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Világhírű magyar felfedezések története  

O RIGO 2016.11.03.  

Gyufa, nukleáris láncreakció, C -vitamin, magzatvédő vitamin – 
találmányok, melyekhez magyar tudósok nevét köthetjük. Puskás 
Tivadar, Jedlik Ányos, Szilárd Leó, Szent-Györgyi Albert és Czeizel 

Endre – csak hogy néhányukat említsük. Többek között rájuk is 
emlékezünk november 3-án, a Magyar Tudomány Napja alkalmából. 

Magyar tudósaink élete és felfedezéseik sorsa nem mindig alakult 

zökkenőmentesen a történelem során. Jellemzően büszkék vagyunk 
nemzetünk lángelméire, akik rendkívüli jelentőségű felfedezéseket 
ajándékoztak a világnak, ám a szabadalmaztatás, a versenyszellem vagy a 
technikai vívmány pusztító képessége sokszor megnehezítette zsenijeink 

életét. 

Elég, ha például Szilárd Leó nukleáris láncreakcióval kapcsolatos 
felismerésére gondolunk: a felfedezés megnyitotta az utat az atombomba 
előállításához, majd bevetéséhez. Ezt megelőzően a magyar fizikus 

félelmetes lehetőségnek tartotta felfedezését, ezért Einstein segítségével 
levelet fogalmaztatott Franklin D. Rooseveltnek, így kerülve el, hogy az 
atomfegyver pontos előállítási terve a náci Németország kezére kerüljön. 

 

Szilárd Leó Forrás: U.S. Department of Energy, Historian's 

Office 

Ö tletlopással vádolta egymást mester és tanítvány  

A kortársakkal való versenyfutás nem kímélte meg Szent-Györgyi Albertet 
sem, aki saját tanítványával, Joseph L. Svirbelyvel került szembe: a C-

vitamin szabadalmaztatásakor mindkét fél a másikat vádolta azzal, hogy 
ellopta az ötletét. A szabadalmi jog végül a kísérleti adatok birtokában 
Szent-Györgyihez került. 

Felfedezéséhez az alábbi történet köthető: a tudós felesége a vacsorához 

paprikasalátát készített, amit Szent -Györgyi nem akart megenni, ezért 
kutatásra hivatkozva magával vitte a laboratóriumba. Nagy meglepetés érte, 
amikor kiderült, hogy a paprika jelentős mennyiségű C-vitamint 
tartalmazott, és sokkal könnyebb volt kinyerni belőle, mint a korábban 

próbált citrusokból és káposztából. 
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Szent-Györgyi AlbertForrás: Wikimedia Commons 

A folsav fontossága 

Ahogy történelmünket, úgy napjainkat is erősen meghatározzák az 
informatikai, fizikai vagy éppen az egészségügyi vívmányok.  

Ennek egyik példája Czeizel Endre életműve. Az általa kutatott magzati 

fejlődési rendellenességek megelőzésére az 1990-es években elterjedt, 
folsavat tartalmazó multivitamin-készítmények népszerűsége és fontossága 
azóta is töretlen. Kínában például a várandós nőknek kötelező a folsavat is 
tartalmazó pirula szedése, az USA-ban pedig a lisztet dúsítják a folsavval, 

amelynek népegészségügyi hasznát már kimutatták a szakemberek.  

 

Czeizel Endre Fotó: Bielik István - Origo 

Jelenleg a világon több mint 30 000 újszülött esetében előzhető meg a 
koponyahiány vagy a nyitott gerinc rendellenesség kialakulása, de az 

Egészségügyi Világszervezet feljegyzése szerint, amennyiben a világon 
minden családot tervezőnél alkalmazható lenne a magzatvédő vitamin, 
évente mintegy 1,8 millió újszülöttnél lenne elkerülhető a sorsukat 
megpecsételő magzati rendellenesség. 

A professzor munkássága már a múltban is összefonódott az 
Egészségmegőrzési és Diagnosztikai Központ nevével, amely 2016 áprilisa 
óta Czeizel Intézet néven folytatja tevékenységét a genetikus szakmai 
iránymutatásának megfelelően. 

Életüket a kutatásra tették fel 

A legtöbb feltalálóra általánosságban jellemző, hogy életük minden percét 
a további kutatásra, fejlődésre szánták. A zajtalan és robbanásmentes gyufa 

feltalálója, Irinyi János 1839-ben szabadalmaztatta ötletét, és a találmány 
eladásából befolyt  összegből fedezte berlini egyetemi, később hoffenheimi 
akadémiai tanulmányait. 
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Irinyi János Forrás: Wikipedia 

Szűk tíz évvel később pedig az 1848-49-es szabadságharcban volt jelentős 
szerepe: Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás 
irányításával, és az állami gyárak felügyeletével. 

Antianyaggyár a CERN-ben: áttörés magyar 

részvétellel 

Új, innovatív hűtési technika alkalmazásával növelték az antiproton 

tömegének mérési pontosságát a CERN-ben. Az ASACUSA 
együttműködés keretében az elektronéhoz képest határozták meg az 
antiproton tömegét a fizikusok. A magyar kutatók részvételével folyó 
munka eredményeiről a Science magazinban számoltak be a tudósok.  

2016. NOVEMBER 9. HORVÁTH DEZSŐmta.hu 

A modern fizika egyik legnagyobb rejtélye az antianyag hiánya a 
világegyetemben, hiszen az ősrobbanás után azonos mennyiségben kellett 

volna keletkeznie anyagnak és antianyagnak. A CERN antianyaggyárat 

épített a kérdés tisztázására, van-e olyan különbség a részecskék és 

antirészecskék között, amely megmagyarázhatja ezt a furcsa aszimmetriát. 

 

Az ASACUSA kísérlet a CERN antianyaggyárában. A mérőberendezés 
feletti cső vezet a betonfal mögötti óriási hűtőberendezéshezForrás: MTA 

Wigner Fizikai Kutatóközpont 

Az antianyaggyárban működő sok kísérlet egyike az ASACUSA 
együttműködés, főként japán, magyar, osztrák és olasz résztvevőkkel, 
amely most valóságos át törést ért el az antiproton tömegének 
meghatározásában az elektronéhoz képest egy új, innovatív hűtési technika 

alkalmazásával. Az egyik legtekintélyesebb tudományos folyóirat, 
a Science november 4-i számában jelent meg az ASACUSA 
együttműködés új, rendkívül nagy pontosságú mérése az antiproton 
tömegének meghatározására az elektronéhoz képest. A cikk 12 szerzője 

http://mta.hu/tudomany_hirei/antianyaggyar-a-cern-ben-attores-magyar-reszvetellel-107062
http://mta.hu/tudomany_hirei/antianyaggyar-a-cern-ben-attores-magyar-reszvetellel-107062


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 12. szám 

  

 

 

5. oldal 

közül hat japán, három magyar (Sótér Anna, Barna Dániel és Horváth 

Dezső), továbbá egy-egy olasz, német és iráni. 

 

A kísérleti berendezés. A lézersugár balról, az elektrosztatikusan fókuszált 
antiprotonnyaláb jobbról lép be, a hűtés felülről történik, szuperfolyékony 

héliumréteget képezve a nagy tisztaságú rézből készült tartály 

falánForrás: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

A kísérletben antiprotonokat fogattak be héliumatomokban, helyettesítve 
velük az egyik elektront. Mintegy 2 milliárd, hosszú élettartamú 
antiprotonos héliumatomot sikerült lehűteni 1,5–1,7 K abszolút 

hőmérsékletre és a termikus mozgás nagymértékű kiküszöbölésével 
jelentősen növelni a lézerspektroszkópiai mérések pontosságát. Az 
antiprotonos héliumatom rendkívül sajátos: a héliumatommag egy 
elektront és egy antiprotont köt benne, tehát egyszerre tartalmaz részecskét 

és antirészecskét olyan fizikai állapotban, amely viszonylag hosszú 

élettartama miatt lehetővé teszi atomi átmeneteinek spektroszkópiai 
vizsgálatát. 

Az együttműködés új eredménye az, hogy a vizsgált antiprotonos atomokat 
rendkívül hideg héliumgázzal vette körül. Az antiprotonos héliumatom 

elektronja sokkal nagyobb sugarú pályán található, mint az antiproton, és 
ez lehetővé teszi azt, hogy a hideg gáz atomjaival való ütközésekben 
lehűljön anélkül, hogy közben az antiproton befogódjék az atommagban, és 
szétsugározzon. Ez utóbbi csak akkor következik be, amikor 

rezonanciaszerűen sikerül megfelelően hangolt lézerrel legerjeszteni az 
antiprotont. Így mérik az átmeneti energiát, amelyből a tömeg rendkívüli 
pontossággal meghatározható. A kísérlet adatgyűjtése 2010 -től 2014-ig 
tartott, és megerősítette az anyag-antianyag szimmetriát, mivel az 

antiproton tömege 10 jegy pontossággal azonosnak bizonyult a protonéval. 

 

Az ASACUSA kísérlet két magyar résztvevője, Barna Dániel és Sótér 
AnnaForrás: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 

A kísérlet következő lépése a mozgási bizonytalanság további csökkentése 
lesz két, egymással szemben belőtt lézersugár segítségével, amely a 
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hosszanti mozgás hatását kiküszöböli. Ebben komoly szerepe lesz az 

antianyaggyárban most épülő ELENA antiproton-tárológyűrűnek is. 

A Science-ben megjelent cikk it t  érhető el, az MTA Wigner FK 
közleménye pedig it t olvasható. 

Magyarok kutatják a rejtélyes részecskét 

O RIGO 2016.11.10.  

A Nature című tudományos folyóiratban tették közzé legújabb kutatási 
eredményeiket az ELTE tudósai az axion nevű hipotetikus részecske 

tömegéről - olvasható az egyetem sajtóközleményében. 

Az ELTE és a Wuppertali Egyetem munkatársainak vezetésével végzett 
kutatásról a rangos folyóirat 2016. november 3-án írt. 

A szakemberek, köztük az ELTE TTK Elméleti Fizika Tanszékének kutatói 

– Fodor Zoltán egyetemi tanár, Katz Sándor tanszékvezető egyetemi tanár 
és Pittler Ferenc tudományos munkatárs – közleményükben minden 
eddiginél pontosabb jóslatot adtak az axion nevű hipotetikus részecske 
tömegére. Ez a részecske, melyet kísérletekben eddig még nem sikerült 

kimutatni, egyszerre adhat magyarázatot a fizika két nagy rejtélyére:a sötét 
anyag mibenlétére és a kvarkokat nukleonokká összetartó erős 
kölcsönhatás egy furcsa, mindeddig megmagyarázatlan szimmetriájára.  

„Számítógépes szimulációval követtük az erősen kölcsönható anyag 

fejlődését a korai univerzumban, és ennek segítségével sikerült 
meghatároznunk, hogy összesen mennyi axion keletkezhetett az univerzum 
fejlődése során. Feltételezve, hogy a sötét anyag nagy részét axionok teszik 

ki, jóslatot adtunk az axion tömegére, ami alapvető fontosságú a részecske 
kimutatására irányuló újabb kísérletek tervezése szempontjából." – 
mutatott rá a publikáció jelentőségére Katz Sándor, az ELTE TTK Elméleti 
Fizika Tanszék tanszékvezető professzora. 

Az egyetemi tanár szemléltetésképpen hozzátette: az erős kölcsönhatás 

meglepően szimmetrikus a tértükrözésre, holott megengedett benne egy 
paraméter, melynek nemnulla értéke ezt elrontaná. E paraméter helyett 
vezethetik be az axiont, ami egy olyan hipotetikus részecske/mező, mely a 
rulettgolyóhoz hasonlóan egy kör alakú vályú mentén mozoghat, de a kör 

kissé meg van döntve – mintha cinkelt lenne a rulett kerék –, és mindig a 
nullába kerül. Ezáltal az axion nemcsak, hogy megoldja a problémát (a 
paraméter értéke automatikusan nulla lesz), de egyúttal a sötét anyagra is 
magyarázatot adhat. 

Ragadozó baktérium lehet az új fegyver a 

szuperkórokozók ellen 

MTI 2016.11.24. origo.hu 

Ragadozó baktérium lehet az új fegyver a legtöbb gyógyszernek 
ellenálló baktériumok elleni harcban - állapította meg egy új brit 
tanulmány. 

Állatkísérletek azt mutatták, hogy a Bdellovibrio bacteriovorusúgy 
viselkedik, mintha "élő antibiotikum" lenne, amely segít legyőzni a súlyos 
fertőzéseket - tudósított a BBC hírportálja a Current Biology című 
tudományos lap aktuális számában megjelent tanulmányról. 

A gyógyszereknek ellenálló kórokozók, vagyis a szuperbaktériumok egyre 
nagyobb térnyerése arra ösztönözte a kutatókat, hogy úttörő módszereket 
próbáljanak ki. 

http://science.sciencemag.org/content/354/6312/610
http://wigner.mta.hu/hu/uj-innovativ-hutesi-technika
http://www.nature.com/nature/journal/v539/n7627/full/nature20115.html
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Új megoldást találhattak az antibiotikum-rezisztens baktériumok ellen

 Forrás: AFP/SPL 

Kannibál baktériumról van szó 

A Bdellovibrio bacteriovorus gyorsan mozgó baktérium, mely bejut más 
baktériumok belsejébe, belülről felfalja és felpuffasztja őket. Amikor eleget 

evett, osztódik és kitör az elpusztított gazdatestből. 
A londoni Imperial College és a Nottinghami Egyetem közös 
kutatócsoportja arra használta a Bdellovibriót, hogy elpusztítsa vele a 
Shigella szuperbaktériumot, az ételmérgezés egyik gyakori okozóját.  

A Shigella évente mintegy 160 millió embert betegít meg,több mint 
egymillió ember halálát okozza, nagyrészt fertőzött étel útján.  

Laboratóriumi kísérletekben a ragadozó baktérium megsemmisítette a 
Petri-csészében lévő Shigella-tenyészetet. Ezután hallárvákat fertőztek 

meg halálos adag Shigellával, három nap után csak 25 százalékuk volt 
életben. 

Amikor azonban a hallárvák megkapták a ragadozó baktériumot is, 60 

százalékra ugrott a túlélési arányuk. 

Serge Mostowy, az Imperial College kutatója a BBC-nek elmondta, hogy 

az új módszer határozottan kreatív. 

 

A Shigella mikroszkopikus képeForrás: Wikimedia Commons 

A gazdaszervezet nem tud ellenállni 

"Attól különleges, hogy a gazdaszervezet képtelen ellenállóvá válni a 

ragadozóval szemben" - magyarázta. Hozzátette, hogy a tanulmány az élő  
antibiotikumok kutatásának fontos mérföldköve. 

A tanulmány készítői úgy vélik, a Bdellovibrio a fertőzött sebek 
kezelésében hasznosabb, mint az egész testben elterjedt fertőzésekében, 

mivela ragadozó baktériumot könnyű a sebbe juttatni. 
Azt is észrevették, hogy a ragadozó baktérium a hallárvák 
immunrendszerével együttműködve volt a leghatékonyabb.  

"Úgy tűnik, a Shigella megtámadja az immunrendszert is, azonban ha jelen 

van a ragadozó Bdellovibrio, az a szervezetbe juttatja a megsemmisített 
Shigella apró darabjait , melyek még inkább arra ösztönzik a hal 
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immunrendszerét, hogy lépjen fel a betolakodó ellen" - magyarázta Liz 

Sockett, a Nottinghami Egyetem kutatója. 

A Bdellovibrio egy sor baktérium - köztük az E. coli és a szalmonella - 
ellen is hatásos. A kutatók nem tapasztaltak mellékhatásokat. A halak 
elviselték az igen nagy dózisú Bdellovibriót is. 

A ragadozó baktérium természetes jelenlétét az emberi szervezetben 
korábbi kutatások már kimutatták. 

Szegedi kutatók megpróbálják becsapni a 

géneket 

O RIGO 2016.11.27.  

Napjainkban egyre nagyobb problémát okoz az antibiotikum-
rezisztencia, vagyis hogy a bakteriális kórokozók egyre ellenállóbbak 

az antibiotikumokkal szemben. A problémát tovább súlyosbítja, hogy 
a baktériumok gyakran multirezisztensek, azaz több antibiotikummal 
szemben is e llenállóak. A Szegedi Tudományegyetem kutatói számára 

az egyik legnagyobb kihívás, hogy olyan antibiotikumot fejlesszenek ki, 
amellyel szemben nem válnak egy idő után a baktériumok ellenállóvá. 

Milliók halálát követelheti az antibiotikum-rezisztencia 

Az antibiotikum-rezisztencia a vezető halálokok egyike lehet a világon 

2050-re. Éppen ezért kiemelkedően fontos a Szegedi Tudományegyetem és 
a Szegedi Biológiai Központ közös kutatása, amely erre a területre fókuszál. 
Pál Csaba, Papp Balázs és Kondorosi Éva által vezetett kutatócsoportok 
feladata, hogy a rezisztencia kialakulásának okait és útját behatóan 

tanulmányozzák, és olyan törzseket alakítsanak ki, amelyek rezisztensek az 
antibiotikumokra. 

 

Egyre több baktérium válik rezisztenssé az antibiotikumokkal szemben
 Forrás: AFP/SPL 

Ezt követően nézik meg azt, hogy az antibiotikum kombinációk milyen 

hatással vannak a rezisztenciára. Az így nyert adatokra támaszkodva 
Martinek Tamás, Fülöp Ferenc, Tóth Gábor és Földesi Imre kutatócsoportja 
ezzel párhuzamosan új antimikrobiális anyagokat állít  elő, amelyek 
megpróbálják "becsapni" a baktériumok védekező rendszereit és kivédik 

rezisztenciát. 

Az egyik cél, hogy a meglévő antibiotikumok újra hatékonnyá váljanak 

A kutatók legfőbb célja hogy az eddigi hagyományos megközelítéssel 
szemben új módszert alkalmazzanak: a rezisztencia kialakulásának 

kontrollálását és kiküszöbölését a gyógyszerkutatás központi elemévé 
tegyék. 
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(A kép illusztáció) Forrás: AFP  

A szegedi egyetem munkatársainak kutatási stratégiája a rendszerbiológia 
és a szintetikus kémia-biológia eszköztárán alapszik, amelynek 
segítségével új módszertant alakítanak ki minőségileg új hatóanyag-
molekulák kifejlesztésére. A szegedi kutatók olyan kombinációs terápiákat 

dolgoznak ki, amelyek egy vagy két molekula egyidejű alkalmazásán 
alapulnak, azzal együtt, hogy a már meglévő antibiotikumokat is újra 
hatékonnyá tegyék. 

Több mint 800 millió forintos támogatásban részesül a tudományos 

projekt 

Az „Evolúciósan optimalizált antibakteriális foldamerek: a kémiai 
építőelemektől a rendszerbiológiáig EVOMER" című kutatási projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében összesen 815 millió 746 ezer forint 

támogatásban részesült. 

A négy éves projekt szakmai vezetője Dr. Martinek Tamás, az SZTE 

GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet intézetvezető egyetemi tanára. 

 

A Szegedi Tudományegyetem főépülete Forrás: Wikimedia Commons 

Az Európai Uniós beruházásnak köszönhetően 8 fő új kutató bevonása 
válik lehetővé, és várhatóan 27 fő kap lehetőséget, hogy a projekt 

témájához köthető értekezéssel tudományos fokozatot szerezzen. A kutatás 
eredményeinek bemutatásaként a kutatócsoport közel 70 kiemelkedő 
minőségű publikációt tervez megjelentetni. 

(Forrás: Szegedi Tudományegyetem) 

Először tesztelték a forradalmi génmódosító 

technikát emberen 

O RIGO 2016.11.16.  
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Először juttattak egy páciensbe CRISPR–Cas9 technikával módosított 

sejteket kínai kutatók. A lépés orvostudományi szempontból kemény 
versenyt eredményezhet Kína és az Egyesült Államok között. 

A kísérletre október 28-án került sor a Csengtuban található Nyugat-Kínai 
Kórházban. Lu You a Szecsuani Egyetem onkológusa tüdőrákban szenvedő 

betegbe juttatta be a forradalmi technikával módosított sejteket. 

A CRISPR–Cas9 viszonylag új génmódosító eljárás, a módszert még 2012-
ben ismertette a Science magazin. Legjobban úgy jellemezhetnénk, mint 
egy molekuláris ollót: a CRISPR-Cas9 rendszer több fehérjéből áll, ezek 

egyike az ollóként működő DNS-vágó enzim (Cas9). A Cas9 olyan rövid 
RNS-ekből álló vezető szálakhoz kapcsolódik, amelyek a DNS specifikus 
szekvenciáit célozzák meg. A vezető szál mondja meg tehát az enzimnek, 
hol vágjon, módosításával pedig irányítani lehet az ollót.Ez az alapfeltétele 

a DNS mesterséges megváltoztatásának és új DNS-információk 
beépítésének.A CRISPR segítségével a szakértők géneket iktathatnak ki, 
vagy új génszekvenciákat illeszthetnek be. 

 

Forrás: Science Photo Library/Tek Image (Andrew Brookes) Ab St  

A CRISPR–Cas9 jóval hatékonyabb, mint az eddigi ismert eljárások. Azzal, 

hogy a kínaiak megtették az első lépést a forradalminak számító technika 
klinikai alkalmazásának irányába, azt is jelenti, hogyaz orvosbiológiai 
kutatások terén kemény vetélkedés kezdődhet világszerte, a két legnagyobb 
versenyző pedig az Egyesült Államok és Kína lesz– mondta a Nature 

magazinnak Carl June, a Pennsylvaniai Állami Egyetem immunterápiával 
foglalkozó kutatója. 

June tudományos tanácsadóként vesz részt abban a tervezett amerikai 
kísérletben, amelynek keretében 2017 elején három gént fognak módosítani 

a vizsgálatban résztvevő emberek sejtjeiben. A génmódosítással különböző 
ráktípusokkal akarják felvenni a harcot az orvosok. 

Ezzel párhuzamosan 2017 márciusában a Pekingi Egyetem tudósai három 
klinikai próbát akarnak indítani, amely során a CRISPR technikát 

húgyhólyag-, prosztata- és veserák kezelésében kívánják alkalmazni. Ez 
utóbbi kísérletek kivitelezésére azonban egyelőre még sem támogatást sem 
engedélyt nem kaptak a kínai kutatók. 

Módosított sejtekkel a rák ellen 

Lu még júliusban kapott engedélyt kísérlete megindítására, az érdemi 
munkát pedig augusztusban kezdte volna. Az előkészületek során azonban 
nem várt nehézségekbe ütközött a kutatócsoport, ezért a klinikai próba 

kezdete október végére tolódott. 

A kezelés lényege röviden a következő: a beteg véréből immunsejteket 
nyertek ki a tudósok, majd ezekben a CRISPR–Cas9 segítségével kiiktattak 
egy fontos gént, mely az úgynevezett PD-1 fehérjét kódolja. 

http://www.nature.com/news/crispr-gene-editing-tested-in-a-person-for-the-first-time-1.20988
http://www.nature.com/news/crispr-gene-editing-tested-in-a-person-for-the-first-time-1.20988
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Forrás: AFP  

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. 

Az génmódosítást követően Lu sejtkultúrában felszaporította a szerkesztett 
sejteket, amiket aztán injekcióval bejuttatott a páciens szervezetébe.A 
kutatók azt remélik, hogy a PD-1 nélkül a szerkesztett sejtek 

megtámadhatják és legyőzhetik a daganatokat. 

Fő a biztonság 

Lu szerint a kezelés rendben lezajlott és az önkéntes hamarosan egy 
második injekcióra is számíthat, több részletet azonban nem közölt az 

eredményekről. A kutatócsoport tervei alapján összesen tíz embert vonnak 
be a terápiába, minden egyes beteg várhatóan két, három vagy négy 
injekciót fog kapni. A pácienseket hat hónapon keresztül fogják 

alaposabban figyelni, hogy megállapítsák, okozott-e bármilyen nem kívánt 

mellékhatást a kezelés. Ha mindent rendben találnak, Lu és munkatársai a 
terápia eredményességét fogják tüzetesebben tanulmányozni.  

 

Forrás: C. Bickel / Science 

Tüdőrák esetében antitestekkel már sikerült blokkolni az immunsejtek 

felszínén lévő PD-1-et, a CRISPR technika bevetése viszont még újnak 
számít ezen a területen. Az onkológusok bizakodnak, egyes orvosok szerint 
azonban kétséges a CRISPR sikere és inkább az antitestek alkalmazása 
mellett  teszik le voksukat. Lu szerint egyelőre meg kell várni a kísérleti 

terápia eredményeit, csak az után lehet dönteni arról, melyik módszer 
tekinthető sikeresebbnek a rák elleni küzdelemben. 
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Emberi tinédzserek vérével fiatalítottak meg 

öreg egereket 

O RIGO 2016.11.16.  

Meglehetősen bizarrnak hangzik, de egy kaliforniai székhelyű 

biofarmakológiai cég kutatói azt állítják, hogy sikerült fiatal 
emberekből származó vér beinjektálásával megfiatalítani idős egereket. 

Ha fiatal emberekből származó vérplazmát (a vér alakos elemeitől 
megfosztott, halványsárga folyadék) öreg egerekbe adnak, akkor az 

megfiatalítja az állatokat, javítva memóriájukat, gondolkodási 
képességeiket és fizikai aktivitásukat, írja a New Scientist. A módszerben 
benne rejlik a lehetőség, hogy emberek számára alkalmas kezeléssé 
fejlesszék, állítja Sakura Minami, a kutatásokat végző Alkahest 

biofarmakológiai cég munkatársa. 

A vérplazma a fiatalság kulcsa 

Korábbi kutatások azt találták, hogy öreg és fiatal egerek összevarrása 

érdekes eredményre vezet. Míg a közös vérrendszer jól beválik az idősebb 
egérnél, a fiatalabb nem olyan szerencsés. A fiatal állatok elkezdték mutatni 
az agy öregedésének jeleit , míg az öregebb egerek agya kezdett 
fiatalabbnak tűnni. 

Egyfajta megfiatalodási hatást tapasztaltunk”– mondta Minami. 

A fiatalság kulcsa, úgy tűnik, a vérplazmában rejtőzik. Számos tanulmány 
kimutatta, hogy a fiatal egérből származó plazma idősebb egérbe 
injektálása segít megfiatalítani az agyat és más szerveket, köztük a májat, a 

szívet és az izmokat. 

 

Lucas Cranach: A fiatalság forrása Forrás: Wikimedia Commons 

Emberi plazmával is működik 

A kutatók most arra voltak kíváncsiak, hogy a fiatal emberek 
vérplazmájának is van-e hasonló előnyös hatása. Minami és munkatársai 
18 évesekből vettek vérmintát, és azt 12 hónapos egerekbe injektálták. 

Egérben ez a kor nagyjából egy 50 éves emberének felel meg, és ezek az 
egerek már mutatják az öregedés jeleit: lassabban mozognak, és rosszabbul 
teljesítenek a memóriateszteken (pl. labirintusokban). 

Az egereknek kétszer egy héten adtak emberiplazma-injekciót. Három hét 

elteltével egy sor tesztnek vetették alá őket. A kezelt egerek teljesítményét 
fiatal, három hónapos egerek, valamint kezeletlen öreg egerek 
teljesítményével hasonlították össze. 

A kutatók azt tapasztalták, hogy az emberi plazmának valóban van fiatalító 

hatása. A kezelt egerek ugyanúgy futkostak a nyílt területen, mint a fiatal 
állatok. Úgy tűnik, a memóriájuk is javult: sokkal jobban teljesítettek a 
labirintuskísérletekben, mint a kezeletlen egerek. 
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Kísérleti egér Forrás: AFP  

Új idegsejtek 

„A fiatal emberi plazma javította a gondolkodási funkciókat – mondta 
Minami, aki hétfőn ismertette az eredményeket a Society for Neuroscience 
éves konferenciáján San Diegóban. – 

Megőrződött a memóriájuk.” 

A csoport ezután megvizsgálta a kezelt és a kezeletlen egerek agyát. Úgy 
tűnik, hogy a kezelt egerek agyában több új idegsejt keletkezett. 

A fiatal emberi plazma kezelése fokozta a neurogenezist”– mondta Minami. 

A kutató abban bízik, hogy egy nap az eredményeket az emberek 
öregedésének késleltetésére is fel lehet majd használni. Az Alkahest már 
megkezdett egy próbát, amelyben Alzheimer-kórban szenvedőket kezelnek 
fiatal vérplazmával. 

Kössön rá csomót, azt szabad 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.11.27. index.hu 

Egy férfiaknak szánt fogamzásgátló klinikai vizsgálatait a 
mellékhatásokra hivatkozva állították le , holott ezek még így is 
alacsonyabbak voltak, mint néhány, nőknek adható, legálisan 
forgalmazott készítményé. Egyesek szerint erről a hímsovinizmus tehet, 

de ez nem igaz. Sok férfi szívesen használná a készítményt, de amíg a 
szakértők túl magasnak ítélik a kockázatot, nem lesz rá lehetőségük. 

Az elmúlt évtizedekben a kutatók sokszor próbálkoztak férfiaknak szánt 
fogamzásgátló fejlesztésével. A nők már évtizedek óta hozzáférhetnek 

hasonló készítményekhez, de a férfiak számára csak három módszer maradt 
a nemkívánatos terhesség megelőzésére: az óvszer, a vazektómia 
(sterilizáció), illetve az igen bizonytalan megszakított közösülés. A 
férfiaknak szánt hormonális fogamzásgátlók fejlesztése évtizedek óta zajlik, 

de máig nem készült belőlük kereskedelmi forgalomba került termék.  

A közelmúltban klinikai vizsgálatokat végeztek egy ígéretesnek tűnő 
készítménnyel. A célzott injekcióként beadható férfi fogamzásgátló 

elképesztő eredményeket hozott: 96 százalékos hatékonysággal előzte meg 
a terhességet. Bár a gyógyszer csökkentette a spermiumszámot, és ezzel a 
megtermékenyítés esélyét, a vizsgálatokat egy független bizottság idő  előtt 
leállította. Úgy ítélték meg, hogy a potenciális mellékhatások nagyobb kárt 

okozhatnak, mint amekkora haszonnal a gyógyszer bevezetése járna.  

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.webbeteg.hu%2Fmediatar%2Ffogamzasgatlas%2F100%2Fondovezetek-elkotese


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 12. szám 

  

 

 

14. oldal 

Hogy mik voltak a mellékhatások? Hangulatváltozás, depresszió, helyi 

fájdalom az injekció beadása után, libidóváltozás. Ha ezek a tünetek 
ismerősnek tűnnek, az nem csoda: néhány ezek közül a női 
fogamzásgátlókra is igaz. 

Pár példa, hogy mivel kell megküzdenie a születésszabályozást választó 

nőknek: 

 A Minastrin 24 FE, a hormoncsökkentő terhességszabályozó 

tabletta fejfájást, hányingert, menstruációs görcsöket, gombás 
fertőzést, bőrfertőzést, hangulatváltozásokat és súlygyarapodást 
okozhat. 

 A NuvaRing hormonális hüvelygyűrű használata hüvelyszöveti 

irritációhoz vezethet, de a fejfájás, a hangulatingadozás, a 
hányinger és hányást, az elhízás, a mellfájdalom, a menstruációs 

görcsök, az akne és a libidócsökkenés is szerepel a kockázatok 
listáján. 

 A Mirena Intrauterine (egy méhen belüli fogamzásgátló eszköz) 

hasi fájdalmakat és medencegörcsöket okozhat, illetve cisztákat 
alakíthat ki a petefészekben. És akkor még nem beszéltünk a 
migrénről, az aknéról, a depresszióról, a súlyosbodó 

menstruációs vérzésről. A méhen belüli eszközök  ráadásul 
vérmérgezést, illetve a méh perforációját is okozhatják– igaz, az 
ilyen esetek nagyon ritkák. 

Ezeknek a készítményeknek és eszközöknek a forgalmazását jóváhagyta az 

Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA). Ma is kaphatók, 
ma is használják őket, és a mellékhatásaik nagyjából ugyanazok, mint 
annak a férfiaknak szánt fogamzásgátló készítményé, aminek a klinikai 

vizsgálatait  leállították. Senki nem mondta, hogy a hasznossága nem 
kompenzálja a kockázatokat. 

A Magyarországon kapható készítmények sem kevésbé kockázatosak. A 

Házipatika gyűjtéseszerint a fogamzásgátlók tíz leggyakoribb mellékhatása: 
menstruációk közti vérzés, hányinger, a mellek érzékenysége, fejfájás, 
hízás, hangulatingadozás, elmaradó menstruáció, libidócsökkenés, hüvelyi 
folyás. Szélsőséges esetekben hasi, gyomortáji fájdalom, mellkasi 

fájdalom, erős fejfájás, homályos látás vagy vakság, esetleg a láb duzzadása 
is felléphet – aki ilyet tapasztal, azonnal hagyja abba a gyógyszerszedést, 
és forduljon orvoshoz, mert ez súlyos problémára is utalhat. 

Nem véletlen, hogy sok nő nem vállalja ezt a kockázatot. Egy 2000-es 

tanulmány szerint csaknem 40 százalékuk felhagynak az egyes 
fogamzásgátló módszerekkel. Egy másik, összesen egymillió nő 
bevonásával végzett tanulmány más összefüggésre világított rá: arra, hogy 
a fogamzásgátlót használó nők nagyobb eséllyel nyúlnak 

antidepresszánsokhoz.  

A tanulmány módszertanát számos kritika érte, de az eredmények 
egyértelműen mutatják, hogy vannak nők, akiknek a családtervezéskor a 

szellemi épségük és a reprodukciós szabadságuk közül kell választaniuk.  

A férfi fogamzásgátlással más a helyzet. Nekik elvileg ugyanakkora a 
felelősségük a családtervezésben, a születésszabályozás mégis a nőkre 
hárul. Kényelmes így, hiszen ez az önérdekük: az ő testükről, az ő 

felelősségükről van szó. Ha a szabályozás nem működik megfelelően, ők 
viselik a következményeket. A férfiaknak marad a sterilizáció, a koton, a 
megszakítás – esetleg csomót köthetnek rá. Csakhogy az óvszer kevésbé 
hatékony a terhesség megelőzésében, mint a méhen belüli fogamzásgátló 

eszközök vagy a nők számára gyártott tabletták, így a többség valószínűleg 
a biztos megoldásokhoz fog nyúlni. 

https://www.minastrin24.com/home
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Fgyogyszerkereso%2Ftermek%2Fnuvaring_0120_mg_0015_mg_24_ora_huvelyben_alkalmazott_gyogyszerleado_rendszer%2F13282
https://www.drugwatch.com/mirena/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Feletmod%2Ffogamzasgatlas%2Fcikkek%2Fa_fogamzasgatlok_10_leggyakoribb_mellekhatasa%2F20150306164706%3Fautorefreshed%3D1
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Feletmod%2Ffogamzasgatlas%2Fcikkek%2Fa_fogamzasgatlok_10_leggyakoribb_mellekhatasa%2F20150306164706%3Fautorefreshed%3D1
https://books.google.com/books?id=cvKaqyMOGjUC&pg=PT13&lpg=PT13&dq=a+third+of+women+abandon+the+pill&source=bl&ots=uiUbdWHb9Q&sig=SdVDQkx5uiCsMzyPN5vbYB1_jbA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiruKP_3IfQAhWnxYMKHRlNAwwQ6AEILzAG#v=onepage&q=a%20third%20of%20women%20abandon%20the%20pill&f=false
https://books.google.com/books?id=cvKaqyMOGjUC&pg=PT13&lpg=PT13&dq=a+third+of+women+abandon+the+pill&source=bl&ots=uiUbdWHb9Q&sig=SdVDQkx5uiCsMzyPN5vbYB1_jbA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiruKP_3IfQAhWnxYMKHRlNAwwQ6AEILzAG#v=onepage&q=a%20third%20of%20women%20abandon%20the%20pill&f=false
https://books.google.com/books?id=cvKaqyMOGjUC&pg=PT13&lpg=PT13&dq=a+third+of+women+abandon+the+pill&source=bl&ots=uiUbdWHb9Q&sig=SdVDQkx5uiCsMzyPN5vbYB1_jbA&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiruKP_3IfQAhWnxYMKHRlNAwwQ6AEILzAG#v=onepage&q=a%20third%20of%20women%20abandon%20the%20pill&f=false
http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2552796
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Fotó: Chip Somodevilla 

Már a kezdetektől szexista 

A Broadly cikke részletesen bemutatja a hormonális fogamzásgátlók 

fejlesztését. A cím is sokatmondó: A fogamzásgátló-mellékhatások 
eltitkolásának rasszista és szexista története. A hormonális fogamzásgátlók 
első generációjával Puerto Ricóban végezték az első kísérleteket, még az 

1950-es években.  A biológus Gregory Pincus felfedezte, hogy az állatokba 
injekciózott progeszteron elmulasztja a peteérést. Mivel a gyakori 
injekciózást nem tartották hatékony megoldásnak, szájon át szedhető 
gyógyszert fejlesztettek belőle. 

A nőgyógyász John Rock egy Massachusettsben végzett termékenységi 
tanulmányban tablettákat adott a pácienseinek. Nem tájékoztatta őket arról, 
hogy ezek a készítmények megakadályozhatják a terhességet. A kísérletben 
részt vevő nők közül sokan nem tudták befejezni a tanulmányt a 

mellékhatások miatt. A szer puffadást és hangulatingadozást okozott náluk, 
esetenként pedig életveszélyes vérrögök kialakulásához vezettek.  

A teszteket az Egyesült Államokon kívül folytatták. A választás azért esett 

Puerto Ricóra, mert a fogamzásgátlás akkor még számos államban illegális 
volt, és aggasztotta őket a lemorzsolódó alanyok aránya. Puerto Ricóban 
viszont a legális abortusz ellenére is magas volt a túlnépesedés; olyannyira, 
hogy a La Operacion nevű műveletben sok nőt a tudtuk és beleegyezésük 

nélkül sterilizáltak. Pincus és Rock úgy okoskodtak, hogy a szegény, 
iskolázatlan Puerto Ricó-i nők ideális alanyok lesznek a fogamzásgátlóval 
végzett kísérletekhez. Nem jártak nagyobb sikerrel, mint Massachusettsben. 

Dr. Edris Rice-Wray, a Puerto Rico Családtervezési Szövetség elnöke új 

stratégiát javasolt: mondják meg a nőnek, hogy mire való a tabletta. 
Szociális munkások járták be San Juant, akik elmagyarázták, hogy a 
naponta szedett tabletta segíthet a terhesség megelőzésében. A kampánynak 
meglett a hatása: százak jelentkeztek, önként. Azt viszont nem árulták el, 

hogy mindez egy klinikai vizsgálat része, és hogy kísérleti készítményről 
van szó. 

A tabletta a nők 100 százalékánál megelőzte a terhességet. 17 százalékuk 

számolt be mellékhatásokról: émelygés, hányinger, fejfájás, 
gyomorfájdalmak, hányás. Hárman meghaltak; sosem vizsgálták, hogy 
ehhez a tablettának is köze lehetett-e. 

Dr. Rice-Wray úgy vélte, a tablettának túl sok mellékhatása van ahhoz, 

hogy általánosan alkalmazható legyen. Ennek ellenére a G.D. Searle & Co. 
ráharapott a készítményre, és Enovid néven forgalmazni kezdték a tablettát 
– azt a tablettát, ami a klinikai vizsgálatok során csaknem a résztvevők 
egyötödénél rosszullétet okozott. 

Az Enovidban tízszer annyi hormon volt, mint a ma kapható fogamzásgátló 
készítményekben. 

Pincus és munkatársai a férfiaknak adható fogamzásgátló szereket is 
kutatták. Ezt azonban mégsem vezették be, mivel temérdek mellékhatása 

volt – többek között a herék összezsugorodása. Az általános vélekedés az 

https://broadly.vice.com/en_us/article/the-racist-and-sexist-history-of-keeping-birth-control-side-effects-secret
https://broadly.vice.com/en_us/article/the-racist-and-sexist-history-of-keeping-birth-control-side-effects-secret
https://embryo.asu.edu/pages/enovid-first-hormonal-birth-control-pill
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volt, hogy a nők jobban tolerálhatják a mellékhatásokat, mint a férfiak, akik 

jobb életminőségre vágytak. 

Az Enovid mellékhatásaival a közvélemény akkor kezdett foglalkozni, 
amikor a hetvenes években egy újságíró, Barbara Seaman a könyvében  – 
The Doctor's Case Against The Pill – részletezte a fogamzásgátló 

kockázatait és mellékhatásait. Arra is kitért, hogy az Enovid mellékhatásait 
az orvosok jól ismerték, de elhallgatták őket a páciensek előtt. A történet 
eljutott a wisconsini szenátorhoz, Gaylord Nelsonhoz, aki követelte, hogy 
a pácienseknek joguk legyen tudni, hogy milyen készítményt fogyasztanak. 

A szenátus szervezett egy meghallgatást, amiben a tabletták mellékhatásait 
vizsgálták. Bár erre egy nőt sem hívtak meg, a Nelson Pill Hearings néven 
elhíresült meghallgatás következtében jelentősen csökkentették a tabletták 
hormontartalmát, és egy 100 szó hosszúságú szövegben részletezték a 

mellékhatásokat. 

 

Fotó: Getty Images Hungary 

Ez volt az első lépés. A mai tablettákban sokkal kevesebb a hormon, de 

még mindig számos mellékhatásuk van. 

Hiába működik, ez nem az ő választásuk 

A férfi fogamzásgátlóval végzett tanulmány azt mutatta, hogy a 
készítménynek legalább ilyen súlyos mellékhatásai vannak. A résztvevők  

 21,6 százaléka hangulatingadozásokat és érzelmi 
rendellenességeket tapasztalt; 

 23 százalékának fájt az injekció helye; 

 38 százalékának csökkent a libidója, 

ennek ellenére a résztvevők 80 százaléka továbbra is használta volna a szert. 

Úgy tűnik, a férfiak tényleg hajlanának a felelősségvállalásra, mégis 

általános vélekedés maradt, hogy a férfiak születésszabályozása nem 
javítaná az életminőségüket. De hát minek is strapálnák magukat, ha 
egyszer a nők magukra vállalták a születésszabályozás minden nyűgjét? 
Kell ez nekik? Talán hiányoznak nekik a hangulatingadozások? 

Könnyebb megérteni ezt a hozzáállást, ha megvizsgáljuk, hogy a nők 
egyértelműen nyertek a születésszabályozással. 

A hatvanas évek, vagyis a fogamzásgátló tabletták bevezetése óta tudnak 
karriert tervezni, nőtt a fizetésük, és ez valószínűleg a készítményeknek 

köszönhető. A hetvenes és a kilencvenes évek között 30 százalékkal nőtt a 
szakirányú végzettséggel rendelkező nők száma a munkahelyeken, és az 
Egyesült Államokban 86 százalékkal csökkent a tinédzserkori terhességek 
aránya. 

Logikus, hogy a nők hajlandók vállalni a kellemetlen mellékhatásokat 
– cserébe olyan szabadságot kapnak, amiben korábban nem lehetett részük. 
Az, hogy eldönthetik, mikor vállalnak gyereket, új lehetőséget biztosít a 

https://www.amazon.com/Doctors-Case-Against-Pill-Anniversary/dp/0897931815
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.plannedparenthood.org%2Ffiles%2F1614%2F3275%2F8659%2FBC_factsheet_may2015_updated_1.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.plannedparenthood.org%2Ffiles%2F1614%2F3275%2F8659%2FBC_factsheet_may2015_updated_1.pdf
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nőknek - ugyanazokat, amivel már a férfiak is rendelkeznek. Mivel azonban 

a férfiak ezeket a jogokat és lehetőségeket már megkapták, nekik nem kell 
megvívniuk ezt a csatát. Nem kell dönteniük, nem kell kockázatot 
vállalniuk. 

Még akkorát sem, amekkorát minden nő elvállal. 

Az Atlantic cikke részletezi, hogy egy, a Lilettát – egy méhen belüli 
fogamzásgátlót – használó nő nagyobb eséllyel fog mellékhatásoktól 
szenvedni, mint azok a férfiak, akik a beinjekciózható, túl kockázatosnak 
minősített fogamzásgátló készítményt használták. 

Az eredeti tanulmány azt mutatja, hogy a férfi fogamzásgátlót 320 
résztvevővel próbálták ki, t íz különböző tanulmányban. Összesen 1491 
mellékhatást jegyeztek föl; az eredmények szerint ezek 38,8 százalékban 
nem a készítmény miatt léptek föl. Nagyjából 900 esetben viszont 

egyértelműnek tűnt az összefüggés. 

A kísérlet alatt egy résztvevő öngyilkos lett, de annak a tanulmánytól 
független okai lehettek. Az illető három injekciót kapott, és egy hónappal 

az utolsó beadása után végzett magával. Az egyik résztvevőnél depresszió 
alakult ki. Egy másik túladagolta a paracetamolt. A 
harmadiknál pitvarfibrillációt észleltek. A hangulatingadozások aránya 4,7 
százalék volt, a depressziószerű tüneteké 2,8 százalék. A Lilettánál ezen 

tünetek aránya 5,2, illetve 5,4 százalék volt. 

 

Fotó: Pacific Press / Getty Images Hungary  

Vagyis egy nőknek szánt, engedélyezett készítmény kockázati faktora 
magasabb, mint a férfiaknak szánt, de betiltott fogamzásgátlóé.  

A most leállított tanulmány szerint a vizsgált szer hatékonysága elég 
meggyőző volt ahhoz, hogy a résztvevők háromnegyede a mellékhatások 
ellenére is használni akarja. A kutatók épp ezért írták az eredeti 
tanulmányban, hogy figyelembe véve a gyógyszer elfogadottságát és 

hatékonyságát, még a mellékhatások ellenére is nagy igény mutatkozik a 
kutatások folytatására. 

De ezt már nem a résztvevők, hanem a gyógyszeripar szereplői fogják 

eldönteni. A Bayer 2007-ben hagyott fel a férfi fogamzásgátlók 
fejlesztésével. A döntést azzal indokolták, hogy a kísérleti készítmény 
használata túl macerás lenne. A Bayer gyógyszere egy negyedévente 
beadandó injekcióból, illetve egy implantátumból állt; szerintük ez sokkal 

kényelmetlenebb, mint női fogamzásgátlót fejleszteni – hiszen nekik elég 
naponta bedobniuk egy tablettát. 

http://www.theatlantic.com/health/archive/2016/11/the-different-stakes-of-male-and-female-birth-control/506120/
https://www.lilettahcp.com/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpress.endocrine.org%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1210%2Fjc.2016-2141
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.hazipatika.com%2Fbetegsegek_a_z%2Fpitvarfibrillacio%2F171
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A fenti lépés mögött meghúzódó logika mozgatórugója nem feltétlenül a 

hímsovinizmus, hanem a gyakorlatiasság. Egy gyógyszergyártó nyilván 
sokkal többet tud eladni a kényelmesen fogyasztható készítményekből 
– amiket már évtizedek óta ismernek –, mint a körülményesen használható 
kockázatos készítményekből. 

De ezek után jogosnak tűnik a kérdés, hogy vajon mi hozhat változást? A 
kezdeményezés elsősorban a gyógyszergyártókra vár; csak ők tudják 
finanszírozni az új szerek kutatását és fejlesztését. De amíg a legnagyobb 
cégek úgy gondolják, hogy a férfiak életminőségét veszélyeztető 

mellékhatások nagyobb kockázatot jelentenek, mint amennyit a nőknek kell 
elviselniük a saját fogamzásgátlóik miatt, addig jó eséllyel marad minden a 
régiben. 

(Borítókép: DeAgostini/Getty Images) 

Wifivel hidalható át a gerinctörés 

Molnár Csaba, 2016. november 28. mno.hu  

 

A majmok agyába ültetett elektródák az érzékelt idegimpulzusok adatait 

wifi segítségével továbbítják a számítógépnek, amely parancsokat küld a 

majom gerincébe ültetett második implantátumnak. Ez elektromos 

impulzusokat generál a sérülés alatti ép idegrostokban, így bírva újra 
mozgásra a tétlenségre kárhoztatott lábizmokat. Youtube 

Először sikerült „meggyógyítani” olyan bénult majmokat, amelyek a 
gerincvelejükben okozott sérülés miatt veszítették el képességüket a 

járásra. Egyszerre ültettek az agyukba és a gerincükben futó idegek 
felületére elektronikus eszközöket. Ezek képesek értelmezni az agyból 
kiinduló mozgató parancsokat, majd vezeték nélküli kapcsolaton 
keresztül közvetítik azokat a sérülés alatti gerincszakasz ép idegeihez. 

A biotechnológia és a számítástechnika együttes fejlődése volt szükséges 
ahhoz, hogy mára elérhető közelségbe kerüljenek azok a terápiák, amelyek 
a közeljövőben visszaadhatják a mozgás képességét azoknak, akik a 
gerincüket érő sérülés következtében bénultak meg. A legutóbbi időkig egy 

balesetben elszenvedett gerinctörés, ha az a gerincvelő – és a benne futó 
idegrostok – megszakadásával járt, az esetek nagy többségében azt 
eredményezte, hogy az áldozat a sérüléstől lefelé megbénult. A 

gerinccsatornában futó idegek szállítják ugyanis az akaratlagos mozgást 
irányító parancsokat az agy mozgató központjából a végtagok izmai felé.  

Számos kutatócsoport dolgozik világszerte, hogy  visszaadja a mozgás 
képességét  ezen embereknek. Erre – elméletben – több mód is kínálkozik. 

Vannak kutatók, akik az agyhullámok érzékelésével és értelmezésével 
igyekeznek külső robotvázakat (exoszkeletont) irányítani, így passzívan 
mozgatni a végtagokat, mások, mint például a Semmelweis Egyetem 
kutatói, őssejtek beültetésével próbálják újra összekapcsolódásra bírni az 

elszakadt idegeket (Reményfutam, Magyar Nemzet, 2012. szeptember 15.). 

A zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Főiskola kutatói ellenben azon 
dolgoznak, hogy a mozgató idegimpulzusokat elektronikus implantátumok 
segítségével, rádióhullámok közvetítésével juttassák el a végtagok 

izmaihoz. A kutatócsoportnak most először sikerült ezzel a módszerrel újra 
járásra bírniuk a gerincükben kiváltott léziók által megbénított 
rhesusmakákókat. Az eredményeket a Nature szaklapban közölték.  

http://mno.hu/tudomany/a-teljesen-benultak-szamara-is-lehet-remeny-1357053
http://mno.hu/tudomany/a-teljesen-benultak-szamara-is-lehet-remeny-1357053
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Az agyukba ültetett elektródák ötven-száz idegsejt jelét veszik egyszerre 

arról az agyterületről, amely a majmok hátsó lábainak irányításáért felelős. 
Az érzékelt idegimpulzusok adatait aztán wifi segítségével továbbítják a 
számítógépnek, amely algoritmusai megpróbálják az esetenként igen 
kaotikusnak tűnő jelekből kisilabizálni, hogy mit is akarhatott a makákó 

agya. Ezek alapján a komputer parancsokat küld megint csak vezeték 
nélküli kapcsolaton keresztül a majom gerincébe ültetett második 
implantátumnak. Ez elektromos impulzusokat generál a sérülés alatti ép 
idegrostokban, így bírva újra mozgásra a tétlenségre kárhoztatott 

lábizmokat. 

Az agyi implantátum – jelenlegi fejlettségi szintjén – még nem képes 
közvetíteni mindazokat a részletekbe menő parancsokat, amelyek a járás 
pontos irányításáért felelősek. A kutatók szerint azonban már az is nagy 

eredmény, hogy képesek felismerni azokat az agyhullámokat, amelyek a 
lábmozgás elindításáért vagy leállításáért felelősek. Egészséges állatokban 
a járás közbeni irányítást a kisagy veszi át a nagyagytól. Ebben az 

agyrészben történik általában a rögzült, szinte tudattalanul végzett 
mozgások irányítása. Amikor megyünk, nem kell folyton arra gondolnunk,  
hogy felemeljük, majd lerakjuk az egyik lábunkat, miközben a másikkal 
hasonló ciklikus mozgást végzünk, csak pont ellentétes fázisban. Ezt a 

funkciót (a járás folyamának vezérlését) a kísérleti állatok esetében a 
számítógép látja el. 

Az egyik kísérleti makákó alig hat nap alatt visszanyerte az implantátumok 
segítségével járási képességét, és újra tudta mozgatni szándékosan 

megbénított jobb hátsó lábát. „Ez minket is meglepetésként ért – mondta a 
Guardiannek a kutatásvezető, Grégoire Courtine. – Bár nem volt tökéletes 
a testtartása, de majdnem normálisan járt. Nem húzta a lábát, és teljesen rá 
tudott nehezedni.” Egy másik majom, amelynek még súlyosabb 

gerincsérüléseket okoztak, két hét alatt tanult meg újra járni. Mindkét állat 
rendbe jött három hónap alatt. 

 

A kutatás végső célja természetesen az, hogy a rendszert valamilyen 

formában felhasználják a gerincsérült emberek állapotának, 
életminőségének, mobilitásának javításában. Mivel a felhasznált 
készülékeket (az agyi, illetve a gerincimplantátumot) külön-külön már 
korábban is engedélyezték humánterápiás célokra, a kutatók abban bíznak, 

hogy az emberkísérletek viszonylag hamar, talán öt éven belül 
elkezdődhetnek. Courtine maga sem gondolja azonban, hogy a belátható 
jövőben korábban bénult emberek fognak az utcán sétálni agyukba ültetett 
komputerinterfésszel. Éppen azért, mert jelenleg csak nagy vonalakban 

ismerjük azt, hogy az agysejtek hogyan szabályozzák a járást. A két lábon 
járó ember, miközben sétál, korántsem csak előre-hátra mozgatja a lábait. 
Apró izmok folyamatosan azon dolgoznak, hogy egyensúlyban tartsák a 
testet, és alig észrevehetően módosítsák a mozgás irányát, ha akadályokat 

látunk, vagy egyenetlenné válik a felület. Ez a mechanizmus igen bonyolult 
kapcsolatokat feltételez az agy érzékelő és mozgató központjai között, és a 
döntéshozatal folyamata is olyan komplex agyi funkciókat valószínűsít, 

amelyeket egyelőre nem tudunk számítógéppel modellezni.  

https://youtu.be/1sjeytKmlCk
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Ezért először valószínűleg a kórházak rehabilitációs osztályain jelenhetnek 

meg a hasonló elven működő terápiás eszközök. Ezek a kórházi 
tornatermek ellenőrzött körülményei között segíthetik a gerincsérült (de 
nem  

Fejlett mikrochip az agyban 

O RIGO 2016.11.30.  

Az emberre jellemző agyi tulajdonságok alakíthatják ki az 
intelligenciánkat, és agyunk Achilles-sarkaként felelősek lehetnek az 

agyi betegségek kialakulásáért is – szegedi kutatók új eredményei. 

Az agy kérgi (neocortex) része – a magasabb kognitív funkciókért, mint 
például a nyelvhasználatért felelős terület – nagyon hasonló 
mikroszerkezetű az emberben és a kísérleti állatként használt fajokban. A 

Szegedi Tudományegyetemen dolgozó Tamás Gábor és Karri Lamsa 
vezette két kutatócsoport friss eredményei szerint az emberi neocorticalis 
hálózat egyedülálló jellemzőkkel bír. 

Az emberre jellemző tulajdonság 

Tamás Gábor kutatócsoportja Nusser Zoltánnal (MTA Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézet) együttműködve publikált az eLife 
folyóiratban egy tanulmányt, amely az emberi agykéregben lévő, a serkentő 
és gátló idegsejtek közötti kapcsolatok egyedi tulajdonságát írja le. Ezek a 

kapcsolatok annyira hatékonyak, hogy egyetlen idegsejt egyetlen akciós 
potenciálja képes kiváltani számos más idegsejt aktivitását. 

 

Forrás: AFP  

A szerzők szerint ez az emberi neocortexre jellemző tulajdonság talán az 
evolúció során a hatékonyabb információfeldolgozás miatt alakulhatott ki. 
A Tamás Gábor és munkatársai által jegyzett publikáció bemutatja, hogy 
ezekben a rendkívül hatékony idegi kapcsolatokban több szinaptikus 

vezikulum ürül idegi aktivitás hatására. Hasonló mechanizmus más fajok 
neocortexében nem ismert, ezért lehetséges, hogy csak az emberben alakult 
ki ez a tulajdonság. 

Plaszticitás 

A Szegedi Viktor, Karri Lamsa és a Szegedi Tudományegyetem Élettani, 
Szervezettani és Idegtudományi Tanszékének munkatársai által jegyzett, a 
Plos Biology folyóiratban megjelent publikáció szorosan kapcsolódik 
ehhez a témához. 

A cikk megmutatja, hogy ezek a nagyon hatékony kapcsolatok rendkívül 
könnyen változhatnak, plasztikusak, tehát a hatékonyságuk sokkal 
könnyebben változtatható, mint az összehasonlításként vizsgált patkány 

idegi kapcsolatai. Ezek az erős idegi kapcsolatok tanulás hatására könnyen 
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változhatnak, így más idegsejthálózatot képesek aktiválni az emberi 

neocortexben. Ezek az eredmények azért is fontosak, mert a neocorticalis 
idegsejthálózat-aktivitás szabályozása elengedhetetlen az összetett agyi 
folyamatok során fellépő tanulásnál. 

Az emberi agymintákon végzett idegélettani kísérletek egyre inkább 

előtérbe kerülnek. A legújabb eredmények azt sugallják, hogy az emberi 
evolúció során nem csak az agyméret és a neocortex aránya növekedett, 
hanem csak az emberre jellemző idegi tulajdonságok is kialakultak. Az 
ember, és talán egyéb emberszabású majmok is olyan „fejlett mikrochipet" 

hordoznak az agyukban, mely lehetővé teszi a kiemelkedő értelmi 
képességek létrejöttét. A szegedi kutatócsoportok szerint ez egyszerűen az 
evolúció során szelekciós nyomás hatására alakult ki. 

 

Forrás: Origo 

Az agyméret és a neocortex redőzöttsége talán elérte a lehetséges élettani 
határait, így egyéb megoldások alakultak ki az agyi kapacitás növelésére. 

Az emberre jellemző agyi tulajdonságok azonban veszélyeket is 

hordozhatnak, és elképzelhető, hogy bizonyos neurológiai és pszichiátriai 

betegségek e kapcsolatok kóros működése miatt alakulnak ki. További 
kutatások remélhetőleg fényt derítenek arra, hogy a Szegeden felfedezett 
idegi tulajdonságok milyen szerepet játszanak a tipikusan emberre jellemző 
agyi betegségek kialakulásában. 

A két szegedi kutatócsoport munkáját a Nemzeti Agykutatási Program 
(NAP) is támogatta. Szegedi Viktor és munkatársai publikációjához a Plos 
Biology szerkesztője írt összefoglalót. 

Nemzeti Agykutatási Program 

Kizárólag felfedező kutatásokon alapuló, új diagnosztikai, terápiás és 
megelőzési eljárásokkal csökkenthető érdemben az agyi rendellenességek 
hatalmas társadalmi és gazdasági terhe. E felismerés jegyében indult 2014-
ben a Kutatási Technológiai és Innovációs Alap 12 milliárd forintos 

támogatásával a Nemzeti Agykutatási Program. 

A NAP elnöke Freund Tamás, az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet igazgatója, aki a NAP Irányító Testületét is vezeti. A NAP öt 

tematikus pillérre fókuszál az alábbi kutatók vezetésével: Felfedező 
kutatások – Tamás Gábor, Nusser Zoltán; Klinikai idegtudományi 
kutatások – Dóczi Tamás, Bitter István, Vécsei László; 
Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások – Keserű György, Greiner 

István; Bionikai és infobionikai kutatások – Ulbert István, Erőss Loránd; 
Társadalmi kihívások – Oberfrank Ferenc, Csiba László. 

A NAP két alprogramból áll. A 6,4 milliárd forinttal gazdálkodó „A" 
alprogram célja a nemzetközi élvonalba tartozó kutatóhelyek megerősítése. 

Az 5,6 milliárd forint összköltségű „B" alprogram fő célja az agyelszívás 
mérséklése új kutatócsoportok indításával. 
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Rövid hírek, érdekességek 

Az alacsony társadalmi státusz károsíthatja az 

immunrendszert 

MTI 2016.11.25. origo.hu 

Az alacsony társadalmi státusz úgy befolyásolhatja az immunrendszert, 
hogy az ember hajlamosabbá válik a szívbetegségre, a cukorbetegségre 
és a mentális egészségi problémákra - állapították meg az észak-

karolinai Duke Egyetem kutatói a Science című tudományos 
folyóiratban közölt tanulmányukban. 

Ó riási a gazdagok és a szegények közötti é letkilátási szakadék 

A leggazdagabb és legszegényebb emberek várható élettartama közötti 

szakadék óriási: az Egyesült Államokban a nők esetében több mint tíz, a 
férfiak esetében tizenöt év - írta a BBC News 

 

Forrás: AFP/Kena Betancur 

Ennek részben az a magyarázata, hogy a rosszabb anyagi körülmények 

között élő emberek nagyobb valószínűséggel folytatnak egészségtelen 
életmódot, amibe beletartozik a dohányzás, a testmozgás hiánya és az 
egészségtelen gyorsételek fogyasztása. 

Az alacsony társadalmi státusz hatással van a szervezetre 

Az amerikai szakemberek legújabb tanulmánya azonban azt mutatja, hogy 
az alacsony társadalmi státusz önmagában hatással van az ember 
szervezetére. A kutatók 45, fogságban élő rhesus majmot vontak be a 
vizsgálatukba. 

 

Rehsus majmoko Forrás: Wikimedia Commons 

Az állatokat - amelyek mind nőstények voltak, semmilyen rokoni 
kapcsolatban nem álltak egymással és még soha nem is találkoztak - kilenc, 

http://www.bbc.com/news/health-38092146


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 12. szám 

  

 

 

23. oldal 

ötfős csoportba osztották, de nem egyszerre, hanem alkalmanként adtak 

egy-egy újabb majmot a csoportokhoz. 

Amikor egy-egy csoport új tagot kapott, az szinte mindig a társadalmi 
ranglétra legalján kötött ki és a krónikus stressz jelei mutatkoztak nála, 
mivel társai kevesebbet kurkászták, viszont gyakrabban piszkálták. 

A kirekesztés érzete növeli a betegségek kockázatát  

A majmok vérmintáinak részletes elemzésekor a szakemberek mintegy 
1600 különbséget mutattak ki az immunrendszer működésében szerepet 
játszó gének aktivitásában a társadalmi ranglétra tetején és az alján lévő 

állatok között. 

 

Forrás: AFP/Jewel Samad 

Az alacsony státuszú majmok immunrendszere túlságosan agresszívan 
működött, ez pedig olyan járulékos kárt okoz a szervezetben, ami növeli a 

különböző betegségek kockázatát. 

További vizsgálatok kimutatták, hogy az immunrendszer ilyen működése 
nem állandósult, hanem javítható és persze rontható is volt a társadalmi 

ranglétra megbolygatásával. 

Romlik a szegények egészsége, ha nő a gazdagok vagyona  

A rhesus majmok szigorú, ám az emberekénél jóval egyszerűbb 
hierarchiában élnek. A University College London munkatársaként 
dolgozó Graham Rook szerint azonban a mostani tanulmány azt mutatja, 
hogy ezek az eredmények az emberekre is érvényesek. A szakember olyan 

bizonyítékokat idézett, amelyek azt sugallják, hogy a társadalom alsó 
rétegeinek egészsége romlik, amikor a gazdagok vagyona tovább nő, még 
akkor is, ha ők maguk nem lesznek szegényebbek. 

 

Forrás: AFP/Mark Ralston 

Ez olyasvalami, amelyet a kormányok egyszerűen nem ér tenek meg." 

- Ők azt gondolják, hogy a mi társadalmunk alsó rétegeiben élőknek van 
autójuk, van televíziójuk, tehát összehasonlítva például az indiaiakkal, 
nagyon is jól élnek. Ám valójában nagyon nem így áll a helyzet, ők ugyanis 

úgy érzik, hogy a rakás legalján vannak" - tette hozzá Rook. 
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A pesszimizmus halált okozhat 

O RIGO 2016.11.18.  

Egy finn tanulmányból úgy tűnik, hogy a pesszimizmus jelentős 
rizikófaktora a koronáriás szívbetegség miatt bekövetkező 
halálozásnak. 

A finn Päijät-Häme központi kórház pszichiátriai osztályának kutatói azt 
tapasztalták, hogy a pesszimizmus növeli a koronáriás szívbetegségből 
bekövetkező halálozást, az optimizmusnak viszont nincs kimutatható 

hatása a kockázatra. 

A kutatásba 2267 középkorú finn férfit és nőt vontak be. Az eredményeket 
a szabad hozzáférésű BMC Public Healthfolyóiratban tették közzé. 

A pesszimizmus komoly rizikófaktor 

Az optimizmus és a pesszimizmus tudományos értelemben az emberek 
jövőjükhöz való hozzáállására fókuszál, azaz arra, hogy általában nagyobb 
arányban várják-e, hogy kedvező vagy kedvezőtlen dolgok történnek. 

„A pesszimizmus nagyobb szintjét már korábban kapcsolatba hozták olyan 

tényezőkkel, amelyek befolyásolják a szív egészségét, például a gyulladás" 
– mondta dr. Mikko Pänkäläinen, a tanulmány vezető szerzője. „A 
koronáriás szívbetegség okozta halálozás és az optimizmus meg a 
pesszimizmus mint személyiségjegyek közti kapcsolatra vonatkozó adatok 

viszonylag ritkák." 

 

Forrás: Origo 

Mérhető a pesszimizmus szintje 

„A pesszimizmus szintje viszonylag könnyen mérhető, és a pesszimizmus 

nagyon hasznos eszköz lehet a koronáriás szívbetegség kiváltotta mortalitás 
kockázatának meghatározásához éppúgy, mint más ismert rizikófaktorok, 
amilyen a diabétesz, a magas vérnyomás vagy a dohányzás" – tette hozzá 
Pänkäläinen. 

Ez az első olyan tanulmány, amely vizsgálja a koronáriás szívbetegség 
okozta halálozást és a kapcsolatát az optimizmussal és pesszimizmussal 
mint független változókkal. 

A kutatók azt tapasztalták, hogy a 121 férfi és nő, akik a tanulmány tizenegy 

éves követési ideje alatt meghalt koronáriás szívbetegség következtében, 
mind a skála „pesszimistább" végén helyezkedett el, mint azok, akik 
életben maradtak a követési időszak alatt. 

 

http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3764-8
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Ön és azonosság 

Czakó Gábor 2016. 11. 17. http://magyaridok.hu/ 

– Állj, ki vagy? 

– Hááát… 

E párbeszédet roppant időszerűvé tette a honi és nemzetközi politikai 

válság. A liberálkapitalizmus szabadnak hírlelt világának lakói sosem látott 
elnyomásban élnek, hiszen önmagukat igázzák le, midőn Isten 
képmásaként azon versengenek, hogy ember alatti, tehát alantas erőknek, 

dolgoknak és azok viszonyainak hasonmásai legyenek – kiszolgáltassák 
magukat mindenféle divatnak, cuccnak, kóbor ötletnek. Helyzetükről 
általában nem tudnak – vagy elhallgatják önmaguk előtt, hiszen annyi, de 
annyi érdekes zsákmányt és csodálatos sikert látnak maguk előtt.  

A kényszer fajtája tömérdek, hiszen minden szabadságunk mögött ezer 
parancs lapul. Közismert a szomszédkényszer: neki már van, nekem is kell, 
mert le fog nézni. A butaságkényszer: a tökfej is értelmiséginek képzeli 
magát, amióta J. P. Sartre elmagyarázta neki: „az értelmiségi baloldali és 

Kuba-párti”. És ennyi bőven elég! 

A külső meghatározottság lerombolja a bensőt, a valódit, az éntudatot, és 
az ember hamarosan személyből egyénné sorvad, akinek az a létcélja, hogy 
megfeleljen idegen sugallatoknak, még inkább parancsoknak. Ennek 

következtében pont olyan dolog lesz, mint az éppen menő vagy divatjamúlt 
cuccai, amelyek arcmásaként hányódik-vetődik, holott Isten képmásának 
született . „Menő” szavunk ideszökkenése sokat elárul a helyzetről. A szó 

kezdetben embert minősített, de amióta megjelentek a menő cuccok, azóta 
a „cucc” helyére írhatunk alfarhangtól zsugáig bármit. Ismertem Wartburg-, 
Lada-, sőt Trabant-identitású embert – hanem hová lett a tavalyi hó? 
Lakodalmi kalácsból kihullt mazsola mind, amelyet kósza legyek zabálnak. 

Nem ússzák meg a Rolls-Royce-identitásúak sem… 

A mai világban sokféle nézetet tekintenek egyenrangúnak, ezért az ilyen 

fölfogású ember zöldpárti lesz, az olyan kék, az amolyan vörös és így 
tovább. A legapróbb részletekig menő aprózódás következtében sok ember 
az sem tudja, hogy ő fiú-e vagy lány, s ez manapság kifejezetten haladónak 
számít. Bábeli nyelv- és életzavarba került a világ. 

Hajdan a delphoi jósda bejáratánál ezt olvasta az érkező: Gnóthi szteauton 
– Ismerd meg magad. Gazdaságkor története az önazonosság elrablásának 
története. Képzeld magad akárminek! 

A föntebb emlegetett ezer parancsot világszerte egy úr osztogatja, a pénz. 

Ennek az új istennek egyetlen biztos tulajdonsága a hűtlensége. Ha jogosan 
vagy csellel, erőszakkal Fehér úr zsebéből Fekete asszonyság 
bankszámlájára kerül, akkor ettől kezdve neki engedelmeskedik, mígnem 
megjelenik a színen Sehús-sehal Dömötör, és megkaparintja… 

Tehát gazdaságember csak látszólag ura a pénznek, valójában az 
kalandozik erre-arra, és parancsolgat mondernkori gazdájának. Egy, az 
ördögnél alantasabb, identitás nélküli jelenség vett e át a hatalmat az 

emberiség fölött, ezáltal minden úgynevezett nemzeti, szellemi, erkölcsi 
érték szemétre került. Magával a kilétét vesztett emberrel együtt.  

Mi történik, ha emberünk elhatározza, hogy pártot alapít? Összetrombitálja 
a… – kiket is? Meghirdet néhány szépen szóló elvet valaminő jól csengő 

hívószóval: demokrácia, nemzet, munka, szocialista, jövő, jó és még jobb, 
keresztény, liberális, magyar/amerikai/német és így tovább. Természetesen 
tudja, hogy ezek aligha férnek össze, ezért azt hazudja, hogy lehet, s máris 
keresztezi őket: nemzeti párzik liberálissal, magyar szocialistával és így 

tovább. Ha a választás beüt, már meg lehet élni a dologból. Meddig? Az 
igazán éles helyzetig. Akkor kiderül, hogy a csalinak választott jelzők 
hazugok, mert nem egyeznek a szervezet identitásával, vagyis a pénzzel. 
Ráadásul a vezérek meg a tagság valódi identitásával sem, azaz a pénzzel. 

Persze egy másik pénzzel. Mert a párt mint cég üzleti érdekei nem azonosak 
a „nemzet mint közös ihlet” vágyaival. Egyszer csak a pénz, a legfőbb 
világuralmi erő is úgy találhatja, hogy ez a párt, az a nép meg a politikusa 

http://magyaridok.hu/
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keresztbe tesz neki. Ilyenkor beindul a sajtó, a nyomában az ifjú 

korszakváltó tüntetők siserahada, érzik, hogy így nem mehet tovább. 
Beverik a kirakatokat, fölgyújtják az autókat, szóval föllendítik az ipart. 
Mert ahány pénz, annyi ihlet. 

Iskolapéldaszerűen igazolódott nálunk mindez az alkotmánymódosításról 

szóló szavazáskor, Amerikában pedig a Trump és Clintonné közti 
választáson. Az is, hogy micsoda különbség, ha valaki saját pénzén vesz 
magának választási győzelmet és vele népet, s ilyenkor mennyire 
nekibőszül az a pénz, amelyiknek nem sikerült ugyanezt megtenni az állami 

polgárokkal. 

Ez a hajdan keresztény európai kultúrkör jövője? 

A szerző író 

Rezisztens baktériumokat találtak a 

szennyezett városi levegőben 

PESTHY GÁBO R 2016.11.22. origo.hu 

Egy új kutatás szerint a szennyezett városi levegő még annál is nagyobb 
egészségügyi veszélyeket rejt, mint amit korábban feltételeztek róla. 
Svéd szakemberek olyan gyógyszerrezisztens baktériumok nyomát 
mutatták ki, amelyek kezelhetetlenek a megszokott antibiotikumokkal. 

A svéd Göteborgi Egyetem kutatói 864 DNS-mintát vizsgáltak meg, 
amelyet emberektől, állatoktól és a környezetből vettek világszerte. Olyan 
géneket kerestek, amelyek kapcsolatba hozhatók az antibiotikum-
rezisztens baktériumokkal. 

Még kevés a minta az általánosításhoz 

A rendkívül szennyezett levegőjéről hírhedt Pekingből származó mintákból 
különösen nagy koncentrációban mutattak ki az antibiotikum-
rezisztenciára jellemző géneket. 

 

Veszélyesebb a városi szmog, mint hittük  Forrás: MTI/Balázs Attila 

„Csupán kis számú légmintát elemeztünk, így az általánosításhoz több 
helyről származó légminták vizsgálatára van szükség – mondta Joakim 
Larsson, a kutatások vezetője. – Az elemzett mintákban azonban a 
különféle rezisztenciagének tág keverékét mutattuk ki.” 

A legújabb antibiotikumoknak is e llenállnak 

A kutatók nem tudták megállapítani, hogy a pekingi szmogból származó 
baktériumok élnek-e, vagy sem – ami jelentősen befolyásolja a 
fenyegetettség nagyságát, de Larsson azt mondta, hogy „észszerű 

feltételezni, hogyélő és elpusztult baktériumok keverékéről van szó”.  

Különösen aggasztó, hogy a tanulmányban kimutatták a carbapenemek 
elleni rezisztenciáért felelős géneket is. Ezek a vegyületek számítanak 
ugyanis jelenleg a „végső menedékeknek” az olyan baktériumok ellen, 

amelyek semmilyen más kezelésre nem reagálnak. 

Az eredmények a Microbiome folyóiratban jelentek meg.  
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Mindössze 15 mikrobafaj elegendő a 

szalmonella megakadályozásához 

MTI 2016.11.22. origo.hu 

Mindössze tizenöt különböző mikrobafaj jelenléte elegendő a bélben, 

hogy megakadályozza a szalmonellafertőzést - derült ki egy nemzetközi 
kutatócsoport eredményeiből. 

Az egerek és az emberek bélrendszerében többmilliárd mikroba él, amelyek 
segítik az emésztést és megakadályozzák a kórokozók elterjedését. Bärbel 

Stecher, a Müncheni Egyetem munkatársa vezetésével a szakértők az 
egerek bélrendszerében legelterjedtebb baktériumok közül tizenkettőt 
ültettek be sterilen tartott rágcsálókba.  

 

A jó bélbaktériumok segítenek a betegséek elleni védekezésben  Forrás: 

Flickr/Shoko Muraguchi 

Ezután tesztelték, vajon fogékonyak-e ezek az állatok a 
szalmonellafertőzésre. A teljesen bélflóra nélküli állatok ugyanis 
fokozottan ki vannak téve a fertőzésnek.A tucatnyi baktérium bizonyos 

védelmet nyújtott az egereknek,de korántsem volt annyira hatásos a 
betolakodók ellen, mint a természetes bélflóra. 

A kutatók, köztük David Berry, a Bécsi Egyetem mikrobiológiai és 

ökoszisztéma-kutató részlegének munkatársa, kiértékelték a tizenkét 
mikrobafaj örökítőanyagának szekvenciáit, és megvizsgálták, mire lenne 
még szükség a védelemhez. További három olyan baktériumfajt ültettek be 
az egerek bélrendszerébe, amelyek oxigénnel és oxigén nélkül is képesek 

élni (ezek a fakultatív anaerob baktériumok). Ezután azonnal kialakult a 
"normál" egerekével megegyező, szalmonella elleni védettség.  

 

A szalmonella vírusa Forrás: Wikimedia Commons 

A tizenöt baktérium kombinációja tehát az az "alapfelszereltség", amelyet 

más kórokozók ellen is bevethetnek, és ha szükséges, kibővíthetnek - vélik 
a kutatók, akiknek tanulmánya a Nature Microbiology című tudományos 
lapban jelent meg. 

Arcfelismerő szoftverrel harcolhatunk a 

túlhalászás ellen 

O RIGO 2016.11.22.  
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Segíthet megszámolni a kifogott halakat, és jelez, ha a mennyiség elérte 

a túlhalászás határát - egy ilyen technológia kifejlesztésén dolgoznak a 
Google Impact Challenge közönségdíjasai. 

Az ausztrál Google Impact Challenge közönségdíjasa (azaz a People's 
Choice nyertese), a FishFace 75 ezer ausztrál dollárt nyert azért, hogy 

tovább fejlessze a technológiáját. A vállalat arcfelismerő szoftverhez 
hasonló módszerrel akarja megszámolni a kifogott halakat, majd ellenőrizni 
a halászokat, hogy biztosan ne forduljon elő olyan mértékű túlhalászás, 
mint amilyen most sújtja a tengeri fajokat.  

 

A túlhalászat rengeteg fajt veszélyeztet Forrás: Flickr / Elvin 

A túlhalászás akkor lép fel, amikor olyan gyors tempóban fogjuk ki a 

halakat a vízből, hogy a természetnek nincs ideje visszapótolni - nem 
születik annyi kishal, amennyi fejlett példányt kihalászunk. 

Az ausztrál természetvédelmi gondnokság (TNC) kijelentette, hogy a 
FishFace nevével ellentétben nem a halak arcát fogja felismerni, hanem 

mintázata és alakja alapján a faját, és megszámolja, hányat fognak ki 
belőle.Túlhalászás esetén rögtön jelez, így a halászok is tudják, mikor kell 
megállni. 

A TNC szerint a halászterületek 64%-a túl van halászva, és 90%-uknak 

nincsen olyan hatékony menedzsmentje, amely képes kordában tartani a 
statisztikákat. Egyszerűen nem tudjuk, hogy melyik fajokat hol halásszák 
túl, ezért nem tudunk hatékonyan fellépni ellene. 

A FishFace nem fogja rábízni a mérlegelést és a döntést a halászokra - ha 

túlhalászást érzékel, azonnal értesíti a hatóságokat is. 

Elektronok száguldanak az űrben, a NASA 

sem érti 

INDEX 2016.11.16.  

A Föld mágneses mezején túli régióban a NASA tudósai közel 
fénysebességgel száguldozó elektronokat észleltek, és senki sem tudja, 
hogy miért vannak ott. A fizikusok most próbálják kitalálni, hogy milyen 

erők gyorsíthatják az elektronokat ilyen rendkívüli sebességre.  

 

Fotó: NASA 

mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2016/11/16/elektronok_szaguldanak_az_urben_a_nasa_sem_erti/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://www.sciencealert.com/particles-are-being-accelerated-to-near-light-speed-outside-earth-s-magnetic-field-and-nasa-can-t-explain-it
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Olyan helyen láttunk nagy energiájú elektronokat, ahol szerintünk nem 

kellene lenniük, és semmilyen modell nem passzol rájuk. Alapvető 
hiányosságot találtunk a tudásunkban 

- mondta David Sibeck, a Goddard Űrközpont munkatársa.  

A nagysebességű elektronokat a THEMIS űrmisszióban észlelték. Ebben a 

programban öt műholdat küldtek Fold körüli pályára, hogy megfigyeljék a 
védelmező mágneses mező működését. 

Elsősorban azt szerették volna megérteni, hogy mi váltja ki a geomágneses 
viharokat, amelyek megzavarhatják a földi kommunikációs rendszereket, 

de amikor belekezdtek a vizsgálatokba, csak  újabb kérdések merültek fel. 

A Napból folyamatosan áramlanak a Föld felé a nagy energiájú elektronok, 
de a mágneses pajzs megvéd minket a káros hatásuktól. Amikor az 
elektronok elérik a magnetoszféra legkülső peremét, a mágneses mező 

lelassítja őket, és a legtöbbjük elterelődik az űr felé. Néhány azonban 
egyenesen visszaverődik a Nap felé, és nagy energiájú, szupergyors 
elektronok köteléke jön létre. 

A fizikusok évtizedeken át úgy gondolták, hogy a peremen odavissza 
cikázva nyerik az energiájukat, ettől gyorsulnak fel a fénysebesség 
közelébe. Csakhogy a THEMIS megfigyelései alapján máshol szerzik az 
energiájukat, és a tudósok egyelőre nem tudják megmagyarázni, hogy ez 

miként történhet meg. Nagyon úgy néz ki, hogy ezek az elektronok el sem 
érik a peremet. 

Az egyik kutató, Lynn Wilson azt javasolta, hogy a gyorsulás okát ne a 
nagy űrbéli régiókban keressék, szerint valami nagyságrendekkel kisebb 

méretű dolog lesz a magyarázat. 

 

Egy lépéssel közelebb a kozmikus füttyszó 

forrásához 

O RIGO 2016.11.15. 14:2013 

Először sikerülhetett rádiókitöréshez társuló gammasugarakat 

megfigyelni, ami jelentős segítséget nyújthat abban, hogy a tudósok 
meghatározzák a titokzatos rádiójelek forrásait. 

A gyors rádiókitörés (Fast Radio Burst, FRB) néven ismert rendkívül nagy 
energiájú jelenségekről már 2007 óta tudnak a csillagászok. Ezek olyan 

rövid jelek, amelyek csupán néhány ezredmásodpercig tartanak, és távoli 
galaxisokból származhatnak. Eredetük a tudomány jelenlegi állása szerint 
ismeretlen. A 9 évvel ezelőtt érzékelt első FRB annak idején annyira erős 
és furcsa jelnek számított, hogy a kutatók egy ideig nem is gyanakodtak 

kozmikus eredetre, azt feltételezték, hogy csupán a kutatóeszközeik űznek 
furcsa játékot velük. Később kiderült, hogy nem ez a helyzet, és valóban a 
világűrből érkeznek a szignálok. 

Bár valószínűleg napi szinten mintegy 2000 rádiókitörés történhet, 2016 
februárjáig csupán néhány ilyen jellegű eseményt (egészen pontosan 17-et) 
sikerült megfigyelni, azokat is rádióhullám-kitörések formájában. Most 
azonban úgy tűnik először sikerült FRB-hez tartozó hatalmas 

gammakitöréseket is kiszúrni. 

Ha a felfedezést megerősítik, nagy lépést tesznek a kutatók afelé, hogy 
megismerjék a rejtélyes rádiójelek forrásait. 
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A Parkes Rádióteleszkóp Forrás: Wikimedia Commons 

Kozmikus füttyszó 

Az FRB-ket általában „kozmikus füttyszóként" is szokta emlegetni a 
szakma – állítja a Science Alert  tudományos portál cikke. Ezeket a 
„fütyüléseket" csak rádióteleszkópokkal hallani, megfigyelni viszont még 
nem sikerült őket semmivel, lévén nem észleltek rádiókitöréseket kísérő 

röntgensugarakat, vagy látható fényt. Csakis akkor detektálhatják őket, ha 
a rádiótávcsöveket a megfelelő helyre fordítjuk a megfelelő időpontban.  

 

Hangfájllá alakítva így hangzik egy FRB 

Kellett a szerencse is 

A tudósok évek óta küzdenek azért, hogy a rádiókitörések forrásait 
megismerjék, és az új eredményeknek köszönhetően egy lépéssel közelebb 
kerülhettek a megoldáshoz. A Pennsylvania Állami Egyetem munkatársa 

James DeLaunay és kollégái a NASA Swift űrteleszkópját használták fel a 
rejtély megoldásához. 

Persze kellett a szerencse is, hiszen a Swift űrtávcső 2013. november 4-én 
pontosan az égboltnak azt a pontját figyelte, amelyet az ausztrál Parkes 

obszervatórium is. Ezen a napon a rádióteleszkóp FRB-t  észlelt és miután 
DeLaunay visszanézte az adatokat, kiderült, hogy a Swift űrtávcső 
gammakitörést detektált ugyanabban az időpontban és ugyanazon a helyen, 
ahol az FRB-t  észlelte a Parkes obszervatórium. 

http://www.sciencealert.com/we-finally-have-a-clue-about-what-s-causing-explosive-mysterious-signals-from-space
https://youtu.be/vTmfamQLqYo
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Forrás: Jingchuan Yu, Beijing Planetarium  

A rádiókitöréshez (FRB 131104) tartozó gammakitörés nagyjából 2-6 
percig tarthatott (az FRB csupán a másodperc törtrészéig). Ugyancsak 
feltűnőnek számított a gammakitörés ereje, mely a kutatók szerint messze 
felülmúlta a szupernóva-kitörések által kibocsátott energiát. 

Az eddigi teóriák 

Az FRB és a hozzá tartozó gammakitörés megfigyelése egy újabb lépést 
jelent a rádiókitörések forrásainak meghatározása felé. A felfedezés előtt 
két uralkodó hipotézis létezett arról, hogyan keletkezhetnek gammasugarak 

rádiókitörések során. Az egyik, hogy a szignálokat magnetárok kitörései 
produkálják. A magnetár egy olyan neutroncsillag, amelynek rendkívül 
erős a mágneses tere, és ez a tér hozza létre az óriási mennyiségű 
elektromágneses sugárzást, mely részben röntgen-, részben gamma 

tartományba esik. 

A másik lehetőség, hogy az FRB-k akkor jönnek létre, ha neutroncsillagok 
ütköznek és ennek nyomán fekete lyukak jönnek létre. A most 

nyilvánosságra hozott adatok – figyelembe véve a gammasugarak által 
kibocsátott energiát és az esemény hosszabb időtartamát - az utóbbi 
elméletet támogatják - állítják a cikkben megszólaltatott szakemberek. 

Létezik egy harmadik opció is, amely különleges szupernóvákat feltételez 

az FRB-k mögött, illetve szupermasszív fekete lyukak működése sem 
zárható ki lehetséges forrásként. 

 

Forrás: NASA/JPL-Caltech 

Sajnos a válasz megtalálását hátráltatja, hogy nem állnak rendelkezésre 
megfelelő modellek, ráadásul a most ismertetett felfedezést is meg kell 

erősíteni. A szakértők ennek ellenére izgatottak és azt sem tartják kizártnak, 
hogy különféle típusú rádiókitöréseket találnak a jövőben (más 
hullámhosszú elektromágneses sugárzásokat is vizsgálni fognak). 

Az eredményeket az Astrophysical Journal Letters című szakfolyóiratban 

közölték. 

Űrkakikihívást hirdetett a NASA 

MTI 2016.11.24. ORIGO.HU 

https://arxiv.org/abs/1611.03139
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Űrkakikihívást hirdetett a NASA: az amerikai űrkutatási hivatal 

Space Poop Challenge elnevezésű pályázatán arra várnak ötleteket, 
hogyan lehet megoldani egy űrhajós ruhába öltözött asztronautánál 
higiénikus módon a vizelet- és székletürítést akár több napon át. 

A feltalálók december közepéig nyújthatják be javaslataikat. A NASA 

olyan ötleteket vár, amelyek három éven belül megvalósíthatók. A három 
legjobb ötletet egyenként 30 ezer dollárral (8,8 millió forinttal) 
jutalmazzák.  

 

Buzz Aldrin az Apollo 11 űrhajósa a Holdon. Neki még nem voltak 
problémái a hosszabb utazás közbeni székletürítéssel Forrás: Nasa 

Hosszabb utazás, nagyobb szükségletek 

Az internetes felhívás hátterében az áll, hogy a NASA egyre hosszabb ideig 
tartó utazásokra készül. Ezért van szükségük egy olyan, a testen viselhető 
szerkezetre, amelynek segítségével az asztronauták akár hat napig is 
kibírják anélkül, hogy fel kelljen keresniük egy mellékhelyiséget. 

"A jelenlegi gyakorlatban pelenkákat alkalmaznak, ez azonban csak rövid 
időre jelent megoldást, egy napnál tovább már nem higiénikus és nem ad 
megfelelő védelmet" - olvasható a felhívásban projekt internetes oldalán. 

A problémát az jelenti, hogy az űrhajósok utazásaik során zárt 

védőöltözetet viselnek, amely kevés mozgásteret biztosít. "Még az orrukat 
sem tudják megvakarni, ezért a szerkezetnek a lehető legnagyobb 
mértékben automatikusan kell működnie" - hangsúlyozza az amerikai 
űrügynökség. 

Hat napon át a testhez tapadhat az ürülék 

Bár ma már a Nemzetközi Űrállomásig (ISS) csak mintegy 6 óra az út,az 
elmúlt héten például egy új rakétatípus tesztelése miatt az ISS-re tartó 
három asztronautának két napba tellett az utazás. 

Az alapvető problémát az jelenti, hogy a széklet és a vizelet a kiválasztás 
után a súlytalanság hatására megtapad a felületeken. "Senki sem akarja, 
hogy ezek az anyagcseretermékek hat napon át a testéhez tapadjanak" - 
fogalmaz a NASA. 

A patkányok is csiklandósak, ha jó a kedvük 

O RIGO 2016.11.11.  

A patkányokat tanulmányozó kutatók olyan neuronokat fedeztek fel 

az agyban, amelyek a csiklandóssággal és a nevetéssel kapcsolatosak. 
Egy társkísérletben képesek voltak kacagást kiváltani az állatokból, 
amikor stimulálták ezeket az idegsejteket. 

A patkányok – az emberekhez hasonlóan – csak akkor „élvezték" a 

csiklandozást, amikor jó hangulatban voltak, írják a berlini Humboldt-
Universität kutatói a Science magazin legújabb számában.  

Ultrahangos kacagás 

Egy korábbi kísérletre alapozva, amelyben felfedezték, hogy a 
megcsiklandozott patkányok ember által nem hallható, ultrahangos 
kacagást adnak ki, Shimpei Ishiyama és Michael Brecht elhatározta, hogy 
monitorozza a neuronaktivitást a patkányok agyának szomatoszenzoros 

http://www.origo.hu/tudomany/www.herox.com/SpacePoop
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kérgében. Ez a terület különösen érzékeny a tapintásra, és a kutatók az itteni 

idegi aktivitás megfigyelésével kívántak több információt nyerni a 
csiklandozásnál lejátszódó reakciókba. 

 

Forrás: The University of Queensland 

A korábbi állításokkal egyezően, miszerint a csiklandozás jutalmazó, a 
patkányok gyorsan közeledtek a csiklandozó kézhez, és a csiklandozás 
kiváltotta önkéntelen ugrásokkal („örömugrások") reagáltak, amelyeket 

ultrahangos kacarászás kísért a csiklandozáskor. A szomatoszenzoros kéreg 
neuronjai is aktivitást mutattak. 

Rossz hangulatban nem élvezik a csiklandozást 

A szomatoszenzoros kéreg neuronjainak ingerlése csiklandozás nélkül is 

kacagást váltott ki. 

Amikor azonban a patkányok idegesek voltak (például magasra emelték 

őket egy emelvényen), a csiklandozás kiváltotta kacarászás és az idegi 
kisülések is jelentősen visszaszorultak. 

 

patkány Forrás: Flickr / Alice Rosen 

A szerzők megjegyzik, hogy eredményeik alátámasztják Darwin gondolatát, 

miszerint „az elmének kellemes állapotban kell lennie, hogy a 
csiklandozásos kacagás bekövetkezzen". 

Óriásvarangyból készítenek kolbászt 

MTI 2016.11.16. origo.hu 

Ó riásvarangyokból készített kolbásszal próbálják megtanítani az 
Ausztráliában őshonos állatoknak, hogy ne egyék meg a mérgező 
kétéltűeket, amelyek jó ideje súlyos fenyegetést jelentenek a kontinens 

állatvilágára. 

Az óriásvarangyokat (Rhinella marina) 1935-ben telepítették be 
Ausztráliába a cukornád kártevőinek féken tartása érdekében. A kétéltűek 
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nem végeztek a bogarakkal, ellenben megállíthatatlanul szaporodni kezdtek, 

és azóta is pusztító hatással vannak Ausztrália állatvilágára. 

Egyes szakértők szerint ma már legkevesebb 200 millió példány él a 
kontinensen.Az óriásvarangyok mérge megölheti az őket elejtő nagy testű 
hüllőket vagy kisebb emlősöket. 

Nyugat-Ausztrália állam nemzeti parkokért és vadállományért felelős 
hivatala most azt tervezi, hogy a helyiek által begyűjtött, kevésbé mérgező 
óriásvarangyok ledarált húsából készít kolbászt, amelyet megkóstoltat a 
helyi állatokkal, hogy azok egy életre elrettenjenek a gyilkos fogás szagától 

és ízétől. 

Corrin Everitt, a hivatal óriásvarangy-programjának koordinátora szerint a 
tesztek azt mutatták, hogy miután a varánuszok és erszényesnyestek 
megették a – hányingerkeltés érdekében sóval is átitatott – kolbászokat, 

megbetegedtek. 

 

Hát nem ennivaló? Forrás: Wikimedia Commons 

Ennek az élménynek a hatására a ragadozók elkerülik a varangyokat, 

amikor legközelebb összetalálkoznak velük”– mondta a szakember, 
hozzátéve, hogy a nyugat -ausztráliai Kununurra lakói például nagyban 
hozzájárulnak a projekt sikeréhez azáltal, hogy begyűjtik a környékükön 
élő óriásvarangyokat. 

A szakember szerint a módszer hatékonyságát jelzi, hogy a korábbi tesztek 
során a kolbásszal megetetett erszényesnyestek 50-70 százaléka megtanulta, 
hogy érdemes elkerülnie a varangyokat. 

Az elrettentést szolgáló kolbász kézzel készül, és a hivatal azt tervezi, hogy 

egy egész gyárat kibérel, amint beindul a tömegtermelés.  

Az állam azért döntött a kolbászos módszer mellett , mert a varangyok 
csapdába ejtése sikertelen volt, és a faj kiirtására irányuló egyéb 
erőfeszítések – őshonos kártevő betelepítése, terméketlen hímek szabadon 

engedése – is sorra kudarcba fulladtak. 

Európában miért sárgák az őszi levelek, és 

Amerikában miért vörösek? 

 

LICA 2016.11.16. index.hu 

Szemet gyönyörködtető színekben pompáznak az erdők ősszel, a sárga és a 
vörös mindenféle árnyalataival találkozhatunk. Európában mégis a sárga az 

ősz színe, a legtöbb falevél besárgul ilyenkor. Amerikában és Kelet-
Ázsiában azonban a vörös a domináns, az ottani fák levelei pirosas 
árnyalatra váltanak. Mi lehet a különbség oka? 

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/08/090813142150.htm
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A kérdést nagyon sokáig kutatták a tudósok, végül arra jutottak, hogy 35 

millió évet kell visszalépni a magyarázathoz. Mielőtt ezt megtennénk, 
nézzük, mi okozza egyáltalán az őszi változást a fák leveleiben. 

A zöld színt a klorofill adja, ez az az anyag, ami a napfényt elnyelve képes 
energiát termelni. A levelekben ezen kívül vannak még más anyagok is, 

például a sárga színt okozó xantofill és a vörös színért felelős karotin. A 
színanyagok folyamatosan keletkeznek és bomlanak le. Nyáron a szikrázó 
napsütésben a zöld szín a domináns, a klorofill elnyomja a többi anyagot, 
ezért zöldek a levelek. Ősszel azonban egyre kevesebb lesz a fény, nem is 

keletkezik olyan tempóban új színezőanyag a növényben. 

 

A budapesti Kossuth téren álló pad lehullott sárga levelekkel Fotó: 
Oláh Tibor 

Leggyorsabban a klorofill bomlik le – vagyis a sárgulást az okozza, hogy 

elfogy a zöld, és a levélben a xantofill lesz a domináns. A vörös színű 
leveleknél más folyamat megy végbe, itt a klorofill eltűnésével egy időben 
egy új anyag, antocián képződik. Az antocián pigmentek védelmet 

nyújtanak a napsugárzás káros hatásai ellen is. Széleslevelű örökzöldeknél 
például a téli időszakban piros árnyalat úvá válnak a levelek. Az 

örökzöldeknél érthető a növény erőfeszítése, hogy ősszel ilyen anyagot 

termeljen, de miért termel ilyet egy lombhullató növény, amely úgyis 
elveszíti leveleit. 

Erre sokféle magyarázat született  már, de a kutatók még 
egyiket sem fogadták el egyöntetűen ezek közül. Az egyik magyarázat 

szerint a hidegtől próbálják így megvédeni magukat a fák. Mások szerint a 
rovarok ellen védekeznek a növények. Akárhogy is, arra sokáig senki nem 
tudott felelni, hogy miért játszódik le a folyamat az amerikai kontinensen, 
és Európában miért nem. 

Végül Simcha Lev-Yadun izraeli és Jarmo Holopainen finn kutatók jöttek 
rá a megoldásra néhány évvel ezelőtt. Elméletük szerint 35 millió évvel 
ezelőtt a bolygó nagy részét örökzöld erdők borították, amelyek nagyrészt 
trópusi fajokból álltak. Ebben az időszakban jégkorszakok és szárazabb 

időszakok váltották egymást, így vált lombhullatóvá számos fafaj. Ezen fák 
közül sok lépett arra az evolúciós útra, hogy vörös leveleket hoztak létre a 
rovarok elriasztására. A rovarok ugyanis ősszel kiszívják a levelekből az 

aminosavakat és leteszik petéiket. Ez káros a fáknak. Azt is tudjuk, hogy a 
levéltetvek inkább a sárga levelű fákhoz vonzódnak, a vöröseket nem 
kedvelik annyira. 

http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2014/09/fall_leaves_united_states_vs_europe_explanation_for_different_autumn_colors.html
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Ősz Greenfieldben, New Hampshire Fotó: John Greim 

A két tudós azt is meg tudta magyarázni, hogy Európában miért nem 

lesznek vörösek a levelek, még akkor sem, ha a vörös szín megvédené a 
rovaroktól. Észak-Amerikában és Kelet-Ázsiában a hegyvonulatok észak–
déli irányúak, vagyis az élővilág képes az időjárás függvényében északra 
vagy délre vándorolni. Így a rovarok is követhették a fák  természetes 

élőhelyeit, állandósult a harc. 

Európában azonban kelet–nyugati irányú az Alpok és a hozzá kapcsolódó 
hegyláncok, így nem jöttek létre védett területek. Amelyik faj nem bírta a 
hideget, kihalt. Vele együtt haltak ki a rovarok is, amelyek ráakaszkodtak 

az adott fajra. A túlélők, azok a fafajok, amelyek kibírták a hideget, nem 
voltak nedvszívóik, tehát nem kellett vörösre festeni leveleiket. Mivel a 
vörös levelet nagyobb erőfeszítés létrehozni, inkább maradtak a sárgánál.  

Létezik egy cserje Skandináviában, ami megerősíti és bizonyítja is a fenti 

elméletet. A skandináviai törpecserje jégtakaró alatt  vészelte át a 
jégkorszakot, de vele együtt a rovarok is túlélték a hideget. Ez a cserje még 

most is vörösre festi leveleit, a rovarok és a növény közötti háború tovább 

folytatódik. 

(Borítókép: Visions of America/UIG via Getty Images) 

Nyom nélkül feloldódott egy férfi a 

Yellowstone savas forrásában 

O RIGO 2016.11.18.  

Még júniusban történt, hogy egy férfi e ltűnt a Yellowstone Nemzeti 
Parkban. Az eddig is egyértelmű volt, hogy meghalt, de a hatóságok 

csak most hozták nyilvánosságra a tragédia brutális részleteit. 

A 23 éves férfiről eddig annyit lehetett tudni, hogy júniusban beleesett a 
Norris Geyser-medence egyik forrásába, de a teste nyomtalanul eltűnt. A 
szerencsétlen ember valószínűleg megpróbált megmártózni az egyik forró 

vizű, savas forrásban, megcsúszott, és a savas víz teljesen feloldotta a testét. 

Darwin-díjas eset 

A férfi elhagyta a park biztonságos útját, és a vele lévő nővére szerint 

megközelítette az egyik hőforrást, hogy a kezével ellenőrizze a víz 
hőmérsékletét. Ahogy lehajolt, megcsúszott, és beleesett a medencébe, 
amely balszerencséjére nemcsak a park egyik legforróbb, de legsavasabb 
vizét tartalmazza. 

Rögtön riasztották a park mentőszolgálatát, de a mentők nem tudták 
kiemelni a maradványait, mert zivatar tört ki heves villámlással. Másnap 
már nem találtak semmit:az áldozat teste és személyes holmijai is teljesen 
feloldódtak. 

A figyelmeztetések és a tiltások ellenére legalább 22 ember halt meg a 
források okozta sérülések miatt a Yellowstone Nemzeti Park területén 1890 
óta. 
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Forrás: Wikimedia Commons 

Miért olyan veszélyesek a park vizei? 

A park egy geológiailag aktív szupervulkán tetején fekszik. A felszín alatt 
fortyogó magma egy sor gejzírt és hőforrást melegít fel. 

Ezek elég forrók ahhoz, hogy rendszeresen megégessék és leforrázzák a 

kijelölt ösvényekről letérő látogatókat. Ráadásul a park összes gejzírjei 
közül a legforróbbak a Norris Geyser-medencében találhatók, amely három 
nagyobb törésvonal metszéspontjában fekszik. 

A víz hőmérséklete a felszín alatt elérheti a 121 Celsius-fokot, de nem ez 

az egyetlen veszély.A park többi részének lúgos kémhatású vizeivel 
ellentétben a Norris Geyser-medence vize rendkívül savas a hidrotermális 
kürtőkön át felszínre jutó vegyi anyagok miatt. 

Baktériumok élnek bennük 

Az Echinus-gejzír pH-ja például 3,5 körül mozog (a tiszta víz pH-ja 7). 

Ennek ellenére egy sor extremofil (szélsőséges körülményeket elviselő) 
baktériumnak ad otthont, amelyek kibírják a toxikus vizet. Ezek adják a víz 
egyedülálló, tejszerű színezetét. 

Az emberek számára azonban halálosak ezek a vizek. Nemcsak azért, mert 

a víz súlyos, potenciálisan végzetes égési sérüléseket okoz, hanem gyorsan 
elkezdi lebontani az emberi izmokat, sőt a csontot is, mint a leírt eset is 
bizonyítja. 

Így bármilyen vonzónak is tűnhet valakinek, hogy beledugja a lábujját egy 

ilyen forrásba, az életével játszik, aki nem tartja be a park szabályait.  

Egy nagy kihalást túlélhettek a 

dinoszauruszok 

MTI, O RIGO 2016.11.11.  

A dinoszauruszok eddigi legkiterjedtebb törzsfáját állították össze brit 
és amerikai paleontológusok, akik kutatásaik alapján arra a 

következtetésre jutottak, hogy ezek az őslények 250 millió évvel ezelőtt, 
a feltételezettnél 20 millió évvel korábban kezdték el benépesíteni 
bolygónkat. 

A Biology Letters című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók 

leírják, hogy miként állították össze az őslények törzsfáját, amelyen közel 
ezer faj kapott helyet. Kutatásaik arra is következtetni engednek, hogy a 
dinoszauruszok korábban valamiképpen túlélhettek egy tömeges kihalási 
eseményt. 

240 millió éves az eddig megtalált legrégebbi fosszília 

A paleontológusok modellje szerint az első dinoszauruszok körülbelül 250 
millió évvel ezelőtt jelentek meg. 
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Az első madarak 165-172 millió évvel ezelőtt váltak le a dinoszauruszok 

törzsfájáról, a madarak összes ismert csoportja pedig a 108 millió és 69 
millió évvel ezelőtti periódusban, a késő kréta időszakban fejlődött ki.  

 

A dinoszauruszok párzási rítusa egy művészi illusztráción Forrás: 
University of Colorado Denver 

A tetszetős modell "apró" szépséghibája, hogy a dinoszauruszok 

megjelenését 10 millió évvel korábbra teszi, mint a legrégebbi ismert 
fosszíliák. A legidősebb dinoszaurusz a 2013-ban azonosított Nyasasaurus 
parringtoni, amelynek maradványai még 1956-ban kerültek elő a 
Nyasa(Malawi)-tó környékén. 

 

Dinoszaurusz fosszília. Az új törzsfamodell szerinti 20 millió évvel korábbi 
eredetet még fosszíliákkal kell megerősíteniForrás: Scientific Reports 

A fosszíliák "mindössze" 240 millió évesek, ami azt jelenti, hogy a 
paleontológusoknak vakon meg kell bízniuk a matematikai modellezésben, 
legalábbis addig, amíg még korábbi fosszíliák nem kerülnek napvilágra. A 
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kutatócsoport szerint azonban a dinoszauruszok megjelenését további 10 

millió évvel korábbra is ki lehet tolni. 

Az új model szerint túlélhették a perm-triász kihalást 

Amennyiben a brit  és amerikai paleontológusok számításai helytállóak, 
kiderül, hogy a dinoszauruszoknak sikerült túlélniük a perm-triászi kihalási 

eseményt. 

A perm-triász,(rövidítve P-Tr) esemény volt a földtörténet eddigi 
legnagyobb, tömeges kihalása. A mintegy 251 millió éve tetőző kihalási 
esemény a földtörténeti óidő, a paleozoikum (545 millió évtől 250 millió 

évig) valamint a földtörténeti középkor, a mezozoikum (250 millió évtől 65 
millió évig)) határán játszódott le. 

 

A perm időszak végén zajlott le a földtörténet legnagyobb fajkihalása

 Forrás: The Permian Pewriod 

Ekkor a tengeri fajok 96%-a, a szárazföldi gerinces fajoknak pedig mintegy 

70 %-a, tűnt el az élet színpadáról. Az élővilágot legjobban megtizedelő 
kihalási hullámnak a kőzettani és az ősmaradvány anyag vizsgálata alapján 
két szakasza volt, mintegy ötmillió év különbséggel. 

A legnagyobb arányú fajpusztulás, a második kihalási hullám idején 

viszonylag rövid idő alatt játszódott le. 

A globális eseménynek bizonyult tömeges kihalás maximuma a dél-kínai 
meishani szelvény radiometrikus vizsgálata alapján 251,4 millió éve (0,8 
millió év lehetséges eltéréssel) volt. Számos kutató a perm időszak végi 

akt ív vulkáni tevékenységgel, különösen a kihalási hullám idejére eső 
szibériai plató, vagy trapp-vulkanizmussal hozza összefüggésbe a tömeges 
fajpusztulást. 

 

Dimetrodon őshüllők a perm időszak végéről Forrás: Getty 

Images/Stocktrek Images/Mark Stevenson/Stocktrek Images 

Egy bizonyos, a perm legvégén általánossá lett az óceáni anoxia, azaz 
jelentősen lecsökkent a vízben oldott oxigén mennyisége, ami súlyos 
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következménnyel járt a tengeri szervezetekre, és közvetett módon a 

szárazföldi ökoszisztéma összeomlására is. Amennyiben helyes a most 
közzétett számítás, úgy az első dinoszauruszok a perm legvégén jelentek 
meg, és túlélték a földtörténet legsúlyosabb globális kataklizmáját.  

A vándormadár-ürüléknek is jut szerep a 

sarkkörnél 

INDEX 2016.11.16.  

A vándormadarak ürüléke szerepet játszhat az Északi-sarkvidék 

hűtésében a melegebb hónapokban - derítették ki kanadai, amerikai és 
svéd kutatók. 

A nyári hónapokban több millió madár vándorol az Északi-sarkvidék 
területeire, guanóval borítva be a térséget. Eddig azonban még soha nem 

hozták kapcsolatba a szakemberek az ürüléket a hőmérsékleti változásokkal, 
írja az MTI. 

Két éve Kanada északi-sarkvidéki körzeteibe utazva a kutatók 

levegőmintákat gyűjtöttek. Ezek elemzésekor azt találták, hogy az év 
bizonyos időszakaiban - amikor fagypont fölötti a hőmérséklet - jelentősen 
megnő a légkör ammóniaszintje. Kezdetben arra gyanakodtak, hogy ez a 
tengerből ered, de vizsgálatokkal kiderítették, hogy nem erről van szó. 

Kézenfekvő okozóként a madarakra, a hatalmas számú vándormadárra 
gondoltak - írták a Nature Communications tudományos folyóiratban 
bemutatott tanulmányukban. 

Számításokat végezve adataikat számítógépes modellekbe táplálták, 

amelyek az Északi-sarkvidék környezetét szimulálták a több ezer tonna 
ammónia-kibocsátással illetve anélkül. Felfigyeltek arra, hogy amikor a 
baktériumok lebontják a guanót, ammónia szabadul fel, ami magyarázatot 
ad a légköri méréseikben megfigyelt ammóniaszint-emelkedésre. 

Arra is felfigyeltek, hogy amikor az ammónia az óceán vízpermetéből 

származó kénsavval és vízmolekulákkal keveredik, a légkörbe felszálló 
részecskék hozzájárulnak a felhők kialakulásához. Ezek az alacsonyan 
fekvő felhők, visszaverik a nap hőjét a világűrbe, ezért a térség levegője 
hűvösebb lesz. 

A szakemberek nem érvelnek azzal, hogy még több vándormadarat kellene 
csalogatni a térségbe, lelassítandó az Északi-sarkvidék jegének olvadását. 
Úgy vélik, tanulmányuk rávilágított arra, hogy milyen összetett a globális 
ökoszisztéma, és milyen sok tényező járul hozzá állapotához - olvasható a 

Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon. 

Sötét nap virradt a homeopátiára 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.11.18. index.hu 

A homeopátiás szerek csomagolásán mostantól csak tudományosan 
bizonyítható állítások szerepelhetnek. Vagy az a felirat, hogy ezek a 
készítmények hatástalanok. 

(Szín: egy lepusztult arizonai rendőrállomás, ahol Alonso Mosley FBI-

ügynök (Yaphet Kotto) és Jack Walsh (Robert de Niro) egymással 
szembefordulva vitatkoznak azon, hogy Walsh ellopta Mosley FBI-jelvényét) 

YAPHET KO TTO : Ha nem tudná, tíz év jár azért, hogy nyomozónak adta 
ki magát! 

RO BERT DE NIRO : Nem mondja, ezért tíz évet adnak? 

YAPHET KO TTO : Igen, tíz évet. 

RO BERT DE NIRO : T íz évet... hogyhogy még nem bukott le? 

(Jelenet az Éjszakai rohanás című filmből) 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fport.hu%2Fadatlap%2Ffilm%2Ftv%2Fejszakai-rohanas-midnight-run%2Fmovie-26150
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A homeopátiát már több mint száz éve feltalálták, de aki hírből ismeri az 

ok-okozati összefüggésekre épülő tudományos módszertant, az ugyanarra 
a következtetésre juthat, mint Robert De Niro a fenti jelenetben: hogyhogy 
még nem bukott le? Annyi áltudomány tűnt el a mesmerizmustól a 
frenológiáig, miért éppen ez úszta meg? 

A hurok mindenesetre szorulni kezdett. Az amerikai Szövetségi 
Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission, FTC) ezentúl arra 
fogja kötelezni a homeopátiás készítmények gyártóit, hogy csak 
tudományosan megalapozott állításokat közöljenek a gyógyszereik 

csomagolásán. Ha ezt szó szerint vennék, a jövő homeopátiás szereinek 
címkéi nagyjából úgy néznének ki, mint a világ egyik leghíresebb 
festménye, a Fehér alapon fehér négyzet. 

A homeopátia ugyanis áltudomány. A lényege, hogy olyan növényi vagy 

állati kivonatokat alkalmaznak, amik hasonló tüneteket okoznak, mint 
amivel a betegség jár, csak azt felismerhetetlenre hígítják. A vöröshagyma 
például csípi a szemet és orrfolyást okoz. Logikus következtetés tehát*, 

hogy a felismerhetetlenségig hígított vöröshagyma-oldat gyógyítja a 
megfázást**. 

 

Fotó: Getty Images Hungary 

Amikor a készítmények hatékonyságát tudományos módszerekkel 

vizsgálták, a kutatók csak annyit tudtak megállapítani, hogy a szerek nem 
tartalmazzák a felhígított anyagot – legalábbis nem kimutatható 
mennyiségben. 

Több tanulmány, könyv és nyomozás vizsgálta a homeopátia 

működőképességét, de egyik sem járt sikerrel. A hatékonyság vizsgálatára 
annyi pénzt költöttek, teljesen eredménytelenül, hogy egyes kutatók azzal 
érveltek, hogy hagyjanak föl vele, és költsék valami bizonyíthatóan 
hasznosra az erre költhető pénzt. 

A legrészletesebb vizsgálatot az ausztrál kormány végezte.  A 
tanulmányukból kiderül, hogy a homeopátiás szerek hatástalanok, és aki 
ilyeneket fogyaszt, csak a pénzét vesztegeti. 

Meg az egészségét, ha a gyógyszerek nem hatásosak. 

Meg az életüket, ha súlyos betegséget próbál gyógyítani vele, teljesen 
eredménytelenül. 

Az ausztrál kutatás a homeopátia hatékonyságát bizonyító tanulmányokat 

is ízekre szedte. Rámutattak, hogy ezek rosszul megtervezett, kevés 
résztvevővel végzett kutatások voltak, amik figyelmen kívül hagytak más, 
az eredményeket befolyásoló tényezőket, és nem végezték őket kellő 
elfogulatlansággal. Maguk a készítmények pedig semmivel sem jobbak a 

placebóknál, a hatóanyag nélküli gyógyszereknél. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2Fpublic_statements%2F996984%2Fp114505_otc_homeopathic_drug_enforcement_policy_statement.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2Fpublic_statements%2F996984%2Fp114505_otc_homeopathic_drug_enforcement_policy_statement.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWhite_on_White
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2013%2F02%2F06%2Fhomeopatia_a_nagy_atveres%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nhmrc.gov.au%2Fguidelines-publications%2Fcam02
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nhmrc.gov.au%2Fguidelines-publications%2Fcam02
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Fotó: Bsip / Getty Images Hungary 

De ahogy a placebóknak is van kimutatható hatása – még akkor is, ha a 
páciensek tudnak róla, hogy hatóanyag nélküli készítményt kapnak! –, úgy 
a homeopátiának is megvan a maga társadalmi elfogadottsága és a biztos 
vevőköre. Ez valószínűleg a jövőben sem fog változni, mert az FTC 

határozata nem a készítményeket tünteti el a polcokról: csupán arra kötelezi 
a gyártókat, hogy bizonyítható adatokat tüntessenek fel a reklámokban, a 
szerek csomagolásán és a betegtájékoztatókban.  

A vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszerek, amiknek a hatékonyságát 

nem támasztják alá kompetens és megbízható tudományos bizonyítékok, 
nem lennének megtévesztők, ha a reklámjukban vagy a csomagolásukon 
hatékonyan kommunikálnák, hogy 1) nincs rá tudományos bizonyíték, 
hogy a termék hatékony 2) a termékleírások kizárólag az 1700-as évekből 

származó elméleti alapokra épülnek, amiket a modern orvostudomány nem 
fogad el. 

– olvasható az FTC indoklásában. 

Szóval mostantól a vásárlókra bízzák a döntést. A funkcionális 

analfabetizmus, az emberi hiszékenység és a homeopátia társadalmi 
beágyazottsága miatt a készítmények nyilván nem fognak egyik napról a 
másikra eltűnni, de a mostani döntés is nagy előrelépésnek mondható. 

* Nem. 

** Nem. 

Ezt nem fogja elhinni: homeopátiás MATRAC 

HANULA ZSOLT  AUGUSZTUS 3.  index.hu 

Igen, matrac, amit az ember beletesz az ágykeretbe, és aztán azon alszik. 
És homeopátiás. Itt lehet kapni, mérettől függően 50-150 ezer forint 

közötti áron. Tessék, így néz ki:

 

Oké, hogy a fenébe lehet egy matrac homeopátiás? 

https://www.theguardian.com/science/2010/dec/22/placebo-effect-patients-sham-drug
https://www.theguardian.com/science/2010/dec/22/placebo-effect-patients-sham-drug
http://dex.hu/x.php?id=index_mindekozben_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.matracguru.hu%2Fmemory_akcio%2Fceriflex_energy_memory_vakuum_matrac
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A homeopátia alapelve ugye az, hogy a hatóanyagot a végtelenségig kell 

hígítani vízben, messze túl azon is, hogy akár egyetlen molekula maradjon 
belőle a végső szerben. Nincs is szükség rá, mert a víz emlékszik a 
hatóanyag információjára, legalábbis ez a mese mögötte. Na de hogyan 
csinálják ezt matraccal? Lecsippentenek egy-egy darabot a habszivacsból 

meg a huzatból, és azt vetik alá a hígítós procedúrának? 

Úristen, rájöttem: a homeopátiás matrac valójában a vízágy! 

Nem, sajnos a valóságban nem ezt a gondolatmenetet követi a 
Matracguru.hu webáruház (de ha valaki szeretné ilyesmivel reklámozni a 

vízágy-bizniszét, ám tegye, lemondok az ötlet jogdíjáról), egyszerűen csak 
azt mondja, hogy a matrac huzata "antiallergén homeopátiás tulajdonságú", 
akármit is jelentsen ez. 

De itt  még nincs vége, sőt, a legjobb rész most következik. A termékleírás 

végén ugyanis szerepel egy "Mi is az a homeopátia?" rész, ami azzal indít, 
hogy  

A homeopátia egy abszurd áltudomány, mely a mai napig elfogadott az 

alternatív orvoslásban, annak ellenére, hogy semmilyen tudományos 
bizonyíték nincs a hatásosságára. 

És aztán részletesen és alaposan elmagyarázza, miért ostobaság az egész, 
miért nem működhet, és miért nem több a gyakorlatban a placebónál. Ami 

100%-ig korrekt, és a magam részéről felállva tapsolok az embernek, aki a 
saját bizniszét is hajlandó volt rontani azzal, hogy a homeopátiás cucc alá 
odaírta, hogy a homeopátia egyébként humbug. (Ha egy hős webmester 
volt, aki a főnöke háta mögött csinálta az egészet lelkiismereti okokból, 

akkor bocs, hogy lebuktattalak.) 

Viszont ha kicsit továbbgondoljuk a dolgot: nem kéne ezt a figyelmeztetést 
kötelezően feltüntetni a homeopátiás szerek csomagolásán/reklámjain? Ez 
is csak egy tudományosan teljesen megalapozott, és jóindulatú 

figyelmeztetés a fogyasztók védelme érdekében, gyakorlatilag semmi 

különbség nincs a kötelező "kérdezze meg kezelőorvosát-gyógyszerészét", 

meg a "dohányzás halált okozhat" szövegekhez képest.  

Hány ember élt valaha a földön? 

LICA 2016.11.17. index.hu 

Hány ember élt  eddig összesen a Földön? Ezt a kérdést kapja meg 

leggyakrabban a Population Reference Bureau; ez egy nonprofit szervezet, 
1929 óta válaszol népesedéssel, egészségüggyel és környezettel 
kapcsolatos kérdéseket. Maga a kérdés az 1970-es évek óta izgatja az 

emberek fantáziáját, ekkor állította azt egy író, hogy a valaha született 
emberek 75 százaléka abban a pillanatban él.  Ezt a kijelentést sokan el is 
hitték, sőt, sok helyen hivatkoztak is rá. Pedig igencsak messze állt  az 
igazságtól – ahhoz hogy igaz legyen, hihetetlenül fel kellett volna 

gyorsulnia a népességnövekedésnek. 

A tudománynak van egy becslése arra, hogy hány ember élt valaha a Földön. 
Hangsúlyozottan becslésről van szó, hiszen pontos adatokkal nem 
rendelkezünk. A becslés két tényen alapul: milyen hosszú ideje van jelen 

az emberiség a Földön, illetve mekkora volt a különböző időszakokban az 
emberi populáció. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.prb.org%2FPublications%2FArticles%2F2002%2FHowManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.prb.org%2FPublications%2FArticles%2F2002%2FHowManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx
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Fotó: T ime Life Pictures 

Kezdjük az ember kialakulásával: a Homo sapiens 700 ezer évvel ezelőtt 
alakulhatott ki, a modern Homo sapiens pedig nagyjából 50 ezer éve él a 
Földön. A becsléshez azt kellett tehát megállapítani, hogy az utóbbi 
ötvenezer évben mennyire születhettek. 

A földművelés hajnalán, időszámításunk előtt 8000 környékén ötmillió 
ember élhetett a Földön. Időszámításunk kezdetéig a populáció nagyjából 
300 millióra nőhetett, vagyis 0,0512 százalékkal nőtt évente. Átlagot sem 
könnyű mondani, hiszen a populáció nagysága egyes régiókban 

folyamatosan változott az időjárás, természeti katasztrófák, járványok, 
háborúk függvényében. 

Az biztos, hogy a születéskor várható átlagos élettartam igencsak rövid volt 
ekkoriban, alig tíz év (ez azt jelenti, hogy iszonyúan magas volt a 

gyerekhalandóság akkoriban, kevesen érték meg a felnőttkort). Több 
gyereknek kellett születnie, hogy fennmaradjon a faj, ezer főre 80 születést 
becsülnek például a vaskorszakban. Ma 45-50 születést csak néhány 

régióban tapasztalnak, például Afrikában és a Közel-Keleten, ahol sokkal 

több a szülések száma.  

Időszámításunk kezdetén tehát körülbelül 300 millióan élhettek összesen a 
világban. De a becslés bizonytalanságát mutatja, hogy a kutatók még abban 
sem tudtam megegyezni, hogy a Római Birodalomban mennyien éltek. 

Egyes feltételezések szerint 45 millióan, de vannak, akik szerint akár 
kétszer ennyien is lehettek. 

Az 1650-es évekre a Föld lakossága elérte az 500 millió főt. Lassúnak 
tűnhet a növekedés, de a középkorban nagyon sok minden tizedelte a 

lakosságot a háborúktól az éhínségeken át a nagy pestisjárványokig. A 
pestis a hatodik században indult Ázsiából, hogy évszázadok alatt több mint 
százmillió ember halálát okozza. 

 

Fotó: Photo 12 
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Az egymilliárdot az 1800-as évekre érte el az emberiség, innentől kezdve 

már nem csak a becslésekre lehet hivatkozni, adatokkal is alá tudják 
támasztani a népességnövekedést (bár vannak azért még most is sötét 
foltok). és végül elérünk oda, hogy   

ma 7,46 milliárd ember él a Földön. 

Visszatérve a címben feltett kérdésre, a fenti adatokat figyelembe véve, a 
kutatók úgy gondolják, hogy a világon eddig összesen 108 milliárd ember 
élt . Vagyis az összes valaha élt  ember 6,9 százaléka van életben ebben a 
pillanatban. 

Nincs B terv, mert nincs B bolygó 

STVORECZ ADRIÁN 2016.11.10. origo.hu 

Valóban példátlan klímaváltozás zajlik jelenleg a bolygónkon? Mire 

számíthatunk az elkövetkezendő évszázadban, és gátat szabhatnak-e a 
folyamatnak a 2015-ös párizsi klímacsúcs merész célkitűzései? Hogyan 
alkalmazkodhat a gyorsan változó körülményekhez a hazai 
mezőgazdaság? A Magyar Tudomány Ünnepének egyik kiemelt 

e lőadásán Bartholy Judit meteorológus és Veisz O ttó agrárkutató 
ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat. 

Üvegházhatásból is megárt a sok 

A WWF napokban kihozott friss felmérése alapján a magyar lakosságot 

egyre kevésbé foglalkoztatja a klímaváltozás. Szerencsére az érdeklődés 
csökkenése az előadás látogatottságán nem volt tetten érhető, sőt majdnem 
csordultig töltötték a termet az érdeklődők. 

A rendezvény elején Bartholy Judit, az ELTE Meteorológiai Tanszékének 
egyetemi tanára egy tévképzetet oszlatott el. Az üvegházhatás jelenségéről 
hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy alapvetően ördögtől való, pedig 
nem ez a helyzet, az általunk ismert élet szempontjából nélkülözhetetlen a 

létezése. A globális átlagos felszínközeli hőmérséklet jelenleg 15 °C, ha 

azonban az üvegházhatás nem érvényesülne, akkor -18 °C-os hideg 
uralkodna a bolygónkon. 

 

Forrás: AFP/Handout 

A probléma ott kezdődik, hogy többlet-üvegházhatást teszünk az ipari és 

mezőgazdasági tevékenység, valamint közlekedés révén a légkörbe, ami 
többletmelegedéshez vezet. A vészharangot elsőként a Nobel-díjas svéd 
kémikus, Svante August Arrhenius kongatta meg, aki felhívta a figyelmet 
arra, hogy a fosszilis tüzelőanyagok nagymértékű égetése a földi légkör 

melegedését idézi elő. 

Drasztikusan nő az üvegházhatású gázok mennyisége 

Ma ott tartunk, hogy az emberiség miatt a Föld légkörének szén-dioxid-
tartalma 44 százalékkal magasabb az ipari forradalom előtti korszakhoz 

képest, a metán és a dinitrogén-oxid esetében pedig 153, illetve 21 százalék 
ez az arány. Ha kizárólag a szén-dioxid koncentrációt nézzük, ilyen magas 
érték az elmúlt 800 ezer évben nem fordult elő, ezt a jégfuratminták 

vizsgálata alapján állapították meg a szakemberek. 

http://www.origo.hu/kornyezet/20161102-kit-erdekel-a-termeszet-es-kornyezetvedelem-wwf-felmeres.html
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Nem megnyugtató, hogy egyes pesszimista forgatókönyvek jóslata szerint 

a szén-dioxid légköri koncentrációja több mint a háromszorosára is nőhet a 
21. század végére.Igenis van okunk az aggodalomra, mert nagyon jelentős 
mértékű a már eddig bekövetkezett üvegházhatású gázkoncentráció-
növekedés, és a jövőre vonatkozóan még sötétebb képet látunk"  – mondta 

Bartholy Judit. 

 

Forrás: AFP/Dimitar Dilkoff 

Forró a helyzet 

Mi a helyzet a globális hőmérséklet változásával? Ki lehet -e mutatni 

szignifikáns növekedést? A válasz igen, az elmúlt 100-150 évben a globális 
melegedés mértéke közel 1 °C volt, és ha nem a teljes felszínt nézzük, csak 
a szárazföldeket, a melegedés mértéke elérte az 1,3 °C-ot is. Az adatokból 
az is kiderült, hogy a rendszeres műszeres mérések kezdete, vagyis 1850 

óta a tíz legforróbb év 1998 után következett be. 

Bartholy Judit szerint a klíma jövőbeni alakulását globális és regionális 

modellekkel vagyunk képesek nyomon követni, és segítségükkel 
előrejelzéseket is tudunk készíteni a jövőre vonatkozóan. Például 
megadható, hogy ha a globális mértékű melegedés eléri az 1 °C-ot, akkor 
milyen lesz a felmelegedés területi eloszlása a földön, hol lesznek lassabban 

és gyorsabban melegedő régiók. Az is meghatározható, hogy az 1 °C-os 
melegedéshez milyen csapadékváltozás kapcsolódik. Ezek alapján 
elmondható, hogy a melegedési tendencia leginkább a sarkvidéki és a 
szárazföldi területeken érzékelhető. Ha a csapadékváltozást nézzük, a 

Földközi-tenger térsége sokkal szárazabbá válik, míg a trópusi, óceáni, 
valamint sarkvidéki területeken növekszik a csapadék mennyisége. 
Bartholy Judit elmondta, hogy a modelleknek vannak hibáik, de ezek 
számszerűsíthetők és idővel pontosíthatók. 

 

Forrás: AFP/Imageinechina 

Nem jósolható meg azonban pontosan, hogy milyen társadalmi-gazdasági 

folyamatok fognak lejátszódni a jövőben. Nem tudhatjuk például, hogy 
száz év elteltével hány ember fog élni a földön, vagy hogy mennyire sikerül 



Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 12. szám 

  

 

 

47. oldal 

visszaszorítani a fosszilis tüzelőanyagokat, és elősegíteni a megújuló 

energiaforrások felhasználását. Emiatt többféle forgatókönyvet, 
optimistább és pesszimistább változatot egyaránt figyelembe kell venni. 
Sajnos még a „derűlátóbb" szcenárió jövőképe sem túl biztató, a becslések 
szerint a 21. század végére a globális melegedés mértéke messze 

meghaladja a 2 °C-ot, azaz a visszafordíthatatlansági küszöbértéket. (Ez a 
„bűvös" 2-es szám azért fontos, mert ha sikerülne alatta maradni, akkor a 
földi légkör fizikai folyamatai még visszafordíthatóak lennének.)Szintén 
nagy a valószínűsége annak, hogy a hőhullámok gyakorisága, erőssége és 

időtartama jelentős mértékben növekedni fog. 

Mezőgazdasági szempontból lényeges információ még, hogy a globális 
éghajlatváltozás következtében a tenyészidőszak hossza - vagyis a 
mesterséges növénytermesztés időszakának hossza – változik. Bartholy 

Judit és munkatársai az Alföld és a Dunántúli-középhegység régióit 
vizsgálták, és azt találták, hogy  a tenyészidőszak jelentősen 
meghosszabbodik. 

 

Forrás: AFP/Imaginechina/Liu Zhongcan  

„Nincs B terv, mert nincs B bolygó" 

A fenti idézet Ban Kimun leköszönő ENSZ-főtitkártól származik, és jól 
érzékelteti, mi forgott kockán a párizsi klímacsúcson.A konferencia célja 
az volt, hogy olyan megállapodás szülessen, amivel a globális melegedés 
mértékét 2 °C alatt lehet tartani. Ez nem egyszerű feladat, tekintve, hogy az 

optimistább forgatókönyv is az említett értéket túllépő melegedéssel 
számol. További probléma, hogy megnézték, mi a helyzet a már 
kibányászott kőolaj-, földgáz- és szénkészletekkel. Kiderült, hogy ha ezeket 
mind felhasználják, a klímacsúcs által kitűzött fő cél nem teljesíthető. 

Gyors cselekvésre van tehát szükség. 

 

Forrás: AFP/Loic Venance 

Ami az országokat illeti, 2005 és 2012 között kimutatható volt, hogy az 
USA és Európa igyekszik a kibocsátást visszafogni, Kína esetében viszont 

nem lehetett hasonló törekvést tapasztalni. Így Bartholy Judit szerint az 
egyik célkitűzésnek az számított, hogy elérjék, az ázsiai ország is 
csatlakozzon a klímamegállapodáshoz. Ez a szerződés csak akkor lép 
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hatályba, ha ratifikálja legalább 55 ország, amelyek együttesen a globális 

felmelegedésért felelős gázok 55 százalékát bocsátják ki. Október 5-én a 
feltétel teljesült, így a klímaegyezmény november 4-én életbe léphetett. 

Várhatóan 2016 végéig összesen 107 ország fogja teljesíteni a párizsi 
egyezmény ratifikálásának követelményeit, ezzel pedig a teljes kibocsátás 

77,8 százaléka le van fedve.Lehet azt mondani, hogy ez csak vállalás, és 
nem tudjuk, mit hoz a jövő, miként fogják az országok külön-külön ezt a 
kibocsátáscsökkentést végrehajtani, de mindenesetre kezdeti lépésnek 
nagyon biztató" – mondta a klímacsúcs eredményéről Bartholy Judit. 

Az elképzeléseknek keresztbe tehet, hogy időközben Donald Trump 
megnyerte az elnökválasztást az Egyesült Államokban. A republikánus 
politikusról köztudott, hogy klímaszkeptikus, így bizonytalanná válhat az 
klímaegyezmény sorsa. 

Hogyan fenyegeti a klímaváltozás a mezőgazdaságot?  

A Kárpát-medence térségében is számolnunk kell a szélsőséges időjárási 
események egyre gyakoribb megjelenésével. A klímamodellek forró, 

csapadékszegény nyarakkal és enyhe, csapadékban gazdag telekkel 
számolnak. Előbbi vízhiányhoz, aszályhoz, utóbbi árvizekhez és 
belvízveszélyhez vezet. 

A növekvő téli csapadékintenzitás ezen túl még egy másik komoly 

problémát idéz elő: ha hirtelen sok eső hullik, a talaj nem képes befogadni 
a vizet, így a növények számára nem lesz felhasználható, ráadásul a talaj 
felső rétegét is elmossa. A növekvő szélsebesség mechanikai károkat okoz, 
és ugyancsak pusztítja a talaj termőrétegét. A klímaváltozás közvetett 

hatásai között tartható számon, hogy új kórokozók, kártevők jelennek meg, 
valamint erőteljessé válik a gyomosodás. A hazai mezőgazdaság számára 
mindez nagyon káros lehet. 

 

Forrás: AFP/Jean-Sebastien Evrard 

Mit tehetünk? 

„A kedvezőtlen hatások okozta veszteségek csökkentésére alapvetően két 
lehetőség áll rendelkezésre.Az egyik a biológiai alapok fejlesztése, vagyis 
olyan rezisztens növényfajták nemesítése, amelyek jobban elviselik a 

szélsőséges időjárási hatásokat, vagy legalábbis kisebb mértékű 
terméscsökkenést mutatnak. A másik opció új termesztéstechnológiai 
eljárások alkalmazását takarja" – mondta előadásában Veisz Ottó 
agrárkutató, az MTA doktora, aki a martonvásári fitotronban folyó 

kutatások eredményeit is ismertette. 

A fitotron Európa egyik legnagyobb növénykísérleti nagyberendezése. 
Növénynevelő egységeiben a külső környezeti feltételektől függetlenül, 
programozhatóan és reprodukálhatóan végezhetők a növényi kísérletek. A 

kamrákban a növényi élet számára fontos környezeti tényezők 
szabályozhatók, és a föld bármely részén előforduló klimatikus viszonyok 
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előállíthatók. A fitotronban lehetőség van arra is, hogy a klíma egyes 

elemeinek hatását a növényi életre külön-külön is meghatározzák. 

 

Forrás: Photononstop/Stéphane Ouzounoff 

A biológiai alapok fejlesztéséhez tisztában kell lenni azzal, hogy a jelenleg 
rendelkezésre álló növények miként reagálnak az előre jelzett éghajlati 

változásokra. Különböző búzafajták fitotronban végzett vizsgálata során 
például kiderült, hogy magasabb szén-dioxid-koncentráció mellett a 
termésmennyiség nőtt, ám míg az egyik növényfajta csak korlátozottan volt 
képes hasznosítani a szén-dioxidot, a másik szinte korlátlanul. Az aszályos 

körülményeket úgyszintén szimulálták, és a várakozásoknak megfelelően a 
mostoha viszonyok hatására a terméshozam mindkét fajtánál 
csökkent.Ebből a kísérletből az derült ki, hogy a megnövekedett légköri 
szén-dioxid-koncentráció bizonyos mértékben képes az aszály miatt fellépő 

terméscsökkenést mérsékelni, ez a hatás azonban az egyes fajtáknál 
különbözött.  

Hasonló eltéréseket sikerült kimutatni az egyes fajták fagyállósága és 

vízhasznosító képessége között. 

A legfontosabb szempontok 

Röviden összefoglalva azt lehet mondani, hogy a különböző genotípusok 
között jelentős különbségek vannak a környezeti tényezők változása esetén, 

és a nemesítők ezeket az eltérő tulajdonságokat veszik figyelembe az új 
növényfajták létrehozása során. 

Veisz Ottó szerint a klímaváltozás jövőbeli hatásainak ismeretében az új 
fajtáknak egészen biztos, hogy szárazságtűrőnek, jó vízhasznosító 

képességűnek kell lenniük, és nemcsak az időjárással kell dacolniuk, hanem 
a betegségekkel is. Mindezek mellett  fontos a versenyképesség, azaz 
megfelelő mennyiségű és minőségű termést kell produkálniuk.  

 

Forrás: Thinkstock 
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A kutató az előadás zárásaként annak kulcskérdésére is igyekezett választ 

adni. „Lesz kenyér unokáink asztalán, legalábbis Magyarországon, még 
akkor is, ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg a klímaváltozással 
kapcsolatban. Hogy a föld valamennyi lakójának fog-e a rendelkezésére 
állni elegendő élelem, az már viszont nem a nemesítőkön és 

növénykutatókon múlik" – mondta Veisz Ottó. 

Vonzza a műanyag szaga a tengeri madarakat 

O RIGO 2016.11.10.  

Kiderült, hogy a műanyagokon megtelepedő alga olyan szagot ad ki 
magából, amit a tengeri madarak a táplálék szagával keverhetnek 
össze - írja egy friss tanulmány. Ez új megközelítésbe helyezheti a 
műanyagszennyezés háttérbe szorítására vonatkozó környezetvédelmi 

intézkedéseket. 

A davisi Kaliforniai Egyetem kutatói kiderítették, miért esznek annyi 
műanyaghulladékot a tengeri madarak: a rajta megtelepedő alga olyan 
kémiai vegyületeket ereszt, amelyek szagát a madarak összekeverik a 

táplálékéval.   

 

Csendes-óceáni levesteknős (Chelonia agassizi) műanyagszeméttel borított 
parton Forrás: NOAA/Andy Collins 

Az, ha az állatok több műanyagot fogyasztanak, súyos vitamin- és 

ásványianyag-hiányhoz, bélelzáródáshoz, végzetes esetekben akár a 
gyomor átlyukadásához is vezethetnek. 

A madárevő állatokat is veszélyezteti 

A Science Advances tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető 

szerzője, Matthew Savoca a Seekernek elmondta, hogy a jelenség nem csak 
a madarakat veszélyezteti, hiszen a tápláléklánc felsőbb ágaira is káros 
lehet. Néhány delfinfaj például fogyaszt tengeri madarakat - ha egy olyat 
sikerül megennie, amely gyomrában műanyag van,a káros anyag az ő 

szervezetében is jelen lesz. 

Nevitt  a 90-es és kétezres években azzal foglalkozott, hogy megállapítsa, 
mely vegyületek vonzzák a tengeri madarakat. Ezek közül az egyik az algák 
által kibocsájtott kénvegyület, a dimetil-szulfid (DMS). Bár a tengeri 

madarak nem igazán algaevők, akkor is ez a vegyület bocsájtódik ki, ha az 
algákat megeszik a krillek - ezek pedig már a szárnyasok kedvenc eledelei 
közé tartoznak. 

A friss kutatás közben megállapították, hogy néhány algafaj rátelepszik a 
műanyagszemétre is, és itt  is DMS-t  bocsájt ki - ez pedig megtéveszti a 
madarakat, és a műanyag elfogyasztására készteti őket. 

https://www.elte.hu/content/lesz-e-kenyer-unokaink-asztalan.e.7880
http://www.seeker.com/plastic-emits-smells-that-attract-seabirds-2086789723.html
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A sirályok is bajba kerülhetnek a műanyag miatt Forrás: AFP  

Sürgősen változás kell 

"A tengeri madárfajoknak szükségük van a jó szaglásra, hiszen sokszor 
kilométereken keresztül a nylít tenger felett repülnek" - mondta el az egyik 
kutató, Matthew Savoca. "Gyakorlatilag tűt keresnek a szénakazalban, ha 

enni akarnak." 

Nem csak a tengeri madarak vonzódnak egyébként a DMS-hez:néhány 
cápa- és más halfaj is használja a vegyület szagát, hogy élelmet keressen 
magának,így ezek is veszélybe kerülhetnek. A potenciális megoldások sora 

hosszú, de egyik verzió sem egyszerű: a kutatók szerint az is megoldás 
lehetne, ha úgy készítenék a műanyagot, hogy távol tartsa magától az 
algákat, így az élőlények nem kevernék össze a műanyagpalackokat az 
aznapi vacsorával. 

Budapestről terjed a poloskainvázió 

SIPO S ZOLTÁN 2016.11.10. origo.hu 

A ázsiai márványospoloska 2013 ősze óta ismert, és azóta egyre terjed 
Magyarországon. Tévedés azt gondolni, hogy télen majd a nagyja 
elpusztul. Az Egyesült Államokban és Észak -Olaszországban már 

jelentős mezőgazdasági károkat okozott az elmúlt években, főleg az 
alma- és a körtetermesztésben, és vélhetően ez vár ránk is. A kérdés 
csak az, hogy mikor. 

Az ázsiai márványospoloska inváziója tulajdonképpen egy amolyan 
kereskedelmi vírusnak is nevezhető, ugyanis Ázsiából valószínűleg a 
kereskedelmi szállítmányokkal érkezett az Egyesült Államokba, majd 
Európába. Nemcsak élelmiszer- vagy növényszállítmányokkal lehet 

behurcolni, hanem gyakorlatilag bármilyen áruval, illetve akár autókban is 
képes potyautasként utazni. Éppen ezért elsősorban a nagy 
tranzitkereskedelmi központokból, a nagyvárosokból terjed a vidék felé, és 
nem fordítva.  
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Az ázsiai márványospoloska körte termésénFotó: Vétek Gábor 

A „pokolbogár” meghódította Amerikát 

Az Egyesült Államokban 1996-ban igazolták először a faj jelenlétét 
Pennsylvania államban. 2003–2004-ben már nagyobb számban is 
megjelentek a bogarak, aztán 2010-ben  

inváziójuk a közép-atlanti államokban az almatermés közel 20 százalékát 
elpusztította, 37 millió dolláros becsült kárt okozva  

csak Marylandben, Virginiában, Nyugat-Virginiában és Pennsylvaniában 
– számolt be az akkori helyzetről a Dailymail.  

Összesen 33 államban észlelték a „büdösbogár” jelenlétét akkor, azóta 
pedig évről évre növekszik az elterjedési terület. (Az angol nyelvű sajtó a 
Kolumbusz utáni Amerikában terjedő pest ishez szokta hasonlítani.) Az 
említett négy állam mellett főleg a keleti parti környékükön – New York, 

Pennsylvania, New Jersey, Ohio, Kentucky, Tennesee, Észak-Karolina –, 

míg a nyugati parton Washington és Oregon államban okoztak komoly 
gazdasági károkat a márványospoloskák az elmúlt években, és szinte csak 
a Nagy-síkság északi része, valamint a Mississippi torkolatvidéke mentes 
tőlük.  

 

Az ázsiai márványospoloska Forrás: Dreamstime 

Az ázsiai márványospoloska 

A barnás színű ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys), amely 
Kínában, Japánban, Koreában, Tajvanon és Vietnamban őshonos, nem 
összekeverendő a vélhetően afrikai eredetű zöld színű vándorpoloskával 
(Nezara viridula), amely a 2000-es évek elején került elő hazánkban, és 

azóta főleg a paradicsom- és a szójatermésben okozott jelentős károkat. 
Továbbá a márványospoloska nagyon hasonlít  az Európában honos 
bencepoloskához (Rhaphigaster nebulosa) is, de nem azonos vele. 

Magyarországon azért nincs egyelőre nagyon hír a márványospoloska 
számlájára írható jelentős mezőgazdasági kárról, mert csak néhány éve 
bukkant fel nálunk, és még nem terjedt el általánosan, vélhetően nem jutott 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1389340/Stink-bug-epidemic-causes-37m-damage-fifth-apples-ruined.html
http://www.stopbmsb.org/where-is-bmsb/state-by-state/
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el nagyobb számban vidéki termőterületekre – válaszolta az Origo 

kérdésére Vétek Gábor, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar 
rovartani tanszékének docense.  

A főváros a gócpont, főleg a déli régióban azonban idén már számottevő 
kárt tettek a poloskák.  

Ennek részleteiről hamarosan tájékoztat az egyetem. Egy ilyen potenciális 
veszélyt jelentő mezőgazdasági és egyúttal a lakosságot is zavaró kártevő 
ellen csakis széles körű összefogással van értelme fellépni – tette hozzá a 
kutató. Az országos felderítésben bárki segíthet, ide fényképes jelzést 

küldve, ha észleli környezetében az ázsiai márványospoloska 
felbukkanását.  

 

Bálványfán hemzsegő márványospoloskák  Fotó: Vétek Gábor 

A tél nem állítja meg az inváziót 

A fővárosból várhatóan tovább fog terjedni vidékre, ugyanis külföldön is 

az figyelhető meg, hogy a városi gócpontokról indul ki az invázió. 
Európában nagyobb pusztítást eddig elsősorban Észak -Olaszországban 
okoztak a hívatlan kártevők, de több ország nagyvárosaiban is – Athénban, 
Strasbourgban, Párizsban, Bécsben, Bukarestben, Belgrádban 

– felbukkantak, és helyenként komolyabb zavart keltenek a városlakók 
között.  

KAPCSOLÓDÓ CIKK 

Támadnak a bagolylepkék, hemzsegnek a poloskák 

Abban kár reménykedni, hogy a tél megoldást jelent: a poloskák ugyanis 
éppen azért tűnnek fel egyre nagyobb számba a lakásokban, kamrákban is 
a hideg beálltával, mert alkalmas áttelelő helyet keresnek. Az év folyamán 
pedig számos növényfajon megélnek – mondta Vétek Gábor. 

Önmagában a globális felmelegedés tehát nem magyarázat a 
márványospoloskák terjedésére, bár az enyhe tél felgyorsíthatja a 
folyamatot.  

Ellenszer nemkívánt mellékhatásokkal 

A külföldi tapasztalatokból úgy tűnik, hogy növényvédő szerekkel is elég 
reménytelen az ázsiai márványospoloska inváziójának megállítása. Csak a 
széles hatásspektrumú rovarölő szerek érnek valamit ellene, ám az ilyen 

szerek használata jelentős környezeti vagy akár humánegészségügyi 
kockázatot hordoz, így döntő részüket a mezőgazdaságban nem is 
használják. A biogazdaságok pedig értelemszerűen a 
legveszélyeztetettebbek a poloskainvázió szempontjából.   

Az USA-ban és Európában is folynak kísérletek olyan, úgynevezett gyilkos 
élősködő „utántelepítésére”, amely  a természetes ellensége, és elpusztítja 
a márványospoloskát. A nehézség többek között azonban az, hogy ennek 
olyan fajnak kell lennie, ami az őshonos poloskafajokra nem jelent veszélyt. 

Így a kutatási idő természetesen hosszú.  

mailto:marvanyospoloska@gmail.com
http://www.origo.hu/itthon/20160815-tamadnak-a-bagolylepkek-hemzsegnek-a-poloskak-a-veszelyeztetett-novenykulturakat-rendszeresen.html
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Ma már a félrecsúszott biológiai növényvédelem iskolapéldájának 

tekinthető a harlekinkatica európai betelepítése a levéltetvek ellen”  

– mondta a növényvédelmi kutató. Bár eredetileg jó szándékkal telepítették 
be, „letépte láncát”, és lényegében elárasztotta Európát, így hazánkat is, és 
napjainkban igencsak megbolygatja az ökológiai rendszereket.  

 

Nincs természetes ellensége Európában és az Egyesült Államokban

 Fotó: Marton Szilvia - Origo 

Amerikában például egy darázsfajjal kísérleteznek, amely Ázsiában a 
márványospoloska természetes ellensége (a tojásaival táplálkozik), ám 
ebben az esetben is kérdéses, hogy nem veszélyes-e ez az őshonos 

poloskafajokra – számolt be a BBC.  

Az ázsiai márványospoloska elleni védekezés kutatásainak másik iránya 
pedig, hogy a faj kémiai kommunikációjának sajátosságait igyekeznek a 
szakemberek a növényvédelem szolgálatába állítani. Ennek módja 

lényegében az lenne, hogy a kártevő feromonjával az adott helyre 
csalogatott egyedeket könnyebben, hatékonyabban lehetne lekezelni.  

Az USA-ban annyira komolyan veszik ezeket a kutatásokat, hogy a 

poloskákra szerelt miniatűr rádióadókkal térképezik fel a mozgásukat, 
illetve a területi gócpontjaikat, és azt, hogy elsősorban milyen növényeket 
kedvelnek.  

Megvan a titkos szovjet biofegyver géntérképe  

LICA 2016.11.16. index.hu 

Legalább 66 embert és ki tudja mennyi állatot megölt az a biológiai fegyver, 
amely 1979 áprilisában tört ki egy titkos szovjet laboratóriumból. Majdnem 

negyven évvel később végre sikerült felállítani a halálos baktérium 
genomját , így végre tudják, pontosan mi okozta a halálokat. 

Kiderült, hogy a baktérium az anthrax egy szovjet tudósok által módosított 
változata volt. Bár a hidegháborúnak vége, a biológiai hadviselés veszélye 

nem múlt el. Most, hogy megvan a módosított lépfene genomja, a kutatók 
azonnal azonosítani tudnák az esetlegesen kiszabaduló baktériumot. És 
remélhetőleg meg is tudnák állítani. 

 

Alevtina Nekrasova látogatja meg apja sírját, aki első volt az anthrax 

fertőzés áldozatai közül. Fotó: University of California - 
http://www.ph.ucla.edu/ 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-22115507
http://www.sciencealert.com/biologists-have-decoded-a-secret-russian-bioweapon-decades-after-it-escaped-the-lab
http://www.sciencealert.com/biologists-have-decoded-a-secret-russian-bioweapon-decades-after-it-escaped-the-lab
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Az eredmény ezen kívül betekintést enged a Szovjetunió biológiai 

fegyverekkel kapcsolatos stratégiájába. A baleset idején a halálos 
kórokozót egy szupertitkos laboratóriumban őrizték, a mai Jekatyerinburg 
mellett . 1979. április 2-án azonban a baktérium kiszabadult. A légszűrő 
berendezések cseréje közben hibáztak, nem megfelelően helyezték vissza a 

szűrőket. Egy héten belül 66-an haltak meg, más jelentések szerint 105 volt 
a halálos áldozatok száma. 

Hivatalosan persze semmi nem került nyilvánosságra. A hatóságok a fekete 
piacon kapható illegálisan árult húst okolták a halálesetekért. 1994-ben 

azonban a Harvard Egyetem kutatóinak nyomozása kimutatta, hogy anthrax 
miatt haltak meg ilyen sokan. 

Ez volt a világtörténelem legnagyobb anthraxkitörése, egyesek a biológiai 
Csernobilnak is nevezik az eseményt. Ha az időjárás aznap nem 

szerencsésen alakul, vagyis a szél másfele fúj, ezrek, akár százezrek is 
meghalhattak volna. 

Bár az 1994-es nyomozás megállapította, hogy az anthrax volt a felelős, 

egészen mostanáig nem tudták, hogyan módosították a baktériumot a 
szovjet tudósok. Pedig már az eredeti kórokozó is elég ijesztő, hát még a 
módosított változat. 

Az anthrax, vagyis lépfene nagyon ritka embereknél, leggyakrabban 

háziasított kérődzőknél fordul elő. Emberre akkor veszélyes, ha a beteg 
állattal vagy a lépfene spóráival érintkezik. Antibiotikumokkal kezelhető, 
még oltás is van ellene. 

A hidegháború alatt  a Szovjetunióban olyan lépfene baktériumot próbáltak 

alkotni,a mely ellenáll az antibiotikumoknak. A North Arizona University 
kutatói az 1979-ben meghaltak szöveteiből vettek mintát, ebben 
megtalálták a halálos baktérium maradványait is. Sérült volt a baktérium, 
de a kutatócsapatnak sikerült felállítani a géntérképet. 

Kiderült, hogy alig néhány genetikai különbség van az eredeti lépfene 
baktériumhoz képest. Ez egyrészt jelentheti, hogy az eredeti törzs annyira 

veszélyes volt, hogy a kutatóknak nem kellett sokat változtatni, hogy 

kiemelten fertőzővé tegyék. De azt is jelentheti, hogy egyszerűen nem 
tudtak az eredeti anthrax baktériumnál halálosabbat teremteni.  

A probléma nem is ez, hanem az, hogy fogalmunk sincs, mi van még ebben 
a 19-es körzetben, ahonnan kitört 1979-ben az anthrax. Ráadásul 

bizonyítékok vannak arra, hogy orosz laborokban még a mai napig 
megvannak a szovjet biofegyverek. Pletykák szerint a szovjet tudósok a 
pestissel, a legionárius betegséget okozó Legionella baktériummal, a 
tularémia nevű fertőző betegség okozójával is kísérleteztek.  

Elméletben az ehhez hasonló laborokat bezárták 1975-ben egy nemzetközi 
egyezmény után. De az 1979-es baleset azt mutatja, hogy a valóságban nem 
történt ez meg. Még olyan értesülések is vannak, hogy a kutatást is 
folytatták. Ez bizonyítani nem lehetett, mert soha nem engedtek be 

kívülállókat ezekbe a laborokba. 

Vallás és élelmiszer 

http://laboratorium.hu/vallaselelmiszer 

A világ népességének robbanásszerű növekedése miatt a 20. és 21. 
századi élelmiszeripar szigorú szabályozás, ellenőrzés és laboratóriumi 
vizsgálatok nélkül elképzelhetetlen lenne. Az étkezést azonban mindig 
is szabályozták. Ezt a feladatot leginkább a vallások határozták meg. 

A Laboratorium.hu összeállításából kiderül, mindez hogyan történt a 
keresztény, zsidó, illetve az iszlám világban, illetve hogyan lehet 
összeegyeztetni a vallási e lőírásokat a modern élelmiszer-biztonság 

feltételeivel... 

Az elmúlt két -háromezer évben az étkezési szokások jelentősen 
megváltoztak. Ez köszönthető annak is, hogy az elkészített/előkészített 
táplálékot biztonsággal tudjuk tárolni, mind a termelőnél, gyártónál, 

forgalmazónál, mind a saját háztartásunkban. Szigorú előírások 

http://laboratorium.hu/vallaselelmiszer
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szabályozzák a termelés, a feldolgozás, tárolás körülményeit, legyen szó 

növényvédelemről, állategészségügyről vagy az élelmiszerlánc bármelyik 
állomásáról. Élelmiszertörvényeink, a HACCP – mind-mind a 
biztonságunkat, egészségünket igyekeznek megóvni, a hatóságok, 
független laboratóriumok pedig az ellenőrzésben játszanak kulcsszerepet.  

Vajon régen az emberek ugyancsak követtek élelmiszer-biztonsági 
előírásokat? 

Írott-íratlan szabályok a régmúltból is fennmaradtak sőt , a mai napig aktív 
hatással vannak az étkezi szokásokra. A vallások számos olyan szabályt 

írnak elő híveik számára, amelyek a mai napig segítenek elkerülni az 
ételektől származó betegségeket. 

 

A zsidó, keresztény szabályok 

Az egyik ilyen kultúrkör a zsidó-keresztény-muszlim világ. A Biblia és a 

Korán ugyanis számos ajánlást, utasítást és tiltást tartalmaz. 

A kereszténység földrajzilag is széleskörű elterjedése a szokások, előírások 

fellazulásához vezetett. A vallási gyakorlat alapján elsősorban a 
mértékletesség és néhány ünnephez kapcsolódóan a böjt maradt fenn, 
mindemellett  ünnepi ételek sora teszi színessé a keresztény étkezési 
szokásokat, amelyeket a helyi, nemzeti szokások tovább gyarapítanak. 

A zsidó és a muszlim vallás gyökerei földrajzilag hasonlóak. Így nem 
véletlen, hogy az étkezési szokásaikban, törvényeikben is hasonlóságot 
lehet felfedezni. 

Mózes öt könyvében meghatározza, hogy milyen állatok húsát lehet 

fogyasztani, miként kell az állatokat levágni, kivéreztetni. Emellett számos 
életviteli útmutató is megtalálható a konyháról, a konyhai munkáról, az 
alkoholfogyasztásról. 

Minden, ami a vallási előírásnak megfelel, az kóser, ennek ellentéte a tréfli. 

Nem elegendő, hogy az étel az előírtaknak megfelelő legyen, minderről egy 
vallási szempontból felhatalmazott személynek is meg kell győződnie és 
azt jóvá kell hagynia. Így a kóser ételek minősítése egyrészt modern keretek 

között laboratóriumi mérésekkel igazolható, de a végső jóváhagyást a 
rabbiság adhatja ki. 
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Melyek a legfontosabb előírások? 

Elsősorban a húsra vonatkozóak: tilos bármilyen ragadozó vagy dögevő 
állat húsát enni. Szárazföldi négylábú állatok közül csak azok 
fogyaszthatóak, amelyeknek hasított patája van és kérődzik. Ilyen a juh, 
kecske, marha (tilos például a disznó a ló és a nyúl). T ilos a kétéltűek, 

hüllők, rovarok, bogarak fogyasztása. Szárnyasok közül fogyasztható a 
tyúk, liba, pulyka, a víziállatok közül viszont csak azok, amelyeknek van 
pikkelye és uszonya (így a ponty, a pisztráng fogyasztható, míg a rákok, 
kagylók nem, de még a harcsa sem!). 

Az állatokat csak a kóser feldolgozás után szabad elfogyasztani. A vágás 
rituáléja során az állatot egy megfelelően éles késsel kell levágni úgy, hogy 
lehetőleg az összes vér el tudjon távozni belőle. A legkevesebb szenvedést 
kell az állatnak okozni, mert a stressz hatására az erek összehúzódnak, és 

az állat húsában ott reked a vér, ami gyors romlási folyamatnak ad teret. A 
vágás további teendői is arra irányulnak, hogy a gyorsan romló részektől 
minél jobban megtisztítsák az állat húsát. El kell távolítani a zsiradékot, a 

belsőségeket, a vastagabb ereket, szennyeződéseket. 

 

Döghúst szigorúan tilos fogyasztani! 

Zöldségek, gyümölcsök, gabonák esetén tiltott termény nincsen. Viszont 

azok, amelyek férgesek, kukacosak, ki kel dobni, nem fogyaszthatóak. 
Tárolás esetén is figyelni kell rá, hogy ne molyosodjanak, zsizsikesedjenek 
meg. Az átválogatás, szitálás művelete nem zsidó konyhában is a 
mindennapi rutin része. 

Mózes könyveiben több helyen is szerepel a „ne főzd a gödölyét anyjának 
tejében”. Ez alapján tilos egyidőben fogyasztani a húst tejjel/tejtermékkel. 
Mivel a hús nem találkozhat tejjel, az eszközöket is el kell különíteni, és a 
tárolást is külön kell megoldani. Étkezésnél figyelembe kell venni az 

átlagos emésztési időt, és csak azt követően lehet a másik ételt  
elfogyasztani. 

Az alkohol fogyasztása nem ajánlott. Vannak egyes ünnepek, amikor a bor, 
pálinka megengedett. 

A konyhai tisztaságra különösen ügyelni kell. A különböző típusú 
alapanyagokhoz más-más eszközt kell használni, amelyet használat után 
alaposan el kell mosni. Ezeket az elveket a HACCP rendszerekben is 

megtalálhatjuk. 
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Az iszlám élelmiszer-biztonsági rendszere 

Az iszlám a kora középkorban létrejött vallás. Ádámtól eredezteti magát, 
nem utasítja el a Bibliát, azt inkább a Korán előkészítésének tartja. Ebből 
következik hogy az étkezési szokások több ponton is hasonlóságot 
mutatnak. Vannak megengedett – halal – és tilos – haram – ételek. Így a 

disznó, a vér, a döghús szigorúan tilos. De minden olyan (különben 
megengedett) hús fogyasztási is tiltott, amelyet idegen isten(ek)nek 
ajánlottak fel, amelyeket nem Allah nevében vágtak le. Szigorúan tilos 
tovább a ragadozók fogyasztása. 

Nem lehet olyan ételt  enni, amely már feldolgozott állati származékot 
tartalmaz. Ilyenek például a húslé alapú vagy a zselatint tartalmazó ételek. 
(A zselatin állati kötőszövetből – elsősorban marhából, lóból – előállított 
fehérje, amely kocsonyásodásra hajlamos). 

Az alkohol fogyasztása viszont teljesen tiltott. Azok az ételek sem 
fogyaszthatók, amelyekbe alkohol kerül, és az a sütés/főzés során nem tud 
távozni belőle. 

A vallás nem tiltja a bőséges táplálkozást, éppen ezért több böjti időszak is 

található, ahol szigorú szabályok vonatkoznak a táplálkozásra. 

A még nem kategorizált ételeket mashbooh-nak nevezik, ezeket további 
vizsgálatoknak kell alávetni, hogy egy muszlim számára fogyaszthatóak 
legyenek (meg kell tudni például, hogy tartalmaznak -e tiltott állati 

összetevőket, vért, alkoholt stb.). 

Az iszlám fontos rendelkezése, hogy minden étkezés előtt kezet kell mosni, 
az ételt  kis falatokban kell szájba venni és alaposan megrágni. Ezek az 
előírások mind higiéniai szempontból, mint az emésztés szempontjából 

fontos tanácsok mindenki számára. 

 

Mindhárom vallásban kiemelkedő szerepet kap az élet szentsége. A 
megfelelő táplálkozás az egészséges élet egyik alapja. A vallási előírások 
is ezt igyekeznek alátámasztani. A keresztény vallások esetén gyakorlatilag 

nincs tiltott étel, de sűrű böjti időszakok szakítják meg az évet, a zsidó 
konyha nagyon szigorú előírásai igyekeznek a minőségi, biztonságos, 
mértékletes táplálkozásra bírni követőit. E kettő között található az iszlám 

vallás előírásai. Az iszlám abból a szempontból is megengedő, ha az életet 
veszélyeztető állapot jönne létre, mert nem áll rendelkezésre „halal” 
minősítésű étel, akkor szabad olyan táplálékot fogyasztani, amely a 
minőségi előírásoknak megfelel, megfelelően lett levágva, de ezt nem a 

muszlim előírások szerint tették. Ilyen esetben nagyobb figyelmet kell 
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fordítani a főzéskor, illetve az evéskor arra, hogy az ételt Istentől kapták. 

Előfordulhat tehát, hogy a kóser minősítésű ételek bizonyos keretek között 
fogyaszthatóak a muszlimok számára is, és fordítva, hiszen az előírások és 
a vágás technikája, illetve a teljes kivéreztetés ilyenkor is fennáll. A kóser 
húsfogyasztás szűkebb állatcsoportra terjed ki, amelyek teljes egészében a 

muszlimok számára is korlátozásokkal, de megengedhető. 

Az ősi és a modern szabályok szintézise 

A modern élelmiszerbiztonsági előírások, higiéniai szabályok rendszere 
támogatja, hogy biztonságos és egészséges ételeket fogyaszthassunk. A 

múlt örökségei, a vallási előírásokban tovább élnek napjainkban. Sok 
esetben párhuzam vonható a jelenkori és a vallási követelmények között. A 
rituális szokások betartatásáért a vallási képviselők felelősek, viszont az 
élelmiszerbiztonsági kérdésekben és a feldolgozott élelmiszerek összetétel 

vizsgálatában, minősítésében a kémia és a mikrobiológia eszközeivel a 
jelenkor tudománya hatékonyan tud segítséget nyújtani. 

A két rendszer harmóniájára remek példa az EU HALAL FATWA 

(European Fatwa Council for Halal Transaction), illetve a WESSLING 
Hungary Kft. nemrég megkötött egyezménye. Az EU HALAL FATWA 
elismert halal hatóságként alakult meg Bécsben, 2014-ben. Célja, hogy 
olyan átfogó, európai szintű szabályozást hozzon létre a halal elveinek 

megfelelően, amelyben az iszlám előírásai mellett helyet kapnak az európai 
élelmiszer-biztonsági elvek és vizsgálati módszerek is! 

Ez a szabályozás a termék-előállítás és -értékesítés teljes vertikumát 
magában foglalja. Mindehhez a tudományos, laboratóriumi és jogi hátteret 

egy független laboratórium biztosítja. Az akkreditált vizsgálatokat és 
más laboratóriumi, illetve jogi szolgáltatásokat nyújtó     WESSLING 
Hungary Kft.   és az EU HALAL FATWA két szabványának segítségével 
mind az iszlám országok piacai számára mind az Európában élő muszlim 

vallásúak számára lehet megbízható élelmiszerbiztonsági kontrollt 
biztosítani. 

A példaértékű egyezmény azért is előremutató, mert összekapcsolja a több 

ezer éve fennálló és a huszadik században megszületett modern élelmiszer-
biztonsági rendszereket! Ez utóbbiról itt olvashat érdekes tudósítást (link). 

Kövesse figyelemmel továbbra is konyhakémia rovatunk írásait!  

SzoL, SZG 

Szükség lesz általános alapjövedelemre, mert a 

robotok elveszik a munkát 

O RIGO 2016.11.07.  

Elon Musk, az amerikai milliárdos űrvállalkozó úgy gondolja, hogy az 
„automatizálás” miatt előbb-utóbb szükség lesz egy mindenki számára 
elérhető, általános alapjövedelem bevezetésére, mert a robotok egyre 
több ember munkáját veszik el. 

 „Az embereknek lesz idejük más dolgokat, összetettebb, érdekesebb 
dolgokat csinálni – mondta Musk a CNBC-nek. – Egész biztos több 
szabadidő lesz. És azután ki kell gondolnunk, hogyan fogunk beilleszkedni 

a mesterséges intelligencia által átszőtt világba és jövőbe.” 

„Úgy gondolom, hogy végső soron egyfajta javított szimbiózisnak kell 
létrejönnie a digitális szuperintelligenciával” – mondta az üzletember. 

http://hu.wessling-group.com/hu/
http://hu.wessling-group.com/hu/
http://hu.wessling-group.com/hu/
http://hu.wessling-group.com/hu/
http://laboratorium.hu/Konyhak%C3%A9mia
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Forrás: AFP/Eric Piermont 

Elveszik a robotok a munkahelyeket 

Mi történik majd, ha a robotok elveszik előlünk a munkahelyünket? Ez a 

kérdés már régóta foglalkoztatja az embereket. A robotok már most átvettek 
egyes ipari munkákat, de az úgynevezett „kreatív” munkát most kezdik 
fenyegetni az olyan médiacégek, amelyek mesterséges intelligencia 

használatával hoznak létre újsághíreket. 

Elég jó az esély, hogy végül valami univerzális alapjövedelemnél vagy 
valami hasonló juttatásnál kötünk ki”– mondta Musk. 

Attól függetlenül, hogy az automatizálás felváltja-e az emberi munkát, vagy 

sem, egy univerzális alapjövedelemnek hihetetlen előnyei lennének. Az az 
elképzelés, hogy mindenki munka nélkül elegendő erőforrást kap a 
megélhetéshez, megoldaná a hajléktalanság és a szegénység problémáját, 
és megváltoztatná kulturális és gazdasági identitásunkat. 

 

Forrás: AFP/Patrik Stollarz 

Csak a fantáziában létezik 

Sajnos azonban ez a demokratikus szocialista paradicsom jelenleg csak a 

fantáziában létezik. A robotok valóban olyan exponenciális ütemben 
versenyezhetnek velünk a munkánkért, ami gazdasági válságot okozhat, ez 
pedig egy olyan társadalom általános elfogadásához vezethet, ahol 
mindenhez a kormány közreműködése szükséges. 

A jövőkutatók, mint például Murray Shanahan és Google-nél dolgozó Ray 
Kurzweil szeretik azt gondolni, hogy a t echnika fejlődési görbéje 
exponenciális.Ez azt jelenti, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor a 
technikánk felülemelkedik rajtunk, de legalábbis feleslegessé tesz 

bennünket.Kurzweil szerint ez már akár 2045-re bekövetkezhet, más 
szakértők azonban kételkednek ebben. 
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Forrás: AFP/Carsten Koall 

Új munkák születhetnek 

A Gizmodoo-n megjelent cikk szerzője, Eve Peyser úgy gondolja, hogy a 
kapitalista Nyugat nem képes ekkora kulturális változásra. Nem kételkedik 
abban, hogy egyes emberi munkák feleslegessé válnak, de úgy véli, hogy 

képesek leszünk új munkák kitalálására használni a technikát.  

Musk úgy hiszi, hogy az univerzális alapjövedelem elkerülhetetlen, de ki 
tudhatja, milyen furcsa munkákat tartogat számunkra a jövő. Még a 
marxista filozófus, Guy DeBord is azt gondolta az 1960-as években, hogy 

új alkalmazotti formákat kell létrehozni, mielőtt a munkaidő szintje 
„elviselhetetlenül alacsony értékre süllyed”. 

A robotok már a spájzban vannak 

NAGY NIKOLETTA 2016.11.19. origo.hu 

Ö nműködő autók, szúnyogméretű drónok, távoperációs készülékek és 
nanorobotok – a jövő technológiája tényleg a küszöbön van, már csak 
a társadalmi és etikai problémák megoldásait kell kitalálnunk, és zöld 

utat kapunk a kiaknázására. Haidegger Tamás ezt a témakört járta 

körbe TedxYouth előadásában. 

10 éve még egyáltalán nem volt meg az a technológia, ami lehetővé tette 
volna az önjáró autók létrehozását – de nem azért, mert nem állt  
rendelkezésünkre minden a létrehozásához, hanem azért, mert eszünkbe 

sem jutott, hogy erre a témára kell koncentrálnunk – mondta el a 
TedxYouth fesztiválon tartott előadásában Haidegger Tamás, az Óbudai 
Egyetem docense és a Bejczy Antal iRobottechnikai Központjának 
igazgatóhelyettese.  

 

Önjáró autókról, drónokról és orvosi robotokról szólt Haidegger Tamás 
előadása Forrás: Marjai Janos / TEDxYouth 

Félelmetes tempóban fejlődünk 

Aztán a DARPA, az Egyesült Államok Fejlett Védelmi Kutatási Projektek 

Ügynöksége (Defense Advanced Research Projects Agency) 2004-ben 
meghirdette a Grand Challenge nevű versenyét, amelynek célja az volt, 
hogy a mérnökök önműködő autót hozzanak létre – méghozzá olyat, amely 
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egy előre meghatározott, 240 kilométeres utat képes önmagától megtenni. 

Erre egyik versenyző sem volt képes, arekord végül 11,78 kilométer volt. 

2006-ban ugyanerre a versenyre már olyan autókat neveztek, amelyeknek 
a 200 kilométer megtétele gyerekjáték volt. 

Haidegger szerint ez csak azt bizonyítja, hogy nem a technológia, vagy akár 

a tudás hiányával van gond – csak annyira van szükség, hogy a kreatív, 
okos emberek figyelmét megoldandó problémák felé fordítsuk, és onnantól 
megy minden magától. 

Miért jó, ha saját magát vezeti? 

De miért akarnánk önvezető autókat? – merülhet fel a kérdés bárkiben. 
Haidegger szerint elsősorban az utazás megkönnyítése és a balesetek 
számának csökkentése az, amiben ezek a járművek sokat segíthetnek. Az 
Egyesült Államokban egy átlagos ember 50 percet ingázik a munkahelye 

és az otthona között, sokszor ez azért ennyi, mert a csúcsidőben dugóba 
kerül. 

 

Baidu önjáró autó Forrás: Baidu 

A balesetek 90%-át megelőzhetnénk azzal, ha önjáró autókkal utaznánk, 

hiszen egy ilyen hálózat sokkal biztonságosabb, mint az ember által 
irányított közlekedés. 

Persze egyelőre egyáltalán nem tévedhetetlen egy önjáró autó rendszere: 
Haidegger megemlítette a Tesla balesetét , amikor az autó nem tudta 

elkülöníteni a kiforduló teherautó fehér ponyváját a fehér, felhős égtől, és 
megpróbált átvezetni rajta – a Tesla sofőre sajnos nem élte túl. De a kontra 
mellett  ott a pro is: volt már olyan eset, amikor az önjáró autó sofőrje 
szívinfarktust kapott, és csak annyi ideje maradt, hogymegkerestesse a 

járművel a legközelebbi kórházat,és oda vitesse magát. 

Az iskoláscsoport, vagy a sofőr haljon meg? 

Az egyik legfontosabb társadalmi kérdés az önjáró autókkal kapcsolatban 
az, hogy kié a felelősség, ha baleset történik? „Ki fogja eldönteni, hogyha 

a kocsi belehajt egy iskoláscsoportba, az kinek a felelőssége?"– teszi fel a 
kérdést Haidegger, és ez a komolya kérdés kicsit meg is akasztja az előadást. 
Nehéz kérdés: mi az autó elsőszámú prioritása? A sofőr? A környezet? 

Hogyan dönti el, mi a helyes döntés, és mi a helytelen? Ha húsz gyerek 
élete kerül szembe a sofőrével, mi lesz a megfelelő választás? Akarunk-e 
olyan autóban utazni, amely a saját életünkről hoz döntéseket, a mi 
akaratunkat kihagyva a folyamatból? 

A Mercedes volt az első olyan önjáró autókat is gyártó vállalat, amely 
kimondta, hogy az ő önjáró autóinak elsőszámú felelőssége a sofőr. Ez 
rengeteg etikai kérdést felvet – mi van, ha a másik oldalon egy 
iskoláscsoport áll? Mennyire etikus húsz gyerek életét kockára tenni egy 

emberéért? Mennyire etikus, hogy ezt egy gép döntse el helyettünk? 

http://www.origo.hu/auto/20160701-megolte-vezetojet-az-onjaro-tesla.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/tesla-drives-man-to-hospital_us_57a8aee8e4b0b770b1a38886
http://www.huffingtonpost.com/entry/tesla-drives-man-to-hospital_us_57a8aee8e4b0b770b1a38886
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A Google 2017-re tervezi kifejleszteni saját, teljesen önjáró autóját

 Forrás: Google 

Haidegger szerint az önjáró autóknak akkor adhatunk csak igazán zöld 
lámpát, ha ezeket a kérdéseket sikerül eldöntenünk, és olyan megoldást 
találnunk, amellyel mindenki egyet ért – ez lesz az igazi kihívás, nem a 

technológiai fejlődés. 

Szúnyognagyságú drónok árasztják el a levegőt 

Ugyanilyen társadalmi és etikai kérdéseket vet fel a drónok használata – a 
hadsereg már 10-15 éve használja őket, de még csak most kezdenek 

beszivárogni az otthonainkba. Ma már bárki vásárolhat drónhelikoptert a 
gyereknek, és szerencsére a drónhasználat alapjait is lassan egyértelmű 
szabályok szabják meg. De mi van akkor, ha nem a megszokott, tenyérnyi 
drónokra gondolunk, hanema szúnyog nagyságúakra, amelyekkel már most 

eláraszthatnánk az eget, ha akarnánk? 

Hol van ezeknek az eszközöknek a társadalmi szabályok által 
meghatározott határa? Mi van a privát szférával? Az összeesküvés-

elméletek hívőinek biztosan felcsillan a szeme ennek hallatán, de valóban 

így van: egy ekkora drónnal úgy kémkedhet bárki bárki után, hogy szinte 

lehetetlen észrevenni. 

Haidegger előadásában megemlítette, hogy néhány éve még mindenki 
kiröhögte az Amazont, amikor (még jócskánt CGI-t használó) reklámjában 
bemutatta, hogyan fog hamarosan drónokkal szállítani teherautók helyett. 

Ehhez képest a Domino pizza nemrég bejelentette, hogy lassan valóban így 
érkeznek majd a pizzák a megrendelőhöz. 

 

Ma már a tudomány segítésére is rengeteg drónt használunk Forrás: 

NOAA, Vancouver Aquarium 

Itt  is bőven akad etikai és társadalmi kérdés, amire választ kell adni – 
amellett, hogy hatalmas potenciál van a drónfejlesztésben, már most is látni 
a veszélyeit, pedig még igazán gyerekcipőben jár a technológia. 
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És nem csak etikai, de gyakorlati problémákat is okozhat egy -egy rossz 

helyen járó drón – Haidegger megemlítette, hogy volt már olyan eset, 
amikor drón polgári repülőgépbe ütközött. Ha ebből emberéletet 
veszélyeztető baleset lesz, ki a felelős? A dróngyártó, vagy a repülőgép 
pilótája, aki nem tért ki időben? 

Az orvos kiterjesztett keze 

Haidegger előadásának harmadik témája, az sebészeti robotika kicsit  
kevesebb, de mégis fontos etikai kérdéseket vet fel. Azért írjuk, hogy 
kevesebb, mert egyelőregyerekcipőben jár az orvosi célból fejlesztett 

robotok felhasználása,és egyelőre csak az orvos kiterjesztett kezeként 
működnek, és maguktól nem dolgoznak. „A döntéshozatal most az orvos 
kezében van, a több évtizedes tanulást és tapasztalatot nem lehet 
robotikával helyettesíteni" – jegyezte meg az előadó. A robotok ma még 

maguktól nem tesznek semmit, maximum kiszűrik a kézremegést, ami akár 
életeket is menthet. 

A mostani legelterjedtebb sebészeti robotikai rendszer a da Vinci Surgical 

System, amellyel biztonságosabban, kevesebb vérveszteséggel, az orvos 
számára pedig kényelmesebben lehet operálni. Az első transzatlanti műtétet 
azonban már 2001-ben elvégezték New York és Strasbourg között. 

A NASA is megkaparintaná a technológiát 

„Persze ez nem úgy fog működni, hogy ha én itthon bemegyek egy 
kórházba, megmondhatom, hogy a New York-i legjobb sebész operáljon" 
– mondta Haidegger. A módszert teljesen más célokra fejlesztik – annak 
ellenére, hogy nagyon fontos műtéteknél így is használható, nem ez lesz az 

első számú feladata. A NASA például komolyan érdeklődik a technológia 
iránt, hogy a Nemzetközi Űrállomáson (vagy jövőbeli űrmissziókon) részt 
vevő űrhajósait tudja a Földről operálni. 

 

A nanotechnológia már ma is segíti az orvostudományt, bár  egyelőre 

gyerekcipőben jár Forrás: AFP/SPL 

Persze érthető, hogy az átlagembernek (és sokszor a témában kompetens 
szakembereknek) is vannak aggályai az orvostudományban alkalmazott 
robotokkal kapcsolatban. De minden jel arra mutat, hogy egyelőre jó 

irányba tartunk: a mikrorobotok és nanorobotok már ma segítségünkre 
vannak abban, hogy el se jussunk a sebészeti beavatkozás szükségességéig. 
„Ez lesz a robotika igazi eredménye: megakadályozza, hogy el kelljen 
jutnunk a műtőasztalig" – mondta Haidegger. 

Másodszor megyünk szembe az evolúcióval 

NAGY NIKOLETTA 2016.11.20. origo.hu 

A biotechnológia ma már olyan lehetőségeket ad a tudománynak, 

amelyet nemrég csak távoli jövőnek vagy a valóságtól e lrugaszkodott, 
sci-fibe illő történetnek gondoltunk. Klónozhatunk, őssejtet 
tenyészthetünk, megváltoztathatjuk valakinek a természetes fizikai 
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tulajdonságait. Mit jelent mindez az átlagember számára? Mit jelent 

majd a gyerekeinknek, akik ebben a valóságban nőnek majd fel? Hol 
lesz a biotechnológia és a génmódosítás határa, és ki fogja azt meghúzni? 
Lantos Lili előadásán jártunk a TEDxYouth Budapesten. 

 „Ha a tükör elé állok, csak azt látom, hogy mi az, amit megváltozatnék 

magamon" – vázolja fel valószínűleg minden 17 éves lány véleményét 
Lantos Lili, a TEDxYouth előadója. Ő is ennyi idős, de nem az jut eszébe 
erről a kijelentésről, mint a legtöbb korabeli tininek – smink helyett ugyanis 
abiotechnológia adta lehetőségeket mérlegeli, amikor a szeme színén vagy 

az arcbőre színén való változtatásról beszél. Lili amellett, hogy a budapesti 
Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, elvégzett már egy többhetes külföldi 
biotechnológiai kurzust is, mert, saját bevallása szerint, egyszerűen ez 
mozgatja meg a fantáziáját. „A biotechnológia ötvöz mindent, amit szeretek: 

a biológiát és a matekot. Emellett egy olyan izgalmas terület, aminek nagy 
szerepe lesz a jövőben" – mondta el.  

 

Lantos Lili még csak 17 éves, de máris biotechnológiából okítja a 

TEDxYouth közönségét Forrás: Marjai Janos/TEDxYouth 

Ő ssejt-Batman és őssejt-Robin 

Lili 17 éves kora ellenére nagyon is tisztában van nemcsak a biotechnológia 
lehetőségeivel, de az etikai kérdésekkel is, amelyeket ez az egyre fejlődő 
tudományág hoz magával. Felmerül az aggasztó kérdés ugyanis, hogy 
meddig mehetünk el a genetikai változtatásokban most, hogy már tudjuk: 

hamarosan képesek leszünk bármire? 

„A változás gyakorlatilag belénk van kódolva" – magyarázza Lili, 
miközben az őssejtkutatást a végletekig leegyszerűsítve hozza képbe a 
konferencia hallgatóságát azzal, mit is jelent valójában a biotechnológia.  

Elmondja, hogya totipotens őssejt az őssejtek Batmanje,  ugyanis ebből a 
fajtából bármilyen másik sejt  kifejlődhet, míg a pluripotens őssejt az ő 
segítője, Robin – ügyes, persze, de nem ő a főhős, neki ugyanis már csak 
meghatározott irányokban szabad fejlődnie, adott szervek és 

szervcsoportok kialakulásáért felelős. 

Dolly, mint Katniss Everdeen 

A biotechnológia fejlődésének köszönhetően ma már szinte bármilyen 

sejtté fejleszthetjük mesterségesen is az őssejteket (már ami a totipotens 
változatot illeti), ezeket visszajuttatva a szervezetbe az nem fogja őket 
kilökni, hiszen sajátjaként ismeri fel. Az immunrendszerünk rájön, hogy 
nem idegen testről van szó, és befogadja. 

Ennek a technológiának köszönhető, hogy ma már képesek vagyunk 
haszonállatokat klónozni. Az emberi test még mindig túl bonyolult és 
összetett ahhoz, hogy ugyanezt megtegyük vele, de az állati klónozás ma 
már többé-kevésbé elterjedt módszer. Dollyt, az első klónozott bárányt 

1996 júliusában „alkották meg", és mivel életben maradt és egészséges volt, 
a kutatók annyira fellelkesedtek, hogy rögtön megnégyszereződött az 
őssejtkutatások száma. 
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Dolly 2003-ban pusztult el, hét évet élt Forrás: Wikimedia Commons 

„Ha az őssejtek Batman és Robin voltak, akkor Dolly Katniss Everdeen Az 
éhezők viadalából – magyarázza Lili. – Bár nem döntött meg egy 
posztapokaliptikus szocialista egyeduralmi rendszert, úttörő volt az 
őssejtkutatás területén." Neki köszönhető, hogy a tudósok figyelme igazán 

erre irányult. 

Dolly után főként haszonállatok klónozásába öltek bele időt és pénzt a 
kutatók. „Kérdezhetnénk, hogy miért kell nekünk előállítani az állatokat, 
amikor azok természetes módon is szaporodnak. A válasz egyszerű:ha van 

olyan tehenem, ami sok tejet ad, akkor csinálok belőle húszezret,  és 
megsokszorozom a tejtermelést – magyarázza Lili. – Az internet 
megalkotása óta most megyünk másodszor szembe az evolúcióval." 

Vásároljon online klónkutyát! 

De nemcsak a mezőgazdaságba, lassan a saját hétköznapi életünkbe is 
beszivárog a klónozás: Dél-Koreában például egészen idáig több mint 800 
kutyát klónoztak a világ minden pontjáról megrendelésre. Lili előadásában 

mutat néhány weboldalt, ahol jelentkezhetünk ilyenre: a  My friend 
again felhívja a figyelmet, hogy a kutyánk halála után sürgősen lépnünk 
kell, hogy ne legyen túl késő a klónozáshoz, a Viagen Pets weboldalán 

pedig még az online nagyáruházak oldalán használt bevásárlókocsi-ikon is 

található – lassan kutyát klónozni olyan lesz, mint megvásárolni egy 
nadrágot az interneten.Felhívnám a figyelmet arra, hogy macskát klónozni 
feleannyiba kerül a Viagen Pets oldalán, mint kutyát – ez azért elég nagy 
diszkrimináció a macskákkal szemben, nem?" – jegyzi meg Lili. 

 

Dylan és Laura - a brit  nő klónoztatta a kutyáját, miután megtudta, hogy 
súlyos beteg Forrás: @weloveddylan 

Itthon, bár a biotechnológia még egész gyerekcipőben jár, már több 
törvényt is hoztunk arra, mit szabad, és mit nem, ha klónozásról van szó. A 
reproduktív célú klónozás (azaz egy teljes ember létrehozása) szigorúan 
tilos, már a rá tett kísérlet is 5-10 év szabadságvesztéssel jár. Bioetikai 

intézetek nyílnak sorra (nemcsak itthon, hanem világszerte is), ami jól 
bizonyítja, hogy a biológián belül ez most már egy olyan külön ág, amit 
tényleg komolyan kell kezelnünk. 

Klónhadseregtől kell félnünk, nem a droidoktól 

http://myfriendagain.com/
http://myfriendagain.com/
https://viagenpets.com/
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De hol van a határa annak, hogy úgy alkalmazzuk ezt a technológiát, hogy 

ne szabaduljon el, és kerüljön ki a kezeink közül? „Pár éve még attól féltünk, 
hogy a Csillagok háborújában látottakhoz hasonló robotok árasztják majd 
el a Földet.Számomra egy emberklón-hadsereg sokkal ijesztőbb jövőkép" – 
mondja Lili. 

A saját gyerekeink, de az ő gyerekeik már biztosan, egy teljesen más 
világban fognak felnőni, mint amiben mi most élünk. „Ha az általános 
iskolában megkérdezték tőlem, mi akarok lenni, azt mondtam, főállású 
divattervező és mellékállású állatmentő. Akkor a biotechnológia még nem 

is volt opció. Ha az én életemben ekkorát változott a helyzet, milyen lesz a  
világ az én gyerekem számára?" – teszi fel a kérdést Lili. És valóban: évek 
alatt  jutottunk el odáig, hogy hamarosan képesek leszünk embert építeni 
gyakorlatilag a semmiből. 

 

Nem a robotoktól kell félnünk, hanem egy klónozott emberi 
szuperhadseregtől - legalább is Lili szerint  Forrás: 
Photo12/Photo12/Lucasfilm/Lucasfilm 

Most még nem számít etikátlannak, ha a fák és magok génjeit manipuláljuk, 

de az igen, ha az emberi génszerkezetbe nyúlunk bele. Mi lesz akkor, ha 
utóbbi is természetessé válik, és a jövő generációit nem fogja visszatartani 
az a fék, ami most minket még igen? Ha nekik természetes lesz a 
génmódosítás, megváltoztathatják-e a saját tulajdonságaikat? A plasztikai 

műtétekre ma már a szemünk sem rebben – lehet, hogy ez a jövő vár az 
emberi génmódosításra is. 

 


