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Egészséges szomszédaik támogatásával nőnek 

a rákos rejtek 

Új tumorterápiát eredményezhet egy, az MTA Szegedi Biológiai 

Kutatóközpont részvételével zajlott sejtbiológiai kutatás. Juhász 

Gábor és norvég kollégái azt vizsgálták, a rákos sejt hogyan jut 

aminosavakhoz a szomszédos egészséges sejtekből. A háttérben az 

utóbbi évtizedekben intenzíven kutatott sejttani folyamat, az autofágia 

áll, amelyről már kiderült, hogy zavara számos megbetegedésre, 

kórképre jellemző a különböző ráktípusoktól a mozgáskoordinációs 

zavarokig. 

 

2017. JANUÁR 30. SIPOS GÉZA http://mta.hu/tudomany_hirei 

Képzeljük el a következő szituációt. Tábornokként egy fontos 

hadműveletet vezetünk, de az ellenfél egy különösen hatékonyan harcoló 

egységével találjuk szembe magunkat. Roppant kreatívan használja ki a 

terep számára előnyös tulajdonságait, és gyorsan alkalmazkodik a csata 

dinamikusan változó körülményeihez. Közvetlenül ellene irányuló 
támadásaink nem túl sok sikerrel járnak, sőt rendre a mi oldalunkon lesznek 

nagyobbak a veszteségek. Mit tehetünk? Elvágjuk az ellenfél összes 

utánpótlási vonalát, megakadályozzuk, hogy tüzérségi és légi támogatást 
kapjon, majd kivárjuk, hogy környezetével való kapcsolata hiányában 

kifogyjon a lőszerből, és meggyengülve magától összeomoljon. 

Lényegében egy ilyen taktika mentén lehetne kivitelezni egy olyan új 
rákkezelési eljárást, amelynek a hátterében norvég, magyar és amerikai 

biológusok új molekuláris sejtbiológiai eredménye áll. A nemzetközi 

kutatócsoport magyar tagja Juhász Gábor, az MTA Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont (MTA SZBK) tudományos tanácsadója, a Lendület 

Drosophila Autofágia Kutatócsoport vezetője volt. Felfedezésükről 

nemrégiben a Nature-ben közölt tanulmányukban számoltak be. 

A kutatócsoport azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolatban állnak a 

tumorsejtek a mikrokörnyezetükkel, vagyis a közvetlen szomszédságukban 

található egészséges sejtekkel. A kutatók arra koncentráltak, hogy egy 
lebontó folyamat, az Orvosi-élettani Nobel-díjat ért az autofágia 

mechanizmusának vizsgálataautofágia hogyan játszik szerepet a rák 

kialakulásában és fejlődésében. Az autofágia alapvető sejttani folyamat. 
Biztosítja, hogy a sejtben ne halmozódjon fel a hulladék, és hogy a 

sejtszervecskék, a fehérjék és egyéb anyagok állandóan cserélődjenek; a 

sejt az autofágia révén lényegében a felépülés és a lebomlás dinamikus 
egyensúlyát valósítja meg. 

http://mta.hu/tudomany_hirei/egeszseges-szomszedaik-tamogatasaval-nonek-a-rakos-rejtek-107329
http://mta.hu/tudomany_hirei/egeszseges-szomszedaik-tamogatasaval-nonek-a-rakos-rejtek-107329
http://mta.hu/tudomany_hirei
http://www.brc.mta.hu/
http://www.brc.mta.hu/gen_drosophila_autophagy.php?zoom_highlight=Juh%C3%A1sz+G%C3%A1bor
http://www.brc.mta.hu/gen_drosophila_autophagy.php?zoom_highlight=Juh%C3%A1sz+G%C3%A1bor
http://www.nature.com/nature/journal/v541/n7637/full/nature20815.html
http://mta.hu/tudomany_hirei/reszletesebben-az-orvosi-elettani-nobel-dijrol-vellai-tibor-irasa-az-mtahu-nak-106904
http://mta.hu/tudomany_hirei/reszletesebben-az-orvosi-elettani-nobel-dijrol-vellai-tibor-irasa-az-mtahu-nak-106904
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A muslicát (Drosophila melanogaster) elsőként Thomas Hunt Morgan 

amerikai fejlődésbiológus, genetikus használta modellszervezetként 1908-

tól genetikai kutatásai során. Gyorsan fejlődik, nagy számban is kis 
területen, tehát olcsón tartható. Teljes genomját 2000-ben 

szekvenáltákFotó: Wikimedia Commons/Mr.checker 

A kutatókat különösen az indukálható autofágia érdekelte: például, ha 
megvonjuk a sejttől az aminosavforrásokat, akkor a sejt a saját anyagait 

bontja le, így biztosítva anyagokat és energiát azokhoz a szintetikus 

folyamatokhoz, amelyeknek a fenntartása elengedhetetlenül szükséges. A 
folyamatot egy modellszervezetben, az emberéhez képest egyszerű 

felépítésű és kiválóan dokumentált ecetmuslicában (Drosophila 

melanogaster) vizsgálták. Eredményük szerint a génmódosítással aktivált 
tumorsejtek autofágiát indukálnak a mikrokörnyezetükben (azaz a 

szomszédos sejtekben) és távolabbi szövetekben is, így az egészséges 

sejtektől szerzik be a számukra szükséges aminosavakat. 

„Ezután célzott genetikai módosítással elértük, hogy a sejtekből 

hiányozzon egy, az autofágia szempontjából kulcsfontosságú gén, az Atg13” 

– mondta a kísérlet következő szakaszáról Juhász Gábor az mta.hu-nak. Az 

autofágia beindulását előbb csak a tumorsejtekben gátolták, utána csak az 

őket körülvevő egészséges sejtekben, majd a rákos szerv szintjén mindkét 
szövetben, végül pedig az ecetmuslica egész szervezetében. 

Az eredmények 

Elsőként azt találták, hogy – korábbi vizsgálatok eredményeihez hasonlóan 

– az autofágiától megfosztott tumor nagysága közepes mértékben ugyan, 

de csökkent, viszont a terjedése ugyanolyan maradt. Ha viszont a környező 

egészséges szövetrészekben gátolták az autofágiát, a tumor mérete és 
terjedése egyaránt jelentősen visszaesett. Egy olyan ecetmuslicában, 

amelynek szervezetéből teljesen hiányzott az autofágia képessége, a tumor 

mérete és terjedése még tovább csökkent. Végül pedig kizárólag a rákos 
szerv szintjén gátolták az autofágiát, és az eredmény ugyanaz volt, mint a 

teljesen mutáns szervezet esetében. 

Ebből az következik, hogy a tumorsejt közvetlen környezetében zajló 

autofágia segíti elő leginkább a daganat korai növekedését, és hozzájárul a 

daganat környező szövetekbe történő átterjedéséhez – többek között azáltal, 

hogy aminosavakat biztosít a számára. „Azt találtuk, hogy magában a rákos 
sejtben folyó, azaz sejtautonóm autofágiához képest sokkal jelentősebb az 

egészséges sejtekben folyó, azaz nem sejtautonóm autofágia szerepe” – 

mondta Juhász Gábor. A kísérletben azt is vizsgálták, mi történik autofágia-
gátló szer adagolása esetén. A kutatók azt találták, hogy a klorokin nevű 

gyógyszer hatására a daganatok mérete és terjedése jelentősen csökkent. 

„Következtetésünk az volt, hogy a tumor és mikrokörnyezete között 

hasonló kapcsolat lehet emberi rákbetegség esetén is. Ezt támasztja alá egy 

2016 augusztusában, szintén a Nature-ben megjelent tanulmány, amely 

egérmodellben, hasnyálmirigyrák vizsgálata során mutatta ki, hogy milyen 
fontos szerepe van a szomszédos sejtekben zajló autofágiának a 

tumorsejtek növekedésében” – mondta Juhász Gábor. És mi lehet az új 

gyógyítási eljárás? A betegnek autofágia-gátló szert adagolunk, így 
csökkentve a tumor növekedését, a kezelést pedig egyéb rákterápiás 

http://www.nature.com/nature/journal/v536/n7617/full/nature19084.html
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eljárásokkal egészítjük ki – vázolta fel kutatásuk lehetséges gyakorlati 

eredményét az MTA SZBK tudományos tanácsadója, aki a kísérlet során 

az autofág jelzőrendszer kifejlesztésével foglalkozott. 

 

A rákos daganat növekedéséhez és terjedéséhez szükség van a 

mikrokörnyezetében folyó autofágiára. A tumor növekedését a zölddel 

jelölt kis képeken lehet követni a kísérlet kezdetét követő 8., illetve 10. 

napon. A betűvel jelöltük a génmódosítás nélküli RasV12scrib–/– tumort, 

B betűvel az atg13-mentes tumorsejteket. C jelöli azon tumort, amelyek 

mikrokörnyezetében atg13-mentes egészséges sejtek voltak, míg D jelöli a 
teljesen atg13-mentes szervezetben fejlődött tumortForrás: Nadja S. 

Katheder et al. 

Támadás kerülő úton 

Egy ilyen új eljárás a következő előnnyel járhat. A rákos sejtek folyton 

fejlődnek, roppant gyors az evolúciójuk, gyakoriak a mutációk, részben 

azért, mert a lehető legváltozatosabb és legdrasztikusabb eszközökkel 
igyekszünk pusztítani őket, így végül csökken a tumorellenes szerek 

hatékonysága. „A normál, egészséges sejtekre mindez jóval kevésbé 

jellemző. Ha tehát nem a tumorra, hanem a közvetlen környezetére célzunk, 
akkor indirekt módon tudjuk kezelni a rákos megbetegedést, és kisebb az 

esélye annak, hogy a terápiánk idővel elveszti a hatékonyságát” – 

magyarázta Juhász Gábor. 

Ám a probléma az, hogy jelenleg nincs igazán specifikus autofágia-gátló 

szer a birtokunkban. A norvég–magyar–amerikai kutatócsoport által 

használt, először 1934-ben szintetizált klorokint eredetileg a malária 
megelőzésére és kezelésére fejlesztették ki, de a betegség kórokozója, 

a Plasmodium falciparum egyre inkább rezisztenssé válik rá. „A klorokin a 

lizoszomális lebontás megakadályozásával gátolja az autofágiát (és egyéb 
lebontó utakat is, mint az endocitózist). Lehet, hogy évtizedek óta 

kezünkben van ez a tumorellenes szer, csak nem tudtunk róla” – mondta 

Juhász Gábor, hozzátéve, hogy valószínűleg kifejlesztenek ennél jóval 
szelektívebb autofágia-gátlókat is. A lehetséges új terápia hátránya az, hogy 

az autofágia gátlása a beteg egész szervezetére kihat, vagyis a huzamos 

kezelésnek komoly hátránya is lehet. „Mint minden tumorellenes terápia 
esetén, itt is mérlegelni kell, hogy milyen mértékű mellékhatás mellett lehet 

még komoly gyógyhatást elérni” – magyarázta a kutató. 
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A rosszindulatú daganatok fejlődése az aminosav-importtól és a 

gazdaszervezet autofágiájától függ. (A Microenvironmental autophagy 

promotes tumour growth című tanulmány összes ábrája és ábraszövege itt 
elérhető a Nature oldalán)Forrás: Nadja S. Katheder et al. 

Kulcsfontosságú folyamat 

Juhász Gábor számára azért volt érdekes az Oslói Egyetemi Kórház 
Rákkutató Intézetének munkatársaival való együttműködés, mert 

kutatócsoportja a szó szoros értelmében vett alapkutatást végez az autofágia 

témájában, rákkutatással kapcsolatos vizsgálatokat legutóbb évekkel 
ezelőtt folytattak. Az MTA SZBK tanácsadója még egyetemista korában 

csatlakozott az autofágiát vizsgáló kutatásokhoz, majd 1999-ben ebből a 

témából írta a szakdolgozatát, 2004-ben pedig doktori disszertációját. A 

témával posztdoktorként az USA-ban foglalkozott tovább, majd 2009-től 

Budapestre visszatérve saját kutatócsoportot alakított az ELTE TTK 
Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszékén. A 2014-ben alakult MTA 

Lendület Drosophila Autofágia Kutatócsoport azért választotta 

modellállatként az ecetmuslicát, mert kiválóan alkalmas egy adott 
folyamatban szerepet játszó gének azonosítására. A kutatócsoport egyik 

legfrissebb eredménye számos új autofág gén felfedezése volt. Az utóbbi 

időben további autofágiában szerepet játszó faktorok azonosításával 
foglalkoznak. 

Az autofágia-kutatások világszerte felfutóban vannak; ezt jelzi az is, hogy 

az orvosi-élettani Nobel-díjat 2016-ban Oszumi Josinori japán sejtbiológus 
kapta, akinek úttörő szerepe volt az autofágia mechanizmusának az 1990-

es évek elején indult vizsgálatában. E folyamat megváltozása számos 

kórkép – szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség, 
gyulladásos bélbetegség – esetén károsan befolyásolja a betegség lefolyását. 

Csökkent működése vagy hiánya valószínűleg összefügg a korai 

öregedéssel, sokféle öregkori betegség kialakulásával, több 
neurodegeneratív elváltozással, mint amilyen az Alzheimer-, a Huntington- 

és a Parkinson-kór, továbbá az izomsorvadással, különböző 

immundeficienciákkal. Juhász Gábor csoportja egy amerikai–török–
magyar együttműködés részeként 2016-ban azonosított is olyan 

pácienseket, akiknek szervezetében az egyik autofág gén, az Atg5 

működése felére-harmadára csökkent. Ennek eredményeként az érintett 
gyermekeknél mozgáskoordinációs zavarok és mentális retardáció lépett fel, 

ami jól mutatja az autofágia fontosságát. 

A címlapképen tüdőráksejtekben egy tumorellenes szer hatására megjelenő 
autofág vakuólumok láthatóak (narancssárgával). Az eredeti leírást lásd 

itt. A címlapfotó forrása: David A. Gewirtz és Tareq Saleh (National 

Cancer Institute / Massey Cancer Center at Virginia Commonwealth Univ.) 

http://www.nature.com/nature/journal/v541/n7637/full/nature20815.html
http://www.nature.com/nature/journal/v541/n7637/full/nature20815.html
https://elifesciences.org/content/5/e12245
https://elifesciences.org/content/5/e12245
https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=10545
https://visualsonline.cancer.gov/details.cfm?imageid=10545
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Agy-számítógép interfésszel kommunikáltak a 

lebénult páciensek 

MTI 2017.02.01. origo.hu 

Teljesen lebénult páciensek kommunikációját tették lehetővé 

Németországban agy-számítógép interfész segítségével - adta hírül a 

BBC News. 

Az agy-számítógép interfész (az agy és a számítógép közötti 

kommunikációt lehetővé tévő eszköz) a páciensek gondolatait olvasva 
közvetítette az igen-nem válaszokat a feltett kérdésekre. Egy 

mozgásképtelen férfi például ezzel a módszerrel tudta közölni: nem adja 

áldását lánya házasságára. 

A test börtönében 

A négy németországi pácienssel folytatott kutatást a PLOS Biology 

folyóiratban publikálták. A kutatás alatt a páciensek azt is kifejezték, hogy 
bezártságuk ellenére boldogok. 

 

Illusztráció Forrás: Getty Images 

A páciensek előrehaladott stádiumú amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) 

szenvednek, amely miatt agyuk nem képes többé irányítani izmaikat. Ezek 

a betegek gyakorlatilag a testük börtönében élnek, képesek a gondolkodásra, 
de képtelenek mozdulni vagy beszélni. 

Vannak olyan betegek, akik legalább a szemüket tudják mozgatni, de a 

kutatás résztvevői erre is képtelenek voltak. 

A vér színét elemzik 

Az agysejtek aktivitása meg tudja változtatni a vér oxigénszintjét, aminek 

következtében megváltozik a vér színe. A tudósok az úgynevezett közeli 
infravörös spektroszkópia-eljárással figyelték az agyban áramló vér színét, 

miközben feltették az eldöntendő kérdéseket. 

A számítógép 75 százalékos pontossággal tudta megállapítani a pontos 
választ. Ennek megfelelően többször is feltették a kérdéseket, hogy teljesen 

biztosak legyenek a páciens válaszában. 

"Nagyon sokat számít az életminőségük szempontjából. Gondoljuk el, hogy 

nincs lehetőségünk kommunikálni, aztán képesek leszünk igennel és 

nemmel felelni" - értékelte a kutatás eredményeit Ujwal Chaudhary 

professzor, a svájci Wyss Center tudósa, ahol kifejlesztették az úttörő 
eljárást. 

Bezártságszindróma 

A bezártságszindrómán átesett páciensek szerint hatalmas különbséget 
jelent, ha képessé válnak a kommunikációra. Kate Allatt 39 évesen egy 

stroke után került ilyen állapotba, és öt hónapig szenvedett 

bezártságszindrómában. Ő pislogással tudott kommunikálni a barátaival: az 
egy pislogás igent, a két pislogás nemet jelentett. 
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Agy-számítógép interfész Forrás: Wikimedia Commons 

A lányos apánál tízből nyolcszor a nem választ érzékelték, amikor arról 
kérdezték, hogy hozzájárul-e lánya házasságához. A kutatók nem tudták 

kideríteni, miért mondott nemet. "De azért összeházasodtak, semmi sem 

állhat a szerelmesek közé" - mesélte Chaudhary professzor. 

A kommunikációnak ezt a formáját persze általában jóval praktikusabb 

kérdésekben használják, például amikor azt akarják megtudni, hogy 

vannak-e fájdalmai a betegnek, vagy szeretné-e, ha a családja meglátogatná. 

Káros anyagok szivárognak a gyorséttermi 

csomagolásból 

TÁTRAI PÉTER 2017.02.01. origo.hu 

Több mint két tucat mérgező fluorozott vegyületet, köztük egy 

forgalomból kivont anyagot is találtak amerikai kutatók a 

gyorsétterem-láncok csomagolásaiban. 

Több mint 27 gyorsétterem-láncnál gyűjtötték a mintákat 

Amerikában, a „fast food" hazájában sokan fogadják meg újévkor, hogy 

visszafogják gyorséttermi fogyasztásukat, de ezt elsősorban a zsír- és 
kalória túladagolás elkerülése érdekében teszik. A Silent Spring Institute 

(Massachussetts, USA) legfrissebb kutatásai szerint 

legalább még egy nyomós okot találhatni, amiért érdemes kerülni a 

gyorséttermek gyakori látogatását: 

az ott használt csomagolóanyagok, például a hamburger doboza és a sült 

krumpli zsírálló papírzacskója potenciálisan ártalmas polifluorozott 
alkilvegyületeket tartalmaznak, amelyek beszivároghatnak az ételekbe. 

 

Forrás: Thinkstock 

Az eddig végzett legátfogóbb vizsgálat keretében a kutatók az Egyesült 

Államokban működő 27 gyorsétteremláncból több mint 400 mintát 
gyűjtöttek be, hogy megállapítsák azok fluorvegyület-tartalmát. 
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A minták között csomagolópapírok, kartonok és eldobható poharak 

szerepeltek, 

s valamennyi csomagolóanyagban a fluorral helyettesített alkánok (per-és 
polifluorokarbon vegyületek, rövidítve PFC-k) nyomai után kutattak a 

szakértők. 

 

A gyerekek számára fokozottan kockázatossá válhatnak a 

csomagolóanyagból kiszivárgó vegyületek Forrás: PhotoAlto/Ale 

Ventura 

A PFC-ket széles körben alkalmazzák felületek tapadásgátlóvá, illetve folt- 

vagy vízállóvá tételére, ezért a szőnyegektől és kárpitoktól a konyhai 

eszközökön át a túrafelszerelésekig és ételcsomagolásokig mindenütt 
megtaláljuk őket. 

Különösen a gyerekek számára lehetnek károsak a csomagolóanyag 

vegyületei 

„Ezeket a vegyületeket többféle egészségkárosodással is összefüggésbe 

hozták, ezért elég aggasztó, ha belekerülnek az emberek ételébe" – 

nyilatkozott a kutatást vezető Laurel Schaider, a Silent Spring Institute 
környezeti vegyésze. Egyes PFC-kről úgy tudja az irodalom, hogy 

rizikófaktorként játszhatnak közre daganatok és pajzsmirigy-bántalmak 

kialakulásában, az immunrendszer működésének legyengítésében, 

károsíthatják a termékenységet, és kismamák esetében csökkenthetik a 
baba születési súlyát.  

Különösen a gyerekek vannak veszélyben, hiszen az ő fejlődő szervezetük 

fokozottan érzékeny a mérgező vegyületek hatására" 

– emelte ki Schaider. Az USA-ban a gyerekek mintegy egyharmada napi 

rendszerességgel fogyaszt gyorséttermi termékeket. 

 

Forrás: Thinkstock 

Az Environmental Science & Technology Letters című folyóirat február 1-

jei számában közölt kutatás során a Silent Spring Institute munkatársai a 
részecske-indukálta gammasugárzás-kibocsátás spektroszkópiai 

technikáját alkalmazták a PFC-k jelenlétéről árulkodó fluor kimutatására. 
A kutatócsoport eredményei szerint 

a hamburgerek és sütemények csomagolásához használt csomagolópapírok 

csaknem felében, 
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a papírdobozoknak (pl. pizzás- és sültkrumplis dobozoknak) pedig mintegy 

20 százalékában azonosítható volt a fluortartalom. A legmagasabb 

fluortartalom a Tex-Mex típusú (texasi-mexikói, jellemzően chilis-
kukoricás-babos) fogások, valamint a desszertek és kenyérfélék 

csomagolásában volt kimutatható. 

Léteznek fluormentes alternatívák 

A talált PFC-k közelebbi jellemzése, valamint az elemzés helyességének 

igazolása érdekében a kutatók 20 mintát részletesebb analízisnek vetettek 

alá. Sikerült igazolni azt az összefüggést, hogy a magasabb fluortartalmú 
minták csakugyan PFC-ket tartalmaztak, ami megerősítette a szélesebb 

körű elemzés érvényességét. A 20-ból 6 mintában megtalálták a 

perfluorooktánsav (PFOS) nevű hosszú szénláncú PFC-t, 

amelynek használatáról az Egyesült Államok több nagy csomagolóanyag-

beszállítója már 2011-ben önkéntesen lemondott, 

miután az USA Élelmiszer- és Gyógyszerhivatala elemzést jelentetett meg 
a vegyülethez köthető egészségügyi ártalmakról. 

 

Fotó: Tuba Zoltán [origo] 

Hiába gyakorolnak önkorlátozást a nagy amerikai gyártók, ha az 

étteremláncok egy része külföldi beszállítóktól vásárol, akik továbbra is 
használják a PFOS-t. Ráadásul azok a kisebb szénatomszámú vegyületek is 

elég kétesek, amelyekkel az USA-beli gyártók a PFOS-t helyettesítik, és 

amelyeket a kutatók szintén megtaláltak a mintákban. 

 

Forrás: Thinkstock 

„A PFOS-t helyettesíteni hivatott vegyületek ugyanolyan makacs és stabil 

molekulák, és ezekről sem bizonyított, hogy ne volnának ártalmasak az 
emberi egészségre – érvel a tanulmányban közreműködő Arlene Blum, a 

fogyasztók egészségét és a környezet épségét az ipari kemikáliákkal 

szemben védelmező Green Science Policy Institute alapítója. – „Ezért 

nemcsak a PFOS, hanem az egész fluoroalkil vegyületcsalád ipari 

felhasználását csökkenteni kell. Szerencsére léteznek fluormentes 

alternatívák e vegyületek kiváltására." 

Újrahasznosítás során is bekerülhetnek a káros vegyületek 
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A tanulmány szerzői azt találták, hogy a PFC-k mennyisége széles 

tartományban szór a különböző minták között. Ez arra utal, hogy míg egyes 

csomagolóanyagokat a gyártás folyamán szándékosan kezeltek PFC-kkel, 

addig másokba csak az újrahasznosítás során, vagy egyéb forrásból 

kerültek a mérgező vegyületek. 

A PFC-k alkalmazásának mielőbbi visszafogása már csak azért is kívánatos 

lenne, mert stabil vegyületek lévén a gyártás felfüggesztését követően is 

hosszú ideig fennmaradnak a környezetben. 

 

Forrás: Thinkstock 

Más tanulmányok rámutattak, hogy a fogyasztási cikkekből származó PFC-

k felhalmozódnak a hulladéklerakó helyeken, és a talajvízbe beszivárogva 

potenciálisan szennyezhetik az ivóvízkészleteket. 

A hatályos amerikai szabályozás például megengedi a PFC-k használatát a 

komposztálható élelmiszer-csomagolóanyagokban, ahonnan könnyen 

bekerülhetnek a termőtalajba, végső soron pedig a tápnövényeinkbe. 

 

Forrás: Ács Bori 

„Valamennyi PFC – az újabb, helyettesítésnek kifejlesztett változatokat is 

beleértve – rendkívül ellenálló a biológiai lebomlással szemben, ezért 
hosszú ideig terhelik a környezetünket – hangsúlyozta Graham Peaslee 

fizikus, aki a fluortartalmat kimutató spektroszkópiai módszer 

kifejlesztésével járult hozzá a tanulmányhoz. – Ezért a többszörösen 
fluorozott vegyületek használata nem fenntartható, és nem lenne szabad 

megjelenniük sem a komposztálható termékekben, sem bármi másban, ami 

a kommunális hulladéklerakó helyeken végezheti." 

Apró cseppek indíthatták útjára a földi élet 

fejlődését 

Szathmáry Eörs és kutatótársainak új modellje lehetséges 

magyarázatot ad arra, miként juthatott el a földi élet evolúciója az 

egyszerű szerves molekuláktól sejtjeink elődeiig. Hasznos vírusok, 

önző paraziták, együttműködő replikátorok és szerethető genetikai 

rosszfiúk egy történetben, melynek igazán csak a végét ismerjük. 

2017. február 1. GILICZE BÁLINT http://mta.hu/tudomany_hirei 

http://mta.hu/tudomany_hirei/apro-cseppek-indithattak-utjara-a-foldi-elet-fejlodeset-107362
http://mta.hu/tudomany_hirei/apro-cseppek-indithattak-utjara-a-foldi-elet-fejlodeset-107362
http://mta.hu/tudomany_hirei
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Forrás: Flickr/Domiriel 

Versengés és együttműködés – egy mai evolúcióbiológusnak jó eséllyel ez 

a két szó jutna először eszébe, ha az élet fejlődésének fő hajtóerőiről 

kérdeznénk. A versengés szerepe világos: természetes szelekció, a 
legéletképesebb túlélése, és sorolhatnánk a törzsfejlődés Darwin óta ismert 

alapfogalmait. Az együttműködés nélkülözhetetlenségére azonban csak az 

utóbbi évtizedekben fordult ismét nagyobb figyelem, amikor – elsősorban 
John Maynard Smith és Szathmáry Eörs munkája nyomán – világossá vált, 

hogy az igazán nagy evolúciós átmeneteknél általában az történik, hogy 

valamilyen körülmény folytán néhány élőlény összefog, és közösségként 
száll versenybe a többiekkel. Ilyen szerencsés közösség testünk sejtjeinek 

összessége vagy a sejtek és a bennük működő mitokondriumok együttese. 

Az, hogy mi e mikroszkopikus közösségek közösségeiként többé-kevésbé 
sikerrel vesszük az élet akadályait, több régmúlt, felettébb szerencsés 

együttműködés eredménye. 

Darwin bulizni megy 

Az első élőlényekről csak annyit tudunk, hogy kémiai rendszerek lehettek, 

melyek képesek voltak valahogy létrehozni saját maguk másolatát, 

miközben felhasználták a közelben elérhető egyszerű molekulákat. Ilyen, 
önmaguk sokszorosítására képes kémiai rendszerek ismertek, azonban a 

világukban farkastörvények uralkodnak: amelyik gyorsabban másolja 

magát, az kerül többségbe. A félelmetesen hatékony molekuláris 

másológépek vagy más néven replikátorok világa lehetett ez – nehéz 
elképzelni, hogy milyen út vezethetett innen az élet ma ismert bámulatos 

komplexitásához. A másoláson túlmutató funkciók valószínűleg kikoptak, 

hiszen a többletfunkció egyúttal hosszabb molekuláris kódot jelentett, a 
hosszabb kód másolása pedig hosszabb időt vett igénybe, így a funkciót 

nem hordozó másológépek egyszerűen túlszaporodták őket. 

Lehettek persze olyan meglepő módokon változó környezeti tényezők, 
amelyek egyre bonyolultabb molekulaszerkezetek kialakulását követelték 

meg, azonban van egy ennél egyszerűbb, a természetben sokszor 

felbukkanó lehetőség a komplexitás növelésére: a kompartmentizáció, 
melynek során az élőlények valamilyen okból környezetüktől elkülönülő 

csoportba tömörülnek, és a szelekció erre a csoportra hat. 

Ha ilyenkor az egyes résztvevők tudnak olyasvalamit tenni a csoportért, 
ami javítja a túlélési esélyeit, ez a tulajdonság megmaradhat. Ekkor már 

nem a brutálisan hatékony, de a közösség számára értéktelen másológépek 

állnak nyerésre, hiszen amelyik közösségben felszaporodnak, az egy idő 
után hátrányba kerül, a többi, többségében „becsületes” tagokból álló 

közösséggel szemben. 

Ha az iskolai osztályban gesztenyét gyűjtenek, és mindenkit megkérnek, 
hogy csak borítsa be, amit hozott a terem végében egy nagy ládába, 

előnyben lesznek a bliccelők – de a helyzet nyomban egész más 

megvilágításba kerül, ha csak azok az osztályok mehetnek el az év végi 
hatalmas buliba, ahol elég gesztenye gyűlt össze. 
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Volvox – többsejtű édesvízi zöldmoszat, mely jól példázza, milyen az, 

amikor élőlények egyszerű közösségbe szerveződnek. A sejtek egy 

kocsonyás anyagból álló gömbhéj mentén egyenletesen helyezkednek el, a 
gömb belsejében pedig már ott vannak az utódkolóniákForrás: Wikimedia 

Commons/Frank Fox – www.mikro-foto.de – CC-BY-SA 

Burokban született megoldás 

Az evolúcióbiológia ismeri ezt az állapotot – az ilyen kompartmentekbe 

tömörült replikátorok lennének sejtjeink korai elődei, a protosejtek. Van 

azonban velük egy kis gond. Hogyan jön létre maga a kompartment? A 
csoportot körülölelő burok felépítésének receptjét magukban kell 

hordozniuk a benne működő replikátoroknak. Ez a recept pedig, akármi 

legyen is, információ, vagyis másolása többletidőt vesz igénybe. Ismét 
visszajutottunk a kiindulóponthoz: az önmaguk másolására optimalizált 

molekuláris gépek nem tűrnek meg felesleges információt – hogy jutunk 
hát el egy teljes kompartmentreceptig? 

Szathmáry Eörs és kutatótársai a kérdést megkerülve, más oldalról 

közelítették meg a problémát: ha a replikátorok maguk nem képesek 

előállítani a kompartmenteket, kialakulhatnak-e esetleg más úton? Nos, 

nem kell túl messzire mennünk, hogy lássuk: igen, kialakulhatnak! Elég 

csak kisétálnunk a konyhába, és már a mosogatóban megtalálhatjuk a 
megoldást. A serpenyő öblítővizében szétváló olajcseppek vagy a csöpögő 

csap által felvert vízcseppek éppen ilyen apró kompartmenteket adnak, 

melyek, ha ideiglenesen is, de elválasztják környezetüktől a belsejükben 
található anyagokat. Ilyen és ehhez hasonló átmeneti kompartmentképző 

folyamatokkal minden bizonnyal a négymilliárd évvel ezelőtti Földön is 

találkozhattunk volna. Most már csak az a kérdés, hogy ezek segítenek-e a 
replikátorok problémájának megoldásában. A kutatók nekigyűrkőztek, és 

megszületett a kísérleti rendszer… 

Hogyan főzzünk vírusból őslevest? 

A természetben ma működő legegyszerűbb replikátorok a vírusok, melyek 

ugyan nem képesek teljesen önállóan másolni magukat, azonban 

fondorlatos módokon rá tudják venni a sejteket arra, hogy dolgozzanak 
helyettük. Működésük viszont a sejtek rendkívül összetett rendszerében 

zajlik, így eredeti formájukban nem alkalmasak az ősi replikátorok 

modellezésére. A kutatók ezért addig csupaszították egy RNS-vírus 
másolási mechanizmusát, amíg tényleg csak a legszükségesebb elemek 

maradtak meg belőle: az örökítőanyag és egy replikáz, vagyis másolóenzim. 

Ha ezeket – no meg az RNS építőköveit, a nukleotid-trifoszfátokat – 
összekeverik egy oldatban, a replikáz példányai dolgozni kezdenek, és 

addig másolgatják az oldatban jelen levő RNS-láncokat, amíg az 

építőkövek el nem fogynak. 

A kiválasztott vírus replikáza azonban nem tud bármit másolni – csak olyan 

RNS-szálakkal foglalkozik, amelyek két vége összetapadva kiad egy 

meghatározott kulcsot. Ha ez a kulcs jelen van, bármilyen RNS-szakasz 
behelyezhető a kulcs két fele közé, és a replikáz lemásolja. De mi kerüljön 

a kulcs két része közé? 
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A Varkud-szatelit (VS) ribozim térszerkezete. Látható, hogy az RNS-szál 

több helyen a DNS-éhez hasonló kettős spirállá csavarodik, ahol a 

megfelelő nukleotidok szembe kerülnek egymássalForrás: Wikimedia 
Commons/Evolution and evolvability – CC-BY-SA 

Nos, a kutatók nem véletlenül választottak RNS örökítőanyagot, hiszen a 

ribonukleinsavak némelyike képes a jól ismert fehérjeenzimekhez 
hasonlóan kémiai reakciókat katalizálni – ezeket hívjuk ribozimeknek. A 

kulcs két részlete közé egy ilyen ribozimet illesztettek, mely lényegében 

molekuláris ollóként viselkedik, és meghatározott ponton képes elvágni egy 
RNS-molekulát, amely a közelébe kerül. E molekuláris olló jól példázza 

azt a másoláshoz nem kapcsolódó funkciót, mely növelhetné kis 

replikátorunk komplexitását. 

Könnyen látható, hogy amíg az olló nem járul hozzá valahogy a replikátor 

sikeréhez, hamar kikopik az utódok kódjából, hiszen azok a másolási hibák 

nyomán keletkező mutánsok, melyek kódja rövidebb, gyorsabban 
másolódnak, így hamar többségbe kerülnek. Iskolai példánkkal: ha senki 

nem nézi, ki mennyi gesztenyét önt a ládába, és úgyis mindenki elmehet a 

buliba, előbb-utóbb drasztikusan megnő a bliccelők száma. 

Spiegelman szörnyetege és a molekuláris olló eredete 

A kísérletben használt RNS-szakaszok önmagukban is izgalmas 

történeteket rejtenek. Az enzim és a hozzá tartozó „kulcs” egy Qß nevű 

vírustól származik, mely a biológusok által méltán agyonhasznált E. 
coli baktériumot képes megfertőzni. A vírus működésmódja meglehetősen 

rafinált: a gazdabaktériumot ráveszi egy fehérje szintézisére, mely azután a 

baktérium három másik fehérjéjével együtt alkotja azt a komplexet, amely 
képes megsokszorozni a vírus örökítőanyagát – és csak azt. 

 

Qß vírusok egy Escherichia coli baktérium sejtnyúlványán, a bakteriális 

szexualitásban szerepet játszó ún. F piluson (transzmissziós 
elektronmikroszkópos felvétel)Forrás: Wikimedia Commons/Dr Graham 

Beards – CC-BY-SA 

A paraziták hatalomátvételét és a „felesleges” kód kikopását épp a Qß 
víruson demonstrálta egy Sol Spiegelman nevű kutató, aki a hatvanas évek 

második felében Szathmáry Eörsékéhez hasonló, végtelenségig 

egyszerűsített rendszerben hagyta, hogy hosszú időn át a gyorsabban 
másolódó – tehát rövidebb kódú – mutánsok átvegyék az uralmat. A kísérlet 

végén egy igen rövid, az eredeti 4217 helyett mindössze 218 bázis hosszú 

RNS-szakaszt kaptak. Ez a végtelenségig leegyszerűsödött mutáns volt a 
maratoni molekuláris gladiátorjáték végső győztese, melyet érthető módon 

el is neveztek Spiegelman szörnyetegének. 

A molekuláris olló szintén a biológusok egyik üdvöskéjéből, 
egy Neurospora nevű penészgombából származik, melynek egyik rokona 
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ismert indonéziai csemege. A biológiában nem kisebb eredmény 

kapcsolódik e kis gomba nevéhez, mint az „egy gén – egy enzim” 

elgondolás megszületése. A kísérletben használt olló a gomba sejtjeiben, a 
sejtmagon kívül megtalálható Varkud-szatellit (VS) ribozim egy változata. 

Ennek eredeti formájában az a szerepe, hogy egy hosszabb RNS-láncot – 

melynek saját maga is része! – specifikus helyeken darabokra vágjon. 
Ráadásul ezt igen gyorsan teszi, jóval gyorsabban, mint a máshonnan 

ismert hasonló funkciójú ribozimek. 

Vágjunk bele a kísérletbe! 

Kis replikátoraink úgy cipelik az olló kódját, ahogy példabeli 

kisiskolásaink hátukon a gesztenyét. Semmit sem vesztenek vele, ha 

elhagyják – sőt, úgy kevesebbet kell cipekedniük – egész addig, míg képbe 
nem kerül a buli, amelyre az osztály közös gesztenyegyűjtése jelenti a 

belépőt. Szathmáry Eörsék kísérletükben a molekuláris ollónak vágnivalót 

is adtak: egy különleges molekulát ragasztottak egy rövid RNS-szakasz 
végére, éppen úgy, hogy az olló képes legyen levágni. A ráragasztott 

molekula különlegessége, hogy ebben a levágott, önálló formájában 

narancsszínben fluoreszkál. Ezzel a módszerrel gyorsan és könnyedén 
megmérhető, mennyi olyan replikátor van az oldatban, amelyben működik 

a molekuláris olló. 

A kutatók ezután kijelölték a példabeli iskolai osztályokat, és meghirdették 
az év végi bulit. Készítettek egy olyan gépet, mely apró cseppekre bontotta 

a kiindulási oldatot, majd megvárta, hogy a cseppekben kedvükre 

másolgassanak a vírusreplikázok, végül aszerint tartotta meg vagy dobta ki 
a cseppeket, hogy elegendő számú molekuláris olló működött-e bennük, 

vagyis kellően erős narancs fluoreszcenciát mutattak-e. A megtartott 

cseppeket összeöntötték, és az ebben az oldatban található replikátorokkal 
újrakezdték a kört. 

 

A természetben számos folyamat vezet ideiglenes apró cseppek 

képződéséhezForrás: Flickr/Andreas – CC-BY-SA 

A másolás természetesen hibákkal járt, és megjelentek olyan mutánsok, 
amelyeknél nem működött az olló, viszont gyorsabban másolták őket a 

vírusreplikázok. Ezeket a mutánsokat most már parazitáknak tekinthetjük, 

hiszen az ő működésük nem tesz hozzá semmit az őket tartalmazó 
kompartment sikeréhez. Amikor a kísérletet a narancs fluoreszcenciára nem 

szelektálva végezték, az eredmény a vártaknak megfelelően alakult: az ollót 

tartalmazó RNS-szakaszok és velük a narancs fluoreszcencia a 7. kör után 
eltűnt. 

Nem mellesleg érdemes megjegyeznünk, hogy a „felesleges” kód eltűnése 

itt lassabb volt, mint ha egyszerűen összeöntötték a rendszert egy közös 
oldatba. Vagyis az ideiglenes kompartmentek puszta létükkel, szelekciós 

hatás nélkül is adnak némi esélyt a „kis hibás” replikátorok túlélésének. 

Amikor azonban bedobták az év végi bulit, vagyis csak a narancs 
fluoreszcenciát mutató cseppeket engedték át a következő körbe, még a 9. 

körben is jelentős mennyiségben voltak a működő ollót tartalmazó, 

replikálódó RNS-szakaszok. A kísérleteket egy matematikai modellel jóval 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oncom
https://en.wikipedia.org/wiki/VS_ribozyme
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több körre kiterjesztették, és különféle másolási sebességű parazitákra 

vizsgálták. A számítások szerint az efféle rendszerekben végül beáll az 

egyensúly, és nem tűnnek el az ollóval rendelkező replikátorok. Ezzel 
bebizonyították, hogy ha létezik olyan természetes mechanizmus, amely 

rendszeresen ideiglenes kompartmenteket hoz létre, és egy másik 

körülmény ezeket a kompartmenteket valamilyen tulajdonságuk alapján 
szelektálja, akkor az segíthet abban, hogy a replikátorok a brutálisan 

hatékony másológép mellett valamilyen egyéb, a másoláshoz közvetlenül 

nem kapcsolódó funkció kódját is megtartsák. 

A rosszfiúk génbankja 

A kísérletnek azonban volt egy másik, hasonlóan izgalmas eredménye. A 

rengeteg mutáns között mindig vannak nagyon gyorsan másolódó „kemény” 
paraziták és kevésbé gyorsan (de az ollót tartalmazó példányoknál azért 

gyorsabban) másolódó „lágy” paraziták. A modellszámítások azt mutatták, 

hogy ennek a rendszernek utóbbiak a nagy nyertesei. A szelekciós folyamat 
mindaddig, míg a funkció (az olló) elegendő mértékben érvényesül, 

megtűri a lágy paraziták jelenlétét, ami nagyobb információs 

változatosságot enged az ideiglenes kompartmentek replikátorainak. A 
nagyobb változatosság pedig egyúttal jobb alkalmazkodóképességet is 

jelent – egyfajta „információs bank” jön létre, melyből kiindulva sokféle 

fejlődési út lehetséges. 

Gondoljuk csak meg: ha létezik egy hatékonyabb molekuláris olló, amely 

sok apró mutációs lépésben érhető el az eredetiből, akkor a rendszerben 

meglevő kis „lazaság”, ami megengedi a hibás példányok fennmaradását, 
segíthet végighaladni ezen a lépéssorozaton. Nem is beszélve arról, hogy a 

„hibás” példányok között megjelenhet egy teljesen új funkció is, ami 

máshogy járul hozzá a csoport sikeréhez. 

Ki tudja, mi lesz a következő iskolai feladat a gesztenyegyűjtés után? 

A Science-ben megjelent cikk szerzői között Szathmáry Eörs mellett 

további két magyar kutató, Kun Ádám és Szilágyi András is szerepel. A 

cikk rövid összefoglalója itt érhető el. 

A címlapkép forrása Flickr/Anne. 

A kutatás kevés, egy népbetegséget meg is kell 

érteni 

-KA- 2017.02.04. index.hu 

Eurómilliárdokba kerül a demencia, és a költségek felét a betegek családja 
állja – nagyjából így foglalta össze Eamon O'Shea, egy brit kutatóközpont 

vezetője azt, miért a demencia, más néven az öregkori elbutulás, illetve az 

ehhez kapcsolódó speciális állapotok, mint például az Alzheimer-kór 
jelentik az egyik legnagyobb kihívást a holnap orvostudományának. 

Az a felismerés nem friss, hogy az idősödő nyugati társadalmaknak égető 

szüksége van arra, hogy az agy különböző, főleg az idősebb korban 
jelentkező betegségeit kutatni és kezelni, gyógyítani kezdjük, ugyanakkor 

az is tény, hogy a társadalmi ellenállás óriási problémát jelent. 

Negatív, pesszimista 

Az emberek jó része már tisztában van azzal, hogy léteznek olyan kóros 

elváltozások, melyek hatására egy korábban teljes életet élő emberből 

segítség nélkül létezni képtelen valaki válik, mégis a mai napig minimum 

kínos téma, de sokszor akár stigma is lehet abból, ha valakinek csak a 

családtagja a demencia különböző tüneteivel küzd. Egyes kutatások szerint 

továbbra is „főképp negatív, pesszimista” hozzáállás jellemző a 
hozzátartozókra, ha kiderül a demenciával összefüggő diagnózis. 

Nemcsak a kezelésben, de az együttélésben, a betegségfelfogásban is 

paradigmaváltásra lenne szükség, és a nemzeti demenciaprogramokban is 
fontos szerepet kéne szánni az ismeretterjesztésnek. 

http://science.sciencemag.org/content/354/6317/1293
https://www.flickr.com/photos/gbta/15770068032/
mailto:kolberta@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/egeszseg/2017/02/04/a_kutatas_keves_egy_nepbetegseget_meg_is_kell_erteni/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Fhealth%2Fdementia-cases-will-triple-over-next-25-years-says-ageing-expert-1.2958508
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Fotó: Carsten Koall / Getty Images Hungary 

Ez nyilván összefügg azzal is, hogy egyelőre sem a demencia 

megelőzésében, sem pedig a gyógyításban, illetve a tünetcsökkentésben 

nincs igazi áttörés – a kutatások az egyenként is hatalmas költségvetésekkel 
működő nemzeti, illetve nemzetközi programok mellett sem mutatnak fel 

pillanatnyilag olyat, ami alapján ki lehetne mondani, hogy megszűnt a 

demencia népbetegséggé válásának veszélye. 

Természetesen a kutatás maga is olyan terület, mely segíthet a társadalmi 

elfogadottság növelésében. Az egyik ilyen példa az a hazánkban is futó 

kampány, mely szokatlan módon egy mobiljátékra épít. A Sea Quest 
Hero játékos formában segít értékes adatokat gyűjteni a kutatás mögött álló 

vizsgálócsoportoknak, és már az első eredmények is kivételesen érdekesek. 

9400 évnyi kutatást pótolt a mobiljáték 

A demenciakutató játékot milliók töltötték le, és kiderült, hogy az északi 

népek jobban navigálnak.Tovább 

Nem tudjuk, hol keressük 

A kutatást nehezíti, hogy a demencia tulajdonképpen az emlékek részleges 

elvesztésének betegsége. Az agyunk a korábbi emlékekből szerzett 

tapasztalatokat használja föl egy halom helyzetben, hogy kiértékelje a 
lehetséges kimeneteleket, és kiválogassa azokat, melyek valószínűleg 

veszélyt vagy egyéb nem kívánt eredményt hozhatnak. Az emlékeket 

azonban az agy nem egy meghatározott helyen őrzi, és a demenseknél 
például ez vezethet olyan cselekedetekhez, melyek bajt hoznak a betegre. 

Az emlékzavarnak számos különféle formája lehet, van, hogy az új 

élmények nem épülnek be, a régiek tűnnek el, vagy épp ezeknek csak 
bizonyos részletei maradnak meg vagy épp kapnak a valóságtól eltérő 

hangsúlyt. A lényeg, hogy az agy alapvető funkcionalitása megmarad, 

továbbra sem kell a légzés vagy a járás egyes fázisaira külön emlékeztetni 
a testünket, sőt még az olyan összetett tevékenységek is mennek, mint a 

biciklizés. Ugyanakkor a térbeli tájékozódás, illetve annak hiánya vagy 

zavara jó fokmérője az agy működésének: főképp az egyáltalán nem, 
esetleg hibásan felépülő mentális térképek miatt tévednek, kóborolnak el 

rendszeresen a betegek. 

 

Fotó: China Photos / Getty Images Hungary 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F11%2F17%2F9400_evnyi_kutatast_potolt_a_mobiljatek%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F11%2F17%2F9400_evnyi_kutatast_potolt_a_mobiljatek%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F11%2F17%2F9400_evnyi_kutatast_potolt_a_mobiljatek%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F11%2F17%2F9400_evnyi_kutatast_potolt_a_mobiljatek%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.flamboroughreview.com%2Fcommunity-story%2F7093930-alzheimer-society-teaches-people-about-loss-and-dementia-at-waterdown-library-session%2F
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Ettől függetlenül fontos tudni, hogy a demens emberek nem hülyék, nem 

gonoszak, hanem egyszerűen betegek, és sokszor pár alapvető apróság 

bevezetése a mindennapokba is segíti az együttélést. A demencia rendkívül 
összetett, tünetei között a speciális elemzéstechnikai és orvosi képalkotó 

módszerekkel észrevehetők mellett szerepelnek a viselkedés-, a mozgás-, 

az emlékezetzavarok is. A feledékenység, később a szómegtalálási 
nehézség, a számolási és tájékozódási zavar évek alatt súlyosbodnak, 

viszont például a mozgászavarok egyes demenciák esetében (például a 

parkinsonosok csoszogó járása) korábban kialakulnak. 

Az általános tanács az idős, demens emberek családtagjainak, hogy 

legyenek türelmesek, illetve az sem baj, ha tudnak a demencia-paradoxon 

nevű dologról, vagyis hogy minél súlyosabb a betegség, a beteg annál 
kevésbé fogja fel, mennyire leromlottak a mentális képességei, és hogy ez 

milyen következményekkel jár. 

Évekig itta a csodatévő atomenergia-italt, bele 

is halt 

NAGY ATTILA KÁROLY  2017.02.07. index.hu 

A huszadik század elején, alig pár évvel a radioaktivitás felfedezése után, a 

maghasadással, a sugárzó anyagokkal kapcsolatos első – még 

gyerekcipőben járó – tudományos kutatások közismertté válása után 
minden korábbinál markánsabb lendületet vettek az újdonságokra örökké 

fogékony gyógyszer- és szépségipar innovátorai, és velük együtt a 

szélhámosok, nyerészkedők, a hiszékenység vámszedői. Ez a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy a tízes, húszas években elárasztották a korabeli 

magazinok hirdetési oldalait a mindenféle ragyára, külső-belső kórságra 

gyógyírt kínáló, csodálatosan hatásos radiokatív, vagy annak hazudott 
készítmények reklámjai. 

Miután 1898-ban a Curie-házaspár felfedezte a rádiumot, és a későbbi, 

kezdetleges orvosi célú kutatások a daganatos betegségek sugárkezeléses 

gyógyításában alkalmazni kezdték, Amerikában megjelentek a különféle, 

gyógyhatásúnak beállított rádiumtartalmú kereskedelmi termékek: 

fogkrémek, szappanok, hajbalzsamok, testápolók, törlőkendők, pirulák, és 
bármi, amiben egy kicsi fantáziát is láttak a gátlástalan magáncégek. A 

fantázianevek kétségkívül csábítóan hangozhattak a huszadik század 

modern emberének fülében: Radia, Radione, Radior, Radiore, Radio-X, 
Radol, Ra-Thor, Radiumator, Spa-Radium, és így tovább, határt csak a 

gyártók képzelete szabott (itt egy kiadós lista pdf-ben). 

 

Marie Curie, a rádium egyik felfedezője laboratóriumában Fotó: 
Hulton Deutsch / Getty Images Hungary 

Ezen termékek nagy része relatíve ártalmatlan volt, vagy azért, mert 

elhanyagolhatóan keveset tartalmaztak a rendkívül drága, költségesen 
előállítható radiokatív anyagból, vagy mert egyáltalán nem is volt bennük 

egy atomnyi hasadóanyag se. Részben ennek is köszönhető, hogy a két 

világháború közti békeévek nem torkolltak nukleáris közegészségügyi 
katasztrófába, részben meg annak, hogy a hatóságok egy idő után 

felismerték a potenciális veszélyeit a radiokatív anyagok korlátozások 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F05%2F22%2Fnem_gonosz_nem_hulye_-_beteg%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2016%2F05%2F22%2Fnem_gonosz_nem_hulye_-_beteg%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nrc.gov%2Fdocs%2FML1008%2FML100840118.pdf
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nélküli kereskedelmi hasznosításának, és jól be is tiltották ezek használatát. 

Ez persze biztos nem vigasztalta azt az amerikai iparmágnást, aki 

meglehetősen rút halált halt egy évekig fogyasztott rádiumtartalmú italtól. 

A korabeli újságcikkek és orvosi feljegyzések egyetlen halálesetet 

egyértelműen a rádiumos kuruzslás, illetve egész pontosan egy termék 

számlájára írnak. A Radithor fantázianevű tonikot a Bailey Radium 
Laboratories nevű cég gyártotta, a 15 milliliteres palackocskák desztillált 

vízben oldott rádiumsót tartalmaztak: legalább egy-egy microcurie (azaz 37 

000 becquerel) aktivitással rendelkező mennyiséget a rádium két 
izotópjából, a Ra-226-ból és a Ra-228-ból. Az 1 dollárba (ma árfolyamon 

kb 16 dollárba) kerülő emberi fogyasztásra szánt ital címkéje szerint a 

Radithor az Egyesült Államok találmányi hivatalban bejegyzett termék, 
olyan radioaktív víz, ami háromszorosan desztillált vízben oldott rádiumot 

és mezotóriumot tartalmaz. Ez utóbbi a rádium 228-as tömegszámú 

izotópja, aminek 5,75 év a felezési ideje, míg a másik összetevő, a 226-os 
tömegszámú a rádium leggyakoribb izotópja, aminek felezési ideje 1600 év. 

 

Fotó: John B. Carnett / Getty Images Hungary 

“Egy üveg tiszta napfény” amely "Az élőholtakat is gyógyítja" – ezekkel a 

szlogennel reklámozta a Radithort a gyártó, William J. Bailey, aki egyben 

garantálta, hogy a termék egészségre ártalmatlan, és több mint 150 
betegségre, bajra nyújt orvosságot. Vérszegénység, ízületi gyulladás, 

érelmeszesedés, asztma, cukorbetegség? Pipa! Epilepszia, általános 

gyengeség, gyomorideg, szívbajok, szívdobogás, magas vérnyomás, 
pajzsmirigytúltengés, hisztéria? A Radithor elbánik velük! Fertőtlenít és 

gyulladást csökkent! Nem állhat útjába se vesebetegség, se menopauza, se 

izomsorvadás, se gerincvelő-gyulladás. Neuralgikus? Ideggyengeség, 
neurózis kínozza? Súlyfelesleg, reuma gyötri? A válasz: Radithor! És nem 

utolsó sorban ott van a libidócsökkenés és merevedési probléma, a Radithor 

a szexuális élet gondjain is segít! 

Radiagra 

Nem alaptalan a feltevés, hogy a meglehetősen drágának számító italt 

elsősorban a férfiúi potenciálra gyakorolt ígéretes hatása miatt 
vásárolták. Eben Byers, a pittsburgh-i A.M. Byers acélipari vállalat elnöke, 

egyben az USA amatőr golfbajnoka 1927 decemberében, egy banális 

karsérülés után, orvosi javallatra kezdte a Radithort inni. A jólértesült 
pletykák szerint azonban a negyvenes évei vége felé járó, a város 

nőfalójaként számontartott Byers inkább teljesítményfokozó 

afrodiziákumként fogyasztotta az atomenergiaitalt, amit ismerőseinek is 
lelkesen ajánlott, mint a legkorszerűbb csodaszert mindenféle nyavajára. 

Byers Radithor-függővé vált, a szó pszichikai értelmében: a következő két 

évben napi átlag 3 palack Radithort ivott meg. A kezdetekben majd 
kicsattant az egészségtől, istenien érezte magát, felvillanyozta a radioaktív 

sugárzás érezni vélt áldásos hatása. Még a versenylovaival is Radithort 

itatott, sőt, üzletfeleinek, kollégáinak is juttatott belőle, és nem sajnálta 
barátnőitől, szeretőitől sem. 1930-ban hagyta abba a Radithor nyakló 

nélküli fogyasztását, amikor elkezdtek kihullani a fogai. De akkor már késő 

volt, az addig felhörpintett 1400 adag rádiummal mérgezett víz megtette 
hatását. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.orau.org%2Fptp%2Fcollection%2Fquackcures%2Fradith.htm
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.neatorama.com%2F2013%2F11%2F18%2Fthe-strange-fate-of-eben-byers%2F
http://theconversation.com/when-energy-drinks-actually-contained-radioactive-energy-67976
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Rádiummérgezéses beteg csontjaiból vett minták Fotó: Bernard 

Hoffman/The LIFE Picture Collection / Getty Images Hungary 

A rádiumnak van egy rendkívül rossz tulajdonsága, miszerint a szervezetbe 
jutva nem ürül ki, hanem a csontban felhalmozódik, és onnan bocsát ki a 

folyamatos radioaktív bomlás következtében egyre több alfa, béta és 

gamma sugárzást, súlyosan károsítva, roncsolva a környező szöveteket, 

szerveket. Byers olyan sok Radithort ivott meg, hogy bármennyire is kicsi 

volt az egyes adagok rádiumtartalma, a szervezetében az évek alatt 

fölgyülemlett annyi belőle, hogy végzetes sugárbetegség, rádiummérgezés 
alakult ki nála. A kezelésével, megmentésével próbálkozó orvosok több 

műtétet is végrehajtottak rajta, eltávolították a teljes alsó állkapcsát, de nem 

vehették fel a harcot a belülről, lassan ölő radiokatív anyaggal. Byers 

csontjai lassan szétbomlottak, koponyáján lyukak alakultak ki, mai ésszel 

is felfoghatatlan kínokat kellett 1932-ben bekövetkező haláláig kiállnia. 

Extrém mértékű sugárzás 

Byers esetét máig tanulmányozó kutatók szerint a férfi haláláig több mint 

350 sievert sugárzás dózist szenvedett el belsőleg. Összehasonlításképp: a 

kozmikus sugárzásnak átlagon felüli módon kitett NASA-űrhajósoknak 

egész karrierjük során összesen 1 sievert sugárdózist szabad beszedni, 4-6 

sievert pedig már halálos lehet, attól függően, hogy milyen rövid idő alatt 

éri a szervezetet. A 350 sievert akkora dózis, amennyit a csernobili 
atomerőmű négyes reaktorblokkja közvetlen közelében egy óra tartózkodás 

jelentett, a robbanás után. 

 

Az 1932. március 1-i Chicago Tribune egyik címlapsztorija Fotó: 
archives.chicagotribune.com 

A híres iparos szörnyű betegsége és halála komoly sajtóvisszhangot kapott, 

aminek következtében az áltudományos rádiumterápiáknak rövid úton 

http://archives.chicagotribune.com/1932/04/01/page/1/article/radium-poison-in-tonic-kills-eben-m-byers
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befellegzett. A Bailey Radium Laboratories még Byers életében kénytelen 

volt beszüntetni a Radithor gyártását és forgalmazását. A korra jellemző 

módon, a magát orvosnak hazudó, és a Radithor mellett még számos más 
rádiumos terméket kitaláló William Bailey botrányos cége bezárásával 

gyakorlatilag megúszta a felelősségrevonást, és 1949-ben hunyt el 

húgyhólyagrákban. Eben Byers-t ólommal bélelt koporsóban helyezték 
végső nyugalomra a család pittsburgh-i kriptájában, csontjai máig 

radioaktívak és még évszázadokig azok is lesznek, a bennük 

felhalmozodótt, hosszú felezési idejű rádiumnak köszönhetően. 

Új eszköz a hasnyálmirigyrák felismerésére 

-KA- 2017.02.07. index.hu 

Új diagnosztikai tesztet fejlesztett ki a hasnyálmirigyrák korai felfedezésére 

egy amerikai kutatóintézet, a szakemberek bíznak abban, hogy kísérleteik 
eljutnak oda, hogy az eljárást két-három év múlva engedélyeztessék az 

amerikai gyógyszerhatósággal (FDA), írja az MTI. 

A hasnyálmirigyrák agresszivitása miatt és a hatásos kezelés hiányában az 
egyik leghalálosabb daganattípus, a betegség korai szakaszában nincsenek 

jellegzetes tünetei, ezért általában előrehaladott állapotban fedezik csak fel. 

A betegek mintegy 80 százaléka a diagnózis felállítása után egy éven belül 
meghal. 

A Nature Biomedical Engineering című tudományos folyóiratban hétfőn 

közölt tanulmányukban amerikai és kínai kutatók bemutatták azt az olcsó 

és nagyon érzékeny tesztet, amely lehetővé teszi a hasnyálmirigyrák korai 

diagnosztizálását. Technikájuk a sejtek által kibocsátott hólyagocskák, az 

extracelluláris vesiculák (EV) precíz észlelésén alapul. 

"A hasnyálmirigyrák egyike azon daganattípusoknak, amelyek esetében 

nagy szükségünk van egy úgynevezett tumormarkerre, vagyis jelzőanyagra 

a korai felismeréshez" - hangoztatta Tony Hu, a tanulmány vezető szerzője. 

A kínai és amerikai tudósok által kidolgozott teszt egy ilyen biomarker - az 

EphA2 fehérje - észlelésén alapul a sejtek által kibocsátott 

hólyagocskákban. 

Ezek a membránnal körülvett gömböcskék szerepet játszanak a sejtek 

közötti kommunikációban, az immunszabályozásban, a véralvadásban és 

súlyos betegségek, köztük daganatos betegségek kialakulásában. 

Tanulmányukban a szakemberek olyan, daganatokból származó 

extracelluláris vesiculák észlelésének módját mutatták be, amelyek 

hordozták ezt a fehérjét, a hasnyálmirigyrák árulkodó markerét. A fehérje 
pontos észlelése lehet a hasnyálmirigyrák korai felfedezésének kulcsa. 

Jelenleg is létezik egy tumormarker, a CA 19-9, de az nem elég érzékeny 

és specifikus ahhoz, hogy rákszűrésre használják. A CA 19-9 segít 
megkülönböztetni a hasnyálmirigy- és az epevezetékrákot más nem rákos 

állapotoktól, például a hasnyálmirigy-gyulladástól. Jól alkalmazható a 

hasnyálmirigyrák kezelésekor a hatásosság megfigyelésében. 

Az új teszt jóval hatásosabb, kis létszámú klinikai próbáiban 48 egészséges, 

48 hasnyálmirigy-gyulladásos és 59 korai vagy előrehaladott 

hasnyálmirigyrákban szenvedő beteg vett részt. A tesz több mint 85 
százalékos pontossággal azonosította a hasnyálmirigyrákot. 

A szakemberek egy nagyobb léptékű tanulmányban fogják ellenőrizni 

eredményeiket. Tony Hu úgy véli, hogy 2-3 év múlva szerezhetik meg az 
amerikai gyógyszerhatóság engedélyét a mindennapos alkalmazáshoz. 

Halálos szuperbaktériumokat küldenek a 

Nemzetközi Űrállomásra 

ORIGO 2017.02.10.  

Antibiotikumoknak ellenálló halálos szuperbaktériumot készülnek 

felküldeni a tudósok a SpaceX vállalat rakétájával a Nemzetközi 

mailto:kolberta@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/egeszseg/2017/02/07/made_in_china_uj_eszkoz_a_hasnyalmirigyrak_felismeresere/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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Űrállomásra. A cél az, hogy megvizsgálják, milyen hatással van a 

kórokozóra a mikrogravitációs környezet. 

Napjainkban a szuperbaktériumok világszerte körülbelül 700 ezer embert 
ölnek meg, az előrejelzések pedig még ennél is sötétebb jövőképpel 

számolnak. Egy 2014-ben készült jelentés jóslata szerint 2050-től évente 

10 millióan halhatnak meg a világon az antibiotikumoknak ellenálló 
kórokozók miatt. Emiatt világszerte hatalmas erővel dolgoznak a tudósok 

azon, hogy valamilyen hatásos védelmet dolgozzanak ki a 

legyőzhetetlennek tűnő parányi gyilkosokkal szemben. 

A mostani küldetés célja sem az, hogy a rettegett MRSA-ból 

(meticillinrezisztens Staphylococcus aureus) valamilyenfajta biológiai 

fegyvert állítsanak elő. Éppen ellenkezőleg, azt akarják a kutatók 
megvizsgálni, hogy a mikrogravitációs környezet hogyan hat a baktériumra, 

milyen módon befolyásolja fejlődését. A kísérletre az ISS 

laboratóriumában kerül sor. 

 

MRSA Forrás: WikimediaCommons 

Hogyan befolyásolja a szuperbaktériumokat a világűr? 

A kutatást a NASA finanszírozza, az MRSA-kolóniákat egy Falcon 9-es 

rakétával juttatják az űrállomásra február 14-én – írja a Science 

Alert tudományos portál. Manapság az MRSA talán a legismertebb 
szuperbaktérium. Többek között bőrbetegségeket és tüdőgyulladást 

okozhat. 

„Kihasználjuk az ISS fedélzetén a mikrogravitációt, hogy elősegítsük a 
precíziós orvoslás forradalmát itt a Földön" – mondta a Yahoo 

News hírportálnak a mostani kutatás vezetője, Anita Goel, aki a 

Nanobiosym nevű biotechnológiai vállalat igazgatója. 2015-ben ez a cég 
fejlesztette ki a Gene-RADAR néven ismert eszközt – egy mobilszkennert, 

ami valós időben képes diagnosztizálni bármilyen genetikai módosítást 

okozó betegséget, mindezt pedig meglepően olcsó áron. 

 

A Nemzetközi Űrállomás Forrás: NASA 

Ezt a Gene-RADAR-t fogják alkalmazni az űrállomáson is, azt vizsgálják 

vele, hogy az MRSA két törzsének mutációit miként befolyásolja 
mikrogravitációs környezet. Az eredmények alapján Goel és munkatársai 

olyan modelleket dolgoznak ki,amikkel megjósolható, hogy a gyógyszer-

http://www.sciencealert.com/spacex-is-about-to-send-a-lethal-superbug-into-orbit
http://www.sciencealert.com/spacex-is-about-to-send-a-lethal-superbug-into-orbit
https://www.yahoo.com/news/next-spacex-launch-carry-deadly-175657720.html
https://www.yahoo.com/news/next-spacex-launch-carry-deadly-175657720.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/2420.html
http://www.forbes.com/sites/johnnosta/2017/02/03/elon-musk-is-about-to-launch-a-lethal-pathogen-into-space-and-it-might-just-save-your-life/#7971d623761f
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rezisztens mikrobák milyen fejlődési irányokat fognak venni bolygónkon 

az elkövetkező években.Az információ segítheti a gyógyszerfejlesztőket 

abban, hogy egy lépéssel mindig a baktériumok előtt járjanak és 
megakadályozzák, hogy a kórokozók hathatós védelmet fejlesszenek ki az 

antibiotikumok ellen. 

Korábbi kísérletek alapján sejteni lehet, mi várható 

Jelen pillanatban a kutatócsoport nem tudja megjósolni, miként fog a 

szuperbaktérium viselkedni „új otthonában", de korábbi 

küldetések idejéről már vannak tapasztalatok. Akkor a mikroorganizmusok 
a földihez hasonló módon szaporodtak és mutálódtak az űrállomáson – csak 

éppen sokkal gyorsabb ütemben. Ez arra vezethető vissza, hogy az űrben 

néhány anyagcserével kapcsolatos fehérje aktívabbá válik, és a sugárzás is 
változásokat idéz elő bizonyos gének működésében. 

 

Illusztráció Forrás: NIAID 

Egy másik, 2000-es kísérlet során orosz kutatók bakteriális géneket jutattak 

élesztőbe a Mir űrállomáson. Azt találták, hogy 40 nap alatt e gének 
mutációja az űrben háromszor gyorsabbá vált, mint a földi kontrollcsoporté. 

Ha az eddigi tapasztalatokhoz hozzávesszük, hogy a NASA legújabb 

ikerkísérlete milyen furcsa eredményeket hozott, elmondható, hogy 

egyelőre nehezen jövendölhető meg, hogyan is befolyásolja az űr az 
élőlények működését. 

A mikrogravitáció és a sugárzás együttesen hat a 

mikroorganizmusokra 

A kutatók azt gyanítják, a mikrogravitáció az, amely a mutáció 

felgyorsulásának egyik fő előidézője, ugyanakkor a Föld mágneses 

mezőjén kívüli megnövekedett sugárzás hatása sem elhanyagolható. 

„Általános egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy a mikrogravitáció van 

az egyik legjelentősebb hatással a mikrobák növekedésének kinetikájára és 

a bakteriális sejtek viselkedésére a rövid ideig tartó űrrepülések alatt" – írta 
egy 2015-ös jelentés. „A sugárzás növelheti a mikrobák mutációs rátáját a 

repülések során." 

 

Forrás: NASA 

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/92.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/92.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11027966
http://www.origo.hu/tudomany/20170201-scott-es-mark-kelly-nem-a-vart-eredmenyeket-hozta-a-nasa-ikertanulmanya.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4524529/


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 3. szám 

  

 

 

23. oldal 

Amennyiben a sejtések beigazolódnak, és az MRSA-t tényleg felturbózza 

a világűrben való tartózkodás, akkorelőre láthatjuk, milyen lépéseket tesz a 

fő ellenségés ezek ismeretében talán könnyebben legyőzhetjük a félelmetes 
kórokozókat. 

Botrány egy kínai tanulmány körül 

ELTER TAMÁS 2017.02.11. origo.hu 

Visszavonta kínai kutatók májátültetésekről szóló tanulmányát egy 

nemzetközi orvosi szaklap, mert fennáll a gyanú, hogy kivégzett 

elítéltek szerveinek átültetését rögzítő adatokat is felhasználtak a 

kutatásba 

A gyanú szerint nem etikus forrásból származnak a szervek 

A Liver International című lap tavaly mutatta be a tanulmányt, amely a 

Csöcsiangi Egyetem kórházában 2010 és 2014 között végzett 563 

operációról számol be. "Lehetetlen, hogy egy kórházban egy ilyen nagy 

kutatást csak önkéntes felajánlók szerveivel végezzenek el" - véli Wendy 

Rogers, a sydneyi Macquarie Egyetem etikai szakértője. 

 

(A kép illusztráció) Forrás: Origo 

Semmi sem igazolja azt, hogy a szervek etikus forrásból származnak, ezért 

írt a lapnak, és követelte a tanulmány visszavonását - mondta el Rogers a 

dpa német hírügynökségnek. 

Az intézmény tagadja, hogy kivégzettek szerveit használták fel 

Mario Mondelli, a Liver International főszerkesztője, a Páviai Egyetem 

munkatársa az igazolások és bizonyítékok benyújtására szólította fel a 

tanulmány szerzőit. 

Az érintett intézmény nem válaszolt, két szerző azonban arról biztosította a 

lapot, hogy a szerveket az adományozók szívhalála után ültették át, és azok 
nem kivégzett elítéltektől származnak. A szerkesztőség ennek ellenére úgy 

döntött, visszavonja a tanulmányt, a döntést a visszavont tanulmány újbóli 

publikálásával együtt jelentették be, jelezve annak érvénytelenségét. 

 

A pekingi kormány 2015-ben hivatalosan betiltotta a kivégzettek 

szerveinek kutatásokhoz való felhasználását Forrás: Oliver Curtis 

A kínai kormány 2015-ben megtiltotta elítéltek szerveinek felhasználását, 

aktivisták és kutatók szerint azonban a gyakorlat továbbra is létezik. 
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Nem a tervezett babákra, de szabad jelzés 

emberi génsebészetnek 

PESTHY GÁBOR 2017.02.15. origo.hu 

A jövőben engedélyezni kellene a génsebészetet az öröklődő betegségek 

kezelésére vagy kialakulásának megakadályozására, de a módszert 

nem szabadna alkalmazni „designer" babák előállítására, írja most 

megjelent állásfoglalásában két egyesült államokbeli tudományos 

testület. 

A génsebészetet – amely lehetővé teszi a DNS pontos vágását és 

beillesztését – már egy ideje használják az alapkutatásban és azokban a 

klinikai tanulmányokban, ahol nem átörökítő testi (szomatikus) sejteket 
vonnak be. 

Nem szabad teljesen elzárkózni az emberi génszerkesztéstől 

Sok kritikus azonban azt mondta, hogy ezt a hatékony technikát sosem 
szabadna használni az (ivarsejtekben lévő) örökítő DNS megváltoztatására. 

Ők azzal érvelnek, hogy egy ilyen lépés csúszós lejtőre vezetné a 

kutatásokat, amelynek végén ott vannak a tervezett (designer) babák. Náluk 
olyan kiválasztott tulajdonságokat módosítanának, mint például a szemszín, 

az intelligencia vagy a fizikai képességek. 

 

A legnagyobb hiba az lehet, ha a génszerkesztés során máshol is 

beleírhatunk a genomba Forrás: Flickr / Neeta Lind 

Az amerikai tudományos akadémia és az amerikai orvosi akadémia 

azonban most arra az álláspontra jutott, hogyaz emberi csíravonal – 

öröklődő DNS – génszerkesztését nem szabad áthághatatlan 
választóvonalnak tekinteni az orvosi kutatásokban. 

Még nem elég biztonságos 

A két akadémia azonban rámutatott, hogy a technika még nem elég 
biztonságos ahhoz, hogy indokolná az emberi paciensek öröklődő DNS-én 

való kipróbálást. 

Az Egyesült Államokban és a világ sok országában (így Magyarországon 
is) jelenleg tilos olyan kísérleteket folytatni, amelyek az emberi embriók 

öröklött génjeinek módosításával jár. Ez alól egyetlen kivétel van Nagy-

Britanniában: az úgynevezett háromszülős baba, amiről az Origo is 
beszámolt. 

http://nationalacademies.org/gene-editing/consensus-study/index.htm
http://www.origo.hu/egeszseg/20150225-megszuletett-a-haromszulos-embrio-letrehozasat-engedelyezo-brit-torveny.html
http://www.origo.hu/egeszseg/20150225-megszuletett-a-haromszulos-embrio-letrehozasat-engedelyezo-brit-torveny.html
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Illusztráció Forrás: C. Bickel / Science 

Ez esetben az anyától a gyereknek átadotthibás mitokondriumokat(a sejtek 
miniatűr erőművei) ki lehet cserélni egy harmadik „szülőtől" származó 

egészségesekre a mesterséges megtermékenyítés folyamán. Ez azért számít 

génmódosításnak, mert a mitokondriumokban is található saját DNS. Így a 
megszületendő utód három szülő génállományával fog rendelkezni. A 

mitokondriális DNS azonban az utód genetikai állományának csak 0,1 

százalékát teszi ki. 

Cél a genetikai betegségek kiküszöbölése 

Az amerikai intézmények képviseletében megszólaló Alta Charo 

professzor a következőket mondta: 

Az emberi genomszerkesztés hatalmas lehetőségeket rejt magában, hogy 

megértsük számos végzetes genetikai betegség természetét, kezelni vagy 
megelőzni tudjuk azokat, és sok más betegség kezelését is javíthatjuk ily 

módon." 

„Kétségtelen azonban, hogy a tulajdonságok vagy képességek átlagos 
egészségen túli módosítását vagy fokozását célzó génsebészet aggályokat 

vethet fel azzal kapcsolatban, vajon az előnyök felülmúlják-e a 

kockázatokat, és etikai problémákat, ha ezek csak egyes kivételezetteknek 

áll rendelkezésre" – tette hozzá a professzor. 

Veszélyt jelent az orvosi turizmus 

A két akadémia állásfoglalása tulajdonképpen a realitásokkal való 

szembenézést tükrözi. 

 

Illusztráció Forrás: AFP/SPL 

„Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy az orvosi turizmus része a 
globális életnek" – mondta Charo. Amennyiben a humán génszerkesztés 

hatékonynak bizonyul, a kevesebb szabállyal korlátozott országokban és 

potenciálisan kevésbé biztonságos körülmények között dolgozó orvosok 

elkezdhetik módosítgatni az embriókat és beültetni őket a páciensekbe. 

„Biztos, hogy nem szeretnénk hasonlót látni az Egyesült Államokban" – 
mondta Charo – „és a tiltás csak súlyosbíthatná a problémát." 
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Rövid hírek, érdekességek 

Új kontinens egy részét találták meg az Indiai-

óceánban 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.02.02. index.hu 

Eddig ismeretlen kontinens egy darabkáját találták meg Mauritius szigete 

alatt – írja a USA Today. Az új földrészt Mauritiának nevezték el a kutatók. 

A megtalált kontinens feltehetően a Gondwana nevű ősi szuperkontinens 

része volt, amely a déli félteke minden mai kontinensét és szigetét magában 

foglalta, mielőtt elkezdett feltöredezni 200 millió évvel ezelőtt. A mai 
Madagaszkártól és Indiától leválva 84 millió évvel ezelőtt süllyedhetett el. 

A kontinensek feldarabolódását tanulmányozzuk, hogy megértsük a bolygó 

földtani történelmét 

– mondta a kutatást vezető Lewis Ashwal a dél-afrikai Witwatersrand 

Egyetemről. 

 

Lewis Ashwal a mauritiusi kőzetek vizsgálata közben. Fotó: Susan Webb 

/ Wits Egyetem 

A felfedezés alapja egy Mauritiuson talált, de földtörténeti szempontból 

oda nem illő ásvány, a vulkánkitörésekkel felszínre kerülő kőzetekben 

megtalálható cirkon. A kutatók megállapították, hogy a mauritiusi cirkon 
sokkal idősebb annál, minthogy a szigethez tartozzon. Maga Mauritius 

mindössze pár millió éves, míg a most talált cirkonkristályok korát 3 

milliárd évre teszik a kutatók. 

A Föld két részből áll: kontinensekből, amelyek öregek, és óceánokból, 

amelyek fiatalok. A kontinensek kőzetei több milliárd évesek lehetnek, de az 

óceánokban semmi nincs, ami ilyen idős lehetne 

– magyarázta Ashwal. 

A felfedezést az magyarázza a kutatók szerint, hogy a sziget alatt sokkal 

idősebb anyagú terület fekszik, amely csak egy kontinensből származhat, 
ilyen kisebb-nagyobb, eddig ismeretlen kontinensdarabkából pedig több is 

lehet a területen, ezeket együttesen nevezték el Mauritiának a Nature 

Communications szaklapban megjelenő tanulmányban. 

 

Fürdik a Hold az oxigénben 

MTI 2017.02.02. origo.hu 

Bizonyítékot találtak arra, hogy a Föld légköréből minden hónapban 

oxigén árasztja el a Hold felszínét. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.usatoday.com%2Fstory%2Ftech%2Fsciencefair%2F2017%2F02%2F01%2Flost-continent-mauritius-indian-ocean%2F97341786%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fncomms14086
https://youtu.be/o61P6ysKklM
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Japán kutatóintézetek és egy nemzetközi kutatócsoport a Hold körül 

keringő Kaguja japán űrszonda adatainak elemzésével bukkant rá a 

bizonyítékokra. Eredményeiket a Nature Astronomy című szaklapban 
mutatták be. 

A tudósok egy ideje felismerték, hogy a Holdat folyamatosan bombázzák a 

napszélből származó részecskék, és hogy havonta egyszer, amikor a Föld a 
Nap és a Hold közé kerül, a Hold védetté válik ettől a napszéltől. Az új 

kutatás során a tudósok megállapították, hogy ebben a rövid, néhány napig 

tartó, szabályosan visszatérő időszakban a Föld külső légkörében lévő 
oxigénionok a Hold felszínére jutnak – olvasható a PhysOrg tudományos 

hírportálon. 

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy az oxigénatomok ionizálódnak 
a Föld külső légkörében ibolyántúli (UV) fény hatására. Időnként 

felgyorsulnak annyira, hogy kitörnek az atmoszférából a magnetoszférába, 

a bolygót körülvevő mágneses mezőbe, ahol az elektromos mezők és 
plazmahullámok felhevítik őket. A Föld magnetoszférája a napszél hatására 

kinyúlik, mint egy zászló, olyannyira, hogy minden holdciklusban öt napon 

át beburkolja a Holdat is, és ionokkal bombázza csatlósát. 

 

Forrás: MTI/Komka Péter 

A Kaguja által gyűjtött adatokból arra lehet következtetni, hogy ezen ionok 

egy része oxigén. A kutatók becslései szerint az ionzápor alatt 

másodpercenként 26 ezer oxigénion éri a Hold felszínének minden 
négyzetcentiméterét. Mivel az oxigénionok számának növekedése akkor 

tapasztalható, amikor a Holdat a Föld védi a napszéltől, a szakértők meg 

vannak győződve arról, hogy ezek a Földről érkeznek. 

Ráadásul ezek az ionok jóval lassabban mozognak, mint azok, amelyek 

átlagos úton érkeznek a napszéllel. Sőt, korábbi kutatások szerint a 

holdkőzetből vett minták tartalmaztak bizonyos mértékben 17-es és 18-as 
oxigénizotópokat, amelyek nem jellemzőek az űrben, de megtalálhatóak a 

Földet borító ózonrétegben. 

Radiátort hajtogatnak maguknak a jövő 

műholdjai 

NAGY ATTILA KÁROLY  2017.02.01. index.hu 

Úttörő megoldás lehet a jövőben a kis méretű műholdak túlhevülési 

problémájára a japán origami-művészet által ihletett okos radiátor, amit a 

NASA Goddard központjában fejleszt Vivek Dwivedi technológia-kutató, 
karöltve a Brigham Young University (Utah) kutatóival. 

A szokványos, merev szerkezetű hőcserélőkkel szemben az új radiátor 

változtatni tudja az alakját, attól függően, hogy éppen mire van szükség: a 
felesleges hő leadására, vagy éppen a hőmérséklet megtartására. Mivel a 

Föld körül keringő műholdak az űrben szélsőséges napsugárzási 

viszonyoknak vannak kitéve, a körülményekhez igazodva kinyíló vagy 
összecsukódó hűtőfelület meglehetősen praktikus lehet. 

A Brigham Young University kutatói a speciális, V-hajtások mentén 

csukható, nyitható szerkezet megalkotásában vettek részt, míg Vivek 
Dwivedi a felületet bevonó anyaggal folytat kísérleteket, hogy minél 

tökéletesebb legyen az eszköz hőleadási vagy hőmegtartási képessége. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Ffeature%2Fgoddard%2F2017%2Fnasa-s-new-shape-shifting-radiator-inspired-by-origami
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Ffeature%2Fgoddard%2F2017%2Fnasa-s-new-shape-shifting-radiator-inspired-by-origami
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A hőérzékeny anyagból, vagy alakemlékező ötvözetből készülő radiátor 

teljesen kinyitva tökéletesen sík lappá alakul, míg teljesen összecsukva 

körülbelül századára csökken a hőleadó felület. A fejlesztőcsoport 
elképzelései szerint az ilyen hűtőfelületekkel felszerelt műholdak 

automatikusan tudnák szabályozni a szükséges felület nagyságát, annak 

függvényében, hogy épp mennyire melegedtek túl a létfontosságú 
alkatrészeik. 

 

Fotó: Brigham Young University / NASA 

De nemcsak a forma, hanem a bevonat is fontos szegmense a folyamatban 
lévő kutatásnak. Dwivedi vanádium-oxid tartalmú festékkel ért el 

figyelemreméltó eredményeket. Az átmeneti fém oxidja ugyanis a félvezető 

állapot és a fémes állapot közt változtatja tulajdonságát, amint eléri a 67,7 
Celsius-fokos hőmérsékletet, és ezzel a változással nagyban nő a 

hőkibocsátó képessége. Hogy tovább csökkentse ezt a hőmérsékletet, a 

NASA kutatója atomvastagságú ezüst és titánrétegek felvitelével is 
kísérletezik. 

A két technológia kombinálásával kisebb, jobb hatásfokú 

hűtőszerkezeteket lehet majd az egyre gyakrabban használt mikroműholdak 
számára tervezni, építeni. “Ez a megközelítés valószínűleg gyökeresen 

megváltoztatja a hőtervezési elveket. A célunk egyértelműen az, hogy a 

hagyományos hőcserélőket leváltsák a dinamikusak” – szögezte le Dwivedi. 

Meglepő genetikai egyezést találtak két kőkori 

nő és a mai leszármazottaik között 

LICA 2017.02.02. index.hu 

Két 7700 éves vadászó-gyűjtögető nő maradványaira bukkantak egy orosz 

barlangban. A leletek vizsgálata azt mutatta, hogy meglepően hasonló 

genetikai állományuk a ma is a területen élő utódokkal. 

Ezt azt jelenti, hogy az elmúlt nyolcezer évben minimális volt a vándorlás 

az elszigetelt orosz vidéken, legalábbis az ország keleti részén. Ez a tény 

azért ilyen meglepő, mert a világ többi részén az emberek keveredtek 
ugyanebben az időszakban, leginkább a földművelés megjelenése miatt. 

 

Fotó: Elizaveta Veselovskaya 

A vizsgálathoz a fogakat és csontokat vizsgálták meg. Andrea Manica 

kutatásvezető a Cambridge Egyetemről azt nyilatkozta, hogy a megtalált 
nők nagyjából időszámításuk előtt 5600-ban éltek, és azóta alig változott 

http://www.sciencealert.com/ancient-women-found-in-a-russian-cave-turn-out-to-be-closely-related-to-the-modern-population
http://www.sciencealert.com/ancient-women-found-in-a-russian-cave-turn-out-to-be-closely-related-to-the-modern-population
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ott a népesség összetétele. Ma az ulcsik élnek ott, egy tungúz 

nyelvet beszélő népcsoport. 

Az ősi maradványokat az Ördög Kapuja nevű barlangban találták meg, ez 
keleten található, nem messze az észak-koreai határtól. A barlangot először 

még a szovjet időkben tárták fel, egy csapat tudós 1973-ban több száz 

csontot és csonteszközt gyűjtött össze, és öt ember maradványát is 
elszállították innen. A helyen már kilencezer évvel ezelőtt is éltek emberek, 

a most vizsgáltak azonban nagyjából 7700 évvel ezelőtt élhettek. Egyikőjük 

húszas évei elején járt, a másik majdnem ötvenéves lehetett. 

Ennyire régi DNS-t nem egyszerű megvizsgálni, mert az idővel csökken a 

benne rejlő genetikai információ. A kutatócsoport azonban képes volt a 

mitokondriumban található információt kinyerni. Még arra is választ 
tudnak adni, hogyan nézhetett ki az idősebbik nő. Valószínűleg barna 

szeme volt és sűrű, egyenes haja. Azt is tudni vélik, hogy 

laktózintoleranciában szenvedett. 

A kutatók most azt vizsgálják, hogyan maradhatott ennyire elszigetelt ez a 

terület. Az első elméletek az extrém időjárási körülményekkel magyarázzák 

a meglepő felfedezést. 

Szuperrezisztens malária terjed Ázsiában 

-KA- 2017.02.02. 14:40 

A malária egy szuperrezisztens, vagyis a betegség főbb gyógyszereinek 

ellenálló kórokozója terjed Thaiföldön, Laoszban és Kambodzsában - 

állapította meg egy új kutatás az MTI szerint. 

A Lancet Infectious Diseases című szaklap aktuális számában megjelent 

tanulmány szerint az ACT-kezeléseknek (artemisinin combination 
therapies) ellenálló kórokozótörzs (P falciparum) terjedése okozza a 

sikertelen gyógyítások magas arányát. A kórokozó felbukkanása és 

elterjedése komolyan veszélyezteti a malária megfékezésére és kiirtására 

tett globális erőfeszítéseket - idézte a tanulmány szerzőit a 

medicalexpress.com. 

"A nagy területen terjedő parazitában ellenállás fejlődött ki az artemizinin 
mellett egy másik maláriagyógyszerre, a piperakinre is" - hangsúlyozta 

Ardzsen Dondorp, a thaiföldi Mahidol Oxford trópusi betegségeket kutató 

intézet (MORU) szakembere, aki azt reméli, hogy eredményeik újra 
felhívják a figyelmet arra, mennyire sürgető a malária eltüntetése Ázsiából, 

mielőtt a kór szinte gyógyíthatatlanná válik. 

A tudósok kambodzsai, laoszi, thaiföldi és mianmari maláriás betegek 
vérmintáit elemezve találtak rá a PfKelch13 C580Y jelű mutációra, mely 

három ország egyes vidékein terjedve kiszorította a kevésbé rezisztens 

mutációkat. Ugyan a C580Y nem mutat nagyobb ellenállást az 
artemizininnel szemben, más tulajdonságai miatt mégis fertőzőbb és 

szélesebb körben terjed. 

"Utoljára, amikor Ázsiában és Afrikában gyógyszerrezisztens malária-

kórokozó bukkant fel, milliókat ölt meg. El kell kerülnünk, hogy ez 

megismétlődjön" - mondta Nicholas White, a bangkoki Mahidol Egyetem 

és az Oxfordi Egyetem professzora. 

A világ lakosságának több mint felét fenyegeti a maláriafertőzés. A legtöbb 

áldozat az öt év alatti gyerekek közül kerül ki, akik Fekete-Afrika 

legszegényebb részein élnek. 

Az utóbbi évek látványos eredményeket hoztak a szúnyogok terjesztette kór 

elleni küzdelemben, a betegek száma jelentősen csökkent, ám még mindig 

nagyjából 420 ezer ember hal meg évente maláriában. 

Száz nap alatt kiirtanának minket a zombik 

RÁTI JÓZSEF 2017.01.07. index.hu 

Nem nagyon élnénk túl egy zombiapokalipszist, mondják a Leicesteri 

Egyetem diákjai. Számításaik szerint ugyanis mindössze száz nap kellene 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUlch_people
mailto:kolberta@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/egeszseg/2017/02/02/szuperrezisztens_malaria_terjed_azsiaban/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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egyetlen fertőző zombinak, hogy 7,5 milliárd emberből 273 maradjon a 

bolygón, írja a LiveScience. 

A diákok az úgynevezett SIR modellt használták a számításaikhoz, ami egy 
elismert módja a járványok terjedésének szimulálására. A módszer egy 

rácsmodellt, valamint három  különböző típusú embert – fertőzött (I), 

gyógyult (R) és a fertőzésre fogékony (S) – használ. A vírusterjedés egy 
fertőzött embertől (I) indul, és a fertőzésre fogékony közvetlen 

szomszédjainak (S) adja át a kórt, akik így szintén fertőzötté válnak és így 

tovább. Igazából kicsit hasonlít az aknakereső játékra.   

A diákok szerint egy zombi 20 napig képes létezni emberi agy nélkül, 

illetve 90 százalékos valószínűséggel találnak naponta legalább egy embert. 

A szimuláció szerint ilyen feltételek mellett mindössze száz nap alatt 273 
emberre csökkenne az emberi populáció, már amennyiben figyelembe 

veszik a földrajzi korlátokat. Ha nem, akkor csak 181-en élnénk túl az első 

száz napot és 190 millió zombi kószálna a világban. 

 

Fotó: Sean Gallup / Getty Images Hungary 

Persze ez nem ilyen egyszerű, a szerzők szerint idővel csökkenne a zombik 

90 százalékos hatékonysága, hisz az emberek száma is csökkenne. 

Ráadásul nem vették figyelembe azt a lehetőséget, hogy az emberek akár 
meg is ölhetik a zombikat. Ezért publikáltak még egy tanulmányt, ami bár 

egy évre növelte a zombik táplálkozás nélküli élettartalmát, de adott tíz 

százalék esélyt az embereknek megölni egy zombit. 

Bár így is hamar lecsökkenne az emberek száma pár százra, ám ha három 

évente születne egy gyerek, akkor mindössze 10 ezer nappal a járvány 

kezdete után vagy megölnék, vagy éhen halna az utolsó zombi is, az 
emberiség pedig megmenekülne. 

Kihalt emberfajta génjei segítik a tibetieket 

BBC HISTORY MAGAZIN 2017.02.06. index.hu 

A Tibeti-fennsík a maga 4500 métert is meghaladó tengerszint feletti 
átlagmagasságával az egyik utolsó, létfenntartásra alkalmas vidéke volt az 

egybefüggő szárazföldi területeknek, ahol az ember megtelepedett. Sokáig 

úgy gondolták, az első állandó települések e kietlen vidéken csak a 
mezőgazdaság kialakulása után, valamikor 5-3 ezer évvel ezelőtt jöttek 

létre, ám a legújabb kutatások szerint már legalább 7400 éve éltek 

embercsoportok a fennsíkon. 

Az igazán nagy kérdés azonban az, hogy miként voltak képesek túlélni a 

zord körülményeket a tibetiek ősei. Az ember ugyan pont kiváló 

alkalmazkodóképessége miatt tudta az egész bolygót meghódítani, azonban 
az ilyen nagy magasságokban való huzamosabb tartózkodás életveszélyes 

elváltozásokat okoz az emberi szervezetben – legalábbis a legtöbbünkében. 

Az oxigénhiányos környezetre ugyanis testünk a hemoglobin fehérje és a 
vörösvértestek túltermelésével válaszol, ez pedig a vér besűrűsödését, 

szívrohamot vagy agyvérzést is okozhat. 

A tibetieknél azonban nem jelentkeznek ezek a hatások, mégpedig egyik 
génjük, az EPAS1 különlegessége miatt. A gén „normális” változata felelős 

http://www.livescience.com/57407-zombie-apocalypse-would-take-100-days.html
http://index.hu/szerzo/litvan_daniel
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a hemoglobin túltermelésének beindításáért, a tibeti populációban elterjedt 

variáns viszont csak kis mértékben reagál a körülményekre. 

A legmodernebb módszerekkel folytatott kutatások pedig azt is kiderítették, 
hogy ez a mutáció nem egyszerűen az evolúció terméke, hanem kívülről 

került a Tibeti-fennsíkot meghódító embercsoportok génállományába, 

mégpedig a Homo sapiens távoli unokatestvérétől, az úgynevezett 
gyenyiszovai embertől. A nagyjából 50 ezer évvel ezelőtt kihalt 

emberfajtához kapcsolódóan jóval kevesebb lelet került elő, mint a vele egy 

időben élt neandervölgyiekről (és persze a Homo sapiensről), így azt 
egyelőre nem tudjuk, a génvariáns a gyenyiszovaiak számára is lehetővé 

tette-e a nagy magasságban folytatott életet, vagy ez a képesség csak a két 

embercsoport keveredéséből született utódokra jellemző. 

Kétezer éves geoglifákat tártak fel az 

amazóniai esőerdőkben 

-KA- 2017.02.07. index.hu 

Mintegy kétezer éve átalakították az amazóniai esőerdőket az őslakosok, 

akik több száz hatalmas, rejtélyes földerődítményt építettek a térségben, a 
tömeges erdőirtás következtében már több mint 450 nagy mértani geoglifát, 

vagyis csak madártávlatból látható rajzolatot tártak fel brit és brazil kutatók 

a nyugat-brazíliai Acre szövetségi államban, írja az MTI. 

A szakemberek egyelőre még csak próbálják megfejteni ezeknek a rejtélyes 

helyeknek a funkcióját. Valószínűtlennek tartják, hogy falvakról lenne szó, 

mivel a régészeti feltárások során nagyon kevés leletre bukkantak. 
Alaprajzuk azt sugallja, hogy nem védelmi célokból építették a 

földsáncokat, és a kutatók úgy vélik, hogy csak időszakosan használták 

őket, esetleg vallási rituálék helyszíneként. 

Ezek az árkok mintegy 13 ezer négyzetkilométernyi területet foglalnak el. 

Felfedezésük megdönti azt a feltételezést, hogy az esőerdő ökoszisztémája 

embertől érintetlen volt - olvasható az EurekAlert tudományos hírportálon. 

"Az a tény, hogy ezek a helyek évtizedeken át a kifejlett esőerdő alatt 

rejtőztek, megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy az amazóniai erdők 

érintetlen ökoszisztémák. Azonnal meg akartuk tudni, hogy vajon a térség 
már erdő volt-e, amikor a geoglifákat építették, és hogy az emberek 

mekkora hatást gyakoroltak a tájra, amikor ezeket a földsáncokat építették" 

– hangoztatta Jennifer Watling, a Sao Paoló-i Egyetem és az Exeteri 
Egyetem kutatója, az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) 

közzétett tanulmány egyik szerzője. 

 

Fotó: Jenny Watling / AFP 

A szakembereknek sikerült rekonstruálniuk hatezer év vegetációját és 

tűzhasználatát két ilyen, geoglifák által határolt helyen. Kiderítették, hogy 

az emberek jelentős mértékben megváltoztatták a bambuszerdőket és a 
geoglifák építéséhez időszakosan, kis mértékben irtották az erdőt. 

mailto:kolberta@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2017/02/07/ketezer_eves_geoglifakat_tartak_fel_az_amazoniai_esoerdokben/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
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Ahelyett, hogy nagy kiterjedésű erdőket irtottak volna ki a geoglifák 

építéséhez vagy mezőgazdasági használatra, az őslakosok úgy alakították 

át környezetüket, hogy az értékes fákra, köztük a pálmára összpontosítottak, 
mintegy létrehozva a hasznos erdei termékek őskori szupermarketét. A 

kutatócsoport bizonyítékot talált arra, hogy az Acréban fennmaradt erdők 

ennek az ősi agro-erdőgazdálkodási gyakorlatnak az örökségei. 

"A mai pusztító és fenntarthatatlan földhasználat igazolására nem szabad 

felhasználni az általunk feltárt bizonyítékokat" - hangoztatta Watling. 

Növesztett retinát ültetnek be Japánban 

TÓTH BALÁZS 2017.02.06. index.hu 

Egy japán kutatócsoport a világon elsőként próbálhatja meg a 

donorszemélytől nyert indukált pluripotens őssejtekből (iPS) növesztett 

retinasejt átültetését - írja az MTI. Az érett sejtekből indukált pluripotens 
őssejtekből az emberi szervezet többféle szövete fejlődhet ki.  

A kutatócsoport már elkezdte toborozni a próbák résztvevőit, hogy az év 

első felében elvégezhessék az úttörő jellegű retinasejt-transzplantációt. A 
japán egészségügyi tárca a múlt héten adott engedélyt a klinikai kutatásra, 

amely segítheti a jövőben a szembetegségben szenvedők gyógyítását. 

Az új módszerrel 11 hónapról 1 hónapra csökkenthető a beavatkozás 
előkészülete, és legalább egyötödére a költsége. 

Ma egy ilyen beavatkozás nagyjából 100 millió jenbe (250 millió forintba) 

kerül, szóval sokat kell még tenni azért, hogy széles körben hozzáférjenek 

a betegek. 

„A tanulmány az első jelentős lépés lesz a súlyos szembetegségek jövőbeni 

kezelésének irányába” - mondta hétfői kobei sajtótájékoztatóján Takahasi 
Maszajo, aki a Riken kutatóintézet részéről vezeti a klinikai próbát.  

Az átültetést öt betegen tervezik végrehajtani, akik az úgynevezett nedves 

típusú időskori makuladegenerációban szenvednek. Ez a betegség a 

központi látás teljes elvesztésével járhat. 

A Riken kutatóintézet szakemberei a Kiotói Egyetem iPS-sejtkészletéből 

növesztik a retinasejteket, és azokat egy kobei kórházban és az Oszakai 

Egyetemen fogják bejuttatni a betegek szemébe.  

A Riken intézet tudósainak 2014-ben a világon elsőként sikerült retinasejtet 

átültetniük egy makuladegenerációban szenvedett idős nő szemébe, a 

retinasejteket azonban akkor a nő saját iPS-sejtjeiből növesztették. 

Élő csótányt találtak egy nő fejében 

MTI 2017.02.09. index.hu 

Élő csótányt talált páciense fejében, a szeme mögött befúródva egy 

indiai orvos. 

A mit sem sejtő nő a szeme mögött érzett állandó viszketés miatt kereste 

fel az orvosát. A 42 éves nőnek valószínűleg álmában mászott az orrába a 

rovar, felébredéskor kellemetlen fájdalmat és viszketést érzett, ezért ment 
el a Csennaiban lévő Stanley Egyetemi Klinikára. Egy orrzuhany után a nőt 

hazaküldték, panaszai azonban nem múltak. 

Ezután M. N. Shankar fül-orr-gégész endoszkóppal vizsgálta meg a páciens 
orrát, és ekkor fedezte fel a probléma okát:Egy pár izgő-mozgó lábat 

láttam".A csótány csaknem a koponyaalapig fúrta magát, az agyhoz közel, 

a két szem közötti területre fészkelte be magát. Ilyet 30 éves praxisában 

még sohasem látott az orvos, aki végül egy porszívóhoz hasonló műszerrel 

távolította el a még mindig élő és mozgolódó csótányt a páciense fejéből. 

A 45 perces beavatkozás után a nő jól van. Shankar szerint a nő 
életveszélyes állapotba kerülhetett volna, ha az állatot nem távolítják el. 

"Ha bent maradt volna, hamarosan elpusztul, a páciensnél pedig fertőzés 

alakul ki, amely az agyáig is terjedhetett volna" - fejtette ki. 
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A bizarr műtétet erre a linkre kattintva lehet megtekinteni. 

Miért nem omlott még össze egy csomó 

többezer éves római épület? 

BBC HISTORY MAGAZIN 2017.02.11. index.hu 

Az ókori Római Birodalom területén rengeteg, meglepően jó állapotban 
fennmaradt épület hirdeti a hajdani dicsőséget. Az olyan nyilvánvaló 

példák mellett, mint a Colosseum vagy a Pantheon, számos, az időjárás és 

a történelem viszontagságainak még jobban kitett építmény, mint a 
vízvezetékek, a mólók vagy a hidak is szép számmal találhatók, és szinte 

alig látszik meg rajtuk az eltelt nagyjából két évezred. 

Még rejtélyesebb a dolog, ha hozzávesszük azt is, hogy a római építészek 
előszeretettel használtak betont ezekhez az alkotásokhoz – márpedig a 

modern betonépítmények élettartamát 100, legfeljebb 150 évre tervezik. A 

rómaiak tehát jobb betont kevertek, mint a mai, számítógépekkel, vegyi 
üzemekkel megtámogatott utódaik? Ez a kérdés sokáig izgatta a tudósokat 

és építészeket, mígnem egy kutatócsoport néhány évvel ezelőtt el nem 

határozta, hogy alapos vizsgálat alá veszi a problémát. 

 

Fotó: Gabriel Bouys / AFP 

A római beton receptjét régóta ismerhetjük, ugyanis Augustus császár 

hadmérnöke, Marcus Vitruvius Pollio De architectura libri decem című 
tízkötetes építészeti munkájában szerepel a készítésének leírása. A rómaiak 

a munkát mészégetéssel kezdték, ehhez vizet kevertek, majd a keverékhez 

vulkáni hamut adtak. Az így kialakult habarcshoz aztán nagyobb tufa- vagy 
tégladarabokat kevertek, és ezt az elegyet öntötték bele az előkészített 

faformákba, ahol hagyták megkötni. (Némileg bonyolítja a dolgot, hogy a 

rómaiak két, némileg eltérő receptet alkalmaztak a tengervíznek kitett 
építmények, például mólók építésénél és a szárazföldi épületeknél, de a 

létrejövő kémiai reakciók elég hasonlóak lehettek mindkét esetben.) Az így 

létrejött készítmény aztán elképesztően ellenállónak bizonyult, sem a 
tenger ostroma, sem árvizek, földrengések és egyéb szélsőséges 

körülmények nem tudtak benne komoly kárt tenni. 

Földbarát rómaiak 

A kaliforniai kutatók Vitruvius receptjét használva, illetve a Nápolyi-öböl 

északnyugati részén feltárt Baiae város kikötőjének építményeiből vett 

http://www.news.com.au/technology/science/doctors-remove-live-cockroach-from-womans-skull/news-story/5466dd699826581123464aa4495b8b7a
http://index.hu/szerzo/litvan_daniel
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mintákat vizsgálva igyekeztek választ találni arra, minek köszönheti kiváló 

tulajdonságait ez az anyag. Egy részecskegyorsítót is bevetve végül arra 

jutottak, hogy a kulcs a vulkáni kőzetekben és hamuban rejlik. Az ezekben 
lévő anyagok ugyanis újra és újra reakcióba lépnek a mésszel, a folyamat 

közben pedig egy strätlingite nevű, rendkívül szilárd ásvány keletkezik, 

mégpedig pontosan azokon a részein az anyagnak, ahol meg szoktak jelenni 
a beton stabilitását idővel kikezdő apró, mikroszkopikus, ám idővel 

továbbterjedő repedések. Ehhez közelítő eredményt manapság a betonhoz 

kevert mikroszálakkal lehet elérni, amelyek hasonló szilárdságot 
biztosítanak, ám az idő vasfogával szemben jóval kevésbé ellenállóak, mint 

a római megoldás. 

További előnye az ókori eljárásnak, hogy a betont elég volt a ma leginkább 
elterjedtnek számító „Portland” típusú betonnal szemben nem 1450, hanem 

csupán 900°C fokon kiégetni. Ez pedig akár még a globális felmelegedéssel 

vívott küzdelemben is fontos eredmény lehet, ugyanis a becslések szerint a 
világ betonállítása felelős a légkörbe éves szinten kiszabaduló szén-dioxid 

mennyiségének 7 százalékáért – ennek egy jelentős részét lehetne 

megspórolni, ha kisebb hőmérséklet is elég lenne a megfelelő eredmény 
eléréséhez. 

Ha úgy érezzük, elvesztünk, valójában körbe-

körbe haladunk 

LICA 2017.02.11. index.hu 

Ismerős jelenet kalandfilmekből és vígjátékokból, hogy a főhős tízszer is 

elmegy ugyanazon kőszikla mellett, ami egy idő után fel is tűnik neki. Úgy 

tűnik, ez a jelenet valóban megtörténhet, az ember ugyanis képtelen 

egyenes irányba haladni, ha elvesznek tőle minden tájékozódáshoz 
szükséges segédeszközt. 

A kutatók egyelőre nem tudják ennek okát, bár elméleteik vannak. Azt 

azonban már bebizonyították többször is, hogy ha magunkra hagynak, 

akkor körbe-körbe haladnánk. 

A német Max Planck Institute for Biological Cybernetics kutatói német 

erdőkben és tunéziai sivatagokban sétáló önkénteseket követtek. Amíg a 

sétálók látták a Napot vagy a Holdat, képesek voltak egyenesen haladni. 
Legalábbis többé-kevésbé. 

 

Egy gombász kirándul az erdőben Németországban. Fotó: Karl-Josef 

Hildenbrand 

Abban a pillanatban, hogy felhők takarták el az igazodási pontokat, máris 

eltérültek és visszatértek korábban elhagyott pontokra. Vagyis körbe-körbe 

mentek. 

A kutatók szerint az emberi agy elképesztően sok információt dolgoz fel, a 

szemekből érkező, a fülekből jövő gyorsulásérzetet, még az izmok 

mozgását is feldolgozza. De ezek az információk relatívak, az nem 
mondják meg, hogy ugyanabban az irányban haladunk, mint egy órája. 

Érdekes, hogy az említett kutatásban az emberek nem egy irányba 

mozdultak el. Voltak, akik jobbra tartottak, voltak akik balra, és olyanok is 

http://index.hu/szerzo/dzindzisz_magdalena
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2009%2F08%2F21%2Fscience%2F21circles.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2009%2F08%2F21%2Fscience%2F21circles.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnews.nationalgeographic.com%2Fnews%2F2009%2F08%2F090820-walk-in-circles-video-ap.html
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voltak, akik teljesen véletlenszerűen váltottak irányt. Néhányuknak sikerült 

teljes kört menni, bár ezzel nem voltak tisztában. 

Ennek okait már régóta kutatják, de egyelőre nem sikerült megnyugtató 
magyarázatot találni. Egyesen a test asszimmetriájával magyarázzák, nem 

egyformák a lábaink, nem egyformákat lépünk velük, persze, hogy az egyik 

irányba húznak a lépéseink. De ennél sokkal valószínűbb, hogy a belső 
füllel kapcsolatos a magyarázat. Amikor nincsenek követendő pontok, 

akkor az agyunk nem tudja a külső információkból kiszámolni, merre van 

az egyenes és az egyensúlyi rendszer hibái miatt haladunk körbe-körbe. 

Olvasztott fémmel is mehet a 3D-nyomtató 

HIVER'T-KLOKNER ZSUZSANNA 2017.02.04. origo.hu 

Forradalmasíthatja az autógyártást, a gyógyászati segédeszközök, 

egyedi szerszámgépek előállítását, de más iparágakat is az az eljárás, 

amellyel forró fémolvadékból készülhet 3D-nyomtatás. 

A 3D-nyomtatás szabadalma éppen három évtizede, 1987-ben született, ám 

a korai nagy és drága gépekhez maroknyi mérnöknek és formatervezőnek 
volt csak hozzáférése. Amióta viszont asztali méretben is elérhetők a 

nyomtatók, elképesztő iramban hódítják meg a hétköznapokat. 

Az eszköznek újabb és újabb területen keresnek alkalmazási lehetőségeket 
a szakemberek, legyen az orvostechnika (például egyedi méretű művégtag), 

találmányok (prototípus gazdaságos legyártása), háztartás (kisebb 

alkatrészek pótlása, egyedi eszközök készítése). 

Eddig csak műanyagból vagy fémporból készülhettek 3D-nyomtatványok; 

előbbi jelentősen behatárolta a tervezhető tárgyak körét, a másikban pedig 

az utólagos lézeres vagy elektronsugaras összeolvasztás közben 
maradhattak anyagszemcsék, amelyek miatt nem vált homogénné, 

megbízható minőségűvé a tárgy. 

Egy 19 éves amerikai diák rájött, hogyan készíthetne olyan nyomtatót, 

amely olvasztott fémmel működik.Találmánya átalakíthatja a kisszériás 

ipari termelést, hiszen nem kell költséges mintákat, öntvényeket 
készíteni.Eredményeiről alma matere és immár a fejlesztésben 

együttműködő partnere, a Buffalo Egyetem adott ki sajtóközleményt. 

 

Zack Vader és édesapja, Scott Vader Forrás: Douglas Levere 

Csalódottság szülte az ihletet 

Zack Vader egy "sufnituning" projekthez keresett olyan céget, amely 

bérmunkában vállalná egy mikroturbina-generátor alkatrészeinek 3D-
nyomtatását. Mivel egyetlen cég sem vállalta a megadott paraméterek 

alapján az alkatrészek előállítását, ezért a diák elhatározta, hogy maga 

készít egy fémnyomtatót. 

Arra gondolt, hogy a fémolvadék egy szűk kamrán áthaladva csorogjon egy 

pulzáló mágneses mező irányába, amitől az olvadékból cseppek válnak ki 
– így született a fúvókás nyomtató alapötlete. A megvalósításba mérnök 

http://www.livescience.com/33431-why-humans-walk-circles.html
http://www.buffalo.edu/news/releases/2017/01/020.html
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édesapja is beszállt, aki a technikai részletek kidolgozásához a Buffalo 

Egyetem kutatóihoz fordult. 

A Vader-féle nyomtató a tintasugaras nyomtatók működését a 
magnetohidrodinamika (MHD) elvei mentén utánozza, vagyis az 

elektromos vezetőképességű folyadék (itt fémolvadék) külső 

elektromágneses erőtér hatására mozogni kezd, és ez a mozgás 
manipulálható. 

"Több tudományágat összefogó, nagyon érdekes technológia, amelynek 

alkalmazása már a közeljövőben gyorsan szélesedhet", mondta Edward 
Furlani, a Buffalo Egyetem mérnökprofesszora. 

Vaderék 3D-fémnyomtatójával például közvetlenül műtét közben 

készíthető személyre szabott stent (kisméretű, érbe beültethető fémháló) 
egy páciensnek, de akár térd- vagy csípőprotézis is. Az eddigi, fémporból 

nyomtatott tárgyak olyan toxikus elemeket tartalmaznak, amely miatt 

gyógyászati felhasználásuk kizárt. 

Olcsóbb, gyorsabb, jobb, mint az eddigiek 

A fémporos nyomtatóknál jóval gazdaságosabban működtethető Vader-

nyomtató talán már 10 éven belül meghódíthatja a piacot. Ehhez hozzájárul, 
hogy a nyomtató irányításához készült szoftver szabad hozzáférésű, azaz 

ha valakinek többletfunkcióra van szüksége, bele tudja írni magának a 

programba. A készülékkel a bonyolult eszközök legyártása sem kerül többe, 
mint az egyszerűeké, a modell összetettsége nem befolyásolja az árat, ami 

nagyon vonzó lehet a megrendelő cégek számára. 

A 3D-nyomtató a bevezetett alumíniumrudat 750 Celsius-fokon 
megolvasztja, majd az olvadék egy kerámiacsőben halad tovább, amelynek 

átmérője a másik végén 1 milliméternél szűkebb. A csövet mágnestekercs 

veszi körül, és a rövid elektromos impulzusok hatására megnő a csőben a 
nyomás, amelynek hatására 50 mikrométer átmérőjű cseppek formálódnak 

a fúvókára hasonlító végnél, percenként akár több ezer. 

 

Az új nyomtatóval készített termékek Forrás: Douglas Levere 

A formálódó cseppek lehullanak egy alulról fűtött, mozgó lemezre, 

amelyen az egymás után sugárban érkező, összeolvadó cseppekből kialakul 

a kívánt háromdimenziós forma. Zack Vader a prototípust úgy szeretné 
átalakítani, hogy több fúvókája legyen, ez felgyorsítaná a gyártást.A leendő 

gép már 1400 Celsius-fokon is működne, azaz acél olvasztására is alkalmas 

lenne. 

A készülék iránt a futószalagos összeszerelést folytató iparágak képviselői 

érdeklődnek legkomolyabban, egy autógyártó cég már 50 darabra adott 

előjegyzést. Az újfajta 3D-fémnyomtatás révén ugyanis a jelenleg még 
tömör fémből készülő alkatrészek üregessé válhatnának, aminek számtalan 

kedvező hozadéka lenne. Az egyetem a fejlesztésre a Vader-családdal 

közös startup-vállalkozást alapított, ahol több diák gyakornokoskodik. 
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Ami pedig Zack eredeti mikroturbináját illeti, az jelenleg a sufnipolcon 

várja, hogy alkotójának legyen egy kis szabad ideje mással is foglalkozni. 

Igazságot a nyolcadik kontinensnek! 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.02.18. index.hu 

Új kontinenst találtak a Csendes-óceán déli részén – írja a Reuters. 

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Zélandiát nem most találták, de hosszú 

ideje vita folyik arról, hogy önálló kontinensnek tekinthető-e, egy új 
tanulmány viszont egy lépéssel közelebb visz ahhoz, hogy felkerülhessen a 

térképre, aminek a tanulmányt jegyző kutatók szerint már éppen itt lenne 

az ideje. 

 

Egyes geológusok már évtizedek óta Zélandia kontinenssé nyilvánítása 

mellett érvelnek. Magát a nevet először 1995-ben használták, de azóta se 
terjedt el igazán széles körben. Az Amerikai Geológiai Társaság 

szaklapjában, a GSA Todayben megjelent tanulmány az eddigi 

tudományos bizonyítékokat gyűjti össze, eszerint a 4,9 millió 
négyzetkilométeres terület a földtani a tulajdonságai alapján megérdemelné, 

hogy ne mikrokontinensnek vagy kontinenstöredéknek tekintsük, hanem 

ugyanolyan teljes jogú kontinensnek, mint a hét ma is elismert társát. (Már 
ha a hét kontinenst elismerő modellt vesszük alapul, mert léteznek 

alternatív felosztások is.) 

Zélandia meg- és elismerését nehezíti, hogy 94 százaléka víz alatt 

fekszik. A nagyjából India-méretű terület legnagyobb tengerszint feletti 

része a Új-Zéland, de más kisebb szigetekkel együtt például Új-Kaledónia 
és a Norfolk-sziget is hozzá tartozik. A Gondwana nevű őskontinensből 

szakadt ki Ausztráliával együtt, majd utóbbitól különválva, 60-85 millió 

éve süllyedhetett el. 

 

Ha kihúzhatnánk a dugót az óceánból, mindenkinek világos lenne, hogy 

hegyláncok és egy nagy kontinens magasodik az óceáni kéreg fölött 

– mondta az új-zélandi Nick Mortimer, a tanulmányt jegyző nemzetközi 
kutatócsapat egyik tagja. 

Több tízezer éve szunnyadó organizmusokat 

ébresztettek fel 

RÁTI JÓZSEF 2017.02.18. index.hu 

http://www.reuters.com/article/us-new-zealand-continent-idUSKBN15X044
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.geosociety.org%2Fgsatoday%2Farchive%2F27%2F3%2Farticle%2FGSATG321A.1.htm
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Akár 50 ezer éve is szunnyadhatnak azok a mexikói Naica 

kristálybarlangjában talált mikroorganizmusok, amiket tudósoknak sikerült 

most életre kelteni – írja a BBC. A kutatók már felfedeztek élőlényeket a 
barlangok falában, de meglepő volt, hogy magukból a gipszkristályokból is 

sikerült izolálniuk őket. 

A Chihuahua-sivatag alatti naicai bányarendszert 2000-ben fedezte fel egy 
bányász testvérpár, amikor ólom és ezüst után kutattak. Itt található a világ 

legnagyobb kristályképződménye, ami 11 méter hosszú és 55 tonna. A 

savas környezetű barlangban 40-60 fok és 90-99 százalékos páratartalom 
uralkodik, fény nincs, épp ezért érdekes, ahogy a mikrobák képesek voltak 

a látszólag lehetetlen körülmények között fennmaradni.  

 

A több méter hosszú, évmilliók alatt kialakuló gipszkristályok nem 

tökéletesek, több hiba is keletkezett az anyag szerkezetében. Ezek hatására 
kis üregek jöttek létre, megteltek folyadékkal, amiket a kristály magába zárt. 

Ezeket a zárványokat felnyitva jutottak hozzá a tudósok a 

mikroorganizmusokhoz, amiket laboratóriumi körülmények között sikerült 

életre kelteni. 

Ha van élet más bolygón, az ilyen lehet 

A felfedezés Penelope Bostonhoz, a NASA Asztrobiológiai Intézetének 
igazgatójához és csapatához fűződik. Elmondta, hogy alaptalanok azok a 

kételyek, miszerint a mikroorganizmusok igazából a bányászok vagy a 

kutatók okozta szennyeződés eredményeképpen kerültek a barlangba, 

ugyanis ők mindent az előírásoknak megfelelően végeztek el.  

Az eredmények továbbá erősítik azt az álláspontot, hogy ha van élet a 
Földön kívül is, akkor az jó eséllyel a föld alatt létezhet, és a naicai 

barlangrendszerben talált organizmusokhoz hasonlóan kemoszintézis 

(szervetlen anyagok eloxidálásával nyert energia) útján tartja fenn magát. 

Teljesen megváltozik személyiségünk idős 

korunkra 

LICA 2017.02.20. index.hu 

Nem csak a testünk változik az évek alatt, hanem személyiségünk is nagyot 

változik, ahogy öregszünk. Az eddigi leghosszabb személyiséggel 
kapcsolatos kutatásban arra jutottak, hogy annyira mások vagyunk idős 

korunkban fiatalkori önmagunkhoz képest, hogy akár teljesen más 

embernek tűnhetünk 14 és 77 évesen. 

Az University of Edinburgh egy 1947-es kutatás adatait elemezte, ebben 

1208 skót 14 évest vizsgáltak meg tanáraik. A tanároktól akkor azt kérték, 

hogy hat különböző témában értékeljék a fiatalokat: önbizalom, kitartás, 
hangulat stabilitása, lelkiismeretesség, eredetiség, versenyszellem. Ezek 

után az eredményeket összegyúrták egy témakör alá, ez pedig a 

megbízhatóság volt. 

Hat évtizeddel később az egyetem kutatóinak sikerült azonosítani az eredeti 

kutatás 635 önkéntesét, közülük 174-en egyeztek bele, hogy még egyszer 

megvizsgálják személyiségüket. 

A csoport tagjainak átlagéletkora 76,7 év volt. Arra kérték őket, hogy a fenti 

témákban értékeljék önmagukat, majd válasszanak egy hozzájuk közel álló 

személyt, aki ugyanezt teszi, értékeli őket ezek alapján a szempontok 
alapján. Közben személyiségteszteket is végeztek rajtuk. Most is a 

http://www.bbc.com/news/science-environment-39013829
http://index.hu/szerzo/dzindzisz_magdalena
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megbízhatóságot mérték végső soron, a részeredményekből azt hozták ki, 

mennyire megbízható lehet az adott önkéntes. 

A kutatók ezek után összevetették a hatvan évvel ezelőtti eredményekkel 
és azt találták, hogy nem sok a hasonlóság. Azt feltételezték, hogy találnak 

valami állandósságot a 14 és a 77 évesek személyiségében, de a kutatás 

nem ezt mutatta. Még akkor sem találtak kapcsot a két kutatás között, 
amikor összetettebb modelleken futtatták át az eredményeket. 

Az eredmény meglepte a kutatókat, mert korábbi kutatások azt mutatták, 

hogy a személyiség stabil a gyerekkor és a középkor, illetve a középkor és 
az időskor között. Az lehet a magyarázat, hogy egész életünkben apró 

változásokon megy keresztül a személyiségünk, így ha rövid időszakokat 

nézünk, kimutatható az állandóság. De egy teljes életet nézve már nem. 

Ugyanakkor a kutatók megjegyzik, hogy a minta nagyon kicsi, az 

önkéntesen társadalmi háttere nem túl változatos, az eredeti, hatvan évvel 

ezelőtti kutatásban nem kérték az önkéntesen véleményét önmagukról, 

ahogy azt tették most. Ráadásul a kutatók csak az eredményt nézték, nem 

azt, hogy mi okozhatta ezeket a változásokat az önkéntesen életében. 

A mostan kutatás eredményei hasonlítanak egy 2014-es német kutatáshoz, 
amikor több mint 23 ezer önkéntest vizsgáltak meg. Akkor arra jutottak, 

hogy idős korban legalább annyira gyorsan változik a személyiség, mint 

fiatal korban. A vizsgált csoport negyede drámai változásokon ment át 
hetvenéves kora felett. 

Fulladoznak a tengerek a klímaváltozás miatt 

NAK 2017.02.17. index.hu 

Átlagosan több mint két százalékkal csökkent 1960 óta a világ tengereinek 
oxigéntartalma német kutatók szerint, jelentette az MTI. Ennek hosszú távú 

következményei vannak a már egyébként is oxigénben szegény tengeri 

régiók halaira és egyéb élőlényire. A Kielben lévő Geomar Helmholtz 

Óceánkutató Központ munkatársai a világ tengereinek oxigénveszteségével 

foglalkozó eddigi legátfogóbb kutatást a Nature című brit tudományos 

lapban mutatták be. 

A kutatásban részt vevő Sunke Schmidtko kifejtette: első alkalommal 

dokumentálták az oxigéneloszlást és annak változását a világ óceánjaiban, 

ami fontos feltétele annak, hogy megbecsüljék az óceánok jövőjét. 

 

Az óceánok, tengerek vizében oldott oxigén mennyiségének változása 

százalékban Grafika: Geomar 

Az óceánkutató szerint a jelenség oka a Föld felmelegedése. "Mivel a 
kevesebb oxigént tartalmazó térségeket a különösen nagy halak elkerülik, 

illetve nem tudnak ott megélni, a változásnak hosszú távú biológiai 

következményei lehetnek. Valamennyi szubtrópusi tengeri terület, a 
Mexikói-öböl, de a Balti-tenger is az oxigénszegény régiók közé tartozik" 

– mondta el a szakértő. A hideg vízű tengerek ugyanakkor összességében 

még oxigénben gazdagok (mint azt az alábbi térkép is mutatja). 

mailto:nak@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2017/02/17/fulladoznak_a_tengerek_a_klimavaltozas_miatt/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://www.geomar.de/en/news/article/weniger-sauerstoff-in-allen-meeren/
http://www.geomar.de/en/news/article/weniger-sauerstoff-in-allen-meeren/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnature%2Fjournal%2Fv542%2Fn7641%2Ffull%2F542303a.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnature%2Fjournal%2Fv542%2Fn7641%2Ffull%2F542303a.html
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A vizek oxigénkoncentrációja Grafika: Geomar 

Ugyanakkor a Jeges-tenger 7,6 százalékban járult hozzá az 
oxigénveszteséghez, holott víztömege a világ tengereinek csupán 1,2 

százalékát teszi ki. "Ha a sarki jégsapkák felmelegszenek, kevesebb hideg 

víz kerül a mélytengeri területekre, így csökken az óceánok mélyére áramló 
oxigén mennyisége" – fejtette ki Schmidtko. 

 

Ilyen merülő szondákkal gyűjtöttek adatokat a kutatók Fotó: Martin 

Visbeck / Geomar 

A melegebb vízfelszín egyrészt kevesebb oxigént képes felvenni, mint a 

hűvösebb víz, másrészt stabilizálja a víz rétegeit. Emiatt gyengül a 

keringőmozgás, így kevesebb oxigén jut le a mélyebb vízrétegekbe. 

Szelénhiány fenyeget a klímaváltozás miatt 

ORIGO 2017.02.21.  

A világ szántóföldjei kétharmadában átlagosan kilenc százalékkal 

kevesebb lesz a szelén a klímaváltozás miatt az évszázad végére. 

Ezzel együtt sok helyen nő a szelénhiány következtében kialakuló 

betegségek kockázata - derült ki svájci, német és brit kutatók közös 

tanulmányából. A szelén az emberi egészségben fontos szerepet játszó 
nyomelem, amely táplálkozással kerül be a szervezetbe. A táplálékban, 

például a gabonatermékekben lévő szelén mennyisége attól függ, milyen 

sok nyomelem van a termőtalajban. 

A klímaváltozás nyomán egyre kevesebb lesz a talajban a szelén. Az Eawag 

kutatóintézet vezetésével egy nemzetközi kutatócsoportnak elsőként 

sikerült rekonstruálni a szeléneloszlás világtérképét, eredetileg más célból 
gyűjtött adatok átfogó elemzésével - közölte az intézet. 

A szakértők összefüggésbe hozták a szeléntartalmat, a talajminőséget és a 

mindenkori helyi klímakörülményeket is az amerikai tudományos 
akadémia folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmány szerint. Így sikerült 

megjósolniuk a termőföldek szeléntartalmát arra az esetre, ha a 

klímakörülmények a Föld felmelegedése következtében változnak. 

Eredményeik szerint a világ termőterületeinek kétharmadában csökken a 

szelén mennyisége a évszázad végére, a 20. század végéhez képest 

átlagosan csaknem kilenc százalékkal. 

Ezzel párhuzamosan sok régióban nő a szelénhiányhoz köthető betegségek 

kialakulásának kockázata. Már ma is akár egymilliárd embert érinthetnek 

ezek a betegségek, például a szívizom megbetegedése - írja az Eawag. A 
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termőföldek növekvő szelénhiánya ellen megfelelő trágyával lehet 

védekezni, Finnország már 1984 óta alkalmaz ilyet. Szelén emellett az 

állatok eledeléhez hozzáadott nyomelemként is alkalmazható. 

A tanulmány szerzői szerint eredményeik korai figyelmeztetést 

jelenthetnek a humanitárius szervezetek és az agráripar felé, hogy időben 

kezdjenek el foglalkozni a problémával. 

A bárány felénk eső oldala 

Molnár Csaba, 2017. február 3., mno.hu  

Még a legkézenfekvőbbnek gondolt tudományos „igazságok” sem 

feltétlenül állják meg a helyüket, így a ma elfogadott elméletekkel is 

óvatosan kell bánnunk – derül ki Galántai Zoltán, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára most megjelent 

elektronikus könyvéből, a Monoverzumokból. A szerző szerint a 

tudomány korántsem majdnem kész ház, sokkal inkább folyamatosan 

újratervezett, visszabontott építkezés. 

– Kezdjük egy kézenfekvő kérdéssel: mi az a monoverzum? 

– Ez természetesen szójáték. A monoverzum – ha létezne a szó – a mono- 

és az univerzum vegyítése, és valami olyasmit jelentene, hogy egy világ. A 

könyv címe azonban többes számban van: monoverzumok. Ez tehát 
önellentmondás, és azt próbáltam kifejezni vele, hogy hiába látunk egyféle 

valóságot, könnyen előfordulhat, hogy vagy tévesek az előfeltevéseink, 

vagy egy másik valóságmagyarázat ugyanolyan helyes lehet. Vagy éppen 

az a helyes, és nem az, amit korábban gondoltunk. Ez ugyanis a könyv 

témája. Olyan tudománytörténeti témákat, eseteket gyűjtöttem benne össze, 

amelyekből az derül ki, hogy még a legalapvetőbbnek tartott tudományos 
kiindulópontokban is rengeteg bizonytalanság lehet. 

– Bár a könyvben szinte minden természettudomány-ág megjelenik, a 

fejezeteken mégis végigkövethető a matematika dominanciája. Mi 

ennek az oka? 

– Engem nagyon érdekel a matematika, és sokszor nem is lehet megkerülni. 

A közfelfogás szerint a matematika a laikusok számára érthetetlen. Ez 

szerencsére nincs így – legalábbis kitartás kérdése –, ráadásul a matematika 
példáján keresztül nagyon jól rá lehet mutatni, hogy még ez a terület is 

számtalan ki nem mondott előfeltevéstől függ. Nem állítom, hogy minden 

elmélet alapjai megingathatók, de azt igen, hogy mindig rá kell kérdeznünk 
ezekre, hogy biztosak lehessünk benne: a felépítmény biztos lábakon áll. 
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– De ehhez például az kellene, hogy a matematika 

megkérdőjelezhetetlen és abszolút legyen. 

– Pedig koránt sincs így. A matematika éppen arról szól, hogy miután 
megállapodtunk az alapvető szabályokban (axiómákban), utána már 

minden egyértelművé válik. Csakhogy e szabályok sokféleképpen 

meghatározhatók. A matematika történetében hihetetlen buktatók és 
tévutak vannak. A matematika sok axiómáját Eukleidészhez kötik, de ha 

jól belegondolunk, sok furcsaság van az alapvetéseiben. Például van a pont, 

amelynek nincs kiterjedése. Viszont ha sok pontot egymás mellé teszünk, 
akkor kiterjedéssel rendelkező alakzatokat kapunk; holott sokszor nulla az 

még mindig nulla lenne. Eukleidész szerint minden geometriai műveletet 

körzővel és skála nélküli vonalzóval kellene végrehajtani. De miért is éppen 
ezekkel? Ráadásul így lehetetlenség például megduplázni egy kocka 

térfogatát. Viszont léteznek más geometriák, például az úgynevezett 

origamigeometria (melyben hajtogatással történnek a transzformációk), 
ahol ez a probléma könnyen megoldható. 

– Az emberek többsége a tudományt éppen a ráció, a tények, a 

bizonyítás territóriumának tartja. Hogyan fogadják az egyetemi 

hallgatók, amikor kiderül, hogy közel sem ilyen fehér és fekete a világ? 
– Először meglepi őket, aztán általában végtelenül fogékonnyá válnak a 

témára. Ha majd valaki a 23. századból visszatekint a mai fizikára és annak 
vívódásaira a sötét anyaggal, sötét energiával, Ia típusú szupernóvákkal, 

akkor vélhetően olyan véleménnyel lesz róla, mint amilyennel mi vagyunk 

a 19. századi éterelméletről. Lord Kelvin az éterelméletre akarta építeni az 
összes nagy fizikai erőt egyszerre megmagyarázó egyesített elméletét, 

Röntgen pedig kezdetben azt hitte, hogy az általa X-sugaraknak nevezett 

sugárzásnak valójában az éter rezgésének kellene lennie. 

– Mindezekből az a következtetés is levonható, hogy azok az elméletek 

sem igazak, amelyeket most gondolunk a világról. Sőt az is lehet, hogy 

elméletben sem létezhet végső igazság. 

– Könnyen előfordulhat, hogy a mai elméleteink jelentős részét át kell majd 

értelmezni a jövőben. Ezért fontos, hogy a világról alkotott felfogásunk ne 

egy merev falú, átalakításra alkalmatlan házhoz legyen hasonlatos, hanem 
egy bővíthető, átépíthető épülethez. Ez utóbbi esetben megkönnyítjük az 

utánunk jövő kutatóknak, hogy az új felfedezéseiket beépíthessék a 

modellbe. A tudománytörténet évszázadai során persze sokat változott a 
paradigmaváltások gyakorisága. Galilei idejében még egy-egy ember is 

kezdeményezhette, hogy megváltoztassuk világképünket, ez ma már 

nehezebb, mivel a tudomány erősen intézményesült. De a newtoni 
világképet csak felváltotta az einsteini, és lassan a sötét anyag fogalma is 

beépül a tudományos gondolkodásba. 

– A könyvet azzal a klasszikus anekdotával kezdi, amely a vonatból 

kinéző utasok által látott fekete bárányokról szól. („Itt fekete bárányok 

vannak!” „Pontosítanék: itt vannak olyan bárányok, amelyek feketék.” 

„Én is pontosítanék: itt vannak olyan bárányok, amelyeknek a felőlünk 

látszó oldaluk fekete.”) Hogyan kell ezt értelmezni? 

– Ez a „feketebárány-szabály” arra tanít minket, hogy mindig nagyon 

pontosan írjuk le a valóságot, és ne vonjunk le a töredékes információkból 
az egész világra vonatkozó általánosító következtetéseket. Amikor így 

járunk el, előbb-utóbb biztosan csalódnunk kell. A földi életet ismerve 

sokan magától értetődőnek veszik, hogy az élet kialakulásához és 
fennmaradásához földszerű körülmények és három térbeli dimenzió 

szükséges. Pedig elképzelhető olyan univerzum (legalább a gondolati játék 

szintjén), ahol két dimenzióban is megjelenhet az élet. Éppen ezért talán a 
kozmológia és a földön kívüli élet kutatása az olyan terület, ahol a jövőben 

leginkább meginoghatnak a biztosnak hitt feltevéseink.  

Galántai Zoltán: Monoverzumok (csak e-könyv). eClassic Kiadó, Budapest, 
2016. Ingyen letölthető a tinyurl.com/monoverzumok oldalról 

https://www.ekonyv.hu/hu/konyv-reszletei/monoverzumok?eid=29849
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Drámai a klímaváltozás tempója: 170-szer 

gyorsabban melegszik az éghajlat miattunk 

NAGY ATTILA KÁROLY  2017.02.13. index.hu 

Most először a klímakutatás történetében tudósok egy csoportjának sikerült 

matematikai egyenlettel leírnia, hogy mekkora hatással van az emberi 

tevékenység összessége a Föld éghajlatára. Az egyenlet szerint 170-szer 

gyorsabban változik a klíma emberi hatásra, mint a természet bármely más 

erejétől, írja a Guardian. 

A képletet Will Steffen professzor, az Ausztrál Nemzeti Egyetem 

klímaváltozást kutató szakértője és társai állították fel, ezzel 

kapcsolatos tanulmányuk az Anthropocene Review folyóiratban jelent meg. 
A kutatásban résztvevők szerint az elmúlt 4,5 milliárd évben csillagászati 

és geofizikai tényezők voltak leginkább hatással a földi bioszférára, azaz a 

légkörre, a vízburokra, a sarkok jégtakarójára, a talajra és az alatta lévő 

kőzetrétegre. Az elmúlt hat évtizedben, a kutatók által antropocén kornak 

nevezett időszakban azonban az ember befolyása olyan hihetetlenül nagy 

mértékben fokozódott, hogy összemérhetővé vált a természeti hatásokéval. 

Will Steffen, és Owen Gaffney, a Stockholm Resilience Centre kutatója 

ezen emberi hatás leírására megalkotta az antropocén egyenletet. A 

számszerű összefüggésben a földi élet fennmaradásához szükséges 
tényezők: a légkör, a folyók, az óceánok, az erdőségek, a jégtakarók és a 

biodiverzitás változásának aránya szerepel. A már említett csillagászati és 

geofizikai tényezők (a Föld Nap körüli keringésének változása, más 

égitestekkel való gravitációs kölcsönhatása, a Nap hőkibocsátásának 

változása, a kontinensek mozgása, a vulkanikus tevékenységek, az evolúció, 

stb.) összessége a képletben a nulla felé konvergál, mivel emberi léptékkel 
mérve rendkívül ritka és lassú jelenségekről van szó. A kutatók szerint ezek 

az erők elhanyagolható, csupán évszázadonként 0,01 Celsius-fokos 

változást eredményeztek bolygónk hőmérsékleti viszonyaiban. 

Ebből a szempontból tekintve az emberi tevékenység hatása 

nagyságrendekkel nagyobb. Az elmúlt 45 évben kibocsátott, üvegházhatást 

okó gázok miatt 1,7 Celsius-fokot emelkedett a hőmérséklet százéves 
összehasonlításban – azaz 170-szer gyorsabban változik az éghajlat emberi 

hatásra. Emellett eltörpül a természetes eredetű klímaváltozás mértéke, 

hangsúlyozzák a kutatók. 

A kutatók által felírt képlet eredendően így néz ki: 

dE/dt = f (A, G, I, H) 

ami a föld éghajlatváltozását (E) mutatja az idő (t) függvényében. A: 

csillagászati erők, G: geofizikai erők, I: a Föld éghajlatának belső 
dinamikája, H: az emberi tevékenység. Mivel ezekből a A, G, I a H 

mértékéhez képest elhanyagolható (A, G, I –> 0), a képlet drámaian 
egyszerűsödik: 

dE/dt = f (H) 

(A, G, I –> 0) 

A szakértők szerint a csillagászati és geofizikai tényezők továbbra is 

hatással vannak Földünk éghajlatára, de mostanra, a hozzájuk képest 
töredéknyi idő alatt hatást kifejtő emberi tényező megjelenésével 

matematikailag elhanyagolható mértékűvé váltak. “Az éghajlatra gyakorolt 

emberi hatás nem fokozatos, sokkal inkább olyan, mint egy aszteroida-
becsapódás” – érzékeltette Steffen professzor az évmilliók alatt és az elmúlt 

pár évtized, évszázad alatt bekövetkezett változások közti jókora 

különbséget. 

A kutatók nem mellékesen a klímaváltozás következményeire is felhívják 

a figyelmet: amennyiben nem sikerül az emberi hatást csökkenteni, az rövid 

távon a társadalmi rendszerek összeomlásához vezethet. 

https://www.theguardian.com/environment/2017/feb/12/humans-causing-climate-to-change-170-times-faster-than-natural-forces
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053019616688022
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Igazi verseny: szabadság 

Az értelmetlen verseny megöli a Földet, és megöli az Embert 

Szerencsés Károly – 2017.02.18. magyarhirlap.hu  

Perdöntő, hogy melyik alkotást látták vagy olvasták többen, sőt kit 
hányszor jelöltek ismeretlen emberek díjakra. Melyik cég gyárt több 

terméket, termel nagyobb profitot. A versenyeknek vannak győztesei és 

vesztesei, de ezek a helyezések semmiféle kapcsolatban nincsenek már az 
értékekkel, a hasznossággal, a valósággal. Nem válnak az emberiség javára, 

sőt! A verseny lényegében minden valós értéket lenullázott: maradt a 

mennyiség és a bűzlő elismerés, az Oscar-díjtól egészen a kereskedelmi 
televíziók tehetségkutató versenyeinek első díjáig. Persze fel lehet fogni az 

életet úgy is, mint egy versenyt. De akkor nagyon oda kell figyelni, melyik 

sportágban indulunk. 

Mélyen szimbolikus meglátás volt a nagy amerikai írótól, hogy a világ 

semmivel sem lesz jobb attól, hogy repülőgép gyorsabb, mint a ló. Vajon 

az nyeri-e a versenyt, aki gyorsabban ér el mondjuk Budapestről Rómába? 
Felhők felett szállva, vagy autópályán egész nap egy pontra meredve, 

miközben néhány száz méterre elsuhannak Toscana városai, lankái? Vajon 

az a győztes, aki egész életében a pénzt, a sikert hajszolja? Mindezt úgy, 
hogy ebben a versenyben a végső vereség elkerülhetetlen. És mégis milyen 

kevesen látjuk be, milyen kevesen tudunk kikeveredni a mókuskerékből. 

Vajon boldog-e az a művész, aki a sikert hajszolva – ez a legkimerítőbb 
verseny – feladja valódi gondolatait, céljait és a szabályokká merevedett 

elvárások szerint választ témát, szereplőt, helyzetet? És aztán bámulhatja a 

polcán sorjázó díjait üveges tekintettel, megkeseredve. 

A verseny mindent maga alá gyűrő világát éljük már túl régóta. Így volt és 

így is marad, valószínűleg. Versenyeznek emberek, alkotások, országok, 

népek, világnézetek, földrészek, sőt ízlések is. Szabad a verseny! – hirdetik 
fennen, de mindig azok, akik jelentős előnnyel indulnak. Szabad volt a 

verseny a gyarmatosítóknak fa- és kőfegyverekkel küzdő őslakosokkal 

szemben? Az amerikai kékkabátosoknak, winchesterrel a kézben? 

„Geronimo” – üvöltik ma is az állig felfegyverzett deszantosok kiugorva 
helikoptereikből Afganisztán, Irak, Szíria felett. 

Ez nem a szabad verseny! Ez a szabad préda. A csíki sörmanufaktúra a 

holland világcéggel szemben! S ha sikerülne: ott a nemzetközi bíróság, 
amely elparentálja a kis székely vállalkozást. Mintha a prédaszerzés 

korában élnénk inkább és a legveszélyesebb ragadozók lennének a 

szabadság leghangosabb bajnokai. És nem csak a gazdaságban, üzleti 
világban. Hogy jön ahhoz egy állam, hogy beleszóljon a versenybe? 

Mennyibe kerüljön az energia? A fűtés, az áram? Rezsit csökkent? Micsoda 

versenyellenes lépés! Bárki megértheti! És van, aki szószólónak áll 
közülünk e bornírtsághoz! Miközben ha hinnénk a pocsolya-

filozófusoknak, itt semmi, még a szél, a folyó és a nap sem „versenyképes”. 

Ár-apály a pocsolyában meg ritkán váltja egymást. 

Ezt a versenyt majd megvívják a hátrányból indult nemzetek. Remélem 

nem egyedül, hanem összefogva. Nem lesz könnyű, mert a szabad verseny 

nagy bajnokai jó előre gondoskodtak arról – Trianonban, Párizsban –, hogy 
a hátrány fennmaradjon. Hogy egymással versengjünk, kicsinyes vidéki 

arénákban értelmetlen viadalokon. Eddig az egymással szembeni 

versengésben jártunk az élen: nagy forradalom lenne együtt indulni egy 
nagyobb labdajátékban. Közép-Európában, az egymásnak ugrasztott 

Közel-Keleten, Kelet-Európában is. Lám, mégis csak szükség van a 

versenyre, de nem mindegy, milyen arénákban, milyen szabályok közt. Az 
értelmetlen célokért, elismerésekért, díjakért nem érdemes nap mint nap 

megfeszülni. De hát a talmi versenyek épp azt szolgálják, hogy a nagy 

összecsapásra már ne is jusson erőnk. Az pedig, ahol a győztes 
megsemmisíti a vesztest, nem verseny, hanem mészárlás. 

Én tudom, hogy azonos feltételek mellett, fair versenyben nem veszíthetünk. 

Nagy a tapasztalatunk. Az Európai Uniótól anno azt vártuk, hogy az 
egyenlő feltételeket teremtse meg számunkra is. Fél évezred vagy még több 

jussán. Mi nem vagyunk a verseny ellen, de csak olyan versenynek van 

http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=405
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értelme, amelyben egyenlők a feltételek. Az esélyek úgysem lesznek. De 

láttuk már az esélyteleneket felülkerekedni. 

Azok boldogulnak, akik értelmes, hasznos munkában lelik örömüket. Nem 
értelmetlen versenyhajszákban, látszatsikerekben, buborék 

népszerűségekben. Az értelmetlen verseny megöli a Földet, és megöli az 

Embert. Valaki persze jól jár, azt hiszi. Abba kell hagyni. Abba kell 
hagyatni! Mindenki tehet érte. A kormányok, a nemzetközi szervezetek, és 

mi mindannyian. Ki kell szállni. Mosolyért, szeretetért, szabadságért, lelki 

egyensúlyért, gyermekünk kacagásáért érdemes élni. És azért, hogy 
megteremtsük ennek feltételeit mindenki számára. Mindenki a maga helyén. 

Itt, a hazánkban. Önmagunkkal érdemes versengeni ebben is, vállalni a 

megpróbáltatásokat. Ezerkilencszázötvenben belépni a bencés rendbe, 
vagy túl a hatodik ikszen egyedül körbehajózni a Földet. Ez ad erőt, 

egészséges versenyszellemet. A jobbító szándék. A magunkban bízás. Ha 

utat tévesztettünk, akkor is. Időben észhez térni. Az igazi verseny: 
szabadság. Az ilyen verseny után a legfontosabb pillanatban senki sem 

fogja megkérdezni, hányadik lettél, mit nyertél? Ha eljutunk a célba, biztató 

tekintet lesz a jutalmunk és kegyes intés. 

- See more at: 

http://magyarhirlap.hu/cikk/80261/Igazi_verseny_szabadsag#sthash.KYoa

ABWV.dpuf 

A vegánok nem mentik meg a világot 

Molnár Csaba, 2017. február 21mno.hu  

 

 Mark Carney, a brit jegybank elnöke egy új, polimer ötfontost márt egy tál 

ételbe, hogy így demonstrálja a bankjegy vízállóságát Fotó: Stefan 
Wermuth 

Talán a mindenféle állati táplálékot szigorúan elutasító veganizmus a 

legjobban terjedő (vagy legalábbis leghangosabb) étrendi divat ma a 

világon. Hívei nem csak a táplálkozás terén igyekeznek terjeszteni 

nézeteiket, de az élet minden területéről próbálják eltüntetni az állatok 

„kizsákmányolását”. A vegánok állítása szerint ők nemcsak az 

állatokat mentik meg, de egészségesebbek, és a földet is a lehető 

legfelelősségteljesebben használják. Utóbbi állítás, mint kiderült, elég 

messze van a valóságtól. 

Gondos mérlegelés után a bank úgy határozott, hogy a várható hatások 

összessége ellensúlyozza az esetleges károkozást – nyilatkozta a brit 
jegybank, a Bank of England szóvivője néhány nappal ezelőtt. Tűnjék 

bármennyire is mellébeszélésnek ez a nyilatkozat, az ügy, ami miatt a 

banknak nyilatkoznia kellett, még sokkalta abszurdabb. Nagy-Britanniában 
új „papír” pénzeket vezetnek be. Lecserélték a ötfontost, aztán a tíz-, 

később pedig a húszfontos bankjegy következik. Bár a köznyelv 

papírpénznek hívja a bankjegyeket, az új címletek – Anglia történetében 

http://magyarhirlap.hu/cikk/80261/Igazi_verseny_szabadsag#sthash.KYoaABWV.dpuf
http://magyarhirlap.hu/cikk/80261/Igazi_verseny_szabadsag#sthash.KYoaABWV.dpuf
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először – már nem papírból, hanem műanyagból készülnek. Ez nem lenne 

gond, csakhogy néhány hónapja elterjedt, hogy a gyártáshoz használt 

műanyag – nyomokban – faggyút is tartalmaz. A faggyút marhazsírból 
gyártják, és ez elég is volt a mindenféle állati eredetű terméket elutasító 

vegánok tiltakozásához. 

Online petíció indult, amire pillanatok alatt össze is jött több mint 130 ezer 
aláírás. Az aláírók azt követelték a jegybanktól, hogy vonja be a már 

legyártott sok millió bankjegyet (amelyeken egyébként Winston Churchill 

képe látható), és gyártsanak helyette garantáltan állatmentes újakat. Voltak 
vegán üzletek, amelyek bejelentették, hogy nem fogják elfogadni a 

számukra tisztátalan pénzeket a vásárlóktól. Erre a petícióra volt kénytelen 

a Bank of England reagálni a fenti nyilatkozattal. 

A Vice.com vette a fáradságot, hogy kiszámolja, mégis hány tehén életébe 

kerül a temérdek, mintegy 329 millió darab legyártott ötfontos elkészítése. 

Mindez annyira szürreális, hogy kénytelek vagyunk belemenni a 
részletekbe. Eszerint a kémiai szaknyelvben a „nyomokban” jelenlévő 

összetevő azt jelenti, hogy a teljes minta tömegének legfeljebb 0,01 

százalékát adja. Minthogy egy ötfontos tömege 0,7 gramm, ebben 
legfeljebb 0,00007 gramm faggyú lehet. Ha ezt beszorozzuk a 329 millió 

darab bankjeggyel, kiderül, hogy összesen 23 kilogramm faggyút használt 

fel a műanyagot gyártó üzem. Na most, egy marha átlagos testsúlya 910 
kilogramm, míg átlagos testzsírszázaléka 25 százalék. Ebből kijön, hogy 

egy szarvasmarha átlagosan 227,5 kilogramm zsírt tartalmaz. Ennek nagy 

része az emberi fogyasztásra szánt termékekbe kerül, de nagyjából 17 
százalékából, 40 kilogrammból faggyú készül. Tehát az összes ötfontos 

elkészítéséhez nagyjából egy fél tehén szükségeltetett. 

Ez az incidens arra irányítja a figyelmet, hogy a divatos, és 
markentingjükben sokszor tudományosnak hangzó érveket használó „új 

hullámos” életmódelvek mögött gyakran kevés a valóban bizonyított tény. 

A faggyús pénzek ellen tiltakozó vegánok (akik tényleg semmiféle állati 
eredetű élelmiszert, használati tárgyat és semmi egyebet nem hajlandók 

használni) érvei általában három csoportba oszthatók. Egyrészt a 

haszonállatok kizsákmányolását akarják eltörölni, másrészt azt állítják, 

hogy a kizárólagos növényfogyasztás a legegészségesebb, végül azt 

hangoztatják, hogy ha teljesen leszoknánk az állatok bármiféle 
felhasználásáról (legfőképpen nem ennénk meg őket), azzal használnánk 

ideálisan és fenntarthatóan a Föld erőforrásait. Most ez utóbbira 

koncentráljunk! 

A növények dominálta étrend energiaigénye kétségtelenül alacsonyabb a 

főleg húsból állóénál. Ahogy a táplálkozási szinteken haladunk fölfelé, az 

élőlények által felvett energiának mindössze tíz százaléka épül be tartósan 
a magasabb szinteken lévők szervezetébe. Magyarul ahhoz, hogy egy tehén 

ötszáz kilósra hízzon, 5000 kilogramm füvet kell elfogyasztania 

(természetesen ez csak durva becslés, az összefüggés bonyolultabb ennél, 
de végeredményben erről van szó). Tehát elméletben sokkal jobban járunk, 

ha nem a tehenet (vagy más állatot) esszük meg, hanem egy szinttel lejjebb 

megyünk, és magunk is növényt eszünk (természetesen nem füvet). Így 
ugyanakkora földterületet használva akár tízszer akkora tömegű 

táplálékhoz is juthatunk. A valóságban természetesen rengeteg faktor van 

hatással minderre, de ettől még igaz marad az, hogy ha az a földterület, 
amelyen az állat legelne, megfelelő emberi fogyasztásra is alkalmas 

növények termesztésére, akkor több növényi élelmiszer termelhető rajta, 

mint állati. Ez az oka annak, hogy gyakorlatilag nincs táplálkozási céllal 
tenyésztett ragadozó állat (ezek ugyanis még egy szinttel följebb lennének, 

és a termelhető hús tömege újra tizedelődne). 

Ha a növényevés tényleg előnyösebb a környezetre nézve, mint az állatok 
fogyasztása, akkor a még inkább (akár teljes mértékben) növényeken 

alapuló étrend még jobb a bolygónak – gondolhatnánk. Ez azonban 

mindaddig csak hipotézis, amíg tudományos bizonyítékokkal nem 
szolgálunk alátámasztására. Éppen ezt kísérelték meg nemrégiben az 

amerikai Tufts Egyetem kutatói. Matematikai modelleket alkottak, és ezek 

futtatásával hasonlították össze tíz különféle, eltérő mennyiségű hús 
fogyasztását megengedő étrend földhasználatra gyakorolt hatását (tehát 

hogy hány embert képes eltartani a rendelkezésre álló termőföld). A tízféle 
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étrend egyik végpontja volt a veganizmus, de vegetarianizmusból kétfélét 

is teszteltek: amelyik csak a tejtermékeket engedi meg (lakto) és amelyik a 

tejet és a tojást is (lakto-ovo vegetarianizmus). A többi diétában volt hús is, 
eltérő mennyiségben. Az ellentétes végpont pedig a kizárólagos 

húsfogyasztás volt (ezt időnként eszkimódiétának is hívják). 

Az eredmények szerint korántsem a szigorú veganizmus a legcélravezetőbb, 
ha maximálni akarjuk a termőföldek eltartóképességét, hanem a lakto 

vegetarianizmus. A tejtermékek és növények fogyasztása által az Egyesült 

Államok jelenlegi termőterületei elméletben 807 millió ember eltartására 
lennének alkalmasak. Ezután következik, alig lemaradva, a lakto-ovo 

vegetarianizmus, majd a húsz, a negyven százaléknyi húst tartalmazó 

mindenevő étrend, és csak ez után a szélsőséges veganizmus. Amint látható, 
sok igazság van abban, hogy a növények dominálta étrend kevesebb 

erőforrást igényel a környezettől (és egészségesebb is), de az állati eredetű 

táplálékok teljes kizárása nem ajánlatos (sem ökológiai, sem egészségügyi 
értelemben). 

Mi ennek az oka? Az, hogy nem minden földterület alkalmas emberi 

fogyasztásra szánt tápláléknövények termesztésére. Az elemzés során 
kiderült, hogy a sok húst tartalmazó étrendek szükségleteinek fedezéséhez 

gyakorlatilag minden termőföldterület használható. De ha kizárjuk az állati 

eredetű táplálékot (tehát vegán módon kezdünk étkezni), akkor azok a 
területek, amelyeken nem lehet az ember számára ehető növényeket 

termeszteni, egyszerűen értéktelenné, használhatatlanná válnak. Ilyenek 

például a csak a fűfélék termesztésére alkalmas legelők vagy az évelő, állati 
takarmánynak kiváló, de emberek által emészthetetlen növényekkel benőtt 

földek. 

Az élelmiszer-termelés fenntarthatóságát nemcsak a földhasználat 
határozza meg, hanem például az úgynevezett szén-dioxid-lábnyom is 

(tehát az, hogy az adott táplálék előállítása, feldolgozása, szállítása során 

mennyi szén-dioxid kerül a légkörbe). Ebben a tekintetben is előnyösebbek 
a vegetáriánus diéták, írja a CNN. Ugyanakkor az elemzések azt is 

kimutatták, hogy a teljes, környezetre gyakorolt terhelés szempontjából 

korántsem a szén-dioxid-emisszió a legnagyobb baj. A növényi 

élelmiszereknek ugyanis jóval nagyobb része megy veszendőbe a termelés, 

a szállítás és a felhasználás után, mint például a húsnak vagy a halnak. A 
megvásárolt zöldségek, gyümölcsök húsz százalékát kidobják az emberek, 

de a veszteség még ennél is nagyobb arányú lehet, míg a termék eljut a 

közértekbe. 

A messzi földekről importált élelmiszereket a legtöbben szörnyen 

fenntarthatatlannak vélik, hiszen a szállítás rengeteg energiát emészt fel, 

amelyet jó részt szennyező fosszilis üzemanyagokból fedeznek. 
Ugyanakkor e kalkulációk nem számolnak azzal a pozitív hatással, amit az 

exportorientált mezőgazdaság gyakorol a világ legelmaradottabb, afrikai 

vagy délkelet-ázsiai országaira. Például csak az exportra termesztett 
zöldbabok másfél millió ember megélhetését biztosítják Kenyában. 

Mindezzel korántsem azt akarjuk mondani, hogy a főként növényi 

táplálkozásra törekvés értelmetlen lenne, épp ellenkezőleg. A 
vegetarianizmus felé közelítő, a mainál kevesebb húst tartalmazó étrend 

minden ismert szempontból előnyösebb lenne mai étrendünknél. 

Ugyanakkor a szélsőséges, egyes tápláléktípusokat tökéletesen kizáró 
étrendek legalább annyi bajt okozhatnak (egészségünkre és bolygónk 

jövőjére nézvést egyaránt), mint amennyi problémát megoldanak. 

Mikroműanyagok árasztják el az óceánokat 

MTI 2017.02.22. origo.hu 

Az egyebek között műszálas ruhákból és autógumikból származó 

mikroműanyag-részecskék tehetik ki a világ óceánjaiban sodródó 

műanyagszemét mennyiség akár 30 százalékát, és sok fejlett országban 

nagyobb mértékben járulnak hozzá az óceánok szennyezéséhez, mint 

a nagyobb plasztikhulladékok - figyelmeztetett új jelentésében a 

Természetvédelmi Világszövetség. 



Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 3. szám 

  

 

 

48. oldal 

A szakemberek hét földrajzi régióra kiterjedően vizsgálták a hétköznapi 

tárgyak és ipari termékek kopásából, bomlásából származó 

mikroműanyagok - öt milliméternél kisebb átmérőjű műanyagrészecskék - 
természetben való előfordulását - olvasható az IUCN honlapján. 

A jelentés szerint az évente az óceánokba kerülő nagyjából 9,5 millió 

tonnányi plasztikhulladék 15-31 százalékát tehetik ki ezek a 
mikroműanyagok, amelyeknek csaknem kétharmada az autógumik kopása 

és a műszálas ruhák mosása révén kerül a természetbe. A dokumentum 

kiemeli, hogy a fejlett világ bizonyos részein, ahol hatékony 
hulladékkezelés folyik, úgy mint Észak-Amerikában, a mikroműanyagok 

nagyobb mértékben járulnak hozzá az óceánok szennyezéséhez, mint a 

nagyobb méretű plasztikhulladékok. 

 

Forrás: Elter Tamás 

Ázsiában a szintetikus textilek, Amerikában az autógumik okoznak 

gondot 

Ázsiában a szintetikus textilek, míg Amerikában, Európában és Közép-

Ázsiában az autógumik jelentik a mikroműanyagok elsődleges forrását. 

Joao de Sousa, az IUCN munkatársa szerint az eredményeket figyelembe 
kell venni az óceánok szennyezésének megfékezését célzó globális 

stratégiák kidolgozásakor, amelyeknek ki kell terjedniük a termékek és az 

infrastruktúra áttervezésére, valamint a fogyasztói magatartás 

megváltoztatására is. 

A jelentés remek kezdeményezésnek nevezte a kozmetikai termékekben 

használt mikroszemcsék betiltására irányuló törekvéseket, ugyanakkor 

felhívta a figyelmet arra, hogy ezek mindössze a mikroműanyagok 2 
százalékát teszik ki.Stabil kémiai szerkezetük miatt a mikroműanyagok 

rendkívül ellenállóak, a mikroorganizmusok képtelenek őket lebontani.A 

halak, kagylók, tengeri madarak véletlenszerűen elfogyasztják a 
mikroműanyagokat, amelyek ezáltal pusztítják a tengeri élővilágot. 

A mikroműanyagok gyakran a tengervíz felszínén lebegnek, de 

felhalmozódhatnak az iszapban, mikroorganizmusokhoz tapadva. Az 
Északi-sarkvidékhez hasonló törékeny ökoszisztémákra gyakorolt hatásuk 

pedig - a mikroműanyagok befolyásolhatják a jégképződést és -olvadást is 

- még mindig ismeretlen. 

Dolly utódainak öröksége: vissza lehet állítani 

a biológiai órát 

PESTHY GÁBOR 2017.02.22. origo.hu 

Húsz éve mutatták be az első klónozott emlőst, a Dolly névre keresztelt 

nőstény bárányt Skóciában. Bár a kutatók már akkor úgy gondolták, 

hogy klónozáskor az állat „nulla évesen" kezdi az életét, Dollynál nem 

sikerült teljesen lenullázni a testi sejtek biológiai óráját. Dolly például 

hat és fél évet élt, nagyjából fele annyit, mint egy átlagos birka. Igaz, a 

klónozáshoz használt, emlőmirigyből származó sejtmagot egy hatéves 

juhból vették ki. Most azonban már közel áll a biológiai óra teljes 

visszaállítása. 

Ahhoz, hogy Dollyt megalkossák, három különböző birka sejtjeit 

használták fel. A klónozni kívánt, finn dorset fajtájúnőstény házijuh 
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emlőmirigyéből kivett sejt magját egy másik nőstény sejtmagjától 

megfosztott, nem megtermékenyített, de érett petesejtjébe juttatták.A 

petesejtet egy skót blackface (fekete pofájú) juhtól vették, hogy a laikusok 
számára is szemmel látható legyen majd a klónozás eredménye. 

 

A kitömött Dolly a múzeumban Forrás: Wikimedia Commons 

Dolly viszonylag rövid ideig élt 

A petesejt természetes megtermékenyítésekor megfigyelhető 
energiaváltozást elektromos áramlökéssel szimulálták. Az osztódásnak 

indult petesejtből fejlődött embriót egy harmadik anyajuh méhébe ültették 

be,amely kihordta a vemhességet. 

Dolly az egész életét a Roslin Intézetben töltötte. 1998 és 2001 között hat 

utódot hozott a világra. Egészségi állapota sohasem volt kifogástalan, 

négyéves korában ízületi gyulladást, majd súlyos tüdőbetegséget kapott. 
Szenvedéseit látva 2003. február 14-én, hat és fél éves korában elaltatták. 

A juhok átlagos életkorának feléig élt. 

Dolly tetemének boncolása azt mutatta, hogy egy általános juhbetegségben, 

retrovírus okozta tüdőrákban szenvedett, ami a zárt térben tartott állatokra 

különösen veszélyes, mert immunrendszerük nem fejlődhet ki rendesen. 

A betegség kialakulását nem hozták összefüggésbe a klónozással. 

Dolly testét az utókor számára is megőrizték, preparátuma 2003-ban került 

be az Edinburghi Királyi Múzeumba, ahol négy lábán állva, fejét kissé 

oldalra hajtva fogadja a látogatókat. 

Korhátránnyal kezdenek a klónozott állatok? 

Sok ember feltételezi, hogy egy felnőttből klónozott utód életkorbeli 
hátránnyal kezdi az igazi „újszülöttekkel" szemben. Úgy tűnik, hogy a klón 

belső életkora előrehaladottabb, mint amit a saját élete sugallna. Ebből ered 

az az észrevétel, hogya klónok biológiai és kronológiai életkora nincs 
szinkronban,és ezért a klónozott állatok fiatalon meghalnak. 

 

Ugyanabból a sejtvonalból klónozott "Dollyk" Forrás: Kevin 

Sinclair, University of Nottingham 

A kutatók közül viszont régóta többen meg voltak győződve arról, hogy ha 

a klónozási eljárást megfelelően végzik, akkor a biológiai óra 

visszaállítható és az újszülött tényleg nulláról kezdi. 

Sikerült meghosszabbítani a klónok korát 
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Öregedési tanulmányokat nagyon nehéz végezni, mert igazából két dátum 

számít, a születés és a halálozás időpontja. Ha kíváncsiak vagyunk egy 

egyed élettartamára, meg kell várnunk a természetes halálát. Utolsó éveiben 
ilyen kutatásokkal foglalkozott a Dollyt klónozó egyik tudós, Keith 

Campbell. 

Neki sikerült meghosszabbítani a klónozott birkák élettartamát, amelyeket 
ugyanabból az emlőmirigy-sejtvonalból állítottak elő, mint Dollyt. 

Azok a klónok, amelyek túlélték a születéskörüli időszakot, egészségesek 

és minden jel szerint normálisan öregednek"- mondták Keith társszerzői. 

Ez az eredmény azért is fontos, mert múlt év decemberében kijött a Scripps 

Kutatóintézet tanulmánya, amelyben leírják, hogy az úgynevezett 

„Yamanaka-faktorok" használatával újraprogramozott indukált pluripotens 
őssejtek megtartják a donor egyed öregedéssel kapcsolatos epigenetikai 

jellemzőit. Más szóval ha ezt a négy gént használják a sejtek 

újraprogramozására, akkor nem sikerül lenullázni a biológiai órát. 

Még ismeretlen a „megfiatalító" tényező 

Az új Dollyk viszont most azt mondják számunkra, hogy ha egy sejtet 

kiveszünk egy bármilyen korú állatból, és a sejtmagját bejuttatjuk egy 
megtermékenyítetlen érett petesejtbe, akkor olyan egyed, születik, 

amelynek az élettartama teljesen helyreállt. Megerősítették, hogy mind a 

biológiai, mind a kronológiai élettartam egyezik a klónozott és a nem 
klónozott juhoknál. 

 

8 éves Finn-Dorset klónok ugyanabból az emlőmirigy-sejtvonalból, 

amelyből Dollyt is klónoztát Forrás: Nature Communications 

Úgy tűnik, hogy a petesejtekben létezik egy olyan természetes beépített 
folyamat, amely képes újrafiatalítani a sejtet, írta José Cibelli, a Michigani 

Állami Egyetem állat-biotechnológiai professzora a The Conversation 

folyóiratban. Egyelőre még nem tudjuk, mi ez, de ott van. Cibelli csoportja 
– más csoportok társaságában – keményen dolgozik azon, hogy kiderítsék, 

mi ez a valami, és akkor valóra válhat Dolly legmeghökkentőbb öröksége, 

a „nulla időponttól" induló klónozás. 

Tully szörnye: ilyen állat pedig nincs! 

PESTHY GÁBOR 2017.02.21. origo.hu 

A múlt évben a kutatók kijelentették, hogy megoldottak egy több 

évtizedes rejtélyt. A lejjebb látható bizarr szörny besorolása évekig 

nem járt sikerrel, de két külön tanulmány azt állította, hogy szilárd 

bizonyítékuk van arra, hogy az állat gerinces. Most azonban további 

kutatók szálltak a ringbe, és ők egyszerűen tévesnek nevezik a korábbi 

következtetéseket. Szerintük kizárt, hogy az állat hal lenne, de igazából 

továbbra sincs fogalmuk arról, mi lehet valójában. 

https://theconversation.com/more-lessons-from-dolly-the-sheep-is-a-clone-really-born-at-age-zero-73031
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A felfedezőjéről Tully szörnyének becézett élőlény a Tullimonstrum ősi 

nemzetségbe tartozik, és úgy vélik, hogy az Egyesült Államok keleti 

partvidékén elterülő iszapos öblök sekély vizét lakta nagyjából 300 millió 
évvel ez előtt. 

Sok fosszíliája került elő 

A nemzetségnek egyetlen faja – a T. gregarium – ismert, és a lény fosszilis 

maradványait csupán az illinoisi Mazon Creek lelőhelyen találták meg. 

Ezen a területen azonban számos egyed élt. Az 1950-es évekbeli 

felfedezése óta sok száz fosszília került a chicagói Field Múzeumba. 

 

A Tullimonstrum kinézete a rekonstrukció szerint Forrás: Sean 

McMahon/Yale University 

Mint a rekonstrukción látható, Tully szörnyének a tintahaléhoz hasonló 

úszólebenye, a rákokéhoz hasonló szemnyele és meglehetősen ijesztő, 
nyakszerű nyúlványon ülő állkapcsa volt. Hossza 8-35 centiméter között 

mozgott. 

A testrészeknek eme zűrzavara miatt mindenhez hasonlították már az 
állatota puhatestűektől és az ízeltlábúaktól kezdve a férgekig – illetve 

legújabban az ingolákhoz hasonló gerincesekig. 

Nagyon nehéz besorolni 

„Az állatot nem könnyű besorolni, annyira fura" – mondta Lauren Sallan 

(Pennsylvaniai Egyetem), a mostani elemzést végző csoport tagja. 

 

Tullimonstrum fosszília Forrás: Wikimedia Commons 

„Ott vannak a nyeleken ülő szemei és ez az olló egy hosszú ormány 

(proboscis) végén, és még abban sincs egyetértés, melyik fele néz felfelé" 
– folytatta Sallan. „De az szinte teljesen kizárt, hogy a Tully szörnye hal 

lenne." 

Gerinces vagy nem gerinces? 

A kutatók sok évig úgy vélekedtek, hogy valamiféle puhatestű, vagy 

homárszerű ízeltlábú lehet. Ebbe az állóvízbe robbant bele tavaly 

márciusban két cikk, amely azt állította, hogy a középen látható 
képződmény nem bél, mint a korábbi tanulmányok sugallták,hanem 

úgynevezett gerinchúr, amely a gerincesek csigolyáinak alapul szolgáló 
vázrúd. A szemről is úgy vélték, hogy inkább gerincesekre, mint 

gerinctelenekre jellemző. 
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Most azonban Sallan és munkatársai azt állítják, hogy a két cikket publikáló 

kutatók teljesen félreértették a dolgokat. Hangsúlyozzák, hogy a 

„gerinchúr" interpretálás nem felel meg a óceánaljzati fosszilizációkor 
tapasztaltaknak. Ilyenkor általában a lágy szövetek őrződnek meg és nem a 

belső struktúrák, amilyen a gerinchúr. 

 

Tullimonstrum a tengerben Forrás: Nobu Tamura/Wikimedia 

Szerintük a szem szerkezetét is tévesen interpretálták a kutatók, hiszen 

nagyon sok gerinctelen létezik, amelynek rendkívül bonyolult a szeme. A 
mostani vizsgálatok alapján ráadásul úgy tűnik, hogy a Tully szörnyének 

inkább egyszerű, lencse nélküli kehelyszeme volt, ami nem jellemző a 

gerincesekre. 

A Paleontology folyóiratban közzétett tanulmány szerzői azonban több 

kérdést vetettek fel, mint ahányra választ adtak. Miközben biztosak abban, 

hogy a Tully szörnye nem gerinces, azt viszont nem tudják megmondani, 
hogy akkor mégis micsoda. 

Tudja-e, hogy az ózondús levegő valójában 

mérgező? 

ORIGO 2017.02.26.  

A köznyelvben az ózondús levegőt az egészséges, friss tiszta levegővel 

azonosítják, azonban ez nem helyénvaló, ugyanis a troposzférában, 

elsősorban a földfelszín közelében az ózon mérgező. 

Az ózon azt jelenti, bűzleni 

A légköri levegő 21 %-át oxigén (O2) alkotja. A trioxigén, vagy közismert 
nevén az ózon (O3) az oxigén allotróp módosulata (az allotróp módosulat 

egy elem különböző szerkezetű változata), három atomból álló 

oxigénmolekula, míg a levegő 1/5 részét alkotó oxigén két atomból épül fel. 

 

A troposzféra alsó rétegében az ózon mérgező hatású vegyület Forrás: 
Harkányi Árpád 

A két molekula kötése közti különbség jelentősen eltérő fizikai és kémiai 

tulajdonságokat eredményez. Az oxigén kétatomos változata , amelyet 
belélegzünk elengedhetetlen az élethez. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pala.12282/full
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A három atomos trioxigén, vagy ózon molekula Forrás: Wikimedia 

Commons 

A szagtalan és stabil kétatomos oxigénmolekulával szemben az ózon igen 

reagens és kellemetlen szagú vegyület, amely a nevét is innen kapta. 

 

Christian Friedrich Schönbein 19. századi  svájci kémikus, az ózon 

"keresztapja" Forrás: Wikimedia Commons 

1840-ben Friedrich Schönbein svájci kémikus nevezte el „ozein"-nek, ami 

azt jelenti, bűzleni. Ha nincs mivel reakcióba lépnie, könnyen átalakul 

kétatomos oxigénmolekulává. Levegőben szikrák, elektromos kisülések 
(például villámlás) hatására keletkezik kétatomos oxigénmolekulából. 

Már kis koncentrációban is mérgező 

Az ózon már kis koncentrációban is mérgező. Nagyobb koncentrációban 

bőrrákot, szemirritációt, tüdő- és hörgőbetegsége idézhet elő, a 

növényeknél mutációt, csökkenő termést és pusztulás okoz, valamint 

korrodálja, erodálja a műtárgyakat és épületeket is. 

 

Villámlás során, az úgynevezett koronakisüléskor ózon keletkezik Forrás: 

Wikimedia Commons 
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Az erősen reagens ózon jó fertőtlenítő, amellyel például víztisztításnál a 

szennyvizek szervesanyag-tartalma csökkenthető. 

Mivel az ózon erős oxidálószer, a szerves molekulaláncot feldarabolja, 
szabadgyökök és hidroxilgyökök jönnek létre. 

A toxikus vegyületeket lebontja, így a szűrés során visszamaradó 

koncentrátum könnyebben kezelhető. Az ózon mint tisztítószer könnyen 

előállítható, és nincs környezetszennyező melléktermék. 

A nagyvárosokban veszélyes szmogot okoz, a sztartoszférában fontos 

védőpajzsot alkot 

Az ózon az okozója az úgynevezett Los Angeles típusú fotokémiai 

szmognak. A kipufogóból kibocsájtott szennyeződések (nitrogénoxidok, 

szénhidrogének, szénmonoxid) ultraviola-A sugárzás és pára hatására 
ózonná és nitrogén-dioxiddá alakulnak, továbbá egyéb káros anyagok is 

keletkeznek: szabadgyökök, hidrogén-peroxid és PAN-vegyületek (peroxi-

acetil-nitrát) formájában. 

 

Így néz ki Hong Kong szmogos, illetve tiszta időben. Az úgynevezett Los 
Angeles típusú fotkemikus szmog kialakulásában komoly szerepet játszik 

az ózon Forrás: Origo 

Ez a veszélyes füstköd nyáron alakulhat ki a nagyvárosok reggeli 

csúcsforgalmában, és dél körül éri el a legmagasabb koncentrációt, amikor 

a legerősebb a napsütés. Éjszaka, a napsütés hiányában a füstköd 
megszűnik. 

 

A sztratoszférban az ózonpajzsnak fontos védelmi szerepe van Forrás: 

NASA 

Bár itt a földfelszínen az ózon káros, a sztratoszférában, a földfelszíntől 
számítva 10-50 km magasan fontos védelmi szerepet tölt be, ugyanis 

megakadályozza, hogy a káros UV sugarak a földre jussanak, mivel elnyeli 

azokat. 

(Szomor Anikó összeállítása) 
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A mérföldes csővezeték, amiben megmérték a 

fény sebességét 

 

NAGY ATTILA KÁROLY  2017.02.10. index.hu 

A fény sebessége egyike a legszélesebb körben ismert univerzális fizikai 
állandóknak, még az is hallott róla, aki irtózik a fizikától, és sokan ismerik 

is Einstein relatíve híres tömeg-energia ekvivalencia képletéből, miszerint 

cénégyzet. A tudósok már elég rég megegyeztek abban, hogy nem létezik 
a fénynél gyorsabban mozgó jelenség világegyetemünkben, és az emberek, 

de legalábbis a fizikusok már csak olyanok, hogy szeretik megmérni, mi 

mennyi, és ami annyi, az pontosan milyen gyors is. 

Ma már tudjuk, hogy a fény, azaz az elektromágneses hullámok terjedési 

sebessége (c) légüres térben másodpercenként 299 792 458 méter (közel 

299,8 ezer km/s), de ez a tudás természetesen annak köszönhető, hogy 
fizikusok sora próbálkozott évszázadokon át különféle módszerekkel 

megmérni ezt az alapvető fizikai állandót. Itt mindenképp érdemes 

megemlíteni Galileo Galileit, aki az elsők között kísérletezett a maga 
kezdetleges eszközeivel: felment egy hegyre, onnan lámpásának fényét egy 

szemközti hegycsúcson várakozó segítőjére irányította, aki ezt látva maga 

is azonnal visszajelzett lámpásával. Galilei több, egymástól eltérő 
távolságokra lévő hegycsúcsokról is próbálkozott, de a mért értékek nem 

tértek el egymástól, amiből rájött, hogy az emberi reakcióidő korlátozza a 

pontos mérést. Galilei abban maradt, hogy a fény sebessége nagyon nagy. 

Az első eredmények 

1676-ban a Jupiter egyik holdját tanulmányozó Ole Christensen Rømer, 

dán fizikus 227 000 km/s-ban állapította meg a fény sebességét, a hold 
bolygó körüli keringési periódusainak kis eltéréseit megfigyelve. Rømer 

ezzel elsőként közelítette meg nagyságrendileg a ma ismert értéket, míg 

James Bradley angol csillagász az 1700-as évek elején már egyszázalékos 
pontossággal határozta meg a fény sebességét. 

 

Albert A. Michelson Fotó: Smithsonian Institution Libraries 

1849-ben egy francia fizikus földi körülmények között kísérletezve jutott 

még közelebb a fénysebesség meghatározásához: Hippolyte Fizeau egy 8,6 

kilométerre lévő tükörre lőtt fénysugarakat, amik útjába egyre gyorsabban 
forgatott fogaskereket helyezett. A fogak vagy átengedték, vagy blokkolták 

a fényt, a fizikus pedig a fordulatszám ismeretében kikalkulálta a c értékét, 

kicsit túllőve a célon 313 000 km/s-ot kapott. 

Fizeau után újabb mérföldkő következett, amivel el is érkeztünk cikkünk 

témájához, Albert A. Michelson, Nobel-díjas amerikai fizikus 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSpeed_of_light
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlbert_A._Michelson
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munkásságához, illetve annak egy különösen érdekes szeletéhez. 

Michelson 1877-ben kezdett a fénysebesség mérésén gondolkodni, 

dolgozni, ami évtizedekig lekötötte tudományos érdeklődésének jó részét. 
Először a Léon Foucault-féle forgó tükrös módszer átdolgozásával kapott 

299 910 km/s értéket plusz-mínusz 50 m/s-os tűréshatárral. 1883-ban 

közzétett új eredménye már 299 853 km/s-ban állapította meg a fény 
sebességét (60 km/s-os tűréshatárral), míg 1926-ban még közelebb jutott: 

299 796 km/s lett a kaliforniai Wilson-hegyen lévő obszervatórium és a 

35,4 kilométerre lévő San Antonio-hegy között forgó tükrökkel mért 
fénysebesség. 

A csőben száguldó fény 

Michelson tudta, hogy a levegő befolyásolhatja mérési eredményeit, ezért 
úgy döntött, légüres térben kell elvégeznie méréseit. Miután a helybéli 

hatóságok nem akartak neki kölcsönadni egy már létező 

csővezetékszakaszt, 1931-ben egy 1 mérföld (1600 méter) hosszú 
csővezeték építtetésébe kezdett a kaliforniai Irvine határában. A kb. egy 

méter átmérőjű vezeték anyaga a lehető legegyszerűbb acél hullámlemez 

volt, de végül a tudománytörténet egyik legnagyszerűbb kísérletének adott 
otthont. 

A legnagyobb gondot az okozta, hogyan tegyék tökéletesen légmentessé az 

56 méteres szakaszokból összetákolt csővezetéket, hogy sehol, egyik 
illesztéken se szivároghasson be a kinti levegő, amikor az utolsó kortyot is 

kiszivattyúzzák belőle. Michelson végül kötelekből, viaszosvászonból, 

szigszalagból, nyersgumiból, ragasztóból és autógumi-belsőből álló réteges 
rendszerrel szigetelte le a galvanizált vaslemezekkel összefogott kritikus 

részeket. Az összhatás nem volt különösebben meggyőző: a hevenyészett 

faállványokon, lemezbódék közt nyújtózó, toldozott-foldozott csővezeték 
úgy nézett ki, mint valami gyalázatosan kivitelezett csatornázási mű, nem 

pedig korszakalkotó tudományos kísérlet. 

 

Az egtymérföldes csővezeték Fotó: Huntington Library 

Akármilyen lelombozóan nézett ki (mert hát el kell ismerni, nem egy LHC 

volt az irvine-i fénycsatorna), belül tökéletesen működött: a légszivattyúk 
olyan remekül dolgoztak, és a szigetelés is olyan jól helytállt, hogy belül 

33 500 méteres magasságnak megfelelően kevés levegő maradt, ami a 

sztratoszférának megfelelő légköri viszonyt jelent. Ez még éppen nem az 
űrbéli vákuum, de 33 500 méteren – azaz kb. 0 kPa nyomáson – 

gyakorlatilag már nincs belélegezhető levegő a légkörben, így Michelson 

csöve igen jó közelítéssel hozott létre csaknem tökéletes vákuumot. A 
kísérletek mindenesetre éjszaka folytak, hogy a nappali hőségben az 

esetleges hőtágulás ne okozhasson gondot. A kíváncsi környékbeliek a 

http://www.airspacemag.com/space/18_fm2017-oo-180961669/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.otherhand.org%2Fhome-page%2Fphysics%2Fhistorical-speed-of-light-measurements-in-southern-california%2F
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híradások hatására tömegesen zarándokoltak a helyszínre, hogy lássák, min 

ügyködnek a tudósemberek, egy idő után Michelsonnak könyörögnie 

kellett, hogy hagyják őket dolgozni. 

Mínusz 18 

A „fénygyorsító” a következőképp működött: az egyik lemezkunyhóban 

egy erős ívlámpa fényét alulról ráirányították egy 16 oldalú forgó tükörre, 

majd onnan a villogó fény további precízen beállított sík- és konkáv tükrök 

rendszerén haladt végig a csőben oda vissza tízszer. A forgó tükör 

sebességét a fizikus addig állítgatta, míg a visszatérő fénysugár pont a forgó 
tükör következő lapjára esett be. Michelson az új mérések alapján úgy 

állapította meg, hogy a fény sebessége 299 774 km/s vákuumban, azaz a 

ma elfogadott 299 792 km/s-nál csupán 18-cal mért kevesebbet. 

 

Az egyik bádogviskóban kapott helyet a mérőállomás Fotó: Huntington 

Library 

A 79 éves tudós élete utolsó kísérletsorozata volt ez, egészségi okokból a 

tervezett számú mérést sem tudta már véghezvinni, és eredményei 

publikálását már nem is érte meg. Az Astrophysical Journalban posztumusz 
tanulmányban jelent meg az új fénysebességi állandó. 

Az „Albert Michelson-csővezeték” 1933-ban egy földrengés 

következtében megrongálódott, de később az irvine-i városvezetés 
megvásárolta és rendbe hozatta. Egyes szakaszait ma is vízelvezetőként, 

csatornaként használják a környékbeli farmok. A fény sebességének 

mérését természetesen más módszerekkel tovább folytatták a fizikusok, a 
jelenleg ismert 299 792 458 m/s értéket 1975-ben fogadták el 

egyezményesen. 

Felhasznált források: 

The Pipeline That Measured the Speed of Light – Air & Space Magazine 

Historic Speed of Light measurements in Southern California – OtherHand 

Speed of light – Wikipedia 

Ketyegő időzített bomba a Barents-tenger 

mélyén 

ELTER TAMÁS 2017.02.26. origo.hu 

Az Európa felett észlelt, megnövekedett szintű radioaktivitás az elmúlt 

napok vezető hírei között szerepelt. A Bild magazin az észak-norvég 

területek légterében detektált nagyobb radioaktivitás lehetséges okai 

között azt az opciót is felvetette, hogy a nyugtalanító jelenség 

hátterében az 1989. április 7-én a Medve-szigettől délkeletre elsüllyedt 

K-278-as szovjet atom-tengeralattjáró reaktorszivárgása állhat. 

Annak ellenére, hogy ez a hipotézis erősen sántít, hiszen a közel két 

kilométer mélyen fekvő roncsból esetleg kiszabaduló radioaktív 

http://www.airspacemag.com/space/18_fm2017-oo-180961669/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.otherhand.org%2Fhome-page%2Fphysics%2Fhistorical-speed-of-light-measurements-in-southern-california%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSpeed_of_light
mailto:elter.tamas@origo.hu
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sugárzást elnyelné a tengervíz, a Komszomolec mégis potenciális 

fenyegetést jelent a Barents-tenger térségére. 

Lappangó titkok a Barents-tenger mélyén 

A Skandináv-félsziget északi partvonala, valamint a Spitzbergák és Novaja 

Zemlja által határolt barátságtalan Barents-tenger mélye számos 

felderítetlen, illetve elhallgatott titkot rejt. Az 1980-as évek óta több súlyos 

atomtengeralattjáró-baleset is történt a térségben, amelyek közül talán a K-

141-es Kurszk 2000 augusztusi tragédiája ismert a legjobban a 

közvélemény előtt. 

 

Az elmúlt évtizedekben a szovjet Északi Flotta több atom-tengeralattjáróját 

is súlyos baleset érte a Barents-tenger térségében (a kép illusztráció)
 Forrás: The National Interest 

A Jeges-tenger tágabb körzetében azonban kevéssé publikus balesetek is 
történtek.  

Ilyen többek között a K-159-es orosz atom-tengeralattjáró esete, amely 

ugyan korábban merült hullámsírba, ám 2003. augusztus 30-án a kiemelési 
kísérlet közben ismét a mélybe süllyedt több száz kilogramm dúsított 

uránnal a reaktorában, és 9 ember halálát okozva. 

 

A 2000. augusztus 12-én balesetet szenvedett Kurszk atom-tengeralattjáró 

áldozatainak hozzátartozói a katasztrófa 15. évfordulója alkalmából tartott 
helyszíni megemlékezésen Forrás: Ria/Novosty 

Még a szovjet időkben, 1980-ban a forgalomból kivont K-27 jelű 

tengeralattjárót a lehetséges jövőbeli következményekkel nem törődve, 
felsőbb utasításra a Kara-tenger mélyére süllyesztették.  

Ebbe a nem éppen szívderítő sorba illeszkedik a Szovjetunió legkorszerűbb 

nukleáris vadász-tengeralattjárója, a K-278 Komszomolec máig nem 
teljesen tisztázott hátterű balesete is. 

Minden idők legfejlettebb szovjet atom-tengeralattjárójának szánták 

A szovjet védelmi minisztérium 1966-ban, még a brezsnyevi idők kezdetén 
elhatározta egy olyan nukleáris meghajtású vadász-tengeralattjáró 

kifejlesztését, amely valamennyi hadrendben álló amerikai riválisánál 

sokkal nagyobb sebességgel fog haladni, és lényegesen nagyobb mélységbe 
lesz képes lemerülni. 
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Leonyid Iljics Brezsnyev pártfőtitkársága alatt a szovjet állam erőteljes 

haderőfejlesztésbe kezdett Forrás: AFP 

A minisztérium a szupertitkos 685-ös projekt fedőnevet viselő fejlesztési 
programban az állami Rubin Tervezőirodának adott megbízást az új 

generációs atom-tengeralattjáró terveinek elkészítésére. A fegyverzettel 

szemben megfogalmazott követelmények szerint a kifejlesztendő 
tengeralattjárónak a hagyományos és nukleáris robbanófejjel egyaránt 

felszerelhető torpedókon kívül képesnek kellett lennie atomtöltettel 

rendelkező interkontinentális ballisztikus rakéták indítására is. 

 

A K-278-as Komszomolec atom-tengeralattjáróról 1986-ban készített 

felvétel Forrás: Wikimedia Commons 

Az iroda 1974-re elkészítette a Plavnik-osztály (NATO kódnevén: Mike-

osztály) első egységének részletes terveit. A minden idők legkorszerűbb és 

legnagyobb támadóerővel rendelkező tengeralattjárójának szánt K-287 
gerincfektetése 1978. április 22-én történt meg, a Szevmas (Szevernoje 

Masinesztroityelnoje Predpriátyije) katonai hajóépítő üzem 

szeverodvinszki telephelyén; a tengeralattjárót öt évvel később, 1983. 
december 28-án adták át a flotta képviselőinek.  

A nyugati hírszerzést komolyan aggasztotta a Komszomolec vízre 

bocsátása 

A nyugati katonai hírszerzés már a K-278 építése idején igyekezett minél 

több információt megszerezni az új szuper-tengeralattjáróról. Az amerikai 

hírszerzők néhány nyugtalanító információ alapján az feltételezték, hogy a 
K-278 a szovjet atom-tengeralattjáró flottánál addig még nem alkalmazott, 

sokkal nagyobb teljesítményű, folyékonyfém ólom-bizmut reaktorokat 

kap, ami az amerikai nukleáris meghajtású búvárhajókhoz képest kétszer 
nagyobb sebességet biztosít az új szovjet osztály egységeinek. 

 

A védelmi minisztérium által megfogalmazott követelmények szerint a 

Plavnik-osztály egységeinek hagyományos és nukleáris torpedókon kívül 
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képesnek kellett lennie interkontinentális ballisztikus atomrakéták 

kilövésére is (a kép illusztráció) Forrás: Foum sub Driver 

Ez több mint fenyegető opció volt az U.S. Navy számára. (A K-278 végül 
a hagyományos nyomott vizes, 190 MW teljesítményű, OK-650 B-3 típusú 

reaktort kapta meg.) A 117,5 méter hosszú és 6400 -8000 tonna 

vízkiszorítású K-278 dupla héjszerkezetet kapott, amelyből a belső 
különösen erős, nyomásálló titánötvözetből készült. 

A hajótestbe hét vízzáró rekeszt építettek be, ezek közül kettőt speciálisan 

megerősített, illetve fokozottan nyomásálló biztonsági zónának alakítottak 
ki a személyzet számára, esetleges vészhelyzet esetére. 

 

A K-278 vázrajza Forrás: Submarine-Disasters 

A héjszerkezet minden addiginál nagyobb maximális merülési mélységet 

biztosított a K-278 számára.  

A hajó tervezett szolgálati mélysége 1000 méter, maximális merülési 

mélysége 1250, míg az úgynevezett roppanási mélysége pedig 1500 méter 

volt. A rivális amerikai atom-tengeralattjárók hasonló paraméterei meg sem 
közelítették a K-278 valóban egyedi merülési specifikációját. 

Máig tisztázatlan eredetű tűz lobbant fel a gépházban 

A Komszomoleccel 1984-ben kezdték el a nyílt vízi próbákat. A K-278 
1988 októberében Jurij Zelenszkij első osztályú tengerészkapitány 

parancsnoksága alatt 1020 méteres rekordmélységbe merült. 1989. április 

7-én a Komszomolec Jevgenyij Vanyin tengerészkapitány irányításával 

gyakorlómerülést hajtott végre a Norvégiához tartozó Medve-szigettől 180 

kilométerrel délnyugatra, a Barents-tengeren. 

 

A Komszomolecről készített kikötői felvétel Forrás: Picasa 

A későbbi hivatalos jelentés szerint, 335 méteres merülési mélységben 

zárlat miatt hirtelen tűz ütött ki a gépházban, és noha azonnal lezárták a 
vízzáró ajtókat, a tűz megállíthatatlanul terjedt tovább a válaszfalak 

kábelátvezetésén. 

A reaktor leállt, és ezzel megszűnt a meghajtás, az atom-tengeralattjáró 
súlyos veszélybe került. Tizenegy perccel az első felcsapódó lángok jelzése 

után, a Komszomolecet sikerült vészeljárással a felszínre emelni, de a 

fedélzeten tomboló tüzet nem tudták elfojtani. 
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A tengeralattjárót sikerült a felszínre emelni, ám a fedélzeten tomboló tüzet 

nem tudták megfékezni (a kép illusztráció) Forrás: Submarine-Disasters 

A parancsnok azonnal leadatta a vészjelzést, ám öt órán keresztül nem 

történt semmi sem. Időközben a forróságtól és a mindent elborító mérgező 

füsttől elviselhetetlenné vált a helyzet a fedélzeten, a személyzetnek el 
kellett hagynia a hajót. 

A túlélők több mint öt órán át fagyoskodtak a jéghideg vízben 

A tűztől, illetve a füsttől négyen azonnal életüket vesztették, ám a túlélők 
megpróbáltatásai csak a tengeralattjáró elhagyása után teljesedtek ki. 

A hajótörött tengerészek a dermesztően hideg, 2 Celsius-fokos vizet 

taposva várták a mentőegységek felbukkanását. 

Helyi idő szerint délután 15 óra 15 perckor a Komszomolec feladta a tűzzel 

vívott küzdelmét, és a tengeralattjárót elnyelték az erős szélben háborgó 
Barents-tenger hullámai. 

 

A Barents-tenger látképe. A tengeren igen gyakoriak az erős szelek és a 

heves viharok Forrás: Image Guru 

Amikor a K-278 elsüllyedt, Vanyin kapitány és négy tisztje még a 

fedélzeten tartózkodtak. Ők a mentőkapszula segítségével próbálták 
elhagyni az egyre nagyobb mélységbe süllyedő tengeralattjárót, azonban 

csak egyetlen tengerésztiszt élte túl a drámai menekülési kísérletet. 

A süllyedő Komszomolec roncsa 1680 méteres mélységben érte el a 
tengeraljzatot.  

Először a haditengerészet egyik járőrgépe érkezett a baleset helyszínére, de 

néhány felfújható mentőtutaj ledobásán kívül nem sokat tehetett a 
hipotermiával küzdő, és erejük végére ért tengerészekért. 
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A mélybe süllyedő Komszomolec fedélzetét utolsóként a kapitány és négy 

tiszttársa hagyta el a kilőhető mentőkapszulában Forrás: Submarine-

Disasters 

A riasztást vett Alekszej Hlobusztov szovjet halfeldolgozó hajó pontosan 

nyolcvanegy perccel a Komszomolec elsüllyedése után érkezett meg a 

baleset körzetébe, és még 27 életben lévő tengerészt sikerült kimentenie a 
fagyos vízből,  a többiek életüket vesztették a vészes kihűlés miatt. A 69 

fős személyzetből 42 tengerész veszett oda, többségükkel a fagyos víz 

végzett. 

Elhallgatási hadművelet és mélytengeri kutatóexpedíciók 

Jó szovjet szokás szerint, a hatóságok igyekeztek agyonhallgatni a súlyos 

környezeti kockázattal együtt járó tragikus balesetet. Az elsüllyedt 
tengeralattjáró reaktorában 116 kilogramm dúsított urán maradt, valamint 

kettő, egyenként 3-3 kilogramm 239-es plutóniumot tartalmazó atomtöltet 

is a K-278-cal merült a mélybe. 

 

A Komszomolec atomreaktorában több mint 130 kg dúsított urán volt
 Forrás: Submarine-Disasters 

Mindez súlyos környezetei fenyegetést jelentett – és tegyük hozzá, jelent 

ma is - a Medve-sziget térségére, amelyet a világtenger legfontosabb 
tőkehalhalászati területeként tartanak számon. Norvégiát különösen 

aggasztotta az ország partjaihoz relatív közelségben elsüllyedt szovjet 

atom-tengeralattjáró jelentette potenciális környezeti fenyegetés. A szovjet 
hatóságok - norvég nyomásra - az Orosz Tudományos Akadémia Sirsov 

Oceanográfiai Intézetének adtak megbízást a roncs felkutatására és 

állapotának felmérésére. 
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A Sirsov Oceanográfiai Intézet Akademik Keldis nevű kutatóhajója

 Forrás: Wikimedia Commons 

Az Akademik Keldis oceanográfiai kutatóhajó 1989 júniusában bukkant rá 
a K-278 roncsára, a Medve-szigettől 250 kilométerre délnyugatra, a 

Barents-tenger 1680 méteres mélységében. A tengeraljzaton a gerincén 

egyenesen álló Komszomolec roncsáról az Akademik Keldis fedélzetén 
szolgáló MIR-1, illetve MIR-2 mélytengeri kutató-tengeralattjárók 

készítették el a legelső felvételeket. (A MIR-1 és a MIR-2 számos világhírű 

expedíció, így többek között a Titanic és az egykori német szupercsatahajó, 
a Bismarck felkutatásában is részt vett.) 

A roncs időzített ökológiai pokolgépként ketyeg odalent 

A roncs lokalizálást újabb kutatóexpedíciók követték. Az 1992 májusában 
végrehajtott felderítőmerülések során megállapították, hogy a 

Komszomolec reaktorházának titánburkolatán több, 30-40 cm széles 

repedés észlelhető. 

 

A K-278 tornya. A roncs 1680 méter mélyen fekszik Forrás: The 

Moscow Times 

Egy másik, 1993 augusztusában a K-278 roncsához küldött oceanográfiai 

kutatóexpedíció úgy találta, hogy a Komszomolec hullámsírjának 

térségében rendkívül gyengék a vertikális áramlatok, ezért az esetleges 
radioaktív sugárzás környezetkárosító hatása kisebb az addig 

feltételezetteknél – legalább is a hivatalos orosz álláspont szerint. 

Ugyanez az expedíció fedezte fel azt a közel hat méter hosszú 
repedést, amely a nukleáris robbanófejjel felszerelt torpedókat tároló 

kamránál keletkezett. Az 1994 nyarán soron következő expedíció „gyenge" 

radioaktív szivárgást detektált a torpedókamráknál. 
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A roncson több repedést is felfedeztek a mélytengeri kutatóexpedíciók (a 

kép illusztráció) Forrás: Youtube 

Az Akademik Keldis 1995. június 24-én ismét kifutott Szentpétervár 

kikötőjéből, hogy a Komszomolec hullámsírjához hajózzon. Ennek az 

expedíciónak a roncs burkolatán korábban felderített repedések lezárása 
volt a legfőbb célja, amelyet a küldetés - a későbbi hivatalos kommüniké 

szerint - sikeresen teljesített is. 

 

A K-278 roncsa rendkívül nagy mélységben fekszik, ezért kiemelése szinte 

megoldhatatlan feladat Forrás: The Moscow Times 

Az orosz kormány a „Komszomolec-projekt" lezárásaként 

1996 júliusában bejelentette, hogy legalább 2015–2025-ig nem kell 

számottevő radioaktív szennyezéstől tartani. 2011-ben, huszonkét évvel a 
Komszomolec tragédiája után a Roszatom, az állami atomenergia-

ügynökség felvetette a reaktor és a nukleáris robbanófejek kiemelésének 

szükségességét, de a döntést elhalasztották. 

 

A Barents-tengeren több szovjet atom-tengeralattjáró is elsüllyedt Forrás: 
Thomas Nilsen 

A védelmi minisztérium 2012-ben más, kisebb mélységben fekvő roncsok, 

köztük a K-27-es kiemelését eldöntötte, ám szakértők szerint a 
Komszomolec roncsa túl mélyen fekszik ahhoz, hogy elfogadható kockázat 

keretei között emelhessék a felszínre. 
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A védelmi minisztérium és a flotta nem mondott le a roncs kiemeléséről, 

ám ez mindeddig megoldhatatlan feladatnak bizonyult Forrás: 
Ria/Novosty 

A K-278 roncsa így továbbra is súlyos ökológiai kockázatot jelentő 

időzített bombaként ketyeg odalent, a Barents-tenger fagyos mélységében. 

Tudja, hogy mitől világkuriózum a borsodi 

Szinpetri? 

ELTER TAMÁS 2017.02.10. origo.hu 

Az Északi-középhegység nemcsak szemet gyönyörködtető tájakkal, 

hanem néhány valódi világszenzációval is rendelkezik. Az élő 

kövületnek számító és a földkerekségen sehol másutt nem ismert 

mátrai ősjuhar után most egy másik, a Zempléni-hegységben található 

világkuriózumot mutatunk be. 

Apró község, lélegzetelállító csodákkal 

A szlovák határ közelében, a Jósva-patak mentén búvik meg vadregényes 
környezetben az alig több mint kétszáz lelket számláló Szinpetri. A 

település hazánk egyik legszebb középhegységében, a Zempléni-hegység 

területén fekszik, romantikus környezetben. Sokan talán nem is hallottak 

erről a komoly történelmi múlttal rendelkező kisközségről. 

 

A vadregényes zempléni hegyek között fekszik Szinpetri Forrás: 
Mapio.net 

A falu fölé emelkedő hegyoldal barlangja már az őskorban lakott volt; ezt 

bizonyítják a barlang mélyéről előkerült csontleletek, bronzkori 
cserépedény-töredékek és csonteszközök. A község neve legelőször egy 14. 

századi, Károly Róbert király uralkodása idején, 1340-ben kiállított 

birtoklevélben bukkan fel. 

mailto:elter.tamas@origo.hu
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Az alig 230 lelkes kisközség leghíresebb látványossága az óriáskönyv

 Forrás: Wikimedia Commons 

A reformáció hulláma sem kerülte el Szinpetrit; a 16. század végén 

református templom épült a községben. A települést övező hegyek 

gyomrában felfedezett hét barlangot a nemzetközi hírű Aggteleki-karszt és 
Szlovák-karszt többi barlangjával együtt az UNESCO 1995-ben a 

világörökség részévé tette. 

Ki hinné, hogy itt látható a világ legnagyobb könyve? 

A bűbájos és kirándulásra csábító borsodi kisközség látnivalóinak 

mindezzel még koránt sincsen vége. Az a látványosság, ami miatt Szinpetri 

a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, a világon egyedülálló 
kuriózumnak számít. 

 

A Guinness elismerő oklevele a világrekordról a tulajdonos Varga Béla 

kezében, háttérben a világrekorder könyv Forrás: ANPI 

A Jósva-patakra épített egykori vízimalom mellett álló, gyönyörűen 

felújított épület ad helyet annak a nyomdatörténeti kiállításnak, amelyen - 

többek között - még Gutenberg korabeli, rekonstruált nyomdagépek is 
megtekinthetők. 

Ám még ezek az érdekes kiállítási tárgyak is eltörpülnek a múzeum 

büszkesége, a földkerekség legnagyobb méretű és legsúlyosabb könyve 
mellett. A hatalmas fóliáns ötletgazdái Varga Béla és fia, Varga Gábor 

voltak. 

Csak speciális géppel és nyolc ember segítségével lehet lapozgatni 

Az óriási kötet 346 oldalon az Aggteleki Nemzeti Park természeti kincseit, 

messze földön híres barlangjait és épített környezetét mutatja be. A 
hatalmas könyv elkészítésével Varga Béla és fia egy újabb látványossággal 

szerették volna gyarapítani a nemzeti parkot. 
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A 4,18 méter hosszú, 3,77 méter széles és 1 420 kilogrammot nyomó könyv 

Arnóton készült, 

és 26 szakember dolgozott az egyedülálló kötet előállításán. 

 

A világ legnagyobb könyve Forrás: ANPI 

A borító elkészítéséhez 13 marha bőrét használtak fel. A 430 kilogrammos 
fedlap nyírből és nyárfából készült, amelyet Svédországban gyártottak le. 

A kötet fedelét balsafából kifaragott szalamandra, a térség, illetve az 

Aggteleki Nemzeti Park jelképe díszíti. 

A könyvet még egy edzett és bivalyerős ember sem lenne képes egyedül 

felnyitni. 

A könyv egy speciálisan erre a célra konstruált pneumatikus 

„lapozógéppel" forgatható, és hogy a lapok ne törjenek, nyolcfős gárda 

szükséges az oldalak lapozgatásához. 

 

Csak egy külön szerkezet segítségével lapozható Forrás: ANPI 

Ezért talán nem csoda, hogy a könyvet nem napi rendszerességgel nyitják, 

csukják. A míves kötésbe fűzött könyvmonstrum 2010 márciusára készült 
el, később Arnótról Szinpetribe, a nyomdamúzeumba szállították. 

A könyvkülönlegességet már a dubai emír és a bhutáni király is szerették 

volna megvenni, de tulajdonosa, Varga Béla nem állt kötélnek. 
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A kiállításnak helyt adó malomépület Szinpetrin Forrás: 

TarnaVidék 

A Guinness World Records  a földkerekség legnagyobb könyveként 
ismerte el Varga Béla és fia alkotását 2010-ben kiadott hitelesítésével, 

amely március és október között az edelényi járásban található Szinpetri 

nyomda- és könyvmúzeumában tekinthető meg. 

 


