viszont ennek ellenkezőjét figyelték meg: esetükben a hím 
tesztoszteronszintje növekedett, ami a védelmező magatartás 

felerősödésével járt az állatnál. 

Egyelőre nem tudni, hogy a tesztoszteronszintben bekövetkező változások 

okai vagy következményei a különböző szülői viselkedéseknek.  

Szippantás az oxitocinból 

A gyermekgondozásban részt vevő apák szervezetében megfigyelhető az 
oxitocinszint emelkedése. Az olyan tevékenységek, mint a baba feldobása 

vagy az apa és a gyermek arcának játékos összedörzsölése az említett 
hormon emelkedését váltották ki a szervezetben. 

Ennek fordítottja úgyszintén tapasztalható, vagyis úgy tűnik, az oxitocin is 
kiválthat gondoskodó magatartást.Egy  2012-es kísérletben a kutatók azt 

találták, hogy adott dózisú oxitocin felszippantása után az apák lelkesebben 
játszottak csemetéjükkel, ezzel párhuzamosan gyermekeik is sokkal 
fogékonyabbá váltak a szülővel folytatott játékra. 

 

Forrás: AFP 

Ennek ellenére a szakértők nem javasolják az oxitocin bevitelt az apai 
ösztönök erősítésére, a hormonszint bármilyen fokú megzavarása 

https://www.princeton.edu/~goulde/pubs/Parenting%20and%20plasticity.pdf
https://www.princeton.edu/~goulde/pubs/Parenting%20and%20plasticity.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22795645
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viselkedési zavarokhoz vezethet, ami nem feltétlenül vezet pozitív 

végkifejlethez. 

Új idegsejtek keletkeznek az agyban 

Ugyan mostanáig kizárólag állatkísérletekben figyelték csak meg, az 
eredmények azt sugallják, hogy az utódok születése új neuronok 

keletkezését indukálja az apák agyában. A kutatók szerint ezek az új 
idegsejtek azért jönnek létre, mert a környezet ingergazdagabb lesz, így az 
„atyai” szervezetnek válaszolnia kell az új kihívásra, nevezetesen az utódok 
felnevelésére.  

A tudósok kimutatták, hogy amikor a hím pocok először találkozott 
kölykeivel, a hippokampusz néven ismert agyterületen felgyorsult a sejtek 
számának gyarapodása. A hippokampusznak szerepe van az emlékezet 
működésében és a térbeli tájékozódásban.  

 

Forrás: Thinkstock 

Más kutatások azt bizonyították, hogy egereknél a szaglással kapcsolatos 

agyterületeken kezdtek képződni új idegsejtek, amik lehetővé tették, hogy 
a hím rágcsáló felismerje saját utódait. 

Az apa és az anya is felismeri gyermeke sírását 

A közvélekedés úgy tartja, az anyai ösztönöknek köszönhetően a nők 

kivételesen ügyesek abban, hogy felismerjék saját gyermekük sírását, akkor 
is, ha más szülők csemetéi is a közelben bömbölnek. Mint később kiderült, 
ez a képesség nem női privilégium, az apák ugyanolyan jól teljesítenek egy 
ilyen feladatban.  

Ezt egy, a Nature Communications magazinban publikált 2013-
as kísérlet  is alátámasztotta, amely során a szakemberek 27 apát és 29 anyát 
kértek meg, hogy öt síró csecsemő közül pusztán a hangjuk alapján 
válasszák ki saját gyermeküket. A résztvevők az esetek túlnyomó 

többségében sikerrel jártak, ráadásul a nők és férfiak teljesítménye között 
nem tapasztaltak jelentős különbséget. 

Hallom, beteg vagy? 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.11.04. index.hu 

A BME TMIT Beszédakusztikai Laboratóriuma kutatói olyan 
automatikus rendszert fejlesztettek, amivel egy beszédmintából 
megállapítható, hogy a beszélő depressziós-e, továbbá az is 

megbecsülhető hogy milyen fokú depresszióban szenved. A módszerrel 
a Déli-sarkon állomásozó űrkutatók lelkiállapotát akarták felmérni, de 
az eljárás azóta kinőtte magát. Csak egy mikrofon, és egy okos 

algoritmus kell ahhoz, hogy a hangunkból a rendszer következtessen a 
fiz ikai és lelki egészségünkre. 

Úgy mondják: a beszéd, mint biomarker – mondja nevetve dr. Vicsi Klára, 
a Beszédakusztikai Laboratóriumának vezetője, egy manapság divatos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17913255
http://www.nature.com/articles/ncomms2713
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kifejezést idézve; ez annyit jelent, hogy a beszédünk sokat elárul a szellemi 

vagy fizikai állapotunkról. 

Divatos buzzwordök ide vagy oda, a beszédhangunk tényleg sokkal több 
információt hordoz a kimondott szavak értelménél. Még telefonon át is 
halljuk, ha egy ismerősünk fáradt vagy beteg. A változás oka lehet 

fiziológiai és neurológiai is. Ha a hangképzés fizikai paraméterei 
megváltoznak – mert náthásak vagyunk, eltömődik az orrüregünk, a 
beszédszínkép megváltozik, vagy például amikor polip, vagy daganat 
keletkezik a hangszalagon, vagy annak környékén a hangszalag rezgése 

változik meg –, ami a hang alapfrekvenciájának a normálistól eltérő 
ingadozásával jár. A neurológiai változások a hangképzőszervek 
mozgásának, izomfeszítésének a torzulását okozzák. 

A BME kutatói ezt ismerték föl, amikor hozzáláttak egy hang alapú 

depressziófelismerő rendszer fejlesztéséhez. A munka az Európai 
Űrügynökség megbízásával kezdődött. A Déli-sarki Concordia Űrkutató 
Állomás dolgozói nagyon megszenvedik a téli hónapokat. Az éjszakák fél 

éven át végtelennek tűnnek, és egy hónapig teljes a sötétség. Ebben a 
nehezen átélhető időszakban a kutatóknál különösen magas a depresszió 
kockázata. 

 

Gégedaganat és hangszalagpolip 

A nagy távolság miatt nem megoldható, hogy hetente járjon pszichológus 

a kutatóállomásra, így távdiagnosztikai módszerre volt szükség – ezt 
dolgozza ki a Beszédakusztikai Laboratórium. Az állomás dolgozói minden 
héten felolvasnak egy mesét (olaszul, franciául és angolul), majd a labor 
munkatársai elemzik a kapott adatokat, és megfigyelik, hogy változtak-e az 

egyes személyekre jellemző beszédparaméterek. 

Az agyban történő változásoknál – ilyen a depresszió is – nem a hangképző 
szervek, hanem a szervek idegi vezérlésének működése változik meg. Az 
artikulációs szervek másképp mozognak: lassabban, kevésbé feszítetten, 

lanyhább izomműködéssel. A kutatás abból indult ki, hogy  a változás 
látható és hallható, így nyilván mérhető is. 

A depresszió világszerte 350 millió embert érint, így igen fontos, hogy 
időben felismerjék és kezeljék. A szakorvosnak ez nem esik nehezére. Vicsi 

elmondja, hogy a kutatásban együttműködnek dr. Simon Lajossal, a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinikájának igazgatójával. Segítségükkel vették fel a depressziós betegek 

hangmintáit is. A Klinika igazgatója szerint már a páciensek mozgásán is 
felismerhetők a tünetek, de beszélgetés közben az is föltűnik, hogy a beteg 
hangja fakó, színtelen és erőtlen. Az arckifejezés, a testtartás és a mozgás 
egyaránt árulkodhatnak a beteg állapotáról, de a távdiagnosztikában a 

szakértők csak a hangokra hagyatkozhatnak. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fmediacentre%2Ffactsheets%2Ffs369%2Fen%2F


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 11. szám 

  

 

 

52. oldal 

 

Szerencsére a depresszió már a hang alapján is kimutatható, mivel a 

beszédhang változásai mérhetők és számszerűsíthetők. Ha a beteg hangja 
fakó, az azt jelenti, hogy a felsőbb frekvenciatartományokon nincs akkora 
energia, és a monoton, egyhangú beszédnek is mérhetően kisebb a 
dinamikája. 

A betegek állapotát a Beck Depression Inventory (BDI) kérdőívvel szokták 
felmérni. A nemzetközileg szabványosított teszten adott válaszokat 
pontozzák; ez adja a BDI-skálát, amin meghatározható, hogy mennyire 
súlyos a beteg állapota. A Beszédakusztikai Laboratórium kutatóinak olyan 

besorolási rendszert kellett tervezniük, ami összeegyeztethető a BDI-
skálával. A kutatás során számos hangfelvételt kaptak német kollégáktól is; 
az ezeken beszélő depressziós betegeken már korábban elvégezték a BDI-
tesztet. 

A BDI-besorolással egybekötött hangminták alapján a kutatók felépíthettek 

egy adatbázist, ami az egész rendszer lelkét adja. Ha bemegy egy beteg, 
belebeszél a mikrofonba, a kutatók meg tudják mondani, mekkora esélye 
van annak, hogy depressziós, és hogy mennyire súlyos az állapota. 

Nem csak a depresszió mérhető 

Maga a rendszer viszonylag egyszerűen működik: a beteg leül egy 
mikrofon elé, és felolvassa A szél és a nap című mesét. Azért pont ezt – 
magyarázza Vicsi –, mert ezt a mesét minden fontosabb nyelvre megírták 
úgy, hogy a hangzóeloszlás megfeleljen az adott nyelv hangzó 

statisztikájának. A foniátriai gyakorlatban a németek is ezt a mesét 
olvastatják föl, ahogy mi is; fontos, hogy a szövegbe ugyanolyan hangzók 
kerüljenek. 

Miután a beteg felolvasta a szöveget, megkezdődik az akusztikai elemzés. 

Vizsgálják a hangfrekvenciák ingadozásait, az alapfrekvencia időbeli 
változásait, a dallammenetet, a hang intenzitásának és dinamikájának 
változását. A felvételeket összevetik a kontroll csoport által felolvasott 

szövegekkel, elemezve az alaphang- és dinamikatartományt, a 
hangszalagperiódus-változásokat, illetve a paraméterek statisztikai 
eloszlásait. Ez nagyon fontos – mondja Vicsi –, mivel az elkülönüléseket 
mérni is lehet. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.hr.ucdavis.edu%2Fasap%2Fpdf_files%2FBeck_Depression_Inventory.pdf
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Automatikus intonációfelismerő rendszer mutatja a kiejtés helyességét 

Az osztályozást mesterséges intelligencia végzi; a rendszer pontossága a 
fejlesztés mostani stádiumában 86 százalékos. A teljes adatbázis több száz 
magyar és német személy hangmintájából áll, de folyamatosan végeznek 
újabb vizsgálatokat. A magyar nyelvre igen jó a pontossága, de vannak 

közel nyelvfüggetlen paraméterek, amiket a rendszer szintén vizsgálhat, és 
ezáltal több nyelvre is érvényes becslést tud adni. A pontosságon sokat 
javíthat, ha a kutatók bővítik az adatbázist, mert – ahogy a statisztikai 
vizsgálatoknál általában –, minél több az adat, annál biztosabb az eredmény. 

A kialakított fejlesztői környezettel nemcsak a depresszió kutatható; a 
Parkinson-kór kezdeti stádiumának vizsgálatára is alkalmas, csak ehhez 
más paramétereket kell figyelembe venni. A Parkinson-kórban 
szenvedőknél sérülnek a mozgást vezérlő idegek, és a beszéd, az artikuláció 

szintén komoly mozgás – nagy energiát is igényel. A betegség okozta 
elváltozásokat először a hangszalag rezgésén lehet észrevenni; ez még jóval 
a kézremegés és más tünetek fellépése előtt jelentkezik. Mivel a Parkinson-

kór nem gyógyítható, de szinten tartható, igen fontos, hogy korán 

fölismerjék a betegséget. Vicsi megjegyzi, hogy ezen a téren még egyenlőre 
nincsenek olyan kiemelkedő eredményeik, mint a depresszió 
felismerésében, mivel ez a munka később kezdődött és még bővíteni kell a 
Parkinsonos betegek beszédfelvételeit tartalmazó adatbázist.  

Ha zajt akartok 

A pontos diagnózishoz használható adatokkal kell dolgozni, de egy ilyen, 
nagy érzékenységű mérésnél nyilván az is szempont, hogy milyen 
eszközökkel készítik a felvételeket. A mikrofon frekvenciaátvitele, a 

beszűrődő zajok vagy a rögzítés módja mind-mind befolyásolhatják a 
felvétel minőségét, és így az eredmények pontosságát is. A kutatók a 
mérésnél az 50-8000 hertzes frekvenciatartományt vizsgálják, és a zaj 
valóban problémát jelent a rögzítésnél. A felvételen azt is meghallani, ha 

visszhangos helyen készült, vagy a háttérben egy számítógép működik, és 
már ezek is bezavarhatnak a mérésbe. 

 

A Déli-sarki Concordia Űrkutató Állomás 
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A beszédtechnológiák érzékenyek a zajra; az ebből fakadó mérési hibákat 

csak úgy lehet kiküszöbölni, ha minél több adatot gyűjtenek össze. A 
zajszűrésre van más módszer is; ilyen például az iránykarakterisztikákkal 
való játék, vagy ha közelbeszélő mikrofont használnak. Egy Parkinson-
kóros betegnél ezt nyilván nehezebb használni, de egy kutatótól nem nagy 

elvárás. Hogy csökkentsék a hibalehetőségeket, a Concordia állomáson is 
szeretnék spontán események hangját rögzíteni, és több mikrofonos 
megoldásokkal kísérletezni – így a környező zajokat és a beszédet is jobban 
el lehet különíteni. Sajnos a zaj az összes beszédkutatási projektnél 

problémát jelent, és mindig egy megoldandó feladat. 

Háziorvos helyett mikrofon 

Vicsi úgy látja, hogy a most használt technológia jó, bizonyítottan működik; 
a rendszerhez alapvetően már csak az adatbázis kibővítése szükséges. A 

fejlesztők tervezik, hogy a módszert más nyelvekre is alkalmazzák, ami 
elvileg nem túl bonyolult, hiszen már megtaláltak olyan közel 
nyelvfüggetlen paramétereket, amelyek több nyelv esetében is elfogadható 

becslést adnak a depresszió súlyosságára. Amikor a magyar nyelvre 
betanított rendszert német nyelvű tesztanyaggal tesztelték, a mérések 
továbbra is használható eredményeket adtak. 

Vicsi reméli, hogy a fejlesztésből piacra dobható eszköz lesz. Elmondja, 

hogy már jelentkezett egy magyar cég, akit termékként is érdekelne az 
eszköz, de a továbbfejlesztés, a gyártás és bevezetés sok pénzt emészt föl. 
Persze, az anyagi ráfordítás megérné, hiszen az nyilvánvaló, hogy 
különösen a távdiagnosztikában használata igen ígéretes, mivel ez egy nem 

invazív eljárás és a multimodális diagnosztikai lehetőségek között helye 
van. 

A labor munkatársai japán kutatókkal együtt pályáztak egy európai 
projektre – idősebb emberek otthonába telepítettek volna hangfelismerő 

eszközöket, amivel távolról is felmérhető lett volna a fizikai és mentális 
állapotuk. Vicsi szerint az idősebbekre épülő egészségügyi rendszereknek 
óriási gazdasági jelentősége van. 

Az online diagnosztika azért is hasznos, mert Magyarországon – hasonlóan 

más országokhoz – eléggé elöregedett a háziorvosi állomány, és mivel 
nincs rendes utánpótlás, már annak is nagy jelentősége lehet, ha egy 
diagnosztikai eszköz elvégzi az állapotfelmérést. Az efféle előzetes szűrés 
nem helyettesítheti a szakorvosi véleményt, de a hangfelismerő rendszer is 

figyelmeztethet rá, ha valakinek például daganat vagy polip van a torkában, 
vagy valamilyen neurológiai rendellenesség lépett fel a betegnél. 

A rákos daganatok keletkezésének és a 

kezelésekre kialakuló rezisztenciának új 

mechanizmusait tárták fel 

Az MTA és az ELTE fiatal kutatói is részt vettek abban a nemzetközi 

rákkutatási együttműködésben, melynek eredményeit a Genome 
Biologyban, illetve a Nature Oncogene folyóiratában publikálták. 

2016. OKTÓBER 6. 

A rákos daganatok kialakulása alapvetően egyetlen, a daganatot megalapító 

sejt  génállományában bekövetkező változásokkal magyarázható. 
Jellemzően több génmutációnak is be kell következnie a korlátlan 
sejtszaporodás elindításához. 

A DNS másolása során folyamatosan következnek be hibák, de a sejtek 

genomjának stabilitását számos DNS-javító mechanizmus biztosítja. A 
mutátorhipotézis értelmében a DNS-javítás hibája destabilizálhatja a 
genomot, és ennek következményeként alakulhatnak ki egy adott sejtben a 

további rákos folyamatot elősegítő (onkogenikus) génmutációk. Az 
elméletet alátámasztja, hogy a DNS-javító gének örökletes hibái 
daganatképzésre hajlamosítanak, például a BRCA1 vagy BRCA2 génekben 
előforduló örökletes mutációk növelik az emlő- és petefészekrák 

kialakulásának esélyét. 
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Szüts DávidFotó: mta.hu/ Szigeti Tamás 

Szüts Dávid Lendület -kutatócsoportja (MTA Természettudományi 
Kutatóközpont Enzimológiai Intézet) brit  és amerikai klinikusok 
közreműködésével génkiütött sejtvonalakban modellezte a mutációkat 
okozó (mutagenikus) folyamatokat. Ehhez szükség volt a sejtek teljes 

génállományának meghatározására és az ebben létrejövő összes mutáció 
pontos azonosítására. A bioinformatikai adatok elemzésére szoros 
együttműködés jött létre az MTA TTK és az ELTE Komplex Rendszerek 
Fizikája Tanszék kutatói között. Ennek keretében Pipek Orsolya PhD- és 

Ribli Dezső MSc-hallgatók kidolgoztak egy új módszert, amely minden 
eddiginél gyorsabban és pontosabban képes azonosítani a genomi 
mutációkat. A kísérleti munkát Szikriszt Bernadett és Zámborszky Judit, az 
MTA TTK fiatal posztdoktorális kutatói vezették. 

Az eredmények szerint a BRCA génhibás sejtekben valóban rendkívül 
felgyorsul a mutációképződés folyamata. Bár a BRCA gének által kódolt 
fehérjéknek a DNS-törések javításában ismert a szerepe, meglepő módon 

nemcsak a törések hibás javítására utaló deléciók dúsultak fel, hanem ennél 

jóval nagyobb arányban növekedett az egyszerű bázisváltozások száma is. 

Az Oncogene folyóíratban megjelent publikáció-ban közölt eredmények 
arra utalnak, hogy a bázisváltozások, melyhez hasonlókat daganatok 
genomjában is észleltek, fontos szerepet tölthetnek be a BRCA génhibák 
onkogenikus hatásában. 

 

Szikriszt BernadettFotó: mta.hu/ Szigeti Tamás 

A kifejlesztett kísérleti rendszer lehetővé tette a kemoterápiás kezelések 
hatásának modellezését is a tumorsejtek genomjában. A kemoterápiák 

egyik alapvető hatásmechanizmusa a DNS károsításával a daganatsejtek 
elpusztítása. A terápiát azonban egyes sejtek gyakran túlélik, és ezekben a 
DNS-károsító kezelés génmutációkat okozhat. A kutatók megvizsgálták 
számos, gyakran használt citotoxikus hatóanyagnak a kezelést túlélő sejtek 

genomjára gyakorolt hatását. A Genome Biology folyóiratban publikált 
eredmények szerint a hatóanyagok között van olyan, amelynek számottevő 
a mutagenikus hatása, és jellemző típusú génmutációkat idéz elő. Több 
klinikai esetben ugyanilyen mutációk okoztak rezisztenciát a kezelés után 

http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/full/onc2016243a.html
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kiújuló BRCA mutáns daganatokban. Ezek alapján az eredmények egy új 

mechanizmust vázolnak fel a daganatok evolúciójában, mely szerint a 
mutagenikus kemoterápia elősegítheti a terápiára való rezisztencia 
kialakulását. 

A Genome Biology folyóiratban megjelent összefoglaló 

Új immunterápia segítheti a rák elleni 

küzdelmet 

MTI 2016.10.10. origo.hu 

Gyökeres változást hozhat az előrehaladott stádiumú fej- és nyakrákos 
páciensek kezelésében egy antitest, amely a daganat elleni harcra 
készteti az immunrendszert - derült ki egy új vizsgálatból, amely 
szerint a nivolumab nagyobb mértékben javítja a páciensek túlélését, 

mint a standard kemoterápia. 

Az előrehaladott stádiumú fej- és nyakrákos betegek túlélési esélyei nagyon 
alacsonyak. A New England Journal of Medicine című folyóiratban közölt 

tanulmány több mint 350 páciens bevonásával készült. Az eredmények 
szerint a nivolumabbal kezelt betegek 36 százaléka, a kemoterápiával 
kezeltek 17 százaléka volt még életben egy évvel a kezelés megkezdése 
után - írta a BBC News. 

Az Európai Rákkongresszuson ismertetett eredmények szerint továbbá az 
immunterápiával kezelt páciensek kevesebb mellékhatásról számoltak be.  

A jobb túlélési arány még szembetűnőbb volt azon daganatos pácienseknél, 
akiknél humán papillomavírus (HPV) jelenlétét mutatták ki.A 

nivolumabbal átlagosan 9,1 hónappal, a kemoterápiával 4,4 hónappal 
sikerült meghosszabbítani ezen páciensek életét.Az előrehaladott stádiumú 
vagy a kezelésre nem reagáló daganattal küzdő betegeknél általában 
kevesebb mint hat hónap a várható túlélés. 

A brit Rákkutató Intézetben dolgozó Kevin Harrington, a vizsgálat vezetője 

szerint a nivolumab "gyökeres változást" hozhat az előrehaladott stádiumú 
fej- és nyakrákos páciensek kezelésében. 

 

Forrás: Cultura Creative/Jonathan Pow 

Egy másik tanulmány 94, előrehaladott stádiumú veserákos páciens 
bevonásával készült. Az eredmények szerint a nivolumab és az ipilimumab 
együttes alkalmazása jelentősen csökkentette a tumor méretét a betegek 40 

százalékánál, és minden tizedik páciens szervezetéből teljesen eltűnt a rák. 

A standard kemoterápia a páciensek 5 százalékánál eredményezett 
tumorcsökkenést. Nagy-Britanniában évente nagyjából 12 ezer embernél 
diagnosztizálnak veserákot, amely átlagosan 12 ember halálát okozza 

naponta. A gyógyszer-engedélyező hatóságok egyelőre csak a bőrrákos 
esetek kezelésében hagyták jóvá a nivolumab alkalmazását. 

Az ember immunrendszere képes felvenni a harcot a rák különböző 
fajtáival. Bizonyos daganattípusok azonban megtalálják a módját annak, 

hogy kivédjék a szervezet immunválaszát. A "programozott halál 1", azaz 
a PD-1 elnevezésű fehérje megakadályozza, hogy az immunrendszer 
azonosítsa és megtámadja a rákos sejteket. 

http://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-016-0963-7
http://www.bbc.com/news/health-37588541
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A szakemberek ezért olyan antitestek kifejlesztésébe kezdtek - ilyen a 

nivolumab is -, amelyek a T -sejtek felszínén keeltkező PD-1 receptor 
blokkolásával késztetik az immunrendszert a daganat elleni harcra.  

Nagy baj van, elszámolták a világ 

metánkibocsátást 

INDEX 2016.10.06.  

Eddig nagyon alulbecsülték az üvegházhatást okozó metán globális 
kibocsátásának mértékét. A legfrissebb, minden eddiginél átfogóbb 

vizsgálat szerint a korábbi becslésnél kétszer több ilyen gáz kerül a 
légkörbe. 

A Nature című tudományos lapban publikáló tudósok az eddigieknél 100-
szor nagyobb adatbázissal dolgoztak, és olyan módszertant alkalmaztak, 

amivel elkerülhetők a korábbi modellek alapját képező feltételezések. 

Az új számítások szerint a fosszilis üzemanyagok, a gáz, az olaj és a szén 
használatakor, előállításakor 20-60 százalékkal több metán szivárog a 

légkörbe, mint ahogy eddig sejtették. Ennek a mértékét minden tanulmány 
alulbecsülte - mondta Stefan Schweitzke, az USA Nemzeti Óceán - és 
Légkörkutató Intézetének (NOAA) munkatársa, a tanulmány vezető 
szerzője. 

Az ipari és természetes források kibocsátása együttesen 60-110 százalékkal 
magasabb a korábbi becsléseknél. 

Ennek a felfedezésnek komoly hatása lehet a klímaváltozás elleni globális 
küzdelemre, amelyben a hőmérséklet növekedését 2 Celsius-fok alatt  

szeretnénk tartani. Pontosabban szólva: nehezebb lesz elérni az ENSZ által 
kitűzött célt, mint ahogy azt gondolták. 

 

A nemrégi felfedezett 7 szibériai kráter egyike, amiknek tudósok szerint a 

metánkibocsátáshoz és a klímaváltozáshoz lehet közük. Fotó: 
Vasily Bogoyavlensky / AFP 

Bár a metán messze nem olyan hosszú életű, és kisebb mennyiségben van 
jelen, mint a szén-dioxid, százéves viszonylatban vizsgálva a felmelegedést 

okozó hatása 28-szor erősebb. A szén-dioxid után a metán a második fő oka 
a globális felmelegedésnek, és az elmúlt 250 évben több mint kétszeresére 
nőtt a légköri metán mennyisége. 

Rejtélyes módon 1999-ben tetőzött a metánszint, ezután egészen 2007-ig 
stagnált, amikor megint meredeken nőni kezdett a mennyiség. Ennek az 
okát még nem ismerik a tudósok, és nem valószínű, hogy a fosszilis 
üzemanyagok állnak mögötte. 

Az éves metánkibocsátás jelentős részéért felel a természet, a mocsarak, 
erdőtüzek és a vadállatok, ugyanakkor a legtöbb gázt - kétszer többet, mint 
hittük - az emberiség bocsátja ki. Ebben éppúgy bűnös a fosszilis 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2016-10-emissions-key-greenhouse-higher-thought.html
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üzemanyagok gyártása, mint a szemétlerakóink, a rizsföldjeink, valamint a 

milliószámra tenyésztett szarvasmarhák. 

Több millió négyzetkilométeres az óceáni 

szemétsziget 

INDEX 2016.10.06.  

Az óceáni áramlatok Hawaii és Kalifornia között gyűjtötték össze a vízen 
lebegő hulladékok igen nagy részét, így jött létre Nagy Csendes-óceáni 
Szemétfolt. Ezt most először felderítő repülőgéppel is megvizsgálták, és 

kiderült, hogy a véltnél jóval vastagabb és nagyobb kiterjedésű - írja az 
MTI. 

„Fél másodpercenként újabb és újabb hulladék került a szemünk elé. Csak 
pillanatfelvételeket tudtunk készíteni, ugyanis lehetetlen lett volna mindent 

lefotózni. Furcsa érzés ennyi szemetet látni ott , ahol az ősi, érintetlen 
óceánnak kellene lennie” - mondta Boyan Slat, az Ocean 
Cleanup alapítvány 22 éves elnöke, aki még kamaszkorában rukkolt elő 

annak a passzív szemétgyűjtő rendszernek az ötletével, amelyet idén 
nyáron kezdtek tesztelni az Északi-tengeren. 

 

Fotó: UniversalImagesGroup / Getty Images Hungary 

A szeméttenger központi része nagyjából egymillió négyzetkilométeren 

terül el, és további csaknem 3,5 millió négyzetkilométeres területet érint a 
felhalmozódott hulladék problémája. Az szennyezett terület kiterjedése az 
óceáni áramlatok hatására folyamatosan változik. 

A szeméttenger olyan gyors ütemben növekszik, hogy hamarosan a 

világűrből is látható lesz. 

Az alapítvány tavaly 30 kutatóhajót küldött a térségbe, hogy felmérje a 
mikro-műanyagok jelentette probléma nagyságát. A mostani repülőgépes 
felmérések eredményei azonban azt mutatják, hogy a szakemberek 

korábban igencsak alábecsülték a nagyobb, több mint fél méteres 
hulladékok mennyiségét és jelentőségét. 

Slat szerint a megfelelő intézkedések hiányában ezek  a nagy méretű 
hulladékok néhány évtizeden belül olyan műanyag-mikroszemcsékre 

bomlanak le, amelyek aztán bekerülhet a táplálékláncba.  

Alapanyagot gyűjtenek 
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Az Ocean Cleanup azt szeretné, hogy 2020-ban a Csendes-óceán északi 

részén felgyülemlett hatalmas szeméttenger eltakarítására használja fel az 
általa kidolgozott technológiát. Ennek a passzív szemétgyűjtőnek a felső 
vonala a vízen lebeg, mintha sorompó lenne, míg a víz alá nyúló része szűrő, 
amely felfogja a műanyaghulladékot. A szűrő V alakban nyúlik a  

tengerfenék felé, ahol a csücskét rögzítik, a tengeri élőlények így át tudnak 
úszni alatta. 

Az elképzelés szerint az áramlatok lassanként a csücsökbe sodorják a 
szemetet. A szerkezet közepén lévő gyűjtőtorony ezután kiszűri az 

összegyűlt hulladékot és valamelyest fel is dolgozza, mielőtt hajóval 
kiviszik azt a szárazföldre. Az alapítvány a szemét újrahasznosításával és a 
félig kész termékek közvetlen eladásával akarja a rendszert teljesen 
önfenntartóvá tenni. A szerkezet prototípusát jövőre kezdik tesztelni a 

térségben. 

Évente nagyjából nyolcmillió tonna műanyaghulladék kerül az óceánokba, 
rengeteg tengeri madár, emlős, tengeri teknős és egyéb teremtmény halálát 

okozva. Szükséges intézkedések hiányában 2050-re több műanyaghulladék 
lesz az óceánokban, mint hal. 

Hamar visszatért az élet a pusztító 

meteoritbecsapódás után 

MTI 2016.10.13. origo.hu 

A mai Mexikói-öbölbe 66 millió éve becsapódott meteorit hatására 
kihaltak a dinoszauruszok, a legújabb elemzések szerint azonban a 

mikrobiális é let viszonylag hamar visszatért a területre. 

Egy nemzetközi kutatócsoport, tizenkét ország 31 kutatója több mint 830 
méter mélyen végzett magfúrásokat áprilisban és májusban, hogy mintát 
vegyenek a Chicxulub-kráterből. 

A kétszáz kilométer átmérőjű kráter az egyetlen ismert becsapódási kráter, 

amelyet összefüggésbe hoztak élőlények tömeges kihalásával. A 
képződmény legnagyobb része a Mexikói-öbölben található, a kráter 
peremének egy kisebb része a mexikói Yucatán -félsziget északnyugati 
részénél. 

A földtörténeti krétakor végén bekövetkezett kozmikus becsapódás olyan 
eseményláncolatot indított el, amely ahhoz vezetett, hogy minden élő 
növény- és állatfaj hetven százaléka kihalt. Annak ellenére, hogy több száz 
méter vastag tengeri üledék alatt található, a kráter viszonylag jó állapotban 

megőrződött. 

 

Forrás: Wikimedia Commons 

Sikeres fúrások 

A kutatásban részt vevő Christian Köberl, a Bécsi Természettudományi 
Múzeum igazgatója szerint a fúrások "kimondottan sikeresek" voltak. 
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A fúrás helyszínének körültekintő megválasztásával sikerült  olyan 

kőzetekből mintát venni, amelyek normális esetben csaknem elérhetetlen 
mélységben vannak. "A vizsgálatok révén első alkalommal szerezhetünk 
információkat egy ilyen óriási becsapódási kráter kialakulásánál zajló 
dinamikus folyamatokról" - olvasható a múzeum közleményében. 

A Chicxulub ugyanis az egyetlen ismert kráter a Földön, amelynek 
érintetlenül maradt az úgynevezett csúcs-gyűrűje.Ez egy meredek 
hegyekből álló különleges képződmény a kráter központjában. Egyelőre 
nem ismert, hogy pontosan hogyan alakulnak ki ezek a csúcs-gyűrűk. 

A szakértők azt vizsgálták a kőzetben, létezett-e benne mikrobiális élet és 
milyen hosszan tartott az óceánok regenerálódása a becsapódás után. A 
fúrások során egy mintegy 120 méter vastag, 50-66 millió éve keletkezett 
mészkőlerakódás alatt további 120 méter vastag réteget találtak. 

 

Forrás: wikimedia.org 

Ezt olyan széttöredezett és megolvadt kőzet alkotta, amely a becsapódáskor 
keletkezett. 

Arra utaló nyomokat találtak, hogy ezen a területen forró és sóban gazdag 

víz járta át az újonnan keletkezett kőzeteket. Ebben a környezetben a 
becsapódás után a kráterben található sokféle méreganyag ellenére hamar 
létrejöhetett a mikrobiális élet. Az apró élőlények hamar alkalmazkodtak a 
különleges életkörülményekhez és a széttöredezett és olvadt kőzet 

porózusságához - derült ki ez első, Brémában végzett elemzésekből. 

Rájött a szükség, ősemberbarlangot talált 

 

NAGY ATTILA KÁROLY  2016.11.04. index.hu 

Az emberi anyagcsere kifürkészhetetlen útjainak köszönhető, hogy 
kiderült: az eddig véltnél akár több tízezer évvel korábban érkezhettek 
az első emberek Ausztráliába. 

A becslések szerint 49 ezer éves lehet az az emberi lakóhely, amit egy 

kényszerű pisiszünetnek köszönhetően tárhattak fel ausztrál régészek, a 
dél-ausztráliai Flinders-hegység egy barlangjában, Adelaide-től 550 
kilométerre északra. A magasan álló sziklában megbúvó rejtekhelyről több 
ezer kidolgozott használati eszköz és a valaha élt  legnagyobb erszényes, a 

Diprotodon optatum óriáserszényes csontmaradványai kerültek elő. A 
felfedezésről a kutatást vezető Giles Hamm régész és kollégái számoltak be 
csütörtökön. 

http://www.latrobe.edu.au/news/articles/2016/release/la-trobes-archaeology-discovery
http://www.latrobe.edu.au/news/articles/2016/release/la-trobes-archaeology-discovery
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Clifford Coulthard, Sophia Wilton és Christine Coulthard 

Fotó: Giles Hamm / La Trobe University 

A barlangot a régész és a helyi törzs, az Adnyamathanhák vezetője, Clifford 
Coulthard fedezte fel véletlenül csaknem tíz éve, amikor a hegység 
szurdokait járták be. "Cliffnek ki kellett szállnia a kocsiból, mert szólította 

a természet. Egy patakvölgyben sétált felfelé, amikor egy gyönyörű forrást 
talált , és körülötte sziklarajzokat” – mesélte Hamm az ABC televíziónak, 
hangsúlyozva a mulatságos tényt, hogy az emberi szükség vezetett az 
ausztrál őstörténet egyik legfontosabb felfedezéséhez. “A szellemek 

mutatták nekem az utat” – tette hozzá az idős bennszülött. Miután Hamm 
követte vezetőjét a sziklához, akkor vette észre a körülbelül húsz méter 
magasan nyíló, kormos plafonú barlangnyílást. “Azonnal arra gondoltunk, 
hogy ejha, itt emberek valamikor tüzet gyújtottak” – mondta a régész. 

A Warratyi sziklamenedék amúgy korábban is ismert volt a helyi őslakosok 
között, de léte az utóbbi évtizedekben feledésbe merült. A kutatócsoport az 
újrafelfedezés után kilenc éven át ásott a barlangban, egy méteres 

mélységig tárva fel a régészeti lelőhelyet. Nagyjából 4300 tárgyat és 16 

emlős állat mintegy 200 csonttöredékét fedezték fel. 

Az ausztrál őslakosok, az úgynevezett aboriginal törzsek alkotják a világ 
legősibb, folyamatosan létező  – bár civilizációnak épp nem 
nevezhető – emberi kultúráját. Ők az Afrikából először kirajzó emberek 

leszármazottai, állítja a Koppenhágai Egyetem szeptemberben megjelent 
genetikai kutatása. A tudósok azt azonban továbbra is v itatják, hogy 
hozzávetőleg mikor érkezhettek az első emberek a kontinensre. Az eddig 
elfogadott nézet szerint mintegy 50 ezer éve, azonban Hamm szerint a 46-

49 ezer éves dél-ausztráliai emberi település léte arra utal, hogy az első 
embereknek már jóval korábban el kellett érniük a földrész északi partjait. 

 

Fotó: Giles Hamm / La Trobe University 

"Ha csak 50 ezer éve jöttek, akkor nem sok idejük maradt volna, hogy ilyen 
messze délre eljussanak. Sokkal korábban el kellett kezdődnie a földrész 

meghódításának, akár 55-60 ezer évvel ezelőtt" – magyarázta Hamm. Az 
ausztrál régész szerint az eddigi elmélet úgy tartotta, hogy az Afrikából 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.abc.net.au%2Fnews%2F2016-11-03%2Frock-shelter-shows-early-aboriginal-settlement-in-arid-australia%2F7983864
http://www.aboriginalculture.com.au/introduction.shtml
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jövő emberek már a szerszámkészítés tudásával érkeztek Ausztráliába. "A 

barlangban talált, finoman megmunkált csonteszközök, kőbalták, és festett 
anyagok szerintünk helyi innováció eredményei, mely az itt élő emberek 
kulturális fejlődésével alakultak ki" – fogalmazta meg a korábbi elmélettel 
ütköző véleményét Hamm. 

 

Fotó: Giles Hamm / La Trobe University 

Az új lelőhelyen talált  csontok arról is árulkodnak, hogy az ember 
érintkezett a korabeli hatalmas állatokkal, többek között a Diprotodon 
optatum nevű két méter magas, több mint 2,5 tonna súlyú erszényessel. A 
tudósok régóta kutatják, milyen lehetett a kapcsolat az óriás és az ember 

között, ám a magasan fekvő barlangban talált csontok, melyek fiatal állatra 
vallanak, arra utalnak, hogy az ember vadászott rá, és mivel a hatalmas állat 
nem lehetett képes a sziklát mászni, csak a vadászok cipelhették fel 
zsákmányukat olyan magasra, véli Gavin Prideaux paleontológus, a 

Flinders Egyetem munkatársa. 

 


