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Gyorsabban öregszünk a sok üldögéléstől 

ORIGO 2017.01.19. 

Nem csak elhízással, hanem gyorsabb öregedéssel is járhat a 

folyamatos ücsörgés – írja egy új kutatás. 

A friss tanulmányban azt állapították meg a szakemberek, hogy ha napi 10 

órát vagy annál többet üldögélünk és a káros hatásokat nem ellensúlyozzuk 

rendszeres testmozgással, sejtjeink gyorsabban fognak öregedni. 

Az American Journal of Epidemiology című szakfolyóiratban publikált 

kutatás során összesen 1500, 64 és 95 év közötti nőt vizsgáltak. 

Rövidülő telomérák 

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy napi 10 órás ücsörgés esetében 

legalább 40 percet kellene szánnunk intenzív testedzésre.Azok a nők, akik 

nem ennek megfelelően alakították napirendjüket, nyolc évvel idősebbnek 

tűntek a nem ülő életmódot folytató társaiknál. 

Fontos megállapítás, hogy a biológiailag öregebb sejtekkel rendelkező 

nőknél a telomerák rövidebbek voltak. Ezek olyan DNS-szakaszok, 

amelyek a kromoszómák végeit védik a kopástól és töredezéstől. 

Funkciójuk ahhoz hasonlítható, ahogy a cipőfűző végére illesztett műanyag 

henger megakadályozza az anyag szétfoszlását. Minden sejtosztódás 

alkalmával elvész egy kevés a telomérákból, vagyis a "védőkupakok" 

fokozatosan kopnak az élet során. Ezért a telomérák "molekuláris 

homokóraként" működve meghatározzák a sejtek maximális élettartamát: 

amikor már kritikus mértékben megrövidülnek, a sejt nem képes tovább 

osztódni, vagy elpusztul. 

 

DNS-lánc Forrás: AFP/Science Photo Library 

A rövidülő telomérák olyan betegségekkel hozhatók összefüggésbe, mint a 

szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség vagy a rák. A telomérák 

rövidülését gyorsíthatják az egészségre káros szokások, például a 

dohányzás és az elhízás. 

A testmozgásnak egész életünket végig kell kísérnie 

Tanulmányunk azt állapította meg, hogy a sejtek az ülő életmód miatt 

gyorsabban öregednek. A kronológiai életkor tehát nem mindig egyezik 

meg a biológiaival"– nyilatkozta dr. Aladdin Shadyab, a kutatás vezető 

szerzője. 

A kutató elmondta, hogy a sokat üldögélő, de naponta legalább 30 percet 

intenzív edzéssel töltő nőknél nem lehetett gyorsabb teloméra-rövidülést 

tapasztalni. A szakember ezért azt javasolja, hogy minél fiatalabb korban 

kezdjünk el sportolni, és amennyiben lehetséges, a testmozgás idős korban 

is maradjon meghatározó része az életünknek. 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-01/uoc--tms011717.php
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Ülőmunka mellett elengedhetetlen a napi 40 perces intenzív testedzés 

(illusztráció) Forrás: PhotoAlto/Ale Ventura 

Dr. Shadyab elmondta, hogy munkatársaival folytatják a kutatásokat, ennek 

keretében pedig a férfiakat, illetve a fiatalokat is vizsgálni fogják majd. 

A túl sok ülés és a túl kevés testmozgás 

gyorsíthatja az öregedést 

MTI, ORIGO 2017.01.21.  

A naponta több mint tíz órát ülő és kevés fizikai aktivitást végző 

idősebb nők sejtjei gyorsabban öregednek, mint azon társaiké, akik 

kevesebbet ülnek és többet mozognak napközben - állítják a San Diegó-

i Kaliforniai Egyetem orvostudományi karának szakemberei. 

Az American Journal of Epidemiology című folyóirat internetes oldalán 

közölt eredmények szerint a napjában kevesebb mint 40 percnyi - 

mérsékelttől az erőteljesig terjedő - testmozgást végző és több mint tíz órát 

ülő nőknek rövidebb telomereik vannak, mint aktívabb társaiknak - 

olvasható a ScienceDaily tudományos-ismeretterjesztő portálon. 

A rövidülés növeli a betegségek kockázatát 

A telomer a kromoszóma végén elhelyezkedő „védőkupak", amelynek a 

feladata, hogy óvja a kromoszómát és megakadályozza, hogy 

sejtosztódáskor sérüljön a genetikai információ. Ahogy az ember öregszik, 

a telomerek rövidülnek, szerkezetük gyengül. 

A folyamatot azonban felgyorsíthatják bizonyos egészségi és életmódbeli 

tényezők, úgy mint az elhízottság és a dohányzás. A rövid telomerek a szív- 

és érrendszeri betegségek, a diabétesz és bizonyos ráktípusok 

kialakulásának kockázatával vannak összefüggésben. 

Az ülő életmód gyorsítja a rövidülést 

Tanulmányunk szerint az ülő életmód gyorsítja a sejtek öregedését.A valódi 

életkor nem mindig egyezik a biológiaival" - mondta a tanulmányt vezető 

Aladdin Shadyab, az egyetem doktori hallgatója. 

A vizsgálat csaknem 1500 idős, 64 és 95 éves kor közötti nő bevonásával 

készült, akik a Women's Health Initiative (WHI) elnevezésű nagyszabású 

amerikai vizsgálat résztvevői voltak. 
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Vidéken többet mozognak az emberek Forrás: MTI/Krizsán Csaba 

A résztvevőkkel kérdőíveket tölttettek ki és hét egymást követő napon át 

mérőműszert viseltek magukon a sétálással és alvással töltött órák alatt, 

hogy a szakemberek nyomon kövessék a mozgásukat. 

30 percnyi testmozgás kell 

Az eredmények szerint a napjában több mint tíz órát ülő és kevés 

testmozgást végző idősebb nők sejtjeinek biológiai életkora nyolc évvel 

magasabb, mint aktívabb társaiké. 

 

A mozgás késlelteti az öregedést Forrás: Thinkstock 

Shadyab szerint ugyanakkor azoknál a nőknél, akik hosszú időt töltöttek 

ülve, delegalább 30 percnyi testmozgást végeztek naponta, nem észlelték a 

telomerek gyorsabb rövidülését. 

A szakember szerint további vizsgálatokra lesz szükség annak 

megállapítására, hogy milyen összefüggésben van a testmozgás és a 

telomerek hossza a fiatalabb nemzedékek, valamint a férfiak esetében. 

Így pusztítja a stressz a szívet 

MTI 2017.01.12. origo.hu 

Az állandó stressz – az agy mélyen fekvő régiójára hatva 

– nagymértékben növeli a szívinfarktus kockázatát – tárták fel 

amerikai kutatók a The Lancet című orvostudományi folyóiratban 

közzétett tanulmányukban. 

A szakemberek úgy vélik, hogy a stressz ugyanolyan kiemelkedő 

fontosságú lehet a szívinfarktus kockázati tényezői között, mint a 
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dohányzás és a magas vérnyomás, ezért a betegeknek segíteni kell a 

stresszoldásban. 

Az érzelmi stresszről régóta köztudott, hogy növeli a szív- és érrendszeri 

betegségek kockázatát, ám kevésbé volt ismert, miképpen. A Harvard 

Egyetem orvostudományi karának kutatócsoportja kimutatta az érzelmek 

feldolgozásában elsődleges szerepet játszó agyrégió, az amigdala fokozott 

tevékenységét, ami segít megmagyarázni a kapcsolatot a szív- és 

érrendszeri betegségekkel. 

 

Forrás: Science Photo Library 

Az agyban van a hiba 

A szakemberek úgy vélik, az amigdala jelzi a csontvelőnek, hogy több 

fehérvérsejtet kell termelnie, ami hatással van az artériákra, gyulladást okoz 

bennük. Ez okozhat szívinfarktust, az angina pectorisnak nevezett mellkasi 

fájdalmat vagy stroke-ot. Stresszes állapotban az agy ezen területe jól 

jelezheti szív- és érrendszeri események bekövetkezését. A kutatók két 

különböző tanulmányból vonták le következtetéseiket. Az első 293 beteg 

agytevékenységét vizsgálta, továbbá a csontvelőt, a lépet és érrendszerüket. 

Négy éven át követték a pácienseket, hogy kiderítsék, kifejlődött-e szív- és 

érrendszeri betegség. 

Ezen időszak alatt 22 betegnél találtak ilyen betegségeket, és ők voltak azok, 

akiknél az amigdala fokozott tevékenységét mutatták ki – ismertette a 

tanulmányt a BBC honlapja. 

A második, kisebb léptékű kutatás során 13 betegnél kutatták a stressz 

szintje és a szervezetben lévő gyulladásos folyamatok közötti kapcsolatot. 

Kiderítették, hogy akiknek a legmagasabb volt a stressz-szintje, azoknál 

volt a legintenzívebb az amigdala tevékenysége, valamint a vérben és az 

artériákban több bizonyítékot találtak a gyulladásra. 

 

Forrás: PhotoAlto/Téo Lannié 

Ahmed Tawakol, a kutatás vezetője elmondta:Eredményeink páratlan 

betekintést nyújtanak abba, miként vezet el a stressz szív- és érrendszeri 
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betegségekhez. Ennek alapján a stresszoldás olyan előnyökkel járhat, 

amelyek túlmutatnak a lelki egészség javításán." 

Az amigdala mandulaformájú neuroncsoportokból áll, amelyek mélyen az 

agy halántéklebenyének középső részében találhatók. Az amigdala 

embernél is, állatnál is fontos szerepet játszik a félelemre és az örömre adott 

válaszban. A szakemberek hangsúlyozták, hogy kutatásaikat folytatni kell 

ahhoz, hogy az eredményeket megerősítsék. 

Magyar szer kergeti a halálba a daganatos 

sejteket 

MTI 2017.01.23. origo.hu 

A programozott sejthalál serkentésével pusztítja el a daganatokat az a 

kísérleti gyógyszerjelölt, amelynek sikeréről a tekintélyes Nature 

tudományos lap számolt be – közölte az MTI-vel hétfőn a Magyar 

Tudományos Akadémia (MTA). 

Magyar kutatók sikerei a Nature-ban 

A nemzetközi szerzőgárda élén a Servier Kutatóintézet Zrt. magyar kutatói 

állnak, akik együttműködnek az MTA Természettudományi Kutatóközpont 

(TTK) Szerves Kémiai Intézetével és több hazai egyetemmel is.  

 

Hazánkban az Európai Unió tagállamaihoz képest még mindig 

kedvezőtlenek az onkológiai betegségekben szenvedők kilátásai Forrás: 

AFP/Philippe Huguen 

Az új szer az úgynevezett programozott sejthalál, vagyis az apoptózis 

folyamatát serkenti,  

azt az állatokban és az emberi szervezetben is folyamatosan zajló, 

természetes folyamatot, amely a sérült, fertőzött vagy daganatos sejtek 

"öngyilkosságát" teszi lehetővé – írta a közlemény. A Servier 

gyógyszerjelölt molekulája több olyan előnyös tulajdonsággal is 

rendelkezik, amilyennel a korábbi, hasonló hatású szerek nem. Ez 

megkönnyítheti a folyamatot, hogy gyógyszer váljon belőle.  

Már idén elkezdik a klinikai teszteket az ígéretes szerrel  

A gyógyszerjelölt molekulával nagyon jó eredményeket értek el leukémiás, 

limfómás és egyéb daganatos sejttenyészeteken, ezeket az állatkísérletek 

során is meg tudták ismételni. Blaskó Gábor akadémikus és Kotschy 
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András, a Servier főigazgatója szerint az emberi (klinikai) próbák még az 

idén elindulhatnak. Az új vegyület és a róla hírt adó Nature-cikk több más 

vonatkozásban is egyedülálló – olvasható az MTA honlapján.  

 

Rákos sejt Forrás: AFP 

Egyrészt ritkaságnak számít, hogy e nagy tekintélyű folyóirat ipari 

gyógyszerkutatási eredményeknek adjon helyt a hasábjain. Másrészt nem 

szokványos, hogy a nemzetközileg színes – brit, francia és ausztrál 

kutatócsoportok tagjait is felvonultató – szerzőgárda élén magyar tudósok 

szerepelnek, ráadásul egy olyan intézet, a Servier képviseletében, amelyről 

viszonylag keveset tud a közvélemény.  

Nem csak onkológiai szereket, hanem a 2-es típusú diabétesz 

ellenszereit is kutatják  

Blaskó Gábor akadémikus, az intézet alapító főigazgatója az MTA 

honlapján olvasható interjúban elmondta, a kutatóintézetben elsősorban 

szintetikus szerves kémiai gyógyszerkutatói munkát végeznek.  

 

Tanácskozás az MTA székházában Forrás: MTI/Mohai Balázs 

Az onkológiai és egyes metabolikus betegségek, többek között a 2-es típusú 

diabétesz gyógyszereinek kutatása képezi a két főbb terápiás területet, ahol 

az intézet új gyógyszerjelölt molekulák kutatását és előállítását végzi – áll 

az MTA közleményében. 

Az amerikai beteg 

Az életszínvonal anyagi mutatói, vagyis a jövedelmi és vagyoni adatok, 

illetve a testi-lelki egészség különböző mutatói között értelemszerűen 

szoros összefüggés van 

Bogár László – 2017.01.30. 03:50  

A jobb anyagi feltételek javítják az egészségi mutatókat, és fordítva, a 

magas szintű egészség jó hatással van az anyagi sikerekre is. A világ 

országai nagy részénél ez az összefüggés szépen megmutatkozik, ám 

vannak kivételek is. 
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Érdekes módon a két volt „szuperhatalom”, az Amerikai Egyesült Államok, 

illetve Oroszország esetében az anyagi életkeretekhez képest kifejezetten 

rosszak az egészségi mutatók. Írásom az előbbi legfőbb okait próbálja 

áttekinteni. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy „eddig ismeretlen 

főszereplőről” van szó, mert a média a legutóbbi fejleményekig bezárólag 

nem nagyon tudósított minket arról az elképesztő mélységű drámáról, ami 

az Egyesült Államokban végbemegy. 

Eddig is ismert volt, hogy Amerika – noha messze a legnagyobb összegeket 

költi egy főre esően is az egészségügyre – népességének általános egészségi 

állapota messze alatta marad olyan országokénak, amelyek anyagilag 

sokkal szegényebbek, és egészségre a töredékét fordítják az Egyesült 

Államokban megszokott értékeknek. A sors furcsa fintora például, hogy a 

két „ősellenség”, Kuba és Vietnam, egy főre esően nagyjából a tizedét, 

illetve a huszadát fordítja egészségre, a születéskor várható élettartam 

azonban ugyanakkora, mint Amerikában. Az Amerikai Egyesült Államok 

az egy főre eső GDP-t tekintve az elmúlt évtizedek során mindig az első 

három hely egyikén állt, egészségügyi mutatóit tekintve azonban jelenleg a 

harmincnegyedik helyen áll. És ami igazán megdöbbentő, ezek a mutatók 

az elmúlt egy-két évtized során nemcsak, hogy nem javultak, de még 

romlottak is. 

Az igaz, hogy az amerikai népesség leggazdagabb egy százaléka messze a 

világ legjobb egészség mutatóit produkálja, itt még a férfiak születéskor 

várható élettartama is majdnem kilencven, a nőké pedig több mint 

kilencvenhárom év. Ám a legszegényebb egy százalék esetében a férfiak 

születéskor várható élettartama alig haladja meg a hetven évet. (Nagyjából 

akkora, mint Magyarországon, de ez legyen majd egy másik írás témája.) 

A legszegényebb egy százalékba tartozó amerikai férfiak negyvenéves 

korukban nagyjából annyi életévre számíthatnak még, mint amennyire egy 

átlagos negyvenéves férfi mondjuk Szudánban. 

Erre az összefüggésre a The Washington Post egyik legutóbbi elemzése 

hívja fel a figyelmet, amelyben ennek a horrornak még vészjóslóbb 

mozzanatairól is olvashatunk. Vegyük észre persze, hogy a The 

Washington Post időzítése nem a véletlen műve. Nem is nagyon rejti véka 

alá, hogy a Donald Trumpra szavazó társadalmi csoportok között 

meghatározó jelentőségűek azok, ahol az egészség mutatók az elmúlt egy-

két évtized során romlottak. Vagyis valóban van némi igazság abban, hogy 

tömegesen szavaztak a most hivatalba lépő elnökre olyanok, főként a vidéki 

fehér alsó középosztály tagjai, akiknek egészségmutatói nem javultak az 

elmúlt évtizedek során. 

Minden emberi közösség számára nagy dráma, ha a születéskor várható 

élettartam nem nő, hanem csökken. Márpedig az Egyesült Államok 

egészében is romlik ez a mutató, de ami igazán megdöbbentő, az, az, hogy 

éppen a fehér népesség esetében a legjelentősebb ez a romlás. Talán ennél 

is szívszorítóbb, hogy ezen belül is a nők mutatói romlottak igen-igen 

jelentős mértékben. A középkorú vidéki fehér nők halálozási rátái például 

1990-től napjainkig negyvennyolc százalékkal nőttek, ami valaha egészen 

elképzelhetetlen volt. De vannak olyan vidékek is, ahol ez a növekedés még 

ennél is jóval magasabb 

Az idő előtt elhalálozó fehérek (tehát akik az éppen átlagosnál hamarabb 

hunytak el) száma az elmúlt húsz év során összesen nagyjából 

hatszázötvenezer fő, vagyis azonos az amerikai polgárháború áldozatainak 

a számával, írja a The Washington Post. Az is sokat elárul a mélyben zajló 

iszonyú folyamatokról, ha megnézzük, hogy milyen halálokokra vezethető 

vissza ez az egészen elképesztő, eddig többnyire rejtve maradó tendencia. 

Jelentősen növekedett a májzsugorodásra visszavezethető halálozás, és 

ugrásszerűen emelkedett az öngyilkosságok száma is, de ami 

robbanásszerűen nőtt az elmúlt évtizedek során, az a statisztikában úgy 

szerepel, hogy „mérgezés” (poisoning). E mögött a kategória mögött főként 

a kábítószerek, de egyre inkább az alkohol és a különböző pszichotrop 

gyógyszerek rohamosan növekvő aránya áll. 

Nos, a „mérgezésre” visszavezethető halálokok, a középkorú és közepes 

jövedelmű fehér népességen belül 1999 óta több mint háromszorosára 

nőttek. Aligha kell különösebben bizonyítani, hogy mindezek mögött olyan 

masszív önpusztító folyamatok húzódnak meg, amelyeknek a fő oka az élet 
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reménytelenné válása, vagyis az anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi 

leépülés, az élet alapvető tartópilléreinek megrendülése. Vagyis az a rejtve 

maradó, mert az uralkodó média által letagadott folyamat, amelynek során 

az amerikai népesség legalább egyharmada számára az amerikai álom, 

amerikai rémálommá vált. 

Amikor Donald Trump azt kérte, hogy „Make America great again”, vagyis 

tegyük újra naggyá Amerikát, akkor többek között, éppen erre a magára 

hagyott Amerikára gondolt. Arra a „nemzetállam” Amerikára, amelyet a 

„birodalmi” Amerika ugyanolyan gátlástalanul fosztott ki és hagyott 

sorsára, mint a világ számos más lokalitását. Amerika és új elnöke számára 

az egyik legsúlyosabb kihívás most éppen az, hogy lesz-e, létezhet-e 

egyáltalán visszafordulás erről a pusztító-önpusztító lejtőről. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/78332/Az_amerikai_beteg#sthash.kPVoyGM

x.dpuf 

 

Bizarr felfedezés: apró agyat találtak egy lány 

petefészkében 

ORIGO 2017.01.09.  

Miniatűr agy növekedett egy 16 éves japán lány petefészkében, a 

képződményt szerencsére sikerült eltávolítaniuk az orvosoknak – írja 

a New Scientist magazin. 

A 10 centiméteres tumort akkor fedezték fel a sebészek, amikor el akarták 

távolítani a lány vakbelét. A daganat a 3 centiméter széles, agyszerű 

struktúra mellett koponyacsontdarabot és hajat is tartalmazott.  

 

Fotó a bizarr tumorrólForrás: Masayuki Shintaku et. al., 2017 

A tumort közelebbről megvizsgálva kiderült, hogy a központi szervünkre 

emlékeztető képződmény valójában a kisagy egy miniatűr változata. 

Normál esetben ez az agyterület a hátsó koponyagödörben a negyedik 

agykamra, a híd és a nyúltvelő mögött helyezkedik el. A tumorban 

ezenkívül felfedeztek egy olyan struktúrát is, amely leginkább 

az agytörzsre hasonlít. 

Nagyon ritka eset 

A petefészek-daganatok nagyjából egyötöde tartalmaz valamilyen idegen 

szövetet – ez lehet például zsír-, izom-, fog- vagy hajszövet.Az ilyenfajta, 

általában jóindulatú tumorokat teratómáknak nevezzük. 

A mai napig nem ismert, pontosan miért alakulnak ki a petefészket érintő 

teratómák; az egyik elmélet szerint az éretlen petesejtek kezdenek el 

rendellenesen működni, és emiatt különböző testrészek fejlődnek ki belőlük. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/78332/Az_amerikai_beteg#sthash.kPVoyGMx.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/78332/Az_amerikai_beteg#sthash.kPVoyGMx.dpuf
https://www.newscientist.com/article/2117286-miniature-brain-and-skull-found-inside-16-year-old-girls-ovary/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyt%C3%B6rzs


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 2. szám 

  

 

 

10. oldal 

 

Illusztráció  Forrás: AFP 

„Petefészek-teratómákban gyakran lehet találni agysejteket, ám az 

rendkívül ritka, hogy ezek agyszerű szerkezetbe rendeződjenek – mondta a 

tumort vizsgáló egyik kutatóorvos, Sintaku Maszajuki.Ha az eset nem lenne 

önmagában elég meghökkentő, az is kiderült, hogy a tumorban lévő „agy” 

neuronjai ugyanúgy képesek az elektromos impulzusokat egymásnak 

átadni, mint az egészséges, kifejlett agy idegsejtjei. 

A rendes agyat is megtámadhatja az immunrendszer 

A daganat felfedezése előtt a lánynak nem voltak fájdalmai vagy 

neurológiai panaszai, teljesen tünetmentesnek számított. Nem minden 

esetben van ez így, léteznek olyan orvosi jelentések, amik arról számolnak 

be, hogy a petefészek-teratómával rendelkező pácienseknél 

személyiségváltozás lép fel, de olyan esetek is akadnak, amikor a betegeket 

emlékezetvesztés vagy epilepsziaszerű roham gyötri. 

 

Forrás: AFP 

Néhány neurológiai szimptóma akkor jelentkezik, amikor az 

immunrendszer idegen kórokozóként érzékeli a petefészekben található 

agysejteket, és támadást indít ellenük. Ez az immunválasz azonban 

nemcsak a rossz helyen lévő agysejtek, hanem a rendes agy ellen is irányul, 

ami gyulladást idéz elő a központi szervben. A tünetek megszüntethetőek, 

ha a tumort eltávolítják. 

A 16 éves lánynál a műtét sikeres volt, nem léptek fel komplikációk, és 

szépen is gyógyul. Az esettanulmány a Neuropathology című 

szakfolyóiratban jelent meg. 

Mégse haszontalan szerv a féregnyúlvány 

ORIGO 2017.01.10.  

A féregnyúlványt sokan csak felesleges csökevénynek tekintik, ami 

váratlan gyulladásával csak megkeseríti az emberek életét. Egy új 

kutatás szerint azonban fontos szerepet tölt be a szervezetben, ezért 

nem tűnt el az evolúció folyamán. 

http://dx.doi.org/10.1111/neup.12360
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Az amerikai Midwestern University munkatársainak kutatása szerint a 

féregnyúlvány legalább 29-szer – elképzelhető, hogy akár 41-szer is – jelent 

meg a különböző emlősfejlődési vonalakban, és csupán maximum 12-szer 

tűnt el a vizsgált elmúlt 11 millió év folyamán.  

Nem csökevényes szerv 

„Ez a statisztikailag erős bizonyíték, azaz, hogy a féregnyúlvány 

megjelenése jelentősen valószínűbb, mint az eltűnése, e szerv szelektív 

értékére utal" – írta a kutatócsoport a Comptes Rendus Palevol folyóiratban 

megjelent cikkben.  

Így teljes bizonyossággal elvethetjük azt a hipotézist, mely szerint a 

féregnyúlvány csökevényes szerv, amely kevés adaptív értékkel vagy 

funkcióval bír az emlősökben” – folytatják a szerzők. 

 

Az emberi féregnyúlvány elhelyezkedése Forrás: SCIENCE PHOTO 

LIBRARY 

Jogos tehát a kérdés, mire jó a féregnyúlvány, ha többször is visszatért az 

emberekben és más emlősökben az évmilliók folyamán.  

A legvalószínűbb funkciója a fertőzéstől való védelem 

A kutatók évek óta keresik az emberi féregnyúlvány lehetséges funkcióját, 

és egyelőre a vezető hipotézis az, hogy a jó bélbaktériumok 

menedéke. Ezek olyan baktériumok, amelyek segítenek megóvni 

bennünket bizonyos fertőzésektől.  

Az ezt az elképzelést alátámasztó egyik legjobb bizonyíték egy 2012-es 

tanulmányból származik. 

A szerzők azt tapasztalták, hogy a féregnyúlvány nélküli egyéneknél 

négyszer nagyobb a Clostridium difficile okozta colitis (egy hasmenést, 

lázat, hányingert és hasi fájdalmat okozó bakteriális betegség) kiújulásának 

esélye, mint azoknál, akiknek megvan a féregnyúlványuk.  

 

Féregnyúlvány műtéti képe Forrás: Wikipedia 

Nem fog eltűnni a jövőben 

Most a Midwestern University csoportja más megközelítéssel jutott 

ugyanarra a következtetésre, azaz hogy a féregnyúlvány adaptív funkciójú, 

és feladata bizonyos fertőzések elleni védelem.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068316300653
https://srbge.be/clinical-gastroenterology-and-hepatology-decembre-2011/
https://srbge.be/clinical-gastroenterology-and-hepatology-decembre-2011/
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Mivel ez a védő funkció evolúciós szempontból nagyobb előnyt jelent, mint 

a vakbélgyulladás okozta veszély, ezért nem valószínű, hogy a jövőben 

eltűnne ez a hasznos, de néha életveszélyt okozó szervünk.  

Nyomtatott szervek vetnek véget a 

várólistáknak 

PESTHY GÁBOR 2017.01.28. origo.hu 

Évente nagyjából 120 000 szervátültetés történik emberből emberbe a 

világon, ezek jó része veseátültetés. Néha a donor élő önkéntes, de 

leggyakrabban valamilyen tragikus eseményben meghalt, egyébként 

egészséges alanyokból származnak a szervek. A donorok száma 

azonban elég korlátozott, különösen amióta biztonságosabbak az autók, 

szervre várók száma viszont évről évre nő. Ez ösztönözte a kutatókat 

annak tanulmányozására, hogy miként építhetnének fel szerveket az 

alapoktól kezdve. 

A szervek előállításának egyik ígéretes módszere, hogy kinyomtassák őket. 

Napjainkban már sok dolgot készítenek 3D nyomtatással, tehát látszólag 

semmi sem akadályozza, hogy szerveket is elő lehessen állítani ilyen 

módon, írja a The Economist tudomány rovata.  

Bionyomtatás 

Mégis a „bionyomtatás" eddig nem nagyon lépett túl a kísérleti szakaszon. 

Noha árulnak már bionyomtatott szöveteket gyógyszerteszteléshez, és a 

várakozások szerint néhány éven belül elérhetőek lesznek az első 

átültetésre alkalmas nyomtatott szövetek is. 

 

Az új technológia képes egyszerűbb szövetekből, mint például a 

porcszövetből olyan nagy és összetett alkazatokat nyomtatni, mint például 

a fül Forrás:Wake Forest Institute for Regenerative Medicine 

A bionyomtatás kezdete a 2000-es évek elejére tehető, amikor felfedezték, 

hogy élő sejteket lehet kispriccelni a tintasugaras nyomtatók fúvókáin 

keresztül anélkül, hogy károsítanák azokat. 

Sokféle szövetet sikerült kinyomtatni 

Napjainkban több nyomtatófejet használnak a különböző sejttípusok, 

valamint polimerek kispriccelésére. Utóbbiak vázat képeznek, hogy 

megtartsák a szerkezetek alakját.Így lehetséges sejteket rétegről rétegre 

lerakni, és ezek a sejtek összekapcsolódnak és élő, működő szövetté 

alakulnak. 

A különféle helyeken dolgozó kutatóknak eddig már sikerült vese- és 

májszöveteket, valamint bőrt, csontot és porcot összerakni éppúgy, mint 

érhálózatokat, amelyek szükségesek a testrészek életben tartásához. 

Fülek, csontok, izmok, petefészek 

http://www.economist.com/news/science-and-technology/21715638-how-build-organs-scratch
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Nyomtatott füleket, csontokat és izmokat ültettek be állatokba, és 

megfigyelték, hogy ezek tökéletesen beépültek a gazdaszervezetekbe.A 

múlt évben a chicagói Northwestern Egyetem egyik csoportjának még 

működő egérpetefészkeket is sikerült nyomtatniuk.A befogadó állatok 

fogamzóképesek voltak a mesterséges szerv révén, és utódaik is születtek. 

 

Szervek nyomtatására képes bionyomtató Forrás: Wake Forest Institute 

for Regenerative Medicine 

Persze senki sem gondolja, hogy hamarosan emberi petefészkeket fognak 

nyomtatni, de az erek például más tészta. Egy kínai biotechnológiai vállalat 

(Sichuan Revotek) például sikeresen ültetett be majomba egy nyomtatott 

artériadarabot. Ez az első lépése az emberi alkalmazásra szánt technika 

tesztelésének. 

Egy San Diegó-i cég (Organovo) tavaly decemberben jelentette be, hogy 

nyomtatott emberi májszövetet ültettek be egerekbe, és a szövet életben 

maradt s működött. A cég azt reméli, hogy három-öt éven belül sikerül 

annyira továbbfejleszteni az eljárást, hogy kezelhessék vele a krónikus 

májelégtelenséget és a fiatal gyerekek született anyagcserezavarait. 

A nyomtatott bőré a jövő 

A nyomtatott bőrre különösen nagy karrier vár.Alkalmazható lesz égések 

és fekélyek gyógyítására. Olyan tervek is vannak, hogy közvetlenül a 

testfelszínre nyomtatnák a bőrt. Egy cég olyan eszközt fejlesztett, amellyel 

bőrőssejteket spriccelnek közvetlenül az égési sérültek sérüléseire. Az 

elképzelés az, hogy a kérdéses őssejtek közvetlenül a betegtől 

származnának, így nem áll fenn a veszély, hogy az immunrendszer kilöki 

az új szövetet. 

 

Az egérkísérletek bíztatóak Forrás: Origo 

Az összes ilyen erőfeszítés végcélja természetesen, hogy sikerüljön egész 

szerveket nyomtatni. Egy orvostechnikai tanácsadó cég, a Roots Analysis 
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szerint vesék esetében ez nagyjából hat éven belül megvalósulhat. A májnál, 

amelynek nagy a természetes regenerálódó képessége, hamarabb is 

megvalósulhat a mesterséges szervkészítés. A szívnél – a szerv összetett 

geometriája miatt – távolabb van a megvalósítás. 

A nyomtatott szervek mindenképpen nagy könnyebbséget jelenthetnek 

majd. A szervátültetésre kiírtaknak nem kell mások önzetlenségére vagy 

halálára várniuk, hogy lehetőséget kapjanak saját életük megmentésére. 

Rövid hírek, érdekességek 

Úgy egyen legközelebb, hogy tuti gyulladást 

okoz vele a gyomrának 

RA 2017.01.16. index.hu 

Az evéssel baktériumok jutnak a szervezetbe, amelyek egészséges 

gyulladásos reakciót váltanak ki, túlsúlyos embereknél azonban ez a 

gyulladás olyan gyakorivá válik, hogy 2-es típusú diabéteszhez vezethet a 

Bázeli Egyetemi Kórház Marc Donath vezette kutatócsoportja szerint. 

Az MTI beszámolója szerint egérkísérleteknél azt találták, hogy 

táplálkozáskor egyes immunsejtek megszaporodnak a bélrendszerben. 

Ezek a makrofágoknak nevezett sejtek aztán a vércukorszintnek 

megfelelően termelik a gyulladásos folyamat egy hírvivő anyagát, amely a 

hasnyálmirigyben az inzulinkibocsátást serkenti. 

Az evés tehát egy rövid ideig tartó gyulladást is kivált, amely fontos a bevitt 

cukor feldolgozásához - írta hétfői közleményében a Bázeli Egyetem. Az 

interleukin-1béta (IL-1b) nevű hírvivőanyag így az inzulinnal együtt 

szabályozza a vércukor szintjét. 

Ezen kívül az IL-1b az immunrendszer cukorellátásáról és aktiválásáról is 

gondoskodik, ami azért fontos, mert az evéssel bevitt baktériumokat 

ártalmatlanná kell tenni. 

A IL-1b azonban a 2-es típusú, vagyis felnőttkori cukorbetegség 

kialakulásában is fontos szerepet játszik, ilyenkor krónikusan termelődik, 

ezzel károsítja a hasnyálmirigyben lévő, inzulinkibocsájtó bétasejteket. 

A Nature Immunology című szaklap aktuális számában megjelent 

tanulmányban azt írták a svájci kutatók, hogy az IL-1b jelentőségét az 

egészséges cukoranyagcserében viszonylag keveset vizsgálták. Ugyanaz a 

gyulladás, ami védő hatású az egészséges szervezetben, túlsúlyosaknál 

krónikussá válhat és diabéteszhez vezethet. 

A kutatók szerint az anyagcsere és az immunrendszer sikeres 

együttműködése a bevitt baktériumoktól és tápanyagoktól függ. Ha a 

tápanyagok mennyisége elegendő, akkor az immunrendszer is elég 

cukorhoz jut, hogy a baktériumokra megfelelő választ tudjon adni. 

Ha azonban nem elég a tápanyag, akkor a szervezet a kevés kalóriát az 

alapvető életműködésekre fordítja, ami az immunrendszer rovására megy a 

kutatók szerint. Ez magyarázat lehet arra, miért lépnek fel gyakran fertőző 

betegségek éhínségek idején. 

Misztikus fényoszlopok tűntek fel Kanadában 

ORIGO 2017.01.16.  

Misztikusnak tűnő fényoszlopok tűntek fel a kanadai Ontario 

tartományban. Természetesen a jelenség nem valamilyen 

paranormális erő műve, létezik rá tudományos magyarázat. 

A látványos jelenséget egy kanadai fotós, Timmy Joe Elzinga örökítette 

meg. A férfit a fia ébresztette fel hajnalban, így sikerült felfigyelnie a nem 

http://index.hu/szerzo/rovo_attila
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mindennapi jelenségre. A kinti hőmérséklet ekkor csupán mínusz 18 

Celsius fok volt. 

Elzinga először azt hitte, a sarki fényt látja, azonban rövidesen kiderült, 

hogy más idézi elő a különös fényeket, amelyek oszlopként ragyogtak fel a 

távolban. 

 

Forrás: Timmy Joe Elzinga \ Youtube 

Így alakulnak ki 

Felmerül a kérdés tehát, mi is látható a szóban forgó képeken. Valójában 

egy ismert légköri jelenségről, úgynevezett fényoszlopokról beszélhetünk. 

Ezek nem azonosak a jól ismert sarki fénnyel – amelyet a légkörbe behatoló 

töltött részecskék keltenek –, más módon alakulnak ki. 

Amikor a hőmérséklet fagypont alá esik, az atmoszféra alacsonyabb 

tartományában hatszög alakú jégkristályok alakulhatnak ki. Ezek 

együttesen egy hatalmas lappá állhatnak össze, olyan „óriástükröt” alkotva, 

amely képes visszaverni egy adott fényforrás – például település vagy 

autólámpák – fényeit. 

A látszat tehát némileg csalóka, ugyanis a képen úgy tűnik, mintha a 

fényoszlop a földről az űrbe sugárzódna ki, de valójában éppen az 

ellenkezője történik: az égbolt irányába tartó fényt a jégkristályok verik 

vissza a földfelszín felé. 

Mérgeskígyóknál és medúzáknál is 

veszélyesebb rovarok 

MTI 2017.01.17. origo.hu 

A méhek és a darazsak csípése nagyobb fenyegetést jelent a 

közegészségre, mint a medúzák, a pókok vagy a kígyók mérge - derült 

ki egy ausztrál kutatásból. 

Listavezetők a méhek, darazsak és pókok 

A Melbourne-i Egyetem szakemberei tizenhárom év adatait elemezve arra 

jutottak, hogy az érintett időszakban a mérgező csípések és harapások miatt 

szükségessé vált kórházi kezelések harmadáért a méhek és a darazsak, 30 

százalékáért a pókok, 15 százalékáért pedig a kígyók voltak a felelősek. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0zZCghvx1w
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Királykobra. Az emberek sokkal jobban tartanak a mérgeskígyóktól, mint 

a rovaroktól, pedig ez utóbbiak jelentik a nagyobb veszélyt Forrás: 

Wikimedia Commons 

A vizsgált tizenhárom év alatt 42 ezer ember került kórházba mérgező 

csípés vagy harapás miatt. Hatvannégyen haltak meg, közülük 34-en 

rovarcsípés okozta súlyos allergiás roham, anafilaxiás sokk következtében. 

Városi környezetben történik a halálos csípések többsége 

"A halálesetek több mint fele otthoni környezetben történt, és majdnem 

kétharmaduk - 64 százalék -, nem elszigetelt területeken, ahogy azt várnák, 

hanem nagyvárosokban és olyan térségekben, ahol könnyen elérhetőek az 

egészségügyi szolgáltatások" - húzta alá közleményében Ronelle Welton, 

az egyetem közegészségügyi szakértője. 

 

Ázsiai lódarázs Forrás: Wikimedia Commons 

Welton szerint a rovarcsípés okozta halálesetek magas számának 

hátterében az állhat, hogy a méh- vagy darázscsípést szenvedett emberek 

vonakodnak orvoshoz menni, márpedig az anafilaxiás sokk gyorsan képes 

ölni. 

Kevésbé veszélyesnek tartják a rovarcsípést 

A kígyóharapás következtében meghalt emberek háromnegyede, míg a 

rovarcsípések következtében meghaltaknak mindössze 44 százaléka fordult 

orvoshoz. "Ennek talán az az oka, hogy a méhek ártalmatlan megjelenése 

miatt az emberek többsége nem fél tőlük annyira, mint a kígyóktól" - 

magyarázta a szakember. 

Dél-Amerika felett van egy űrbéli Bermuda-

háromszög 

HANULA ZSOLT 2017.01.11. index.hu 
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Dél-Amerika és az Atlanti-óceán déli része felett, úgy 200 kilométeres 

magasságban van egy zóna, ahol áthaladva a műholdak és a Hubble 

űrtávcső kikapcsolják a műszereiket, a nemzetközi űrállomáson tartózkodó 

asztronauták pedig fura élményekről számolnak be. A zóna neve Dél-

Atlanti Anomália, és a mérések szerint itt a leggyengébb a Föld mágneses 

mezeje. Korábban több műhold pusztult már el itt a kirívóan erős sugárzás 

miatt. 

A rejtélyes űrbéli Bermuda-háromszög azonban több alapvető dologban 

különbözik a tengeri rokonától: például abban, hogy nem háromszög alakú, 

valóban létezik, és korrekt tudományos magyarázat van rá. 

A Föld körül, mintha egy hatalmas masni két füle lenne, húzódik az 

úgynevezett Van Allen-öv. Ezt a bolygónk mágneses tere hozza létre 

azáltal, hogy befogja a napszéllel felénk érkező, nagy energiájú 

részecskéket. Az öv a két sarkvidék felett nyitott, ott komolyabb 

napviharoknál bejuthatnak a töltött részecskék a földi atmoszférába, így jön 

létre az északi fény jelensége. 

 

Grafika: Nasa.gov 

Igen ám, de a Föld mágneses mezeje nem követi pontosan a bolygó gömb 

(geoid, de ez most mindegy) alakját. Egyrészt az északi és déli mágneses 

pólus nem esik egybe a földrajzi Északi- és Déli-sarkkal, másrészt a 

mágneses tér közepe sem a Föld geometriai középpontjában van, hanem 

egy kicsit kifelé onnan, nagyjából Szingapúr irányában. Ebből adódik, hogy 

Malajzia környékén a legerősebb a földfelszínen a mágneses tér, és vele 

éppen szemben, Dél-Amerikában a leggyengébb (azon belül is az Andok 

egyik perui csúcsa a rekorder). 

A gyengébb mágnesességből adódik, hogy a Van Allen-öv Dél-Amerika 

felett ér a legközelebb a Földhöz, és itt a legerősebb. Olyan közel van, hogy 

már bőven benne vannak a műholdak keringési pályái. Az öv pedig, mint 

láttuk, nagy energiájú részecskékből áll, amelyek spirális alakban 

száguldoznak a Föld körül a masni füleiben. A Dél-Atlanti Anomália 

valójában ezeknek a részecskéknek a hatása. Mire erre rájöttek a tudósok, 

pár műhold odalett; azóta az arra járó műholdak inkább kikapcsolják az 

érzékenyebb műszereiket, a Hubble is becsukja a szemét, és az ISS-t is extra 

pajzsokkal látták el védekezésül. Ennek ellenére az űrhajósok fura vizuális 

élményekről számolnak be, ha éppen nagyobb napviharok után halad át az 

űrállomás a zónán. 

Ezért ringatják inkább baloldalt az 

újszülöttjüket az anyák 

MTI 2017.01.10. origo.hu 

Sikerült megoldani annak rejtélyét, hogy az anyák miért inkább 

baloldalt ringatják az újszülöttjeiket. A kutatók szerint ez a pozíció 

aktiválja a gyermek jobb agyféltekéjét, amelynek nagy szerepe jut a 

kommunikációt és a kötődést segítő agyi funkciókban. 

A Szentpétervári Állami Egyetemen dolgozó Jegor Malasicsev és amerikai, 

valamint ausztrál kollégái az ember mellett tíz vadon élő állatra - a vadlóra, 

a rozmárra, a rénszarvasra, az antilopra, a pézsmatulokra, a juhra, a bálnára, 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F1990%2F06%2F05%2Fscience%2Fdip-on-earth-is-big-trouble-in-space.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F1990%2F06%2F05%2Fscience%2Fdip-on-earth-is-big-trouble-in-space.html
https://www.engadget.com/2016/04/29/rip-hitomi/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FVan_Allen_radiation_belt
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftil%2F2014%2F09%2F01%2Fa_foldnek_harom_deli-sarka_van%2F
http://www.businessinsider.com/what-south-atlantic-anomaly-south-america-nasa-satellite-2017-1?utm_content=buffer5250a&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20071105042835%2Fhttp%3A%2F%2Fimagine.gsfc.nasa.gov%2Fdocs%2Fask_astro%2Fanswers%2F961004.html
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a kardszárnyú delfinre és a kengurura - terjesztették ki a vizsgálatukat - írja 

a BBC News. 

"Amennyiben nincs szemkontaktus, vagy az nem megfelelő, akkor az 

újszülött jobb agyféltekéje nem aktivizálódik. Márpedig a jobb agyfélteke 

felelős a társas interakciókért" - mondta a szakember, hozzátéve, hogy a 

tanulmányban vizsgált mind a tizenegy fajnál megfigyelhető volt ez az 

"oldalirányú tartás". 

Úgy sejtjük, hogy ez a pozíció sokkal elterjedtebb és talán az emlősök 

közös jellegzetessége, néhány kivételt leszámítva"- tette hozzá. 

Szemkontaktus 

A szakemberek már régen megfigyelték, hogy az emberek és az emberfélék 

is előszeretettel ringatják baloldalt az utódjukat, különösen az újszülött 

életének első pár hetében. A gyakorlatra számos lehetséges magyarázat 

született, például, hogy a csecsemő így hallani tudja az édesanyja 

szívverését. 

A Nature Ecology & Evolution című folyóiratban közölt mostani 

tanulmány szerint amikor az anya a saját balján, szemtől szembe ringatja a 

babáját, akkor a bal szemük közvetlenül egymás felé néz. 

Ebben a helyzetben a vizuális információ nagy része a jobb agyféltekéjükbe 

jut, amely a figyelemmel, a memóriával, a gondolkodóképességgel és a 

problémamegoldással áll összefüggésben. Ezek pedig mind szükségesek a 

hatékony kommunikációhoz. 

A kutatók szerint a megfigyelt fiatal állatok az anyjuk jobb oldalához 

maradtak közel, ami azt jelenti, hogy főleg a bal szemükkel nézték az 

anyjukat, ami a jobb agyféltekéjüket aktiválta. Ebben a helyzetben kisebb 

valószínűséggel váltak külön az anyjuktól és könnyebben is találták meg őt, 

ha esetleg elkeveredtek. 

Az eredmények segíthetik az autizmus tanulmányozását 

Stresszhelyzetben az anyaállatok szintén a bal szemükkel figyelték a 

kicsinyüket. Ez azt jelenti, hogy a nőstény kardszárnyú delfinek a borjuk 

jobb oldalára úsztak, amikor a kutatók - bármelyik irányból - 

megközelítették őket a csónakkal. 

A mostani eredmények segíthetik az olyan, gyenge szemkontaktussal 

összefüggő betegségek tanulmányozását, mint az autizmust és az Asperger-

szindrómát is magában foglaló autizmus spektrumzavar (ASD). 

Kakiszaggal csábítják el egymást a 

rinocéroszok 

ORIGO 2017.01.11.  

Az orrszarvúak az ürülékkel jelzik egymásnak a nemüket, korukat és 

a szexuális hajlamukat, írja egy új tanulmány. A szerzők szerint az 

emlősök egyfajta szociális kommunikációs hálóként használják az 

ürülékhalmokat. 

Az régóta ismert, hogy az állatok a vizeletben lévő kémiai anyagokkal 

kommunikálnak egymással – gondoljunk például a területüket megjelölő 

kutyákra vagy más emlősökre –, de az ürülék és más végtermékek 

kommunikációs szerepe eddig tisztázatlan volt. 

Szagminták ürülékből 

Egy dél-afrikai és német kutatókból álló csoport most kiderítette, milyen 

üzeneteket hordoz az ürülék. Levegőmintákat vettek a dél-afrikai 

Hluhluwe-Imfolozi parkban szabadon élő szélesszájú orrszarvúk 

ürülékhalmai közelében, majd laboratóriumban elemezték a szagokat. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38530645
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Szélesszájú orrszarvúak Forrás: 10629/© WWF-Canon / Simon 

Rawles/Simon Rawles 

A csoport ezután újraalkotta a territoriális hímek, illetve a tüzelő nőstények 

ürülékének szagát, majd szétspriccelték a parkban utánozva a friss 

ürülékhalmok árasztotta szagokat. 

Várakozásuknak megfelelően a magánosan kóborló territoriális hímek 

másként reagáltak az eltérő szagokra. 

Fenyegető és csábító szagok 

Ha a szag olyan volt, amilyet egy behatoló bika hagyott volna, akkor a 

hímek gyakran meglátogatták az álürülékhalmokat, hogy figyelemmel 

kísérjék a potenciális rivális mozgását. Amikor azonban tüzelő nőstényt 

utánzó szagra bukkantak, akkor a hímek sokkal több időt töltöttek a 

szexuális készséget hirdető szagminta szimatolásával. 

 

Szélesszájú vagy fehér orrszarvú Forrás: Wikimedia Commons 

Az eredmények arra utalnak, hogy az ürülékszag „kulcsfontosságú 

információt közvetít", írták a szerzők a Proceedings of the Royal Society B 

folyóiratban megjelent cikkben. Ezek közé tartozik az ürüléket hagyó kora, 

neme és – nőstények esetén – az ivarzás szakasza. 

Az emlősök szociális hálója 

„Ez fontos lépés annak megértésére, miért használ sok állat közös 

ürítőhelyet" – olvasható a Royal Society sajtóközleményében. „Valószínű, 

hogy ezeket a helyeket hasonló célokra használják, amire mi a szociális 

hálókat, és üzeneteket hagynak egymásnak." 

A rendkívül rövidlátó orrszarvúaknál különösen fontos szerepet tölt be a 

szag utáni tájékozódás és információgyűjtés. 

Négyezer éve alagút keresztezte az Eufrátesz 

folyót 
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TÓTH BALÁZS 2017.01.21. index.hu 

A mondák szerint Szemiramisz királynő építette fel Babilont, számos 

építészeti csodával, és a későbbi feljegyzések szerint 2180 és 2160 között 

egy gyalogosan járható alagút is épült a városban, ez kötötte össze az 

Eufrátesz folyó által kettészelt város két felét. 

Az állítólag 929 méter hosszú alagút falai téglából épültek, és bitumennel 

tették vízhatlanná. 

Egészen 1824-ig, a Temze alatti alagút megépítéséig nem készült hasonló 

alagút. 

A Babilonról fennmaradt mondákat persze jóval a város létrejötte után írták 

le, és az alagútról először Diodorosz írt a Bibliotheca Historica című 

művében, időszámítás előtt 50-ben.  

 

Szemiramisz függőkertje, a túlparton a város másik fele, a babiloni 

toronnyal Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary 

Szemiramisz királynő Babilonban egy négyzet alakú tározót építtetett, 

amelynek minden oldala 300 sztadion hosszú volt [sztadion: görög 

hosszmérték, körülbelül 185 méternek felel meg, futamokon használták, és 

ebből ered a mai stadion szavunk]. Égetett téglából és bitumenből építették, 

körülbelül tíz méteres volt a mélysége. 

Miután ebbe átterelték a folyót, a királynő egy földalatti átjárót építtetett 

egyik palotájától a másikig. Az alagút égetett téglából készült, és a boltíves 

kamra mindkét felét forró bitumennel vonták be, amíg a vastagsága nem 

lett négy cubit [egy cubit körülbelül 48,16-57,30 centiméter]. Az átjáró 

oldalfala vastagsága húsz téglányi, magassága tizenkét téglányi volt, míg 

az átjáró szélessége 4,5 méter volt. Miután végeztek az építkezéssel, hét 

napon belül visszaeresztették az Eufrátesz folyót az eredeti medrébe. 

 

Az ókori Babilon, ahogy a középkorban ábrázolták Fotó: Historical 

Picture Archive / Getty Images Hungary 

Az uralkodói átjárót bronzkapukkal zárták le, és egészen a perzsák uralmáig 

használatban volt az alagút. 

 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FSzemiramisz
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuphrates_Tunnel
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FDiod%25C3%25B3rosz_(t%25C3%25B6rt%25C3%25A9net%25C3%25ADr%25C3%25B3)
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpenelope.uchicago.edu%2FThayer%2Fe%2Froman%2Ftexts%2Fdiodorus_siculus%2F2a*.html
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Elszívjuk? Á, inkább építsünk belőle hidat! 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2017.01.20. index.hu 

Akár a cement és az acél tartósságával is versenyezhet egy új 

környezetbarát építőanyag, amit az Eindhoveni Műszaki Egyetemen 

terveztek – kannabiszból. 

A tervezők lent, kendert és hőre lágyuló műanyagot használtak az 

alapanyaghoz. Már építettek belőle egy 14 méter hosszú hidat a campus 

egyik patakja fölé, hogy teszteljék a teherbírását. 

 

Fotó: Reuters 

Tudtommal ez a világ első bioalapú hídja. 

– mondta Rijk Blok, az egyetem munkatársa. 

A tervezők szenzorokkal figyelik a híd teherbírását egy éven át. A 

laborkísérletek azt mutatták, hogy az új anyag simán kibír 500 kilogrammos 

terhelést négyzetméterenként. 

Megtanult hím nélkül szaporodni egy nőstény 

cápa 

ORIGO 2017.01.19.  

Meglepő képességet „fejlesztett ki" egy nőstény zebracápa: miután 

elválasztották párjától, képessé vált az önmegtermékenyítésre. 

Leonie a zebracápa (Stegostoma fasciatum) még 1999-ben találkozott 

partnerével egy ausztrál akváriumban. „Románcukból" több tucat utód 

született, ám a hímet 2012-ben átköltöztették egy másik helyre, emiatt a 

nőstény magányos lett – olvasható a New Scientist magazin weboldalán. 

Mivel nem kapott újabb társat, mindenkit meglepetésként ért, hogy 2016-

ban három cápaivadéknak adott életet. Hogyan csinálta? 

 

Zebracápa (Stegostoma fasciatum) Forrás: Wikimedia Commons 

Nagyon ritkán fordulhat elő a mostanihoz hasonló eset 

http://www.reuters.com/article/us-netherlands-biobridge-idUSKBN1522HG
https://www.newscientist.com/article/2118052-female-shark-learns-to-reproduce-without-males-after-years-alone/
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Christine Dudgeon, a Queenslandi Egyetem kutatója úgy döntött, megoldja 

a rejtélyt. 

Az egyik elképzelés az volt, hogy a nőstény cápa eltárolta korábbi párja 

hímivarsejtjeit, és ezekkel termékenyítette meg saját petesejtjeit. Ezt az 

elgondolást végül a genetikai vizsgálatok cáfolták, mint kiderült, az utódok 

kizárólag az anyaállat örökítőanyagát hordozzák. 

Az állat tehát aszexuálisan (vagy más néven szűznemzéssel) szaporodott. 

Az eset nem példa nélküli a természetben, néhány gerinces ugyanis képes 

arra, hogy ivartalan szaporodásra váltson, amennyiben a körülmények erre 

kényszerítik. A dokumentált esetek többségének szereplői azonban főként 

olyan nőstények, amelyek korábban sosem találkoztak hímmel. 

 

Fogságban tartott zebracápa (illusztráció) Forrás: Elter Tamás 

Ezzel szemben Leonie úgy vált képessé ivartalan szaporodásra, hogy 

korábban kizárólag szexuális reprodukció útján hozta világra utódjait. Ezt 

idáig csak két állatfajnál, egy fogságban tartott sasrájánál és egy 

közönséges óriáskígyónál sikerült megfigyelni. 

Hosszú távon káros az ivartalan szaporodás 

A cápáknál a szűznemzés úgy mehet végbe, hogy a nőstény petesejtjeit 

úgynevezett poláris testek termékenyítik meg, amelyek kizárólag a nőstény 

genetikai információit hordozzák.E szaporodási stratégia természetesen 

hosszú távon káros az adott faj számára, ugyanis csökkenti a genetikai 

változatosságot, ezáltal pedig az alkalmazkodóképességet a változó 

környezeti viszonyokhoz. 

(A cápák szűznemzéséről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben.) 

„Elképzelhető, hogy a cápák sokkal gyakrabban váltanak ivarosról 

ivartalan szaporodásra, mint hittük, csak idáig nem tudtuk kellőképpen 

megfigyelni őket" – összegezte a Scientific Reports című szakfolyóiratban 

megjelent kutatás fő megállapításait Dudgeon. 

Mégsem különbözik annyira a férfiak és nők 

agya 

MTI 2017.01.19. origo.hu 

Az emberi agy amigdala nevű régiójáról szóló tanulmányokat 

elemezték amerikai kutatók, akik azt találták, hogy ennek a szervnek 

a nagysága sem különbözik számottevően a férfi és a női agyban, ezzel 

újabb bizonyítékát adták annak, hogy az emberi agynak nincsenek 

nemhez kötött különbségei. 

A Rosalind Franklin Tudományegyetem (RFU) chicagói orvosi karának 

kutatói Lise Eliot vezetésével az emberi amigdaláról az elmúlt 30 évben 

készült, MRI-felvételeken alapuló tanulmányokat elemeztek statisztikai 

módszerekkel. Ötvennyolc olyan munkát találtak, amely egészséges férfiak 

és nők amigdalájának nagyságát vetették össze. 

http://www.origo.hu/tudomany/20070605anya.html
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A NeuroImage című szaklapban megjelent tanulmányt a ScienceDaily 

tudományos-ismeretterjesztő portál ismertette. Az olajbogyó méretű, 

mandulaformájú amigdala mélyen az agy halántéklebenyének középső 

részében található, fontos szerepet játszik a félelemre és az örömre adott 

válaszban, egy sor társas viselkedéssel kapcsolatos érzelem, többek között 

az agresszió és a szexuális izgalom létrejöttében. 

 

Forrás: AFP 

Állatokon végzett kutatások és korai MRI-felvételek azt sugallták, hogy a 

hímek agyában aránytalanul nagyobb az amigdala, mint a nőstényekében. 

A chicagói kutatók most azt találták, hogy a férfiagy amigdalája valóban 

mintegy 10 százalékkal nagyobb, mint a női agyé, azonbanez a különbség 

a férfiak nagyobb testméretéből adódik.A férfiagy egészében 11-12 

százalékkal nagyobb, mint a női, ami szintén az átlagosan nagyobb test 

számlájára írható. 

A vizsgált tanulmányokban a testmérettel arányosított amigdalaméret nemi 

különbségei statisztikailag nem voltak szignifikánsak, a jobb oldali 

amigdala 0,1 százaléknál is kevesebbel volt kisebb a női agyban, a bal 2,5 

százalékkal. A kutatócsoport 2015-ben hasonló metaanalízist végzett az 

agy hippokampusz nevű területéről, amely többek között az új emlékek 

raktározásában játszik szerepet, itt sem találtak jelentős méretbeli eltérést. 

Vérszomjas kannibálokká változnak a francia 

hörcsögök 

ORIGO 2017.01.28.  

A kizárólag kukoricából álló étrend vérszomjas kannibálokká 

változtatja Északkelet-Franciaország vadon élő hörcsögeit – írják egy 

új kutatás szerzői. 

A mezei hörcsög (Cricetus cricetus) Kelet- és Közép-Európában gyakori 

fajnak számít, Nyugat-Európában azonban nem ez a helyzet, az ottani 

populációk komoly problémával küszködnek. Ennek okait már korábban is 

keresték a szakemberek, a kutatók főként a különböző növényvédő szerek 

és gépesített mezőgazdasági munkák káros hatásainak tulajdonították a 

hörcsögök számának drasztikus csökkenését.A táplálkozásbeli változások 

szerepét viszont mostanáig nem tanulmányozták részletesebben. 

A Proceedings of the Royal Society B című szakfolyóiratban megjelent 

publikáció eredményei azt mutatják, hogy a rágcsálókra rendkívül károsan 

hatott a kukorica monokultúrában történő termesztése. Korábban a 

hörcsögök étlapján számos gabonaféle, illetve rovar szerepelt, most pedig 

kénytelenek szinte kizárólag kukoricán megélni. 

Ez az egyhangú étkezés ahhoz vezet, hogy az állatok vitaminhiányban 

szenvednek, különösen a B3-vitamin (vagy niacin) hiányzik a 

szervezetükből. A gabonafélék általában sok niacint tartalmaznak, ez alól 

kivételt képez a kukorica – olvasható a Phys.org tudományos portál hírében. 

https://phys.org/news/2017-01-corn-french-hamsters-deranged-cannibals.html
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Mezei hörcsög Forrás: Wikimedia Commons 

Horrorisztikus hatások 

A kutatás során a Strasbourgi Egyetem tudósai vadon élő hörcsögök 

esetében tanulmányozták a monoton táplálkozás káros hatásait. A befogott 

egyedek egyik részét búza-alapú, másik részét kukorica-alapú étrenden 

tartották (ezek mellett még lóherét és férgeket is kaptak). 

A megszületett hörcsögök számát tekintve nem volt lényeges különbség a 

két csoport között, ám az utódok túlélésének aránya jelentősen eltért a 

búzán és kukoricán tartott állatok esetében. Míg a búza-lóhere, illetve búza-

féreg kombinációval etetett rágcsálóknál az utódok 80 százaléka megérte a 

felnőttkort, addig ez a kukoricán tartott hörcsögöknél mindössze öt 

százalék volt. 

A fiatal példányok különösen ijesztő és kegyetlen módon pusztultak el, az 

anyaállatok falták fel őket.„A nőstények a kölyköket a kukoricaszemek 

között őrizték mielőtt megették őket" – írták a kutatók a tanulmányban. 

Nem ez volt az egyetlen megfigyelt abnormális viselkedés a nőstényeknél: 

az állatok körbe-körbe rohangáltak és rendkívül agresszívan viselkedtek. 

Testi tünetek is jelentkeztek a rágcsálóknál, nyelvük duzzadt és fekete volt, 

vérük pedig annyira besűrűsödött, hogy a kutatók csak nagyon nehezen 

tudtak mintát venni. 

 

Illusztráció Forrás: AFP/Noah Seelam 

Ha B3-vitamint kaptak a rágcsálók, normálisan viselkedtek 

Ismert, hogy a B3-vitamin hiánya kutyáknál úgynevezett „fekete-nyelv" 

szindrómát okoz, embereknél pedig egy pellagra nevű betegséget. A kór 

előfordulása gyakori volt minden olyan területen, ahol az egyik fő és szinte 

kizárólagos táplálékot a kukorica jelentette. A pellagra jellemző 

szimptómái között megtalálhatóak a kinövések, a hasmenés vagy az 

idegrendszeri tünetek. Utóbbiak között ott van az agresszív viselkedés: a 

kizárólag kukoricán élő emberek sűrűbben követtek el erőszakos 

bűncselekményeket és a kannibalizmus is gyakoribbnak számított náluk. A 

hiánybetegség manapság már leginkább csak Indiát és a dél-afrikai 

országokat sújtja. 
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Hogy kiderítsék, valóban a niacin hiánya miatt szenvednek-e az állatok, a 

kutatók B3-vitamint adtak a kukoricán tartott rágcsálóknak.A vitaminpótlás 

megtette a hatását, az anyaállatok már nem ették meg a kicsinyeiket és más 

abnormális viselkedést sem mutattak. 

A kutatók az eredmények tükrében olyan új növénytermesztési módszerek 

bevezetését szorgalmazzák, melyek középpontjában a monokultúra 

elhagyása és a biodiverzitás megőrzése áll. 

Génterápiával állították vissza egerek hallását 

MTI 2017.01.28. origo.hu 

Egy magyar, amerikai és francia tudósokból álló kutatócsoport először 

volt képes annyira visszaállítani egerek hallását, hogy azok érzékelni 

tudtak egy hangosabb beszélgetésnek megfelelő hangot, valamint a 

világon először sikerült a hallászavarral társuló egyensúlyzavarukat is 

gyógyítani. 

A veleszületett süketség minden kétezredik újszülöttet érint a világon, 

leggyakoribb oka a belső fül érzékelő szőrsejtjeinek betegsége. 

Ezek a sejtek képtelenek az osztódásra és a megújulásra, így a születéskor 

jelenlévő sejtek élete végéig elkísérik az embert. A belső fül szőrsejtjei 

nemcsak a hangok érzékelésében játszanak alapvető szerepet, hanem az 

egyensúlyérzékelésben is, így a veleszületett süketség egyes formái 

egyensúlyzavarokkal is társulnak - írta a közlemény. 

Trójai faló 

A génterápia az elmúlt években számos komoly eredményt ért el: a vakság 

gyógyításától az AIDS kezeléséig sok betegégben nyújthat új reményt. A 

süketség génterápiás gyógyítása még várat magára, ennek oka az, hogy a 

belső fül szőrsejtjei nagyon nehezen vehetők célba a génterápia klasszikus 

eszközeivel. 

A Harvard Egyetem kutatói "a trójai faló" elvét használták, amikor a 

génterápiában jól ismert vírust (AAV, adeno-asszociált vírus) 

becsomagolták a sejtek közötti természetes kommunikációban résztvevő, 

úgynevezett extracelluláris vezikulákba (sejten kívüli hólyagocskákba), így 

nyerve hatékonyabb génátvivő rendszert. 

 

kísérleti egér Forrás: AFP 

A sejteredetű extracelluláris vezikulák fontos szerepet játszanak a sejtek 

közötti információcserében, szervezetünkben hatalmas mennyiségben 

megtalálhatók. Néhány éve tudjuk, hogy bizonyos vírusok képesek 

kihasználni a vezikulák nyújtotta lehetőségeket és az immunrendszer elől 

elbújva képesek egyik sejtből a másikba átjutni. 

A vezikulákba csomagolt AAV vírusokat sokkal hatékonyabban vették fel 

a belső fül halló és egyensúlyozó szőrsejtjei. 

Hamarosan embereknél is alkalmazhatják 

A beteg egerek belső fülébe újszülött korukban juttatták be a hibás gént. Az 

egerek a kezelést követően visszanyerték hallásukat, emellett a súlyos 

egyensúlyzavarnak nyoma sem maradt - írták a kutatók. 

"Mivel az egerekben található hibás gén pontosan megfelel az emberi 

süketség egyik fajtája génjének, így azt reméljük, 5-7 éven belül emberben 
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is kipróbálható lesz a kezelés" - idézte a közlemény György Bencét, a 

tanulmány első szerzőjét, a Harvard Egyetem kutatóorvosát, aki a 

Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében 

kezdte vizsgálni az extracelluláris vezikulákat, és szerzett PhD-fokozatot. 

Elkészült a Halálcsillag a Naprendszerben 

TÓTH BALÁZS 2017.01.26. index.hu 

Újabb felvételt adott ki a Nasa a Szaturnusz holdjairól, és a Tethys pont úgy 

néz ki, mintha a Csillagok háborújában megjelenő szuperűrfegyverről, a 

Halálcsillagról mintázták volna. Az 1060 kilométerer átmérőjű hold szinte 

teljesen vízjégből áll, ezért csillog úgy, mint egy űrhajó. Fényvisszaverő 

képessége alapján a Tethys dobogós helyen van a Naprendszerünkben. 

 

De még ennél is fontosabb tulajdonsága, hogy van rajta egy marha nagy 

kráter, és leginkább ennek köszönheti a Halálcsillagszerű kinézetét. Az 

Odysseus névre keresztelt bemélyedés az egyik legnagyobb kráter az egész 

Naprendszerben, és pont olyan, mint a Halálcsillag lézerfegyvere, amellyel 

egész bolygókat semmisített meg Darth Vader gonosz csapata. 

 

via GIPHY 

Pár évvel ezelőtt egyszer már lefotózta a Tethyst a Szaturnusz körül keringő 

Cassini űrszonda, de az akkori nyers felvételen még úgy nézett ki az égitest, 

mint a még készülő Halálcsillag A jedi visszatérből. 

 

Ezzel persze semmire nem akarunk utalni, örülünk neki, hogy ilyen szép 

objektumok vannak a világűrben. 

 

https://giphy.com/gifs/starwars-movie-star-wars-l2JJOhaiTmwJSYaVG
http://giphy.com/gifs/starwars-movie-star-wars-l2JJOhaiTmwJSYaVG?utm_source=iframe&utm_medium=embed&utm_campaign=tag_click
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Háromszülős baba született Kijevben 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2017.01.18. index.hu 

A háromszülős mesterséges megtermékenyítés (IVF) egy új módját, a 

pronukleáris transzfert alkalmazták kijevi orvosok – írja az MTI. 

A január 5-én Kijevben világra jött baba nem az első, akinek három 

biológiai szülője van: az első Mexikóban született tavaly. Akkor a 

háromszülős IVF egy másik módszerét használtak.  

A kijevi orvosok először megtermékenyítették az anya petesejtjét az apa 

hímivarsejtjeivel, majd a szülői kromoszómákat behelyezték a donor, 

vagyis a harmadik szülő petesejtjébe. A gyerek génjei a szüleitől 

származtak, kivéve egy egészen kis töredéket, amit egy másik nőtől vettek 

át. 

A háromszülős IVF technológiáját azért fejlesztették ki, hogy egészséges 

gyerekeik születhessenek azoknak a nőknek, akik súlyos genetikai 

rendellenességet, úgynevezett mitokondriális betegséget örökítenének 

tovább. 

A kijevi Nadija klinikán egy olyan pár kezeléséhez használták az eljárást, 

akiknél nem mitokondriális betegséget diagnosztizáltak, hanem meddőség 

miatt fordultak orvoshoz. Az orvoscsoport vezetője, Valerij Zukin úgy vélte, 

az eljárás segíthetne rajtuk, mert a hagyományos IVF az esetükben nem 

működött. Egy másik, hasonló problémával küzdő párt is kezeltek, ők 

március elejére várják a babát. 

A Brit Termékenységi Társaság elnöke, Adam Balen professzor a BBC-nek 

elmondta, hogy a Kijevben használt pronukleáris transzfer még erősen 

kísérleti stádiumban van. 

Rendkívül óvatosnak kellene lennünk, ha az IVF sikerének érdekében 

akarnánk használni ezt a módszert. 

Nagy-Britanniában tavaly februárban törvénnyel engedélyezték a 

háromszülős embrió létrehozását. November végén egy független 

tudományos bizottság, végül decemberben a bioetikai kérdésekért felelős 

szervezet is jóváhagyta az eljárást. Háromszülős baba még nem született az 

országban. 

Az első ilyen újszülött fogantatását amerikai orvosok segítették. A szülők 

Mexikóba utaztak a megtermékenyítés végrehajtására, ahol nem tiltják a 

törvények a módszer alkalmazását. 

Nem a meteoritok miatt kezdett burjánzani a 

tengeri élővilág 

MTI 2017.01.25. origo.hu 

A meteoritok nem járultak hozzá a tengeri fajok robbanásszerű 

sokasodásához mintegy 471 millió évvel ezelőtt - állapították meg svéd 

és dán tudósok. 

A kutatók szerint az úgynevezett nagy ordovícium földtörténeti kori 

biodiverzitási esemény (GOBE) nagyjából kétmillió évvel korábban 

kezdődött, mint a meteorok becsapódása. A következtetést 

meteormaradványokban gazdag svéd üledékek kristályainak új 

kormeghatározására alapozták - számolt be a Phys.org tudományos-

ismeretterjesztő portál a Nature Communications szaklapban megjelent 

tanulmányról. 

A kutatás kimutatta, hogy a két jelenség között nem volt kapcsolat. Az 

adatok alapján megállapítottuk, hogy a fajok óceáni megszaporodását, a 

biodiverzitás kialakulását nem befolyásolta mérhetően földön kívüli 

tényező"- írták a szerzők. 

A GOBE nagyjából 70 millió évvel az élővilág első nagy térhódítása után 

kezdődött, ez utóbbi mintegy 540 millió éve, a kambrium földtörténeti 

https://phys.org/news/2017-01-meteorites-enrich-ocean-life.html
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időszakban ment végbe. Vannak tudósok, akik szerint az ordovícium 

földtörténeti kori óceáni "fajrobbanást" a Mars és a Jupiter közötti 

aszteroidaöv egy égitestütközése váltotta ki, melynek kőtörmeléke a Földre 

záporozott. 

 

Forrás: Dr. Yoshihiro Furukawa 

Nem tudni, mi váltotta ki a robbanásszerű fejlődést 

Az elmélet szerint a "meteoritbombázás" okozta környezeti változások 

elegendőek voltak ahhoz, hogy a meglévő élővilágban sokszínű fejlődést 

indítsanak el. 

Az elméletet cáfoló svéd és dán kutatók nem adtak választ arra a kérdésre, 

hogy ha nem meteoritbecsapódások, akkor mi váltotta ki a tengeri fajok 

robbanásszerű kialakulását. Anders Lindskog, a tanulmány egyik szerzője 

úgy vélte, valószínűleg az események és folyamatok kombinációja 

indíthatta el a robbanásszerű fejlődést. 

"Ésszerű, hogy az ordovícium alatt jellemzően magas tengervízszint 

egyszerűen nagyobb teret adott az élővilág burjánzásának. Ehhez járult a 

sok kis kontinens léte, melyek mindegyikén őshonos növényzet nőhetett, 

növelve a fajok számát a bolygón, valamint a jótékony klímaváltozás, 

amely valószínűleg lehűlés volt, és máris kész a biodiverzitás 

kialakulásának receptje" - írta e-mailben az AFP francia hírügynökségnek. 

A véltnél jóval idősebb lehet a Hold 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2017.01.19. index.hu 

Az Apollo–14 küldetés által a Földre hozott kőzetminták elemzése szerint 

a Hold legalább 40, de akár 140 millió évvel korábban alakulhatott ki, mint 

ahogy azt feltételeztük – írja a Csillagászat.hu. 

A Hold korának kérdése még ma is vitatott, noha évtizedek óta napirenden 

van, és vizsgálati módszerek széles skáláját bevetve próbálták 

megválaszolni. Most úgy tűnik, hogy egy kutatócsoportnak sikerült 

meghatároznia a Hold minimális korát. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.csillagaszat.hu%2Fhirek%2Fnr-egyeb-naprendszer%2Fnr-fold-es-hold%2Fidosebb-lehet-a-hold-mint-azt-eddig-gondoltuk%2F
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Az Apollo 17 egyik űrhajósa a Holdon, egy mintavételhez használt bottal

 Fotó: Nasa / Getty Images Hungary 

A legújabb elképzelések szerint a Hold a Föld és egy hipotetikus, Theia 

nevű bolygóembrió ütközése során jött létre, nagyjából 4,51 milliárd éve. 

A körülbelül a Mars méretével megegyező nagyságú Theia eredetileg a 

Nap–Föld rendszer L4 Lagrange-pontjában keringett a Nap körül, ahonnan 

a Jupiter vagy a Vénusz gravitációs perturbációinak hatására szabadult ki. 

Ezután a Föld pályája mentén mozogva végül szemből a fiatal bolygónak 

ütközött. A Hold a katasztrófa törmelékéből állt össze. 

Barboni és munkatársainak új eredménye szerint a Hold a Naprendszer 

születése után mindössze 60 millió évvel keletkezett. Ez fontos információ 

a csillagászok, bolygókutatók számára a Naprendszer és a Föld korai 

fejlődésének megértéséhez. Sajnos a gigantikus ütközés minden korábbi 

nyomot eltüntetett, de Barboni véleménye szerint az új eredmények 

segíthetnek az ezután bekövetkező eseménysor felvázolásában. 

A holdi kőzetek korának meghatározása általában nehéz feladat, mert nagy 

részük több fajta más kőzet törmelékeit is tartalmazza. Barboninak és 

kollégáinak azonban sikerült nyolc, ősi állapotban megmaradt cirkonmintát 

elemeznie. Főleg a kőzetekben található radioaktív urán és lutécium 

bomlástermékeire voltak kíváncsiak. Az előbbi bomlási sorában többek 

között ólom, utóbbiéban hafnium keletkezik. A bomlástermékek és a 

kiindulási elemek mintákban mérhető arányából a felezési idők 

ismeretében kiszámítható a kőzetminták, ezen keresztül pedig a Hold kora. 

A kutatócsoport egyik tagja, a UCLA geokémiai professzora, Kevin 

McKeegan szerint a cirkonok a legjobb, geológiai léptékű időskálán is 

működő órák a természetben. Ezek őrzik meg legjobban a geológiai történet 

lenyomatát, felvilágosítást nyújtva a keletkezési körülményeikről. 

 

A 66095-ös holdkőzet  Fotó: Education Images / 

Getty Images Hungary 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FLagrange-pont
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A Föld és a Theia ütközése során a Földből kiszakadt törmelék olvadt 

állapotban állt össze újra, és csak később szilárdult meg. A kutatók szerint 

a kialakulása után közvetlenül a Hold felszínét magma borította. Az 

uránbomlásra vonatkozó mérésekből megállapítható, hogy a cirkonok 

mikor jelentek meg először a Hold ősi magmaóceánjában, amely lehűlve 

később a Hold köpenyének és kérgének anyagát szolgáltatta, míg a 

lutécium-hafnium bomlási sor adataiból az határozható meg, hogy egy 

korábbi időpontban maga a magma mikor keletkezett. 

Az új kutatás egyik fontos momentuma annak felismerése volt, hogy a Hold 

valódi korának meghatározásához a megszilárdulás előtti időszakig kell 

visszanyúlni. A korábbi tanulmányok ugyanis olyan holdkőzetek 

elemzésén alapultak, amelyeket már több ütközés hatása is szennyezett, így 

ezek más események dátumát jelzik, nem a Hold valódi korát. 

Kell nekünk oltás bárányhimlő ellen? 

HANULA ZSOLT 2017.01.19. index.hu 

Egy gyerekorvos-egyesület a bárányhimlő elleni védőoltás kötelezővé 

tételét javasolja a kormánynak - futott körbe a hír az interneten a hét 

közepén, komoly vihart kavarva az arra fogékonyak körében. Nem a 

hardcore oltástagadókról beszélünk, akik szerint minden injekcióstű 

szériatartozéka a háttérhatalmi népirtó szándék; a vita inkább akörül 

forgott, hogy ugyan már, a bárányhimlő gyors lefolyású, enyhe 

betegség, mindenki átesik rajta, minek egy kockázatos oltással 

bonyolítani a gyerekek életét emiatt. A helyzet, ahogy lenni szokott, 

ennél kicsit összetettebb. 

A bárányhimlő az egyik legelterjedtebb betegség a világon – pontosabban 

az volt egészen az 1990-es évekig, amikor elkezdett elterjedni ellene a 

védőoltás. Cseppfertőzéssel terjed, és a tünetek csak a fertőzés után kb. két 

héttel jelennek meg; emiatt aztán, ha egy közösségbe bekerül, ott szinte 

garantált, hogy mindenki elkapja. A tüneteket jól ismerjük: jellegzetes, 

viszkető kiütések, enyhe láz. Az esetek óriási többségében a szervezet 1-2 

hét alatt magától legyűri a betegséget, és ezzel immunitást szerez rá. Ez 

legtöbbünkkel 3-8 éves korunk között megtörténik; ami tiszta szerencse, 

mert 15 éves kor felett a betegség már jóval veszélyesebb és nagyobb a 

szövődmények esélye is. 

 

Fotó: Rosta Tibor / MTI 

Ez eddig tényleg nem hangzik úgy, mintha iszonyú nagy szükség lenne a 

védőoltásra. Csakhogy. 

A statisztika szerint a bárányhimlős esetek tizedénél jelentkeznek 

szövődmények, ezer betegből 2-3 esetben olyan súlyosak, hogy kórházi 

kezelésre van szükség. Átlagosan minden 60 ezer bárányhimlős betegből 

egy belehal a szövődményekbe. Ez még mindig nem tűnik annyira 

vészesnek, de mivel a betegségen gyakorlatilag mindenki átesik, a Föld 

teljes lakosságában ez évi 7-9000 halálesetet jelent, zömében gyerekeket. 

Ráadásul az sem teljesen igaz, hogy ha egyszer legyőztük a vírust, többet 

nincs vele semmi gondunk. A bárányhimlőt a VZV (varicella zoster virus) 

nevű vírus okozza, ami a herpeszvírusok jó szokása szerint nem hagyja 

magát kipucolni az emberi szervezetből, az idegrendszer dúcaiban húzza 

meg magát, és bármikor elő tud jönni, ha az immunrendszerünk éppen 

http://index.hu/tudomany/egeszseg/2017/01/17/kotelezove_tennek_a_baranyhimlo_elleni_vedooltast/
http://index.hu/tudomany/egeszseg/2017/01/17/kotelezove_tennek_a_baranyhimlo_elleni_vedooltast/
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/varicella.html
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/varicella.html
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Varicella-Guidance-2015.pdf
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legyengül. Az újraaktivizálódást övsömör néven ismerjük és utáljuk, az 

ezzel járó kellemetlen kiütéseket nagyjából az emberek 

egyharmada tapasztalja meg legalább egyszer életében. Idős korban ez az 

arány bőven 50 százalék fölé kúszik. 

De hát AUTIZMUS! 

Érdekes módon Angliában éppen az övsömör volt a fő érv az oltás ellen, 

amikor legutóbb felvetődött az oltás széleskörű bevezetése. Az elmélet az, 

hogy a bárányhimlőn átesett felnőttek immunrendszere minden egyes 

alkalommal kap egy kis emlékeztető erősítőt, amikor a vírussal találkozik - 

és mivel minden gyerek átesik a betegségen, a felnőttek óhatatlanul is újra 

meg újra találkoznak ezzel a hatással a környezetükben. Csakhogy 

a kutatások azt mutatják, hogy az olyan helyeken, ahol a gyerekek körében 

évek óta 90 százalék feletti az oltottsági arány (skandináv országok, USA), 

nem volt érzékelhető növekedés a felnőttkori övsömörös esetekben. 

 

Fotó: Joe Raedle / Getty Images Hungary 

A valódi ok sokak szerint inkább az lehetett, hogy a bárányhimlő elleni 

oltást az 1 éves korban kapott MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) oltásba 

építik be, ez az MMRV vakcina. Az MMR ellen viszont 

valóságos hadjáratot folytat az oltástagadó mozgalom, mert egyetlen, 

bizonyítottan meghamisított és megrendelésre készült, azóta sikerrel soha 

meg nem ismételt kutatás 19 éve összefüggést vélt felfedezni a védőoltás 

és az autizmus kialakulása között. Ezt azóta számtalanszor cáfolták, de 

hiába, sokan máig hisznek benne, a mi felmérésünk 

szerint Magyarországon 27 százalék gondolja úgy, hogy az oltások több 

bajt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak. A britek attól tartanak, hogy 

ha a sokat támadott MMR vakcinát még egy oltóanyaggal turbóznák fel, az 

csak olaj lenne a tűzre. 

Vagyis végső soron Anglia meghátrált a tudományt tagadó, összeesküvés-

hívő tömegek előtt. Annak ellenére, hogy maga az oltás a nyolcvanas évek 

óta létezik, és legalább 20-25 évnyi adatunk van arról, hogy mennyire 

hatásos, és mennyire kockázatos. 

De hát sehol nem kötelező! 

A hazai oltásellenesek egyik kedvenc érve, hogy Magyarországon kiugróan 

és indokolatlanul szigorú az oltások szabályozása, egy csomó vakcina 

kötelező, és törvény bünteti az elmulasztásukat. Miközben a fejlett nyugati 

országokban sokkal enyhébb szabályozás mellett sem dühöngenek a 

járványok. És valóban, a bárányhimlő elleni kötelező oltás elég ritka 

(Európában egyedül Lettország tette általánosan kötelezővé), a legtöbb 

helyen az ajánlott kategóriában van; akad ahol támogatja az állam, máshol 

mindenki maga fizeti. 

De akkor hogy érnek el mégis 90 százalék körüli oltottsági arányt? Hát úgy, 

hogy a kötelezőséget a legtöbb országban ügyesen csomagolják, nem 

törvénnyel és büntetéssel riogatnak. Ehelyett egyszerűen azt mondják az 

ajánlások mellé, hogy az oltatlan gyerek egészségügyi kockázat, tehát nem 

mehet iskolába, mert ott veszélyt jelentene a többi gyerekre. Itt van például 

egy táblázat arról, hogy az oltásügyben híresen liberálisnak tartott USA-

ban milyen oltásokat kérnek az egyes államok a beiskolázáshoz. A 

bárányhimlő-vakcina speciel az 50 államból 48-ban szükséges az 

https://www.cdc.gov/shingles/about/overview.html
https://www.cdc.gov/shingles/about/overview.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Fhealth%2F8557236.stm
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fcmr.asm.org%2Fcontent%2F23%2F1%2F202.full
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fannals.org%2Farticle.aspx%3Farticleid%3D1784289
https://www.theguardian.com/science/occams-corner/2014/may/15/real-reason-british-public-chickenpox-vaccine-shingles
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMMRV_vaccine
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F08%2F17%2Fvilagosszeeskuvest_ilyen_benan_meg_sosem_lepleztek_le%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F12%2F12%2Fmagyarorszag_nem_hisz_az_orvostudomanynak%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F12%2F12%2Fmagyarorszag_nem_hisz_az_orvostudomanynak%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.eurosurveillance.org%2Fimages%2Fdynamic%2FEE%2FV17N22%2Fart20183.pdf
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3991154%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fvaccines.procon.org%2Fview.resource.php%3FresourceID%3D005979
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fvaccines.procon.org%2Fview.resource.php%3FresourceID%3D005979
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iskolakezdéshez. Persze nem kötelező, csak azoknak a szülőknek, akik 

szeretnék, ha iskolába menne a gyerekük. 

 

Fotó: Beliczay László / MTI 

Ha valamit, hát ezt a hozzáállást érdemes lenne átvennünk, nálunk ugyanis 

a gyakorlatban a pénzbírsággal és gyermekvédelemmel fenyegetőzés 

mellett is simán bevihetők az oltatlan gyerekek az óvodába-iskolába. 

De hát kockázatos! 

Persze, azt nem állítja senki, hogy az oltásnak nincsenek kockázatai. 

A statisztika szerint a beoltott gyerekek nagyjából ötödénél jelentkezhet az 

oltás helyének átmeneti, enyhe, esetenként kicsit fájdalmas bedagadása; a 

tizedüknél láz, és egészen extrém ritka esetekben ennél súlyosabb reakció. 

Viszont az oltás 98 százalékos immunitást ad a bárányhimlő ellen. Innentől 

pedig lehet osztani-szorozni, de mindenképpen az jön ki, hogy az oltás 

kockázatai nagyságrendekkel kisebbek és enyhébbek, mint annak, ha 

oltatlan marad valaki. Tíz évvel az ajánlás bevezetése után Amerikában 90 

százalékkal csökkent a bárányhimlős betegek száma, és 97 százalékkal a 

halálos eseteké. 

Hasonló adatokkal érvel a hazai Gyermekorvosok Egyesülete is. Nekik 

Hódmezővásárhelyről vannak adataik, ahol a város 4 éve vezette be a 

kötelező és ingyenes oltást. A megbetegedések száma nagyjából a tizedére 

esett azóta. 

 

Fotó: Nagy Attila / Index 

De lehetünk még pragmatikusabbak: a költséghatékonysági elemzés szerint 

nagyjából 1,5 milliárd forintot takarítanánk meg, ha ezt az egész országra 

kiterjesztenénk. Ennyivel többet veszítünk most kiesett munkaidőben és a 

kezelések árában az évi kb. 36 ezer bárányhimlős betegen, mint amennyibe 

az oltás kerülne. Hasonló számítások Amerikában több milliárd dolláros 

megtakarítást mutatnak az oltásoknak hála. 

Itt persze lehet gyógyszerlobbit kiáltani, de a helyzet az, hogy az oltások a 

gyógyszeripar bevételének mindössze 2-3 százalékát adják, a maradékot 

meg olyan szerek és kezelések, amelyek egy részére épp az oltások miatt 

nem lesz többé szükség. 

 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2F444.hu%2F2016%2F05%2F26%2Fmeghoztam-pistiket-gumokoros-is-lehet-hol-hagyhatom
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/varicella.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.npr.org%2Fsections%2Fhealth-shots%2F2011%2F07%2F26%2F138683207%2Fchicken-pox-deaths-plummet-with-help-of-vaccine
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.npr.org%2Fsections%2Fhealth-shots%2F2011%2F07%2F26%2F138683207%2Fchicken-pox-deaths-plummet-with-help-of-vaccine
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fjid.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F197%2FSupplement_2%2FS156.long
https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/02/vaccines-are-profitable-so-what/385214/
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Kész az első disznó-ember hibrid 

HEGYESHALMI RICHÁRD  2017-01-27 index.hu 

Egy kutatócsoportnak a világon először sikerült létrehoznia egy ember és 

disznó keresztezésével készült kimérát. Az így elkészült ember-disznó 

hibridet a szervátültetéseknél használhatják. 

Világszerte rengetegen nem jutnak megfelelő szervekhez, így lehetetlen 

elvégezni rajtuk az életmentő műtétet. A tudósok növeszthetnek laborban 

hasnyálmirigyet, májat vagy vesét; ettől remélik, hogy idővel az 

orvostudomány megszabadulhat a szervhiánytól. 

Az új szervek létrehozásának egyik módja a kiméra: a más állatokban 

növesztett emberi szervek. A kutatók évtizedeken át küszködtek vele, hogy 

működőképes szöveteket és szerveket hozzanak létre. A sikerüket a 

technikai tényezők éppúgy hátráltatták, mint a politikai ellenszél.  

 

Fotó: Salk Institute / Cell 

A mostani tanulmányt író kutatók két dolgot csináltak, amit az elődeik nem 

tettek meg: 

1. Két, távoli kapcsolatban lévő faj embrióját keresztezték. 

2. Egy másik élőlényben növesztett szervet használtak egy 

betegség kezelésére. 

A kaliforniai Salk Institute biológusai, Juan Carlos Izpisua Belmonte és Jun 

Wu négy évet töltöttek azzal, hogy felnőtt emberi őssejteket fecskendeztek 

1500 disznóembrióba. Arra voltak kíváncsiak, hogy melyik élhet tovább 

néhány hétnél. A legjobb eredményt az úgynevezett köztes pluripotens 

őssejtekkel érték el: körülbelül 20 nappal a kezelés megkezdése után a 

fluoreszcens jelölések kimutatták, hogy minden százezredik sertéssejtre 

egy emberi sejt jutott. 

 

Fotó: Salk Institute / Cell 

https://www.wired.com/2017/01/first-human-pig-chimera-step-toward-custom-organs/
https://www.wired.com/2017/01/first-human-pig-chimera-step-toward-custom-organs/
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(16)31752-4
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Fotó: Salk Institute / Cell 

A kutatók azért választották a sertést, mert velük már régóta kísérleteznek 

a gyógyászatban. A szívtranszplantációkhoz gyakran használnak 

sertésektől származó szöveteket, és a rekombináns DNS technológiák 

bevezetése előtt gyakran ezekből nyerték a mesterséges inzulint is. A 

kimérák abban is segíthetnek, hogy a páciensek szervezete magától tudjon 

inzulint termelni. Izpisua Belmonte és Wu remélik, hogy a módszerüket a 

jövőben erre is felhasználhatják; a kutatásaik is elsősorban ezt célozták. 

A szakértők következő lépése a sejtszaporodás hatékonyságának növelése 

lesz. A Salk kutatói azt szeretnék, ha sikerülne elérni, hogy minden ezredik, 

sőt, akár minden századik sertéssejtre jusson egy emberi. Wu szerint 

innentől fogva lehet a gyakorlati alkalmazáson gondolkozni. 

Kérdéses, mi lesz, ha sikerül elérniük ezt az arányt. A kutatóknak innentől 

azzal is foglalkozniuk kell, hogy a nagyobb emberisejt-számú szövet 

felhasználása etikailag aggályos-e. 

Gombnyomásra gyilkológéppé változtak az 

egerek 

TÁTRAI PÉTER 2017.01.21. origo.hu 

A zsákmányszerző ölés ősi, ám igen összetett viselkedési és 

mozgásmintázat. Amerikai kutatók precíz agyi stimulációval 

derítették fel, hogy egerekben mely agyterületeknek kell 

összedolgozniuk a sikeres vadászathoz. 

A Yale Egyetem kutatói azonosították azokat az agyi áramköröket, 

amelyek a zsákmányszerző viselkedést koordinálják – adta hírül a Cell 

magazin január 12-i száma. A szóban forgó idegsejtcsoportok az agy 

érzelmekért és motivációkért felelős központjában, a mandulamagban vagy 

amygdalában helyezkednek el. Az egyik sejtcsoport a préda követésére 

készteti az állatot, míg egy másik neuroncsoport az állkapocs és a nyak 

izmainak mozgását hangolja össze a vadászharapás közben. 

Lézerrel változtatták zombivá őket 

A tudósok az ún. optogenetika eszközeit felhasználva elérték, hogy fénnyel 

történő ingerlés hatására az idegsejtek jól körülírt csoportjai működésbe 

jöjjenek. Amíg az ingerléshez használt lézert kikapcsolt állapotban tartották, 

az állatok normálisan viselkedtek. Amint azonban bekapcsolták a fényt, az 

egerek rögtön olyan benyomást keltettek, minta zombik a Walking Dead 

sorozatban: szinte bármit megtámadtak és megharaptak, ami az utjukba 
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került, még az itatópalackok kupakját és a rágcsálnivalónak adott 

fadarabokat is. 

 

Kísérleti egér Forrás: AFP 

„Ahogy bekapcsoltuk a lézert, az egerek máris ráugrottak a legközelebbi 

tárgyra, és mancsaik között szorítva hevesen harapdálni kezdték, mintha el 

akarnák fogni, és meg akarnák ölni" - mesélte a kutatást vezető Ivan de 

Araujo, a Yale orvosi karának pszichiátria előadója. 

A zombis hasonlat persze csak bizonyos mértékig helytálló – tette hozzá de 

Araujo –, hiszen azsákmányszerző-vadászó viselkedés nagyon is 

kontrollált és rendkívül összetett viselkedésmintázat, amely a legtöbb, 

állkapoccsal rendelkező gerinces közös öröksége, beleértve az embert is. 

„A zsákmányszerző viselkedés egyike az agyat alakító jelentős evolúciós 

hajtóerőknek. Kell, hogy létezzék egy ősi, agykéreg alatti pálya, amely 

összekapcsolja az érzékszervi bemenetet az állkapocs harapó mozgásával" 

- szögezte le a kutató. 

Társaikat nem támadták meg 

Érdekes módon a „gyilkos" egerek a ketrecben lévő társaikat nem támadták 

meg. Szintén figyelemre méltó volt az éhség befolyása a vadászó 

viselkedésre: a fénystimuláció alatt álló egerek agresszívabban üldözték 

vélt prédájukat, ha éhesek voltak, mint ha jóllakottan végezték velük a 

kísérletet. 

 

Kísérleti egér Forrás: Science Photo Library/National Cancer 

Institute 

„A felfedezett agyi rendszer nem egyfajta céltalan, általánosított agressziót 

vált ki – hangsúlyozta de Araujo -, hanem attól függően működik, hogy 

mennyire érdekelt az állat a táplálékszerzésben." 

Természetes táplálkozási viselkedés 

De Araujót eredendően az állatok természetes táplálkozási viselkedése 

érdekelte. Kutatócsoportja korábban azt figyelte, hogyan élnek és 

táplálkoznak az egerek lakóketreceikben, ám hamar rájöttek, hogy ez nem 

viszi őket sokkal közelebb a megfejtéshez. 

„Ezeknek az egereknek semmi más dolguk nincs, mint elrágcsálni a tápot, 

amit beteszünk nekik a ketrecbe.Elkezdtem azt érezni, hogy ennek a 

viselkedésnek nem sok köze van a természethez" - mondta a laborvezető. 
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Vadászattal kapcsolatos agyi területek 

A természeteshez közeli viselkedés felderítésének vágyából nőtt ki az a 

korábbi kutatás, melynek során de Araujo és munkatársai feltérképezték a 

vadászattal és táplálkozással kapcsolatos agyi területeket. Számos 

agyterület mutatott aktivitást ezeknek a tevékenységeknek a során; ezek 

közül azt a régiót követték kiemelt figyelemmel, amely szinte kizárólag a 

vadászat során aktiválódott, evés közben nem. 

Kimutatták, hogy ezaz amygdala középső idegmagvaként ismert terület 

olyan egyéb agyi központokkal is kapcsolatban áll, amelyek a vadászatban 

részt vevő – például állkapcsi és nyaki – izmokat vezérlik. 

„Az azonosított terület elhelyezkedése és kapcsolatai alapján tökéletesen 

megfelelt egy olyan központtal szemben támasztott elvárásoknak, 

amelynek feladata a vadászattal összefüggő mozgásmintázatok irányítása" 

- nyugtázta de Araujo. 

 

Optogenetika agykutatás Forrás: MTA 

Az amygdala középső magvának különböző idegsejttípusait szelektív 

módon befolyásolva kiderítették, hogy a neuronok egyik csoportja felelős 

a préda üldözéséért, míg egy másik sejtcsoport vezérli a vadászharapást. A 

kísérletekben prédának részint élettelen helyettesítőket – fadarabokat, 

kupakokat, mozgó műrovarokat –, részint pedig valódi, élő rovarokat 

használtak. 

Idegsejtek szelektív irtása 

A kutatók olyan kísérletet is végeztek, amelyben egyik vagy másik 

idegsejtcsoportot szelektíven kiirtották. Azt találták, hogyha a harapásért 

felelős idegsejteket elpusztították, az egerek üldözték és elfogták ugyan, de 

nem ölték meg prédájukat: vadászharapásuk erőssége 50 százalékkal 

csökkent, ezáltal a gyilkos mozzanat lényege elmaradt. 

A kutatócsoport a továbbiakban azt szeretné tisztázni, hogy az amygdala 

érzékszervi bemenete miként váltja ki a zsákmányszerző viselkedést, illetve 

hogyan történik az üldözést és az ölést irányító sejtcsoportok koordinációja. 

„Most már, hogy ismerjük a központok anatómiai elhelyezkedését, a 

jövőben még pontosabban tudjuk manipulálni a működésüket" - 

hangoztatta de Araujo. 

Tudománytagadás: a hit győzelme a tények 

felett 

TÁTRAI PÉTER 2017.01.24. origo.hu 

Miért utasítanak vissza művelt és tájékozott emberek nyilvánvaló 

tudományos igazságokat? Amerikai pszichológusok kérdőíveken 

keresztül, kísérletekkel és megfigyeléssel próbálják megérteni a 

tudománnyal szembeni szkepticizmus lélektani mozgatórugóit. 

Az ember okozta klímaváltozás tagadása, az oltásellenesség vagy a 

nukleáris energia békés felhasználásával szembeni extrém ellenállás mind 
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egy olyan szellemi irányzat megnyilvánulásai, amelyre jellemzőa 

tudományosan alátámasztott tények figyelmen kívül hagyása,vagy 

legalábbis szelektív megnyirbálása. 

Nem szükségszerűen műveletlenek a szkeptikusok 

A tudománnyal szemben szkeptikus nézeteket valló emberek azért tudnak 

olyan zavarba ejtők lenni, mert iskolázottságuk, műveltségük, általános 

tájékozottságuk nem szükségszerűen alacsonyabb a többiekénél, sőt, 

gyakran ugyanolyan élénk érdeklődést mutatnak a tudomány eredményei 

iránt. A probléma tehát nem abban rejlik, hogy a tudományszkeptikusok ne 

volnának ellátva a józan ítéletalkotáshoz szükséges információval; a kérdés 

sokkal inkább az, hogy az információt kiegyensúlyozott módon értékelik-

e. 

 

Forrás: Origo 

Az emberek nem úgy működnek, mint egy tudós, aki elfogulatlanul 

mérlegre teszi a rendelkezésre álló bizonyítékokat, hanem inkább úgy, mint 

egy ügyész,aki gondosan kiválogatja a tények közül azokat, amelyek 

összhangban állnak az általa bizonyítani kívánt tétellel" - magyarázza 

Matthew Hornsey, a Queenslandi Egyetem (Ausztrália) pszichológus 

kutatója, a tudományellenes nézetek lélektanának szakértője. 

Hátat fordítanak a tényeknek 

Troy Campbell, az Oregoni Egyetem (Egyesült Államok) professzora 

ehhez még hozzáteszi: „Tapasztalataink szerint az emberek bármiféle 

hitbeli meggyőződésük megvédése érdekében készek hátat fordítani a 

tényeknek, legyen bár vallásról, politikáról, vagy akár csak az általuk 

preferált webböngészőről szó." 

A politikai paletta bármely szegmensében közkedvelt dolog a 

bizonyítékokat úgy felsorakoztatni, hogy azok inkább az érvelő identitását, 

mint az igazságot tükrözzék"- jegyzi meg Dan Kahan, aki jog és 

pszichológia kapcsolatával foglalkozik az amerikai Yale Egyetemen. 

 

Forrás: Picasa 2.6 
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Semmilyen bizonyíték, adat vagy tény nem lehet elégséges ahhoz, hogy egy 

szkeptikust kimozdítson az álláspontjából, amit mondjuk a 

klímaváltozással, a génmódosított organizmusokkal vagy az oltásokkal 

kapcsolatosan képvisel. Ugyanis mindenki a saját tudományát és tényeit 

használja a privát meggyőződése védelmében, és alábecsüli az ellentétes 

állásponthoz tartozó érvek jelentőségét. 

Saját meggyőződésük alapján szelektálnek 

„Kutatásunk során azt találtuk, hogy az emberek azokat a tényeket tartják a 

tárgy szempontjából lényegesnek, amelyeka saját véleményüket tükrözik. 

„Nem is feltétlenül tagadják az azzal ellenkező tények valóságtartalmát; 

inkább csak kevésbé relevánsnak ítélik őket" - mondta Campbell. 

A tudományszkepticizmus főleg azoknak adja fel a leckét, akiknek a 

hivatása volna a tudomány eredményeit a nagyközönség irányába 

kommunikálni, de a hétköznapi embernek is komoly fejtörést okozhat, 

hogy egy beszélgetésben hogyan törjön át az áthatolhatatlannak tűnő 

ideológiai falakon. 

 

Ma már kétségbevonhatatlan tény, a légkör globális felmelegedése

 Forrás: Origo 

Hornsey az American Psychologist című folyóiratban hamarosan 

megjelenő cikkében azt tanácsolja, hogy mindenekelőtt 

próbáljuk meg a tudománytagadás mögött meghúzódó motivációkat 

azonosítani.„Ahelyett, hogy a felszíni megnyilvánulásokkal kísérelnénk 

meg vitába szállni, hozzuk a mondandónkat olyan formába, hogy 

egybeessék közönségünk belső motivációjával. Klímaszkeptikusokkal 

beszélve például találjuk meg először a közös nevezőt, amiben 

mindannyian egyetértünk, és úgy fogalmazzuk át a klímaváltozással 

kapcsolatos üzenetünket, hogy összhangban álljon ezekkel a 

közmegegyezéses pontokkal." 

Felvilágosodásellenes mozgalomról beszélnek 

Amerikában a pszichológusok közben már felvilágosodásellenes 

mozgalomról beszélnek, amely rendkívüli módon aggasztja a 

tudóstársadalmat. Ezért az amerikai Személyiség- és Szociálpszichológiai 

Kutatók Társasága (Society for Personality and Social Psychology) 

nevében Hornsey által szervezett, a múlt hétvégén San Antonio-ban 

rendezett szimpóziumnak ez a téma állt a középpontjában. 
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Forrás: Textweek 

A felvilágosult eszméket ostromolják 

„Mi még egy olyan korban nőttünk fel, amikor magától értetődőnek tűnt, 

hogy a fontos dolgok megértése felé a józan érveken és bizonyítékokon, 

nem pedig félelmeken, burkolt érdekeken, hagyományokon és hiteken 

keresztül vezet az út - emlékezett Hornsey. „Ám a klímaszkepticizmus és 

az oltásellenesség előretörése fájdalmasan ráébresztett minket arra,hogy 

felvilágosodáskori eszméink ostrom alatt állnak. A tét pedig túl nagy ahhoz, 

hogy vállrándítással elintézzük a dolgot.Az oltásellenes mozgalom már 

most emberéleteket követelt. A klímaváltozás tagadása pedig fékezi a 

korunk legfenyegetőbb társadalmi, gazdasági és ökológiai kihívására adott 

globális válaszlépéseket." 

Ugyanakkor Kahan legfrissebb kutatásai megerősítették azt a reménykeltő 

benyomást, miszerint minél élénkebb tudományos érdeklődést mutat valaki, 

annál fogékonyabb lehet mások álláspontjára. Kísérleteikben bizonyították, 

hogy azok, akik élvezettel ismerkedtek meg egy-egy meglepő új 

felfedezéssel, nyitottabbak voltak az új információra még akkor is, ha az 

ellenkezett általános meggyőződésükkel. Úgyhogy a tudomány és tagadói 

közti játszmában a józan tények talán még mindig nem állnak véglegesen 

vesztésre. 

A karbonsemlegesség az új hívószó annak, aki 

zölden gondolkodik 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2017.01.25. origo.hu 

Mi a közös a Rolling Stones-ban és a Coldplayben, ami nem a zene? 

Hát hogy mindkét együttes karbonsemlegességre törekszik. Hogy ez 

mit jelent, kiderül cikkünkből. 

A Rolling Stones már karbonsemlegesen gondolkodik 

Míg egy hasonlóan elvont újdonságról, a felhő alapú adattárolástról napi 

szinten beszélünk, az ennél nagyságrenddel jelentősebb 

karbonsemlegesség még nem igazán része a szókincsünknek. Maga a 

karbon pedig nagyon is hétköznapi dolog: a kissé szerencsétlenül 

magyarosodott kifejezés ugyanis a szénre utal, amely a Földön az élet 

alapköve. Egészen pontosan a karbon a szén-dioxid (angol eredetű) 

"álneve". 
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Hőerőművek Bulgária fővárosában Szófiában Forrás: 

AFP/Dimitar Dilkoff 

Innentől máris érthetővé válik a törekvés lényege: a karbonsemlegesítéssel 

az egyén vagy cég a lehető legkisebbre próbálja csökkenteni a szén-dioxid-

kibocsátását (a CO2-lábnyomát) életmódja, tevékenységei, eszközparkja 

révén, majd a maradék légszennyezés kompenzálásáról is gondoskodik 

különféle módon, például CO2-kvótát vásárol vagy megújuló energiával 

működő projekteket támogat. 

 

A térképen a világ tíz legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó 

állama/államszövetsége látható, összehasonlítva az Európai Unió 

kibocsátásával Forrás: AFP/S. Ramis, V. Lefai 

A fent említett Rolling Stones például kiszámoltatta, hogy a koncertjein 

nem is az áramfogyasztás a legnagyobb környezetterhelési tétel, hanem a 

nézők utazása. Egyetlen rajongó az oda- és visszaútja során 13 kilogramm 

szén-dioxidot ereszt a légkörbe, és legalább egy fa ültetésére van szükség 

57 rajongó kibocsátásának semlegesítéséhez. 
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A Rolling Stones tagjai Havannában Forrás: Getty Images/2016 

Sven Creutzmann/Mambo Photo/Sven Creutzmann/Mambo Photo 

A Stones korábbi koncertkörútjára 160 ezer néző váltott jegyet, minden 

jegy árából 15 penny ment egy skóciai szervezetnek, amely több mint 2800 

fa ültetésével kompenzálta a légszennyezést. 

A Coldplay pedig a lemezfelvételhez igénybe vett stúdió elektromos 

energiaigényét fedezte megújuló forrásból. 

Cél a környezeti ártalmak mérséklése 

Az emberi civilizáció a tűz feletti uralom megszerzése óta támaszkodik 

valamiféle szénvegyületre energiaforrásként: ide tartozik a fa (amelynek 20 

százaléka szén), a kőszén vagy a szénhidrogéneknek nevezett kőolaj és 

földgáz. 

Mindegyik vegyjelében megtalálható a szénre utaló C betű, és az égés során 

oxigénnel lépnek reakcióba, így lesz a végeredmény mások mellett CO2, 

azaz szén-dioxid gáz. 

 

Gyárkémények Kínában Forrás: AFP/CHINA OUT 

Az előbbi szénvegyületek tették lehetővé az emberiség folyamatos 

fejlődését egészen az ipari forradalomnak nevezett technológiai robbanásig, 

amely a környezetszennyezés szempontjából is mérföldkőnek számít: 

emiatt az elmúlt évtizedekben a szénvegyületek megítélése egyre 

negatívabbá vált. 
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A globális felmelegedés veszélyeire figyelmeztető művészi illusztráció

 Forrás: pixabay.com 

Önkéntes vállalás mindannyiunk jövője érdekében 

A magyarországi nagyvállalatok közül elsőként, az európai vezető 

távközlési szolgáltatók közül az elsők között vált a Magyar Telekom 

Csoport (beleértve külföldi leányvállalatait, a Makedonski Telekomot és a 

Crnogorski Telekomot is) teljes mértékben karbonsemlegessé 2015-ben. (X) 

A Telekom már a '90-s években felismerte a környezet- és a klímavédelem 

fontosságát, innovatív megoldásokat alkalmazva folyamatosan 

csökkentette a működése során felhasznált energiát és növelte az 

energiahatékonyságát. Modernizálta hálózatát és adatközpontjait, több 

infrastruktúrája energiaellátását oldja meg szél- és/vagy napenergiával, és 

saját működése során is előnyben részesíti a fenntartható 

infokommunikációs termékek és szolgáltatások igénybevételét. 2015-ben 

187 GWh megújuló energiát vásárolt, ami a Társaság által felhasznált 

összes villamosenergia 100 százaléka. 

A Telekom növelte hibrid és elektromos autóinak arányát a céges 

autóflottában, a személyi használatú gépjárművek használata során 

alkalmazott bonus-malus rendszerben a referenciakibocsátás feletti 

gépjárművek után fizetett malus-összegek (2015-ben összesen 20 408 548 

Ft) 50 százalékát karbonsemlegesítésre fordította. 

A kibocsátáscsökkentést két projekt – egy kínai szélerőműpark (Jiangsu 

Rudong Huangang Dongling erőmű) és egy perui vízerőmű (El Platanal 

erőmű) – támogatásával érte el a Telekom, ezek segítségével 52 189 tonna 

CO2-kibocsátásától mentesítette a Földet. 

A Társaság dolgozói is aktívan részt vállalnak a károsanyag-csökkentésben: 

2015-ben közel 1600 dolgozó közlekedett kerékpárral a Telekom 

telephelyei között, több mint 15 ezer kilométert megtéve. Értekezletekhez 

a TelePresence videokonferencia-szolgáltatást választva évi 50 ezer liter 

gázolajat és 40 ezer liter benzint, ezzel 190 tonna szén-dioxid kibocsátást 

takarítottak meg. A Magyar Telekom kiemelten támogatja a távmunka 

lehetőségét, mert az az utazáskiváltás szempontjából is kiemelt 

jelentőséggel bír. 

1751 óta hozzávetőlegesen 375 milliárd tonna szén került a légkörbe a 

tüzelőanyagok égetése és a cementgyártás következtében – e fosszilis (nem 

megújuló) forrásból származó kibocsátásnak a fele az 1980-as évek közepe 

óta. 
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A légkör globális felmelegedése ma már ténykérdés Forrás: 

wikimedia.org 

Napjainkban évente nagyjából 9500 millió tonna szén kerül a levegőbe 

az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal szerint. 

Az üvegházhatású gázok, közte a szén-dioxid-kibocsátás 75 százalékáért az 

energiaszektor a felelős: beleértendő a villamos- és hőenergia-termelés, 

az ipari termelés és energiafogyasztás, a közlekedési és egyéb ágazatok 

energiafelhasználása. A többi kibocsátás jórészt a mezőgazdasághoz 

köthető. 

 

A mezőgazdaság is jelentős kibocsátó Forrás: AFP/Daniel 

Mihailescu 

A karbonsemlegesítéssel ezeket a kibocsátásokat lehet visszafogni, 

hatásukat mérsékelni például megújuló energiaforrások (szél, nap, víz) 

alkalmazásával. Az Európai Unió célja, 

hogy az 1990-es szinthez képest 2020-ra a tagországok legalább 20 

százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt bocsássanak ki, 

a teljes energiaszükséglet 20 százalékát megújuló energiából fedezzék, 

energiafogyasztásukat pedig 20 százalékkal csökkentsék. 

https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
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Forrás: Origo 

Erre azért van szükség, hogy 2020-ra a Föld átlaghőmérséklete legfeljebb 

2 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás korában mért értéket. 

Természetesen ehhez nem elég pusztán az Európai Unió vállalása. A 

globális fölmelegedés mérsékléséhez a kibocsátás visszafogására irányuló 

kezdeményezést a világ 165 országa aláírta. 

A zöld szemlélet is lehet divatos 

A karbonsemlegesség az elmúlt években egyre több hírben szerepel, és 

bármilyen meglepően hangzik, kezd afféle "menőségi" szimbólummá válni, 

amely egy bizonyos fejlettségi szint fölött lassacskán elvárás: az országok 

közül nemsokára karbonsemleges lehet a zöldenergiában gazdag Costa 

Rica, Izland, Norvégia, a Maldív-szigetek, Svédország. (A Vatikán és 

Bhután értelemszerűen más okból került ebbe a csoportba.) 

 

A Gallup reprezentatív felmérése szerint az amerikaiak több mint fele valós 

problámának tartja a globális klímaváltozástForrás: AFP/Loic Venance 

A vállalatok és szervezetek körében is komoly rangja van a 

karbonsemlegességnek, 

ezzel is kifejezhetik társadalmi felelősségvállalásukat. A világszerte 

közismert márkák közül számos csatlakozott a kezdeményezéshez, 

egyebek közt a Google, a Dell, a PepsiCo, a Tesco, a Microsoft vagy az 

Avis. 
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A Time Square New Yorkban. Az amerikai nagyváros, más 

metropoliszokkal együtt a szén-dioxid kibocsátás tudatos mérséklését 

végrehajtó városoknak Forrás: AFP/Photononstop/Russel Kord 

A szén-dioxid-kibocsátás jelentős mérséklését végrehajtó városoknak 

már önálló szövetségük is van. Ebbe a csoportba tartozik Adelaide, Berlin, 

Boston, Boulder, Koppenhága, London, New York, Melbourne, 

Minneapolis, Oslo, Portland, Rio de Janeiro, San Francisco, Seattle, 

Stockholm, Sydney, Toronto, Vancouver, Washington, Yokohama.  Ezek a 

sokmilliós lakosú, folyamatosan gyarapodó nagyvárosok vállalták, hogy 

2050-re legalább 80 százalékkal mérséklik a CO2-kibocsátásukat. 

 

A szén-dioxid kibocsátás közel háromnegyede az urbánus tereületekhez 

fűződik Forrás: Imaginechina/Zhong yang 

Ennek azért van jelentősége, 

mert urbánus területekről kerül a légkörbe az emberiség szén-dioxid-

szennyezésének háromnegyede. 

Elengedhetetlen a települések olyan "újratervezése", amely minimálisra 

csökkenti a környezetterhelést, de nem korlátozza a gazdasági növekedést, 

az életszínvonalat vagy a társadalmi igazságosság megvalósulását. 

Repülőre szálltak az elefántok 

JEKI GABRIELLA 2017.01.04. origo.hu 

Zimbabwe repülőn szállít elefántokat kínai vadasparkokba. Több mint 

harminc vadon élő elefántot készítettek elő a transzportra, ám a 

vadvilág támogatói tiltakoznak. 

http://usdn.org/public/page/13/CNCA
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Erőszakkal választják szét őket 

Légi úton jutnak az ormányosok Kínába, bár a kiválasztott harminc 

egyedből többen nem bizonyultak alkalmasnak az utazásra – írja a The 

Guardian online kiadása. Johnny Rodrigues, a Zimbabwe 

Természetvédelmi Csoport (Zimbabwe Conservation Task Force) nevű 

szervezet egyik alapítója elmondta: 

az elefántokat szállító repülőgép sokáig vesztegelt a Victoria Falls 

repülőtéren, 

mert a hatóságok nem találtak olyan erős mérleget, amivel megmérhették 

volna az állatok súlyát, mielőtt a nehéz szállítóládákba zárták őket. 

 

Afrikai elefánt (Loxodonta africana) Forrás: Elter Károly 

Az elefántok úgymond „élő exportja” egy kissé ellentmondásos, de 

abszolút legális. Természetvédők állítják, hogy a vadon befogás gyakorlata 

erőszakkal szétbontja a csorda szociális struktúráját. 

Egyszerűen semmi sem stimmel az elefántexporttal, kezdve mindjárt az 

állatok jólétének nézőpontjával” 

– mondja Daniela Freyer, a német alapítású természetvédelmi szervezet, a 

Pro Wildlife csoport vezetője. 

 

A Viktória-vízesés Zimbabwéban Forrás: Elter Károly 

Hozzáteszi, hogy a természetvédelmi szempontok kiemelten fontosak, 

hiszen az elefántoknál igen magas a halálozási arány a foglyul ejtések, a 

szállítások és a fogságban tartás alatt. Kijelenti, hogy a metódus 

„erkölcsileg elfogadhatatlan, és nem tartható fenn”. 

Gyanús benépesítési program 

A dallasi állatkert a közelmúltban hozatott jó néhány vadon élő elefántot 

Szváziföldről, és internetes oldalán azt mondja, hogy „a most elhangzott 

állítások tudományos szempontból megalapozatlanok”. Azt is állítják, hogy 

„az információk nagy része ősrégi hivatkozásokat tartalmaz, és nem veszi 

figyelembe az elefántokról való gondoskodás jelenlegi módszereit”. 
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Az afrikai elefántokat nem csak az agyarukért folytatott illegális 

orvvadászat fenyegeti Forrás: Elter Károly 

A zimbabwei ZimParks (Zimbabwe Parkok és Vadvilág Igazgatósági 

Hatósága) augusztusban bejelentette, hogy egy természetvédelmi program 

keretein belül lehetséges lenne az elefántok befogása a Hwange Nemzeti 

Parkban, de csak úgy, hogy segítsenek újra benépesíteni egy másik parkot 

az országban. Ám az élővilágot szorgalmasan védő csoportok pont 

ugyanebben az időszakban arra gyanakodtak, hogy az ország az állatok 

kínai exportjára készül. 

Globális erőforrások 

Oppah Muchinguri, Zimbabwe környezetvédelmi minisztere a 

közelmúltban meglepő kijelentést tett. Azt mondta, hogy országának 

egyszerűen „értékesíteni kell" az elefántokat, melyek nem csupán globális, 

hanem helyi, lokális erőforrásokat is képviselnek, mivel az eladás 

támogatja a helyi közösségek megélhetését, és egyfajta biztosítékot ad a 

jövő generációi számára is. 

 

Az afrikai vadvilágot az élőhelyek fokozatos zsugorodása mellett az egyre 

több afrikai országban bevételi célból folytatott kereskedelem is 

veszélyezteti Forrás: Elter Károly 

Ezzel szemben Shanron Pincott, egy lelkes elefántvédő, aki tizenhárom éve 

ellenőrzi az elefántok nemzetségét Hwange területén, úgy véli: 

Amit Zimbabwe tesz, az talán legális, de egyáltalán nem etikus, – 

különösen annak tekintetében, amit ma tudunk az elefántcsaládokról. Az 

állatok ugyanis mély családi kötelékekben élnek, az intelligenciaszintjük 

vitathatatlanul magas, és ha elveszítik a csordájuk egy-egy tagját, mély 

letargiába eshetnek.” 

Javaslat a kiviteli tilalomra 

Pincott emellett azt is hozzáfűzte, hogy a külföldre küldött elefántok között 

több olyan is akad, amelyet már több mint egy évtizede tanulmányozott. Ez 

a folyamat így megreked. Megjegyezte továbbá, hogy a fiatal elefántok 

általában gyengék és törékenyek, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, 

milyen következményekkel járhat, ha megfosztják őket az anyatejtől. 
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Elefánttehén borjával Forrás: Gorgo 

Patricia Awori a 29 országot tömörítő Afrikai Elefántkoalíció (AEC – 

African Elephant Coalition) titkára javaslatot tett arra, hogy vezessenek be 

kiviteli tilalmat, hogy ne lehessen afrikai elefántokat természetes elterjedési 

területükön kívülre vinni. 

„Az elefántok léte az afrikai parkokban létfontosságú, formálják a 

környezetüket. Az élelem utáni kutatásuk és táplálkozásuk, a hempergőzés 

a sárban, a testvérek közti csintalan játék mind-mind az elefántlét fontos 

részei. Egy elefánt akkor is vad és zabolátlan marad, ha elmozdítják a 

természetes élőhelyéről." 

Ikonikus vadállatok fogságban 

A most repülőre rakott elefántokat valószínűleg a Sanghaji Vadasparkba és 

a Jünnan Vadasparkba küldik Hu Csunmej, a kínai Veszélyeztetett Fajok 

Alapítványa nevű érdekképviseleti csoport munkatársa szerint. 

A szakember végigkísérte a Zimbabwéból Kínába érkező, korábban 

exportált vadon élő elefántok sorsát. 

Az állatok augusztus óta még mindig karanténban vannak, és Hu szerint 

legalább az egyikük elpusztult időközben. 

 

Az elefántcsordákon belül rendkívül erős az állatok egymáshoz való 

szociális kötődése Forrás: Elter Károly 

Más kínai állatkertek is kértek elefántokat, köztük a harbini Északi Erdő 

Állatkert, a belső-mongóliai Ordos Állatkert és a Pekingi Vadaspark. 
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Afrikai naplemente az Okavango-delta vizes élőhelyén, ami az elefántok 

egyik utolsó menedéke Forrás: Elter Károly 

„A bébielefántok és más állatok eladása Kínának a vadvilág számára 

valószínűleg az egyik legrosszabb forgatókönyv, ráadásul kétes, sötét 

üzleteket sejtet – fogalmazta meg kétségeit Iris Ho, a Nemzetközi 

Emberség Szövetség (Humane Society International) 

vadvilágkampányának vezetője. 

Korrupt rendszer kontra szabadság 

„Van az országunk, amelyet nemzetközileg elítélnek a fogságban tartott, 

ikonikus vadállatokkal való siralmas bánásmódja miatt – világít rá Iris Ho. 

– Itt van a Pizza névre hallgató jegesmedve a kantoni bevásárlóközpontban, 

vagy azok az elefántok, amelyek fogságban tengetik depressziósan 

életüket.” 

 

A természetvédők etikátlannak tarják a zimbabwei élőelefánt-exportot

 Forrás: Elter Károly 

„Jelenleg egy korrupt rendszer van érvényben, amely figyelmen kívül 

hagyja az emberi és a szabadsághoz való jogokat, illetve amely azoknak 

értékesíti a vadon élő állatokat, akik a legmagasabb ajánlatot teszik.” 

Kihalás fenyeget egy bogarat, mert a hím 

inkább sörösüveggel szexel 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.01.17. index.hu 

Az ausztrál díszbogarat latinul úgy hívják, Julodimorpha bakewelli. Bár a 

nevében a bak nem a barna sörre utal, a kis állatot valóban intim 

kapcsolat fűzi a sörösüveghez. A Dél-Ausztráliában, lárvakorában 

eukaliptusz-, később akácfák közelében élő bogárfajtának csak a hím 

egyedei tudnak repülni, a nőstények a földön mászkálnak. Az augusztus-

szeptemberi párzási időszakban a hímek felröppennek, hogy 

http://insects.about.com/od/beetles/ss/The-Giant-Jewel-Beetle-That-Mates-With-Beer-Bottles.htm


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 2. szám 

  

 

 

50. oldal 

megtermékenyítendő nőstény után nézzenek. Ha viszont sörösüveget látnak, 

elvesztik a fejüket, és rögtön rárepülnek. 

A dolog eddig úgy hangzik, mint egy szombat este egy tetszőleges 

budapesti diszkóban, ahová a hímek párzani indulnak, de aztán inkább 

leisszák magukat. Az ausztrál díszbogár viszont nem magára a sörre izgul 

rá, hanem az üvegére. Sőt, nem is akármilyen üvegre, hanem az angolul 

stubby nevű zömök, rövid nyakú üvegtípusra, ennek a felülete ugyanis 

annyira hasonlít a nőstényére, hogy maguk a hímek se tudják kibogarászni 

a különbséget. 

 

A díszbogár nem a szájánál húzza meg az üveget, mint egy ausztrál 

sörkedvelő, hanem az oldalán, ahol a biztosabb fogást segítő bütykök 

találhatók, mert ezek emlékeztetik leginkább a nőstény szárnyfedőjét borító 

gödröcskékre, pontosabban arra, ahogy azok visszaverik a fényt. A 

megtévesztést fokozza, hogy a nősténynek és az üvegnek is ugyanolyan 

sárgásbarna színe van. 

Az üvegezés azonban nem is olyan vicces, mint amilyennek elsőre hangzik, 

mert az ausztrál díszbogarat a kavarodás miatt már a kihalás fenyegeti. A 

hím ugyanis olyan kitartóan próbálja megtermékenyíteni az üveget, hogy 

hiába jár arra egy valódi nőstény, nem tudja magára vonni a figyelmét. A 

megtévelyedett hímet így vagy felfalja egy rá leselkedő hangyafaj, vagy 

addig erőlködik, míg ki nem szárad a napon. A problémára persze 

megoldást jelenthetne, ha nem dobálnának el annyi sörösüveget az út szélén 

az ausztrálok, de hát kit érdekel egy bogár élete. 

Daryll Gwynnt és David Rentzet mindenesetre érdekli, ők figyelték meg az 

ausztrál díszbogarak eltérített evolúcióját még 1983-ban, amiért jóval 

később, 2011-ben IgNobel-díjat is kaptak. 

Az antioxidánsoktól nem klimaxol a 

termeszkirálynő 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2017.01.28. ofrigo.hu 

A termeszkirálynők hatékony antioxidáns-védelme lehetővé teszi, hogy 

a dolgozóknál tovább éljenek a termékenységük megőrzése mellett. 

A rovarok világában az összes faj közül a termeszek királynői élnek a 

legtovább, akár 30-50 évig, miközben az ugyanahhoz a bolyhoz tartozó, 

szaporodásra képtelen nőstények 1-2 év után elpusztulnak. A 

termeszkirálynőknek ugyanakkor a termékenységük is óriási: akár napi 40 

ezer petét rakhatnak. 

A közösségalkotó rovarfajok esetében az eltérő kasztokba tartozó egyedek 

között biológiai és életmódbeli különbségek vannak, ezek régóta 

ismeretesek. A hangya- és darázscsalád(ok)ban a terméketlen nőstények a 

dolgozók; a termékeny hímek a herék; a termékeny nőstény(ek) pedig a 

királynő(k).Ezzel szemben a termeszeknél a kolóniaalapító király és 

királynő monogám kapcsolatban él akár évtizedekig, utódaik a 

nemzőképtelen nőstények és hímek (dolgozók és katonák). 

https://blogs.scientificamerican.com/scicurious-brain/ignobel-prize-winner-the-beetle-and-the-beer-bottle-a-tragic-love-story/
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A termékeny és terméketlen nőstények élettartama közötti különbséget 

okozó sejtszintű folyamatokról még keveset tudunk. Hangyákkal és mézelő 

méhekkel egy ideje folynak már kutatások, de a termeszekkel kapcsolatban 

az első vizsgálatot nemrég végezték a japán Yamaguchi Egyetem kutatói, 

akik eredményeiket a PLOS ONE szabad hozzáférésű online tudományos 

folyóiratban tették közzé.  

 

Bár sokan még mindig “fehér hangyáknak” nevezik őket, a termeszek nem 

a hangyákkal állnak rokonságban, hanem a csótányok rendjébe tartoznak. 

Több mint 3000 fajuk van, képviselőik az összes kontinensen 

megtalálhatók, kivéve az Antarktikát (a fehér nyilat a királynőkre mutatnak)

 Forrás: Tasaki et al (2017) 

Kivédik a kamikaze-molekulák támadását 

Hosszú ideig élnek, ráadásul termékenységüket végig megőrzik a 

termeszkirálynők, amelyekről azt feltételezik, hogy ezt részben egy 

hatékony antioxidáns mechanizmusnak köszönhetik. A japán kutatók a 

távol-keleti szigetországban honos Reticulitermes speratus nőstény 

egyedeit vizsgálták, hogy kimutatható-e bennük oxidáció okozta 

sejtkárosodás. 

A külső (sugárzás, légszennyezés stb.) vagy belső (például anyagcsere) 

forrásból a szervezetben megjelenő szabad gyökök olyan "kamikaze-

molekulák", amelyeknek van egy párosítatlan elektronjuk, ezért rendkívül 

agresszíven mihamarabb kémiai reakcióba akarnak lépni más sejttel 

elektronszerzés céljából – ezzel azonban rongálják a sejtet. A szabad 

gyökök károsító hatását az antioxidánsok képesek bizonyos mértékig 

ellensúlyozni: ezek olyan vegyületek, amelyek késleltetik vagy gátolják az 

oxidációt. 

A japán szakemberek az élethosszt megalapozó öregedésgátló folyamatot 

kutatva megmérték a R. speratus nőstény termeszek oxidatív károsodásra 

utaló jeleit, és kiértékelték az enzimaktivitásukat. Kiderült, hogy a 

termeszkirálynők génállományában alig tapasztalható oxidatív 

károsodás.A termékeny nőstényekben két gén fokozott működése 

következtében nagyobb mennyiség volt két antioxidáns hatású enzimből, a 

katalázból és a peroxiredoxinból. 

A kutatók feltételezése szerint a termeszkirálynők sejtkárosodását 

megakadályozó enzimeket előállító hatékony antioxidáns-rendszer az oka, 

hogy rendkívül magas termékenységük dacára sem "használódik el" a 

szervezetük, és nem öregednek olyan mértékben, mint terméketlen nőstény 

társaik. Az említett enzimek az emlősökben, így az emberben is 

megtalálhatók, egyebek mellett bizonyos krónikus gyulladásos folyamatok 

gátlásában játszhatnak szerepet. 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0167412
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Aprócska bizarr lény volt az ember legrégibb 

ismert őse 

MTI 2017.01.31. origo.hu 

Egy nemzetközi kutatócsoport Kínában talált kövületekben 

azonosította egy kicsiny tengeri lény maradványait, amelyről 

feltételezik, hogy az emberek legkorábbi ismert prehisztorikus őse 

lehetett, a zsákszerű élőlény mintegy 540 millió éve élt. 

A Nature című tudományos folyóiratban hétfőn közzétett tanulmányukban 

saccorhytusnak nevezték el az új fajt zsákhoz (latinul saccus) hasonló 

jellegzetességei – elliptikus formájú teste és nagy szája – miatt. A 

szakemberek szerint a lény a legprimitívebb példája az úgynevezett 

újszájúaknak, ebbe a széles biológiai kategóriába tartoznak például a 

gerincesek is. 

Ha a tanulmány következtetései helyesek, a saccorhytus számos faj közös 

őse volt, és ő jelenti a legkorábbi lépést azon az evolúciós ösvényen, amely 

elvezett az emberekhez több százmillió évvel később – olvasható a 

Cambridge-i Egyetem honlapján. 

Aprócska volt 

A saccorhytus körülbelül egy milliméter nagyságú lehetett, és a 

tengerfenéken a homokszemcsék között élhetett. Jellegzetességei 

látványosan megőrződtek egy kövületben. A felfedezés egyik érdekessége, 

hogy a kutatók nem találtak bizonyítékot arra, hogy az állatnak volt 

végbélnyílása. A tanulmány készítésében az angliai Cambridge-i Egyetem 

szakemberei mellett részt vettek az amerikai Northwest Egyetem, a kínai 

Hsziáni Egyetem tudósai, valamint más kínai és német kutatók. 

Úgy gondoljuk, hogy ez a korai újszájú a legkülönbözőbb fajok, köztük az 

ember primitív kezdetét jelentheti.Puszta szemmel az általunk 

tanulmányozott kövületek kicsiny fekete magoknak látszanak, de 

mikroszkóppal vizsgálva a részleteket, leesik az állunk. Minden újszájúnak 

egy közös őse van, és úgy gondoljuk, hogy itt erről van szó" – magyarázta 

Simon Conway Morris, a Cambridge-i Egyetem evolúciós paleobiológus 

professzora. 

Degan Shu, a Nothwest Egyetem munkatársa hozzátette: kutatócsoportjuk 

"a múltban tett néhány fontos felfedezést, köztük volt a legősibb hal és más 

korai újszájúak. A saccorhytus felfedezésével kiválóan betekinthetünk egy 

olyan csoport fejlődésének első szakaszaiba, amely elvezetett a halakhoz, 

majd később az emberhez." 

 

Saccorhytus coronarius Forrás: S Conway Morris / Jian Han 

Primitív módon táplálkozott 

A legtöbb korai újszájú csoport mintegy 510-520 millió éve élt, amikor már 

elkezdtek diverzifikálódni nemcsak gerincesekké, hanem 

előgerinchúrosokká, félgerinchúrosokká, tüskésbőrűvé (mint a tengeri 

csillag, tengeri sün). A sokféleség ezen szintje miatt nagyon bonyolult volt 

meghatározni, milyen lehetett egy korábbi közös ős. 

A saccorhytus mikrofosszíliáit a közép-kínai Sanszi tartományában találták 

meg, és időrendben korábbi minden ismert újszájúnál. A kövületet izolálták 
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a körülette lévő kőzetekből, mikroszkóppal és CT-vel tanulmányozták, és 

a tudósok felrajzolták, milyen lehetett ez a kicsiny tengeri lény. "Hatalmas 

mennyiségű – mintegy háromtonnányi – mészkövet kellett megmunkálni, 

hogy a fosszíliákat kinyerjük" – mondta Jan Han, a NorthWest Egyetem 

munkatársa. 

A tanulmány szerint a saccorhytus testének két oldala szimmetrikus volt 

– ezt a jellegzetességet örökölték leszármazottai, köztük az ember is –, és 

vékony, viszonylag rugalmas bőr borította. Ez azt jelzi, hogy volt 

valamiféle izomzata, amiből a szakemberek arra a következtetésre jutottak, 

hogy összehúzódásra képes mozgást végzett, és ide-oda tekeredve haladt. 

A legszembetűnőbb jellegzetessége azonban az, hogy igen primitív módon 

táplálkozott, és megvolt ürülék ürítése nélkül, nem volt végbélnyílása. 

Kicsiny, kúp alakú képződmények voltak testén, ami lehetővé tette, hogy a 

lenyelt víz távozzon. Ezek a képződmények lehettek a halak kopoltyúinak 

evolúciós előfutárai.Ha erről van szó, akkor az ürülék egyszerűen a száján 

távozott, ami a mi nézőpontunkból nem rokonszenves– hangoztatta 

Conway Morris. 

Kiderült, miért jobbkezes az emberek többsége 

PESTHY GÁBOR 2017.01.11. origo.hu 

Az emberek nagyjából 90 százaléka jobbkezes. Ebben a 

tulajdonságban is különbözünk a legtöbb főemlőstől, ahol nem 

figyelhető meg ilyen oldalpreferencia a végtagoknál. Úgy vélik, hogy a 

kézpreferencia kialakulása jelentős szerepet játszott az emberi 

evolúció folyamán. Úgy tűnik, egy új tanulmány most megvilágítja a 

jobbkezesség létrejöttének okát és idejét. 

A Journal of Human Evolution folyóiratban megjelent tanulmány szerint a 

jobbkezesség kulcsát nem az ősi kézben, hanem az ősi fogakban kell 

keresni, olvasható a The Conversation ismeretterjesztő magazin cikkében. 

Az agy kétoldalisága csak az emberre jellemző 

Régóta tudjuk, hogy az emberi agy két, nagyjából egyforma féltekéből áll. 

A bal agyfélteke irányítja a nyelvet és a motoros készségeket, míg a jobb 

félteke felel a látással és a térérzékeléssel kapcsolatos feladatokért. 

Az kevésbé köztudott, hogy az agy lateralizációja, vagyis az, hogy bizonyos 

kognitív funkciók az egyik vagy a másik oldalra koncentrálódnak, 

kizárólag az emberekre jellemző, és egyike azon tulajdonságoknak, 

amelyek a jobb gondolkodási képességhez kapcsolódnak. 

 

Jobbkezes és balkezes olló Forrás: Science Photo Library/SCIENCE 

PHOTO LIBRARY/Science Photo Library 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248416300719
https://theconversation.com/why-are-most-people-right-handed-the-answer-may-be-in-the-mouths-of-our-ancestors-69712
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Kérdés, hogy a kézpreferencia szerepet játszott-e az agy lateralizációjában. 

A legkorábbi őseink által használt kőszerszámok némi támpontot adnak a 

kérdés megválaszolásához. 

Több mint 3 millió éves kőszerszámok 

A legkorábbi kőszerszámok nagyjából 3,3 millió évvel ez 

előttről származnak Afrikából, a mai Kenya területéről. A korai 

kőszerszámkészítés valószínűleg nagyfokú kézügyességet igényelt. A 

kísérletekből tudjuk, hogy az eszközkészítő folyamatok replikálása 

folyamán az agy bal féltekéje – amely a tervezésért és a végrehajtásért 

felelős – aktív. 

 

A Neander-völgyiek pattintott kőszerszámaikkal a legújabb lelet tanúsága 

szerint képesek voltak a csont finommegmunkálására is Forrás: 

Neanderthaltools 

Az is ismert, hogy más fajokkal összehasonlítva az ember a 

szerszámkészítés folyamán jóval inkább a jobb kezére hagyatkozik. Ennek 

valószínűleg az az oka, hogy a bal és a jobb agyfélteke az ellenkező oldali 

motoros funkciókat koordinálja. 

Noha ez a kapcsolat nem teljesen kézenfekvő, úgy tűnik, az esetek nagy 

részében a kézpreferencia és az agy lateralizációja „kéz a kézben" jár. 

Mi közük a fogaknak a jobbkezességhez? 

De hogyan kerülnek a fogak a kézpreferencia vizsgálatába? A válasz az 

illeszkedő bal és jobb karcsontleletek (különösen a legkorábbi ősök 

esetében) hiányában keresendő. 

Egymáshoz illő bal és jobb végtagok nélkül lehetetlen vizsgálni a méret- és 

alakbeli különbségeket annak megállapítására, hogy melyik kezet 

preferálta az egyed a manuális feladatok elvégzéséhez. 

 

Az emberek többsége jobbkezes Forrás: PhotoAlto/Mieke Dalle / 

Altopress/Mieke Dalle 
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A fogak viszont viszonylag nagy mennyiségben megmaradtak az 

ősmaradványokban, és megőrződtek rajtuk azok a karcolások vagy 

"barázdáltság", amely utal a kézpreferenciára. 

A Neander-völgyieknél vették észre először 

Egy korábbi tanulmányban a kutatók észrevették az európai Neander-

völgyiek fogainak elülső oldalán lévő barázdáltságot. Azt feltételezték, 

hogy ezek a barázdák akkor keletkeztek, amikor az anyagot az egyik kézben 

tartva és a mellső fogak közé szorítva megmunkálták a másik kézben tartott 

kőszerszámmal, és a szerszám időnként a fogaknak ütközött. 

 

Neander-völgyi ember rekonstruált portréja Forrás: wikimedia.org 

Ezeket a tevékenységeket kísérletekben replikálták (a résztvevők fogvédőt 

viseltek), és a barázdák dőléséből következtetni lehetett, melyik kézben 

tarthatták az emberelődök a kőszerszámot. 

Az ügyes ember is jobbkezes volt 

A mostani új tanulmányban vizsgált ősi felső állcsont szolgáltatja a 

legősibb bizonyítékot a Homo nemzetség jobbkezességére.Az állcsont 

legkorábbi emberelődünkhöz, egy Homo habilishoz ("ügyes emberhez") 

tartozott, amely nagyjából 1,8 millió éve vándorolt a mai Tanzánia területén. 

A tanulmány szerzői számos barázdát fedeztek fel a fogak elülső oldalán. 

Nagy felbontású mikroszkópok és digitális kamerák segítségével 

megvizsgálták a barázdákat. Ezek jó része jobbra dőlő, amely arra utal, 

hogy az egyed is jobbkezes volt. 

 

A most vizsgált Homo habilis állkapocs Forrás: David Frayer 

A felfedezés nemcsak a jobbkezesség legősibb bizonyítéka, hanem azért is 

jelentős, mert arra utal, hogy az agy szerveződésének jelentős szintje már 

legalább 1,8 millió éve lezajlott az emberősöknél. 

Ez az agyfejlődés tette lehetővé a létfontosságú ősi tevékenységek, például 

a kőszerszámkészítés végrehajtását, és talán kikövezte az utat a nyelv 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0047248488900292
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kialakulása felé. A jobbkezesség tehát jóval többet jelent számunkra, mint 

egyszerűen a jobb kéz előnyben részesítését. 

Azonosíthatták a Föld belső magjának hiányzó 

összetevőjét 

MTI 2017.01.10. origo.hu 

Japán kutatók úgy vélik, sikerült azonosítaniuk a Föld belső magjának 

"hiányzó összetevőjét", ami szerintük nagy valószínűséggel a 

szilícium.  

A földmag két részből, egy folyékony külső és egy szilárd belső övből áll. 

Bolygónk legbelső, nagyjából 1200 kilométer sugarú részének lehetséges 

összetevőit évtizedek óta kutatják a szakemberek – írta a BBC News. 

A belső mag túlságosan mélyen van ahhoz, hogy a kutatók közvetlenül 

tanulmányozhassák, ezért azt vizsgálják, hogy a földrengéshullámok 

miként hatolnak át a területen, és ebből következtetnek a régió anyagának 

összetételére. A kutatók jelenleg úgy vélik, hogy a szilárd halmazállapotú 

belső magot nagyjából 85 százalékban vas, körülbelül 10 százalékban 

nikkel alkotja.   

Forrás: Wikimedia Commons 

Mi lehet a hiányzó 5 százalék? 

A hiányzó 5 százalék beazonosítására a Tohoku Egyetemen dolgozó Ohtani 

Eidzsi és kollégái a vas és a nikkel egy ötvözetét hozták létre, amelyet aztán 

szilíciummal vegyítettek.  

A keveréket alávetették a belső magban uralkodó környezeti viszonyoknak 

– magas hőmérséklet és extrém nyomásviszonyok –, és mivel azt 

tapasztalták, hogy a keverék viselkedése megfelel annak, amit a szeizmikus 

vizsgálatok során tapasztaltak, arra jutottak, hogy a hiányzó, nagyjából 5 

százaléknyi összetevő nagy valószínűséggel szilícium.  

http://www.bbc.com/news/science-environment-38561076
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Ohtani ugyanakkor elismerte, hogy további vizsgálatokra van szükség a 

szilícium jelenlétének megerősítéséhez, ami ugyanakkor nem zárja ki, hogy 

más anyagok is találhatók a belső magban. 

Simon Redfern, a Cambridge-i Egyetem professzora a vizsgálathoz fűzött 

kommentárjában nagyon izgalmasnak nevezte az elvégzett kísérleteket, 

amelyek szerinte betekintést engednek abba, hogy milyen volt a Föld 

legbelsőbb része nem sokkal a 4,5 milliárd évvel ezelőtti kialakulását 

követően. A japán kutatók az Amerikai Geofizikai Unió (AGU) San 

Franciscóban megrendezett őszi találkozóján ismertették az 

eredményeiket.  

Katasztrófa lehet, ha megcserélődik az északi 

és a déli pólus 

PESTHY GÁBOR 2017.01.30. origo.hu 

A Föld mágneses pólusai időről időre helyet cserélnek egymással, azaz 

az északi átvándorol délre és fordítva. A kutatók úgy vélik, hogy a 

legközelebbi pólusváltás 2000 éven belül bármikor bekövetkezhet. A 

folyamat viszonylag gyorsan, akár pár ezer év alatt is lejátszódhat, és 

a hatása kiszámíthatatlan. Elképzelhető, hogy csak az elektromos 

rendszerekben okoz zavarokat, de akár tömeges kihaláshoz is vezethet. 

A Föld mágneses mezeje láthatatlan erőtérként veszi körül a bolygónkat, és 

védi az életet a káros napsugárzástól oly módon, hogy eltéríti a töltött 

részecskéket. Ez a mágneses mező állandóan változik. Bolygónk 

történetében több száz teljes mágneses pólusváltás volt, írja a The 

Conversation hírportál.  

Sose csökken nullára  

A megfordulás idején a mágneses mező nem csökken nullára, de gyengébb 

és összetettebb formát ölt. Ereje akár a mai 10 százalékára csökkenhet, és a 

mágneses pólusok az egyenlítőnél lehetnek, sőt akár egyszerre több „északi” 

és „déli” mágneses pólus is létrejöhet.  

A földmágnesség megcserélődése átlagosan millió évenként pár 

alkalommal fordul elő, de a megfordulások közti időtartam nagyon 

szabálytalan, és akár több tízmillió év is eltelhet egy-egy csere közt.  

Teljes és részleges pólusváltások 

Előfordulhatnak ideiglenes és nem teljes pólusváltások is, amikor a 

mágneses pólusok elmozdulnak a földrajzi pólusokról – talán még az 

Egyenlítőn is átvándorolnak –, majd visszatérnek az eredeti helyükre.  

 

A földi mágneses mező alakulása a pólusváltás folyamán Forrás: 

NASA 

A legutóbbi teljes megcserélődés, a Brunhes–Matuyama-pólusváltás 

mintegy 780 000 éve zajlott le. Egy ideiglenes váltás, a Laschamp-esemény 

41 000 éve történt. Ez kevesebb, mint 1000 évig tartott, és a tényleges 

pólusváltás mintegy 250 évet vett igénybe.  

Mi történhet a pólusváltáskor? 

https://theconversation.com/why-the-earths-magnetic-poles-could-be-about-to-swap-places-and-how-it-would-affect-us-71910
https://theconversation.com/why-the-earths-magnetic-poles-could-be-about-to-swap-places-and-how-it-would-affect-us-71910
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A mágneses mező változása a váltás idején legyengíti a védőpajzshatást, 

így sokkal több sugárzás érheti el a földfelszínt. Amennyiben ez ma 

történne, akkor a Földet elért töltött részecskék számának növekedése 

fokozott veszélyt jelentene a műholdakra, a repülésre és a Földre telepített 

elektromos infrastruktúrára. A geomágneses viharok, amelyek a 

rendellenesen nagy napkitörések és a földi mágneses mező 

kölcsönhatásából erednek, némi ízelítőt adnak abból, mi várható a 

mágneses mező gyengülése esetén.  

A 2003-as, úgynevezett Halloween-vihar jelentős áramkimaradásokhoz 

vezetett Svédországban. Miatta át kellett tervezni a repülési útvonalakat, 

hogy elkerüljék a kommunikációs kieséseket és a sugárzási kockázatot, és 

tönkretett műholdakat és kommunikációs rendszereket. Pedig ez a vihar 

semmiség volt néhány közelmúltbeli viharhoz képest. A 1859-es 

Carrington-eseménynél például egészen a Karib-szigetekig megfigyelhető 

volt a sarki fény.  

 

Sarki fény Tromsoe felett, Norvégiában, 2012-ben Forrás: 

AFP/Scanpix/Rune Stolty Bertinussen 

Nem igazán ismert egy nagyobb vihar hatása a mai elektromos 

infrastruktúrára. Természetesen bármennyi elektromosság, fűtés, 

légkondicionálás, GPS vagy internet nélkül töltött időnek nagy befolyása 

van. Egy kiterjedt zavar akár több tízmilliárd dolláros károkat okozhat 

naponta. 

A pólusváltás életre gyakorolt hatása 

Ami a pólusváltásnak a földi életre és a fajunkra gyakorolt közvetlen 

hatását illeti, nem tudjuk egyértelműen megjósolni, mire számíthatunk. 

Eddig már több tanulmány próbálta összekapcsolni a múltbeli 

pólusváltásokat a tömeges kihalásokkal. Elsősorban azzal érveltek, hogy a 

pólusváltások és a kiterjedt vulkántevékenység azonos okokra vezethető 

vissza. Eddig azonban erre nincs semmilyen bizonyíték.  

 

A földi mágneses mező torzulása a Napból érkező sugárzás hatására

 Forrás: NASA 

Azt tudjuk, hogy sok állatfajban van mágneses receptor, amely érzékeli a 

Föld mágneses mezejét. Ezt valószínűleg tájékozódásra használják a hosszú 

távú vándorlások folyamán. Az viszont nem világos, hogy milyen hatással 

lenne egy pólusváltás ezekre a fajokra.  
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Az biztos, hogy a korai emberek túlélték a Laschamp-eseményt, és az élet 

maga is átvészelt több száz teljes pólusváltást, amelynek bizonyítékai 

fellelhetők a geológiai leletekben.  

Mikor következhet be a pólusváltás? 

Az az egyszerű tény, hogy már esedékes egy teljes pólusváltás, valamint az, 

hogy a Föld mágneses mezeje jelenleg 5 százalékkal csökken 

évszázadonként, vezetett ahhoz a jóslathoz, hogy a mező 2000 éven belül 

megfordul. A pontos dátumot azonban – legalábbis most még – nehéz lenne 

megmondani.  

 

A Föld felépítésének vázlata. A belső magot (világossárga) veszi körül a 

folyékony, áramló vasmag Forrás: NASA 

A Föld mágneses mezejét a bolygónk folyékony magjában lassan keringő 

olvadt vas hozza létre. Ennek megfigyelésével elvben megjósolható lenne 

a pólusváltás időpontja. Csak az a gond, hogy a mag 3000 kilométer mélyen 

helyezkedik el, így a vele kapcsolatos észleléseink erősen hiányosak és 

közvetettek. Ahogy gyarapodik a maggal kapcsolatos tudásunk, úgy 

válhatnak egyre pontosabbá a mágneses mezőt érintő jóslásaink.  

Lehet, hogy mégsem a jéghegy okozta a Titanic 

vesztét 

ORIGO2017.01.11. 16:5040 

Nem a jéghegy, hanem a hajó szénraktárában kitört tűzeset járult 

hozzá a Titanic legendás katasztrófájához – állítja egy Titanic-kutató. 

A White Star Line hajózási társaság tulajdonában álló RMS Titanic korának 

legnagyobb és leghíresebb, elsüllyeszthetetlennek tartott luxus-óceánjárója 

volt. A hajó óriási sajtóérdeklődés mellett, 1912. április 10-én futott ki 

Southampton kikötőjéből, New York úti céllal, ám végül sosem érkezett 

meg, mert elsüllyedt. Az áldozatok száma a mai napig vitatott: a 

hajótörésnek az amerikai kongresszusi vizsgálóbizottság szerint 1517, a 

Brit Kereskedelmi Kamara adatai alapján 1503 halottja volt.  
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Megépítése idején a Titanic volt a világ legnagyobb, és a kortársak által 

elsüllyeszthetetlennek tartott óceánjárója Forrás: Wikimedia Commons 

A Titanic katasztrófájával kapcsolatban a közvélemény fejében az a kép él, 

hogy a hajó végzetét egy jéghegy okozhatta, ám egy új kutatás más 

megvilágításba helyezi az eseményeket. Az ír származású író, Senan 

Molony – aki évek óta behatóan foglalkozik a Titanic történelmével -, úgy 

gondolja, a hajó elsüllyedésében a tűz, és nem a jég játszotta a főszerepet. 

 

A Titanic kettétört, mielőtt a mélybe merült. A roncs két nagyobb darabja 

egymástól 600 méterre, és 3821 méteres mélységben fekszik az atlanti 

fenéksíkságon Forrás: Ken Marshall 

Már a hajógyárban gondok adódtak? 

Az új teóriát az angol Channel 4 csatorna január elsején sugárzott „Titanic: 

az új bizonyíték" című műsorában ismertették. Eszerint a tragikus 

történetben nem csupán a jéghegy játszott szerepet, hanem a véletlenek 

szerencsétlen sorozata és az emberi hanyagság is. 

Molony szerint már az indulás előtt megpecsételődött az óriási luxushajó 

sorsa.Mielőtt elhagyhatta volna a belfasti hajógyárat, hatalmas tűz ütött ki 

a hajó szénraktárában.Ezt az író szerint fotófelvételek is bizonyítják, 

amelyek még az előtt készültek, hogy a hajó elindult volna végzetes útjára 

Southampton kikötőjéből. 

http://www.channel4.com/programmes/titanic-the-new-evidence
http://www.channel4.com/programmes/titanic-the-new-evidence
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A Titanic túlélőinek egy csoportja, 1912. április 15-én, a kora reggeli 

órákban, a hajótöröttek mentésére érkezett Carpathia gőzös fedélzetéről 

fényképezve Forrás: National Archives Online Public Access 

A dokumentumfilmben bemutatott képen az látszik, hogy egy 

kilencméteres kiterjedésű fekete elszíneződés fut végig a hajótest egy 

kritikus pontján. Az elmélet azt állítja, hogy a tűz annyira meggyengítette 

az anyagot, hogy esélye sem volt kibírni egy jégheggyel történő ütközést. 

 

A Titanic Southampton kikötőjében 1912 áprilisában Forrás: Wikimedia 

Commons 

Azért nem teljesen új elmélet 

Pedig a katasztrófát el lehetett volna kerülni, ha az esetet nem hallgatják el 

– állítja Molony  

A Titanic első útja már az eredetileg tervezetthez képest is két napot 

csúszott, az eset napvilágra kerülésével pedig a hajótársaság attól félt, hogy 

véglegesen meghiúsul méregdrága büszkeségének debütálása. 
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A közel négy kilométeres mélységben nyugvó Titanic orra Forrás: 

RMS Titanic Inc. 

Az új elmélet jelentős mértékben építkezik egy korábbi teóriára, amelyet 

még Robert Essenhigh, az Ohio Állami Egyetem professzora dolgozott ki 

2004-ben. Ez a feltevés ugyancsak bizonyos szénraktári tűzről értekezett, 

ami arra kényszerítette a legénységet, hogy gyorsabban lapátolja a nagy 

halomban álló izzó szenet a kazánokba. Ettől a hajó jóval gyorsabban haladt 

a megengedettnél, ami hozzájárult a jégheggyel történő végzetes 

ütközéshez. 

 

A Titanic fedélzete Forrás: Wikimedia Commons 

Napjainkban a legtöbb történész egyetért abban, hogy a hajó süllyedésekor 

volt egy komolyabb tűzeset, ám, hogy ez egészen pontosan mikor történt, 

mai napig vita tárgyát képezi. Az is vitatott, hogy a tűz valóban 

meghatározó tényező volt-e a katasztrófában, vagy az ütközés önmagában 

akkora erejűnek számított, hogy azt a hajótest semmilyen körülmények 

között sem bírta volna ki. 

 

A Titanic roncsának első szekciója, az atlanti fenéksíkságon, ahová 1912. 

április 15-én kora hajnalban süllyedt le Forrás: 2012 RMS Titanic, Inc. 

Produced by AIVL, WHOI. Modeling by Stefan Fichtel 

Vélhetően a most napvilágra került fotók és dokumentumok új 

megvilágításba helyezhetik a jól ismert történetet, és újabb vitákat 

gerjeszthetnek az eseménnyel kapcsolatban. 

 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2004/11/041108020906.htm

