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Ezt még Darwin sem tudta megmagyarázni az 

elméletében 

PESTHY GÁBOR 2017.04.11. origo.hu 

A modern biológia jelentős részben Charles Darwin evolúcióelméletére 

támaszkodik. Ennek lényege a természetes szelekció, amely szerint a 

természet a legrátermettebb, legjobban alkalmazkodott élőlények 

szaporodását, fennmaradását és túlélését segíti elő. Darwin elmélete 

azonban a genetika fejlődésével finomításra szorult. Érdekes módon 

éppen az evolúcióelmélet „antihősének” számító Lamarck néhány 

elképzelése jött kapóra a darwinizmus egyes hézagainak betöméséhez, 

és egy egyesített evolúcióelmélet kidolgozásához, olvasható a 

környezeti epigenetikával foglalkozó neves amerikai biológus, Michael 

Skinner tanulmányában.  

Amikor Darwin az 1850-es években kidolgozta evolúcióelméletét, úgy írta 

le a természetes szelekció hajtóerejét, hogy annak hátterében „ismeretlen 

molekuláris mechanizmusok” állnak. Az azóta eltelt több mint száz év alatt 
azután a genetikában és a molekuláris biológiában elért eredmények 

körvonalazták az evolúció működésének modern, neodarwinista elméletét.  

Nem csak a mutáció befolyásolja az evolúciót 

A DNS-szekvenciák véletlenszerűen mutálódnak, és a környezethez való 

legjobb alkalmazkodást lehetővé tevő szekvenciákkal rendelkező 

organizmusok szaporodnak és maradnak fenn. Ezek a fajok uralnak egy 
niche-t addig, amíg a környezet meg nem változik, és újra be nem indul az 

evolúció motorja.  

Kiderült azonban, hogy az evolúciónak ez a magyarázata nem teljes, és 
egyre több jel utal arra, hogy más molekuláris mechanizmusok is szerepet 

játszanak a fajok evolúciójában.  

 

A DNS modellje Forrás: BSIP/JACOPIN / BSIP/Jacopin 

Az egyik gond Darwin elméletével az, hogy miközben a fajok kétségtelenül 

több adaptív jellemzőt (azaz fenotípust) fejlesztenek ki, a random DNS-

szekvencia-mutációkról kiderült, hogy túl lassúak ahhoz, hogy sok 

megfigyelt változást megmagyarázzanak. A problémával tisztában lévő 
kutatók ennek kompenzálására egy sor különféle genetikai mechanizmust 

javasoltak. Például a genetikai sodródást, miszerint az egyedek egy kis 

csoportja drámai genetikai változáson megy át, vagy az episztázist, 

amelyben egy génkészlet elnyom egy másikat.  

Nagyon alacsony a mutációs ráta  

De még ha léteznek is ilyen mechanizmusok, az összetett szervezetek, 

például az ember genetikai mutációs rátája drámaian alacsonyabb, mint egy 

sor tulajdonság változási frekvenciája az anyagcserebeli alkalmazkodástól 

kezdve a betegségekkel szembeni ellenállóságig.  

A tulajdonságváltozatok gyors felbukkanását nehéz csupán a klasszikus 

genetikai és neodarwinista elmélettel megmagyarázni. A kiváló 



Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 5. szám 

  

 

 

3. oldal 

evolúcióbiológus, Jonathan B. L. Bard T. S. Eliot versét átírva mondta: „A 

fenotípus és a genotípus közé hull az árnyék.”  

Milyen molekuláris mechanizmusok állnak a háttérben?  

És a darwini elmélettel kapcsolatos problémák túlterjeszkednek az 

evolúciótudományon a biológia és az orvosbiológia más területeire. Például, 
ha a genetikai öröklődés határozza meg a tulajdonságainkat, akkor miért 

vannak az ugyanazon génekkel rendelkező egypetéjű ikreknek rendszerint 

más betegségeik?  

 

Ultraibolya sugárzás miatt károsodott DNS-molekula, amelyben két timin 

bázis egy timindimert formál Forrás: AFP 

És miért van az, hogy csak olyan kevesen (gyakran kevesebb, mint 1 

százalék) osztoznak közös genetikai mutáción, akik bizonyos 
betegségekben szenvednek? Ha a mutációs ráta véletlenszerű és állandó, 

akkor miért emelkedett sok betegség gyakorisága több mint 10-szeresére 

csupán néhány évtizeden belül? Hogy lehetséges, hogy több száz 
környezetszennyező anyag képes megváltoztatni a betegségek felléptét, de 

a DNS-szekvenciát nem? Az evolúcióban és az orvosbiológiában a 

fenotípusos jegyek divergenciája sokkal gyorsabb, mint a genetikai 
változatosság és mutáció kialakulási rátája, de miért? – veti fel Skinner a 

tanulmányában.  

A kérdés tehát összefoglalóan az: ha a természetes szelekció nem csupán a 
genetikai mutációk révén hat, akkor milyen molekuláris erők hozzák létre 

a tulajdonságvariációk teljes készletét, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 

természetes kiválasztás befejezze a munkát?  

Újra előkerült Lamarck elképzelése 

Meglepő módon a kérdés megválaszolásához Jean-Baptiste Lamarck 

munkássága is hozzájárul. Lamarck 50 évvel Darwin előtt publikálta 
evolúciós elképzeléseit, és munkásságát sokáig teljes egészében a 

tudomány szemétdombjára vetették. Lamarck például olyanokat állított, 

hogy „a környezet közvetlenül meg tudja változtatni a tulajdonságokat, 
amelyek azután átöröklődnek a következő generációkra”.Egyik híres-

hírhedt példája a zsiráfnyak meghosszabbodását magyarázta.Amikor a 

zsiráf egyre magasabbra igyekszik felnyúlni a levelekért, akkor „idegi 
folyadék” áramlik a nyakába, ez a folyadék meghosszabbítja a nyakat, és 

ez a változás át is öröklődik, állította Lamarck.  



Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 5. szám 

  

 

 

4. oldal 

 

Lamarck legelő zsiráfokkal szemléltette evolúcióelméletét Forrás: 

AFP 

Az egyik kézzelfogható támpont majdnem egy évszázaddal az után jött, 

hogy Darwin közzétette elméletét. 1953-ban – ugyanabban az évben, 

amikor Watson és Crick felfedezte a DNS kettős spirál szerkezetét – az 
Edinburgh-i Egyetem fejlődésbiológusa, Conrad Waddington tett egy 

különös felfedezést. 

Waddington észrevette, hogy azok az ecetmuslicák, amelyeket külső 

kémiai ingereknek vagy hőmérséklet-változásnak tesznek ki az embrionális 
fejlődés alatt, különféle szárnystruktúrákat fejlesztenek ki. Azok a 

változások, amelyeket a kutatók egyetlen nemzedékben hoztak létre, 

továbböröklődnek az utódokba a leszármazási vonalban.  

Színre lép az epigenetika  

Waddington a modern epigenetika szót használta a gyors változás 

jelenségének leírására. Különösen figyelemre méltó, hogy Waddington – 
még az előtt, hogy Watson és Crick publikálta volna a DNS szerkezetét – 

felismerte, hogy milyen hatást gyakorolhat a felfedezése az 

evolúcióelméletre. Az ecetmuslica szárnyainak egy generáció alatti 
megváltozása az eretnek Lamarck eredeti elképzeléseit támasztotta alá. 

Úgy tűnt, hogy a környezet közvetlenül képes befolyásolni a 

tulajdonságokat.  

 

Conrad Waddington, az epigenetika atyja Forrás: Origo 
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Noha Waddington leírta az epigenetika általános szerepét, semmivel sem 

volt jobban tisztában az ebben szerepet játszó molekuláris elemekkel vagy 
mechanizmusokkal, mint Lamarck vagy Darwin. Ahogy azonban a 

molekuláris biológia egyre jobban megfejtette az élet működését, úgy nyert 

egyre több értelmet Waddington – és tulajdonképpen Lamarck – 

elképzelése.  

Noha a környezeti tényezők nagy többsége valóban nem változtatja meg a 

DNS molekuláris szekvenciáját, viszont befolyásol egy csomó epigenetikus 
mechanizmust, amely szabályozza a DNS működését, például be- vagy 

kikapcsolja a gének működését, vagy meghatározza, hogyan fejeződjenek 

ki a fehérjék – génjeink termékei – a sejtekben. 

A cikk következő részében összefoglaljuk az epigenetikáról szerzett mai 

ismereteinket, és részletesen tárgyaljuk az epigenetika és az evolúció 

kapcsolatát.  

Ha ezt Lamarck megélhette volna - az 

egyesített evolúcióelmélet 

PESTHY GÁBOR 2017.04.15. origo.hu 

A cikksorozat előző részében – Ezt még Darwin sem tudta 

megmagyarázni az elméletében – összefoglaltuk az evolúcióelmélet 

neodarwinista alapjait, és bemutattunk egy viszonylag új 

tudományágat, az epigenetikát, amely részben rehabilitálja Lamarck 

nézeteit. Az új részben lemerülünk az epigenetika mélységeibe, és 

bemutatjuk, hogyan férhet meg egymással a neodarwinizmus és a 

neolamarckizmus az egyesített evolúcióelméletben.  

Az epigenetika pontos meghatározása napjainkban a következő: azok a 
molekuláris faktorok, amelyek szabályozzák, hogyan működjék a DNS és 

mely gének kapcsolódjanak be vagy ki a DNS-szekvenciájától függetlenül. 

Az epigenetika számos molekuláris folyamatot foglal magában, amelyek 

képesek drámaian befolyásolni a genom aktivitását a nélkül, hogy 

megváltoztatnák magát a DNS-szekvenciáját a génekben.  

A legjelentősebb epigenetikai folyamatok 

Az ilyen folyamatok közül az egyik leggyakoribb az úgynevezett DNS-

metiláció, amelyben metilcsoportok (-CH3) kapcsolódnak a DNS-hez, be- 
vagy kikapcsolják a géneket, és szabályozzák a génkifejeződés 

(génexpresszió) mértékét.  

Egyes környezeti tényezőkről, például a hőmérsékletről vagy a stresszről, 
már kimutatták, hogy megváltoztatja a DNS-metilációt, és ezek a 

változások fixen programozottak és öröklődők lehetnek nemzedékeken át. 

Ezt a folyamatot nevezik epigenetikai transzgenerációs öröklődésnek.  

 

A DNS-t metiláló enzim, a metiltranszferáz (krémszínű) és a DNS-

molekula kapcsolódása Forrás: AFP 
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Másik jelentős, pár éve felfedezett epigenetikai folyamat az 

úgynevezett hisztonmódosítás. A hisztonok olyan fehérjék, amelyek a 
DNS-hez kapcsolódnak, és megváltoztatják a szerkezetét (nem a 

szekvenciáját!): a DNS gyöngysorszerűen csavarodik a hisztonok köré. A 

DNS és a hiszton együttes kombinációját hívjuk kromatinszerkezetnek. A 
környezeti stressz hatására a kromatinszerkezetben megjelenő 

csavarodások, hurkok szintén tartósan megváltoztathatják a 

génkifejeződést.  

RNS-metiláció és nem kódoló RNS-ek 

A kutatók a közelmúltban leírták az RNS-metilációt is, amelyben a 

metilcsoportok a genetikai „kisegítő” molekulákhoz kapcsolódnak egy 
olyan folyamatban, amely nemzedékekre megváltoztatja a génkifejeződést 

és az ezt követő fehérjetermelődést.  

Hasonló epigenetikai hatás, amikor úgynevezett nem kódoló RNS-ek (kis 
RNS-molekulák) kapcsolódnak a DNS-hez, RNS-hez vagy proteinekhez, 

és a DNS-szekvenciától függetlenül megváltoztatják a génkifejeződést.  

Nincs csak genetikai vagy csak epigenetikai folyamat 

Valamennyi itt felsorolt epigenetikai folyamat kritikus és egyedi szerepet 

játszik a DNS működésének molekuláris szabályozásában. Új ismereteink 

szerint a biológiai szabályozásban nincs olyan, hogy „csak genetikai 
folyamat” vagy „csak epigenetikai folyamat”. Ehelyett a genetikai és az 

epigenetikai folyamatok teljesen integráltak. Egyik sem működhet a másik 

nélkül.  

  

 

Az epigenetikus kód két fő eleme Forrás: Wikimedia/Origo 
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Annak, hogy az epigenetikának jelentős hatása legyen az evolúcióra, 

alapvető feltétele, hogy az így létrejött változások örökölhetők legyenek 

éppúgy, mint a DNS-szekvencia és a génmutációk. 

Epigenetikai transzgenerációs öröklődés 

Az epigenetikai öröklődés azonban nem követi a mendeli szabályok nagy 
részét, amelyeket a klasszikus genetikában és az evolúció neodarwinista 

elméletében használnak. Ezek a szabályok ugyanis azt feltételezik, hogy a 

DNS-szekvencia és a gének különállóan, mintegy részecskékként 
viselkednek. A szaporodáskor a mindkét szülőtől származó „részecskék” 

véletlenszerűen egyesülnek a másik szülőből származó illeszkedő párral, 

ami új DNS-szekvenciához és az öröklött tulajdonságok új kifejeződéséhez 

vezet.  

Ezzel szemben az epigenetikai transzgenerációs öröklődés akkor fordul elő, 

amikor a csíravonal (spermium vagy pete) epigenetikus információkat visz 
át a nemzedékek között, még folyamatos közvetlen környezeti kitettség 

hiányában is.  

A környezeti stressz és más hatások különösen nagy befolyással bírnak a 
csíravonal-fejlődés folyamán, például, amikor a magzati nemi szervek 

herévé fejlődnek a férfiakban vagy petefészekké a nőkben, hogy 

spermiumot vagy petéket termeljenek később az élet folyamán. Az ebben a 
kritikus időszakban fellépő környezeti hatások maradandó epigenetikai 

változásokat hozhatnak létre DNS-metiláció, hisztonmódosítások és a nem 

kódoló RNS megváltoztatása révén.  

Egyre több élőlényben megfigyelik 

Michael Skinner és csoportja például 2005-ben publikált egy tanulmányt 

arról, hogy a környezetben lévő vegyi anyagok három generáción át 
elősegítik egy betegség öröklődését a patkányokban, még akkor is, ha 

nincsenek folyamatoson kitéve a káros anyagok hatásának. Ezt később 

mások és más állatokon végzett kísérletek is megerősítették.  

A környezet indukálta epigenetikai transzgenerációs öröklődést mostanra 

már megfigyelték növényeknél, rovaroknál, halaknál, madaraknál, 
rágcsálóknál, disznóknál és embereknél. Ebből következik, hogy ez egy 

rendkívül tartósan fennálló, megőrzött jelenség.  

 

DNS modellje kromoszómákkal Forrás: BSIP/VEM / BSIP/Vem 

Visszatérve kiinduló gondolatunkhoz, a környezetbeli változások szó 
szerint megváltoztatják a biológiánkat, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy 

Lamarck sugallta. Ráadásul a tulajdonságokban vagy betegségek 

formájában kifejeződő megváltoztatott biológia még folyamatos kitettség 

nélkül is átadódhat egyik generációról a másikra.  

Neodarwinista és neolamarckista mechanizmusok 

A környezet esszenciális szerepet játszik az evolúcióban. Darwini 
értelemben véve meghatározza, mely egyedek és fajok élik túl a 

természetes szelekció kérlelhetetlen működését. De nagyszámú környezeti 
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faktor szintén közvetlenebbül is befolyásolhatja az evolúciót és a biológiát 

az epigenetika révén.  

Az evolúciót egyaránt hajtják tehát a neodarwinista és a neolamarckista 

mechanizmusok, és a jelek szerint ezek összefonódtak egymással. Mivel a 

környezeti epigenetika növelheti a tulajdonságváltozatokat a populáción 
belül, fokozza a természetes szelekció hatékonyságát, mely utóbbi az 

adaptív tulajdonságok előnyben részesítésével működik. 

A klasszikus neodarwinista evolúció a genetikai mutációt és a genetikai 
változatosságot tekinti a variáció fő molekuláris mechanizmusának. Ha 

ehhez hozzáadjuk a környezeti epigenetika jelenségét, amely közvetlenül 

növeli a tulajdonságváltozatosságot, máris megnöveltük a környezet azon 

képességét, hogy elősegítse a természetes szelekciót és az evolúciót. 

Nem mindenki lelkesedik az elméletért  

Nem hallgathatjuk el, hogy sokan szkeptikusan állnak ehhez az 

úgynevezett egyesített evolúcióelmélethez, különösen a genetikai 

determinizmus paradigmájának fényében, amely több mint 100 éven át 

befolyásolta a biológiai tudományokat. A genetikai determinizmus úgy 
tekint a DNS-re, mint a biológia alapvető építőkövére, és a DNS-

szekvenciára, mint a végső molekuláris szabályozóra. 

 

Núbiai zsiráf Forrás: Julian Fennessy 

Egy hónappal az után, hogy Skinner felvetette az evolúció egyesített 

elméletét (amely a Genome Biology and Evolution folyóiratban jelent meg 

2015-ben) több ellenvélemény látott napvilágot. David Penny (Massey 
University, Új-Zéland) például úgy véli, hogy az epigenetika nagyrészt a 

genetika ősi sajátossága, és egyszerűen csak a genetika alkotórésze. Emma 

Whitelaw (La Trobe University, Ausztrália) kétségbe vonta, hogy 
emlősöknél is érvényes lenne a lamarcki epigenetikai öröklődés 

koncepciója.  

Az elutasítások ellenére Skinner meg van győződve arról, hogy elérkeztünk 
egy olyan ponthoz, ahol paradigmaváltás szükséges. Annak elfogadása, 

hogy az epigenetika szerepet játszik az evolúcióban, nem forgatja fel a 

genetika tudományát. A neolamarckista gondolatok nem kérdőjelezik meg 

a klasszikus neodarwinista elméletet.  
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Ezzel szemben az egyesített elmélet megmagyarázza, miként hathat a 

környezet közvetlenül a fenotípusos változatokra, és hogyan könnyíti meg 

közvetlenül a természetes szelekciót.  

(A cikk alapjául Michael Skinner: Unified Theory of Evolution tanulmánya 

szolgált.)  

Veszélyes mikrobákkal hinti be az Alpokat a 

Szahara felől érkező szél 

MTI 2017.04.12. origo.hu 

Nagy mennyiségű veszélyes mikrobával hintik be az Alpokat a szaharai 

homokot és port szállító szelek - figyelmeztetnek osztrák és olasz 

kutatók. 

A szakemberek szerint az Afrika legnagyobb sivatagjából érkező 

porrészecskék nagyobb kockázatot jelentenek, mint azt eddig gondolták, 
mivel valószínűleg nagy mennyiségű ártalmas gombát és baktériumot 

hoznak magukkal. 

A kutatók eddig is tudták, hogy a Szahara felől érkező szelek magukkal 
hozhatják a sivatagban előforduló mikrobák egy részét, arra azonban csak 

most derült fény, hogy egész mikrobaközösségeket, köztük a 

legveszélyesebbeket is képesek átszállítani a Földközi-tengeren. 

Ha ezek megvetik itt a lábukat, az nagy veszélyekkel járhat"- mondta 

Tobias Weil, az észak-olaszországi San Michele all'Adige-ban működő 

Edmund Mach Alapítvány munkatársa, aki az Innsbrucki Egyetem 

szakembereivel közösen végezte a vizsgálatot. 

Az elmúlt télen a kutatók hómintákat gyűjtöttek be az Alpokban, hogy 

megvizsgálják a port, amely még az erős sivatagi szelekkel érkezett 
Európába 2014 februárja és áprilisa között. A meteorológusok becslései 

szerint Ausztriát akkor kétmillió tonnányi finom por lepte el, amely még 

ma is nagy mennyiségben fordul elő a 2-3 ezer méter magasan fekvő 

területeken. 

Weil szerint, amikor kollégáival megvizsgálták a 2014-ből megmaradt 

hóból vett mintákat, a "Szaharában előforduló szinte összes 

mikroorganizmust" azonosították. A szelekkel érkező potyautasok 
bizonyos esetekben hasznosak lehetnek. Az Amazonas és a karib-térségi 

esőerdőket például az Afrikából érkező ásványi anyagok táplálják. 

 

Forrás: Thinkstock 

Ellenálló mikrobák 

Bizonyos mikrobák azonban aggodalomra adnak okot. Az alpesi 

hómintákban talált gombák egy része például veszélyes a gabonafélékre, 
zöldségekre, gyümölcsökre, kétszikű növényekre, fákra, és allergén is 

egyben. 

Az Alpokban rekedt mikrobák ráadásul rendkívül ellenállóak a stresszel 

szemben és vastag sejtmembránnal rendelkeznek.Túlélték a több mint 2500 

kilométeres utat, a nullához közeli hőmérsékletet, a tápanyaghiányt és a hó 

https://aeon.co/essays/on-epigenetics-we-need-both-darwin-s-and-lamarck-s-theories
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elolvadása után is megmaradnak a hegyi talajban. A Szahara felől érkező 

szelek nyáron kevésbé jelentenek problémát, mivel a gyakori esőzések 
elmossák a mikrobákat. A télen érkező gombák és baktériumok azonban 

felhalmozódnak a hóban, ahonnan aztán tavasszal kiszabadulnak. 

A kutatók szerint olyan megfigyelő rendszert kellene felállítani az 
Alpokban, amely nem csupán a hóolvadást tartja szemmel, hanem a 

gleccsereket is, hiszen azok olvadásakor évszázadok óta szunnyadó 

kórokozók szabadulhatnak fel. 

Újabb titkát tárta fel az emberi agy 

MTI 2017.04.11. origo.hu 

Az emberi agyban a rácssejtek aktivitása összefügg a környezet 

méretével - állapította meg kutatók egy nemzetközi csoportja az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara (ELTE 

PPK) szakembereinek részvételével. 

Virtuális koordinátarendszer az agyban 

A kutatásról szóló tanulmány az amerikai tudományos akadémia lapjának 

(PNAS) legfrissebb számában jelent meg - közölte az egyetem az MTI-vel 

kedden. A rácssejteket korábban Edvard és May-Britt Moser írta le 
rágcsálókban, a norvég tudósok 2014-ben Nobel-díjat kaptak 

eredményeikért. 

"A rácssejtek működése mentális térképünk alapja, mert hozzájárul egy 

olyan, az agyunkban élő virtuális koordinátarendszer kialakulásához, 

melyben elmozdulásunk pontosan leképeződik" - olvasható a 

közleményben. 

 

Edvard és May-Britt Moser Nobel-díjas norvég neurofiziológusok Forrás: 

NTNU 

A Moser házaspár kutatásának egyik legfontosabb eredménye volt, hogy 
kimutatták, e koordinátarendszer léptéke független attól, hogy mekkora az 

a környezet, amelyben az állat van. A kutatókat azonban sokáig izgatta a 

kérdés, hogy vajon ennyire statikusan működnek-e a rácssejtek az 

emberben is - tették hozzá. 

Az emberi rácssejtek aktivitása függ a környezettől is 

A kísérlet résztvevői tablet segítségével különböző méretű virtuális 
környezetekben tájékozódtak, melyek között volt kis hátsó udvar, de olyan 

nagy tér is, mint a Louvre egyik belső udvara. 
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Az emberi agy Forrás: Wallpaperfolder.com 

"Ehhez hasonló kísérletekben a rágcsálók rácssejtjei nem változtatják 

tüzelési mintázatukat, a mi kutatásunk azonban azt mutatta, hogy 

embereknél a rácssejtek aktivitása igenis összefügg a környezet méretével" 

- írták, hozzátéve, hogy ez a fontos különbség az emberi kognitív rendszer 
sokkal komplexebb természetéből következik, ami tehát a mentális térkép 

kialakításakor figyelembe veszi a környezet sajátosságait is. 

Jelentősége lehet az Alzheimer-kór kezelésében is 

"Vizsgálatunk rávilágít arra is, hogy bár a rágcsálókkal végzett kutatások 

fontosak az agykutatás szempontjából, ezeket az eredményeket nem mindig 

lehet egyszerűen kiterjeszteni és általánosítani az emberre" - összegezte 
Nádasdy Zoltán, az ELTE PPK egyetemi docense, a Texasi Egyetem 

kutatója és Török Ágoston, az ELTE PPK oktatója. 

 

Forrás: AFP 

A kutatók a jövőben a virtuális valóság alkalmazásával folytatják a 

kísérleteket. 

Ez lehetőséget teremt a környezet olyan fokú manipulációjára, amelyet 
valós viszonyok között nem lehetne megvalósítani. A szakemberek azt 

remélik, az új technológia kombinációjával végre bepillantást nyerhetnek 

az Alzheimer-kór korai felismerésében és kezelésében egyaránt 

kulcsszerepet játszó agyi terület működésébe. 

Mintha több ezer nap gyúlt volna a fejében 

NAGY ATTILA KÁROLY  2017.05.01. index.hu 

Idén lesz 75 éves Anatolij Petrovics Bugorszkij orosz tudós, az első és 

egyetlen ember, akinek 39 évvel ezelőtt fején átment egy részecskegyorsító 

protonsugara. És még életben van. Szóval Bugorszkij egyben az első és 
egyetlen ember, aki részecskegyorsítóba dugta a fejét, és túlélte. Azt nem 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnatoli_Bugorski
https://www.wired.com/1997/12/science-2/
https://www.wired.com/1997/12/science-2/
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tudjuk, hogy más emberek ugyanilyen szerencsések lennének-e, úgyhogy 

csak azt tudjuk javasolni: semmiképp ne próbálják ki otthon! 

Az orosz tudós a protvinói Nagy Energiájú Fizikai Intézet 

részecskegyorsítójában, az U-70 szinkrotronban dolgozott, ami akkortájt a 

világ legnagyobb energiájú (76 gigaelektronvoltos) protonsugarát tudta 
produkálni, és jelenleg is a legnagyobb orosz részecskegyorsító. (A 

manapság legismertebb részecskegyorsító, a CERN Nagy 

Hadronütköztetője is protonokat ütköztet protonokkal, hogy az atomok 

elemi építőköveit tanulmányozzák a magkutatók.) 

A sugárral átszúrt fejű férfi 

A csaknem végzetes napon, 1978. július 13-án a doktoriján dolgozó fizikus 
egy meghibásodott alkatrészt ellenőrzött a részecskegyorsítóban, abban a 

tudatban, hogy a protonnyaláb ki van kapcsolva. A biztonsági berendezés 

azonban csődöt mondott, a pozitív töltésű részecskesugár aktív volt, és 
szerkezet fölé hajolva a szovjet kutató feje keresztezte a csaknem 

fénysebességgel száguldó elemi részecskék útját. 

Az U-70 szinkrotron Bugorszkij fején áthaladó protonsugarának energiája, 
a 76 GeV (76 gigaelektronvolt, azaz 76 milliárd elektronvolt) egyébként 

nem különösebben nagy energia, emberi léptékkel nézve legalábbis 

elhanyagolható mértékű munkavégzést jelent (egész pontosan 
1.21765413012E-8, azaz 0.0000000121765413012 Joule energiáról 

beszélünk). Azonban, ha ez a protonnyaláb az agyszöveten halad át, akkor 

a várható hatás egyáltalán nem elhanyagolható. 

 

A U-70 szinkrotron irányítóterme 

Fotó: RIA Novosti / Wikimedia Commons 

A 36 éves tudóst azonnal a moszkvai sugárklinikára szállították, hogy a 

rövidesen kialakuló sugárbetegségét kezelhessék, illetve a szakorvosok 

megfigyelhessék a halálát. Ők ugyanis érthető okokból arra számítottak, 

hogy legfeljebb három hete lehet hátra, mivel a fejét átdöfő sugárnyaláb 

körülbelül 2000 gray (kétszázezer rad) sugárdózisnak megfelelő energiával 

terhelte meg a férfi szervezetét, és az általános tapasztalt szerint ennek 
negyede is elég ahhoz, hogy valaki két hét alatt belehaljon a kialakuló 

sugárbetegségbe. 

Túlélte a perzselő sugarat 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FU-70_(synchrotron)
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A halálos dózisnál jóval nagyobb sugárterhelést azonban Bugorszkij túlélte, 

sőt el is tudta mesélni mit élt át. A szigorú atomkutatási szabályok miatt tíz 

évre titkosított beszámolója szerint amikor belehajolt a protonnyalábba, 

több ezer napnál is fényesebb villanást érzékelt, 

fájdalmat ugyanakkor egy fikarcnyit sem. A részecskesugár a feje bal 
oldalán haladt keresztül, az orra bal oldalán és bal füle mögötti területen 

be- és kilépve. Nem tudni biztosan, de talán az lehetett a szerencséje, hogy 

a protonok a fénysebességet megközelítő gyorsasággal haladtak át a 

szövetein. 

 

Az Anatolij Petrovics Bugorszkij fején áthaladó protonnyaláb útja 

A baleset után Bugorszkij arcának bal oldala szörnyen feldagadt, a 

rákövetkező napokban a sugárnyaláb ki- és belépési területein lehámlott a 
bőre, és kihullott a haja, pontosan megmutatva merre haladt a perzselő 

protonsugár. A nyaláb, amerre haladt, két év alatt elölte teljesen az idegeket, 

a tudós arcát féloldalasan megbénítva, bal fülét teljesen megsüketítve. 
Ennek fényében kisebb csoda, hogy Bugorszkij nem halt bele az incidensbe, 

sőt, igazán olcsón megúszta: értelmi képességeinek teljesen birtokában 

maradt, befejezte kutatásait, sikeresen ledoktorált. A következő 

évtizedekben pár kisebb-nagyobb epilepsziás roham és a szellemi 
fáradékonyság jelezte csak, hogy valami azért elromlott az agyának érintett 

területein. 

Külső szemlélő számára a legbizarrabb következménye a balesetnek, hogy 
Bugorszki arcának bal fele a bénulás miatt nem öregszik, nem ráncosodik, 

mintha azon az oldalon megállt volna az idő 1978-ban. Ha nagyon 

koncentrál valamire, akkor homlokának csak jobb oldalát tudja ráncolja. 
Mindez kétségkívül oltári messze áll Doktor Manhattan 

szuperképességeitől, de azért a semminél mégiscsak több. 

Kétfejű patkányokkal készülnek az évszázad 

horrorműtétjére 

ORIGO 2017.05.02.  

Egy olasz idegsebész, Sergio Canavero azt tervezi, hogy 2017 

decemberében elvégzi a világ első fejátültetését emberen. Az enyhén 

szólva is ellentmondásosnak tűnő terv kivitelezéséhez persze 

előkészületek szükségesek. Kínában kutatók egy csoportja ezért kisebb 

termetű kísérleti patkányok fejét „varrta rá" nagyobbakéra. Az így 

létrehozott kétfejű lények átlagosan 36 óráig maradtak életben, 

köszönhetően egy most először alkalmazott technikának. 

A kínai Harbini Orvostudományi Egyetem kutatói – Sergio Canavero 

részvételével – korábbi fejátültetős kísérletek tapasztalataira alapozva 

készítették el új tanulmányukat, amely a CNS Neuroscience & 

Therapeutics című szakfolyóiratban látott napvilágot – írja a Daily Mail 

weboldala a Business Insider cikkére hivatkozva. 

Az újonnan végzett eljárások során az elsődleges szempont az volt, hogy 

megakadályozzák az agyszövet károsodását a műtét alatt, illetve az 

immunkilökődést. Korábban a kutatók kutyákon és majmokon hajtottak 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDoctor_Manhattan
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/cns.12700/full
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/cns.12700/full
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4464052/Scientists-complete-head-transplant-RAT.html
http://www.businessinsider.com/head-transplant-rat-experiment-2017-4
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végre fejátültetést, e procedúrák során azt tesztelték, hogyan őrizhető meg 

az idegsejtek épsége, ha az agy vérutánpótlását elvágják, írta a szaklap. 
Ezekben a kísérletekben azonban az alanyok hosszú távú túlélése nem volt 

szempont. 

 

Sergio Canavero a TEDx Limassol 2014-es előadássorozatán Forrás: 

TEDx Limassol/YouTube 

Így zajlott a bizarr műtét 

Az egyes operációk során a kutatók három rágcsálót használtak fel: egy 
kisebb patkány töltötte be a donor szerepét, vagyis az ő fejét ültették át egy 

másik, nagyobb példányra. Ez utóbbi a recipiens (fogadó). Egy harmadik – 

szintén termetesebb patkány – biztosította a műtét közben a vérutánpótlást, 
vagyis véradóként funkcionált. Hogy a véráramlást biztosítsák a donoragy 

felé, a kisebb patkány vérereit egy perisztaltikus pumpán áthaladó 

szilíciumcső segítségével összekötötték a véradóéval. A pumpa a vér 

keringését tette lehetővé. 

Miután a kisebb patkány fejét a második rágcsáló testére ültették, a kutatók 

vaszkuláris graftok (a graft átültetett szövet vagy szerv, amelyet egy donor 
ad a recipiensnek) felhasználásával összekötötték a donor mellkasi aortáját 

és felső fővisszerét (amely a felső végtag, fej és a nyak vénás vérét gyűjti 

össze) a recipiens nyaki ütőerével és extracorporalis (azaz a testen kívüli) 
ereivel. A kutatócsoport szerint az eljárás során nem keletkezett vérhiány 

miatti károsodás az agyszövetben. 

A módszerrel összesen 14 kétfejű patkányt hoztak létre. A műtét után a 
donorfejek képesek voltak fájdalmat érezni és szemeikkel pislogni. A 

Business Insider írása szerint a Frankenstein-szerű kreatúrák átlagosan 36 

óráig maradtak életben.Ennek ellenére a tanulmány szerzői úgy gondolják, 

technikájukkal a páciens életben tartása hosszabb távon is biztosítható. 

 

Forrás: CNS 

Horrorisztikus műtét, de akadt jelentkező 

Canavero 2015-ben jelentette be a „bomba hírt", miszerint két éven belül 

sor kerülhet az első emberi fejátültetésre. Az operáció mind szakmai, mind 
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etikai szempontból rendkívül vitatott, és inkább egy horrorfilm sztorijára 

emlékeztet, mint tudományos lehetőségre. 

Ennek ellenére akadt jelentkező: egy fiatal orosz férfi, Valerij Szpiridonov 

önként vállalta, hogy aláveti magát a szokatlan operációnak. A fiatalember 

Werdnig–Hoffmann-kórban szenved. Ez tulajdonképpen a gerincvelői 
izomsorvadás legsúlyosabb, 1. típusa, ami rendszerint születés után néhány 

nappal jelentkezik, a páciensek kis híján száz százaléka pedig pár éves 

korában meghal. Bár a számítógépes szakember orosz férfi 30 éves korával 
a ritka kivételek közé tartozik, nem szeretne tovább mozgásképtelen testben 

élni. 

 

Az orosz Valerij Szpiridonov lesz az első fejátültetés alanya Forrás: 

RIA Novosti/Kirill Kallinikov 

Canavero úgy véli, hogy a fejátültetéshez nélkülözhetetlen technikai 

akadályok mára lényegében elhárultak. Az idegsebész a Surgical 
Neurology International című folyóirat 2015-ös cikkében foglalta össze a 

fejátültetéshez szükséges módszertani kellékeket. Eszerint az eljárás fontos 

összetevője mind a testrecipiensnek tekintett fej, mind a donortest hűtése, 

miáltal mindkettőben megnyújtható az oxigénhiányos szövetkárosodás 

nélkül átvészelt idő.A legérzékenyebb lépés a gerincvelők átvágása; ez előtt 

mindkét nyakat kipreparálják, és az ereket csövekkel kötik össze. 

(A tervről részletesebben korábbi cikkünkben olvashat.) 

Virtuális valósággal szoktatnák a pácienst az új testhez 

Az elképzelést rendkívül sok bizonytalanság lengi körül. Ilyen például, 

hogy képesek lesznek-e az orvosok összekötni a gerincvelőt, vagy hogy a 

fej kilöki-e az új testet, az etikai problémákról pedig még nem is beszéltünk. 
Mindezek ellenére Szpiridonov tökéletesen tisztában van a kockázatokkal, 

és eltökélte, hogy végigcsinálja az eljárást. 

Ami Canaverót illeti, annyira biztos a dolgában, hogy már a virtuális 
valóság segítségével szoktatná páciensét az új testhez. A rendszert egy 

chicagói cég, az Inventum Bioengineering Technologies fejlesztette ki. A 

speciális terápiát Szpiridonov néhány hónappal az operáció előtt vehetné 

igénybe. 

Népbetegség lesz a rövidlátás az okoseszközök 

használata miatt 

ORIGO 2017.04.12.  

Európában minden negyedik ember rövidlátó, és ez az arány 

várhatóan növekedni fog, mert a szem már gyerekkorban folyamatos 

közeli használatnak van kitéve, különösen a rendszeres 

számítógéphasználat és az okoseszközök, illetve az olvasásos tanulás 

miatt – mondta Dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem 

Szemészeti Klinikájának igazgatója. 

Nem lehet szemtornával befolyásolni az anatómiai adottságokat 

http://www.origo.hu/egeszseg/20150313-ket-even-belul-sor-kerulhet-az-elso-emberi-fejatultetesre.html
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A professzor a gyerekek leggyakoribb szemészeti problémái közt említette 

még a kancsalságot, illetve a veleszületett szürke- és zöldhályogot, 
amelyeket kisebb műtéti beavatkozásokkal már fiatal korban jól lehet 

kezelni. 

A közhiedelemmel ellentétben a rövidlátás nem múlik el a kor 

előrehaladtával, vagyis nem lehet kinőni – mondta Dr. Nagy Zoltán Zsolt. 

 

A rendszeres számítógép használat miatt egyre több embernél és egyre 
fiatalabb korban jelentkezik a rövidlátás Forrás: Getty 

Images/iStockphoto/Viktor_Gladkov/Viktor_Gladkov 

Ez azzal magyarázható, hogy a rövidlátás kialakulásának alapvetően 
anatómiai okai vannak: akkor jelentkezik, ha a csontos szemüreg hosszabb 

a normálisnál, illetve a lencse felszínének domborúsága is okozhat 
fénytörési problémát, ami gyengíti az éleslátást – magyarázta a professzor 

hozzátéve, szemtornával nem lehet befolyásolni az anatómiai adottságokat. 

 

Egészséges emberi szem Forrás: Pixabay 2015 

A klinikaigazgató szerint 1-1,5 dioptria felett már mindenképpen szemüveg 

viselése ajánlott, és nem kell attól tartani, hogy a szem ettől „ellustul" és 
tovább romlik, ellenben az elhanyagolt rövidlátás komoly terhelést jelent a 

szemnek. 

Az emberek negyede rövidlátó Európában 

Európában az emberek 25%-a rövidlátó, a gyerekek esetén is hasonló arány 

figyelhető meg, és az elektronikai eszközök, valamint az olvasásos tanulás 

miatt várhatóan ez az arány tovább fog növekedni – hangsúlyozta Dr. Nagy 

Zoltán Zsolt. 
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A laptopok és okoseszközök rendszeres használata jelentős szerepet játszik 

a korai rövidlátás kialakulásában Forrás: NurPhoto/Jaap 

Arriens/NurPhoto/Jaap Arriens 

A klinikaigazgató szerint tanácsos a gyerekeknek minél kevesebb időt 

tölteni a számítógép és a különböző okoseszközök képernyője előtt, mivel 

a közeli használat az alkalmazkodási izmokat veszi igénybe, ami szintén 
okozhat rövidlátást, vagy fokozhatja a már meglévő problémát. A 

szabadban tartózkodás vagy kirándulás, azaz amikor 5 méternél 

messzebbre tudunk nézni, jót tehet a szemnek, mert az alkalmazkodási 

izmok ilyenkor nyugalmi állapotba kerülnek – javasolta. 

Nem szabad elhanyagolni a gyermekkori szembetegségeket 

Dr. Nagy Zoltán Zsolt kiemelte, bizonyos genetikai betegségek is gyakran 
jelentkeznek gyermekkorban, ilyen a veleszületett szürke-, illetve 

zöldhályog. 

Ezek elhanyagolása jelentősen ronthatja az életminőséget, a korán – akár 2-
3 hónapos korban – elvégzett műtéttel azonban elérhető, hogy a 

potenciálisan vakságra ítélt gyerekek teljes életet tudjanak élni. 

 

A tévhittel szemben, a gyermekkori rövidlátás nem nőhető ki Forrás: 

AFP 

Az első gyermekszemészeti osztály 30 évvel ezelőtt jött létre 

Magyarországon, Szegeden. 

Ezt követte 1992-ben a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikája, ahol a 
gyermekszemészeti ambulancián országos lefedettségű ellátást végeznek. 

A klinika célja, hogy továbbra is a gyermekszemészet élvonalában 

maradjanak, ezért folyamatosan szakirányú továbbképzéseket tartanak a 

szemész szakorvosoknak – mondta az igazgató. 
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Fontos, hogy a gyermekkorban jelentkező szembetegségek ne legyenek 

elhanyagolva Forrás: AFP 

A most megjelent első magyar nyelvű gyermekszemészeti tankönyv biztos 

szakirodalmi alapot ad a gyermekszemészeti ismeretek magyar nyelvű 
elsajátításához, ennek megírásában döntő többségben a Semmelweis 

Egyetem Szemészeti Klinikájának orvosai vettek részt. 

(Forrás: Semmelweis Egyetem, semmelweis.hu) 

Izzadságelemző-karkötő segíti a betegségek 

felismerését 

MTI 2017.04.18. origo.hu 

A diabétesz és egyéb betegségek diagnosztizálását segítő, karon 

hordható izzadságelemző-készüléket fejlesztettek ki amerikai kutatók. 

A Stanford Egyetem és a berkeleyi Kaliforniai Egyetem szakemberei 

szerint a csuklószorítóra emlékeztető készülék begyűjti az izzadságot, 
elemzi annak molekuláris összetételét, majd okostelefonon keresztül 

továbbítja az eredményeket egy szerverre a további analízis és a diagnózis 

felállítása céljából. Mindez pillanatok alatt történik. 

A korábbi izzadságelemző-készülékekkel ellentétben ennek a műszernek a 

működéséhez nem szükséges, hogy viselője hosszú ideig mozdulatlanul 

üljön, amíg a szerkezet begyűjti az izzadságot. 

"Ez hatalmas előrelépést jelent" - jegyezte meg egy közleményben Carlos 

Milla, az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közölt 

tanulmány társszerzője. 

 

Izzadságelemző karpánt Forrás: Wei Gao et al, Nature, 2016 (Ref 

1). 

A bőrre tapadó rugalmas érzékelőkből és mikroprocesszorokból álló 
készülék stimulálja a verejtékmirigyeket, majd az elektromos jeleik alapján 
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érzékeli a különböző molekulák és ionok jelenlétét. A szakemberek szerint 

a magas vércukorszint például a diabétesz jele lehet. 

A készülék ezen kívül az izzadság egyéb összetevőit - úgy, mint a nátrium- 

és káliumionok, valamint a laktát - is kiértékeli, ami azt jelenti, hogy a 

műszerrel gyakorlatilag "az izzadság minden egyes összetevője mérhető". 

A kutatócsoport most klinikai próbákon vizsgálja a karkötő használata és a 

páciensek egészségi állapota közötti kapcsolatot, remélve, hogy hosszú 

távon sikerül beépíteni az izzadságszenzort egy okosórába, hogy a 

fejlesztés a szélesebb közönséghez is eljuthasson. 

Antibiotikum lehet a komodói varánusz 

véréből 

ORIGO 2017.04.17. 

A fertőző betegségek és az antibiotikum-rezisztens baktériumok elleni 

harc kulcsa lehet a rettegett komodói varánusz. 

A komodói sárkány félelmetes ragadozó, de egyszer eljöhet az idő, hogy 

éppen ez az állat vezeti megoldásra a kutatókat egy fontos orvostudományi 
kérdésben. Kiderült ugyanis, hogy a gyíkvére segíthet a fertőző betegségek 

leküzdésében. 

 

A komodói varánusz vére lehet a kulcs egy új antibiotikum kifejlesztéséhez

 Forrás: Wikimedia Commons 

Erre a George Mason Egyetem egyik kutatója jött rá, tanulmányáról 

a Digital Trends írt. A sárkánygyík vérének felhasználásával olyan 

vegyület állítható elő, amely képes megakadályozni a sebek elfertőződését 

– állítja a kutató. 

A „sárkányvegyületet" egereken tesztelték. Azok a megsebesített kísérleti 

állatok, amelyeket a komodói varánusz véréből készült anyaggal kezeltek, 
gyorsabban gyógyultak, mint azok, amelyek sebeit hagyományos módon 

ápolták. Tudósok szerint ez azt jelentheti, hogy a varánusz vérének 

felhasználása egy új típusú antibiotikum kidolgozását eredményezheti. 

Statisztikák szerint évente 23 ezer amerikai hal meg antibiotikum-

rezisztens baktériumok miatt, vagyis a komodói sárkány véréből kinyert 

anyag, a DRGN-1 tízezrek életét menthetné meg. 

 

http://www.yahoo.com/news/could-komodo-dragons-key-saving-175737785.html
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Forrás: Harkányi Árpád 

A komodói varánusz a világ egyik legnagyobb gyíkja: akár 3 méteresre is 
megnőhet, és elérheti a 70 kg-t. A komodói sárkány az indonéz 

szigetvilágban él, az ott élő emberek pedig jó okkal rettegnek a 

csúcsragadozótól. Gyakorlatilag mindent elfogyaszt, ami az útjába kerül, 
legyen az nagyvad, tetem vagy ember. Nem egy olyan esetről tudni, hogy 

a komodói varánusz emberre támadt, hiszen természetes ellenség 

hiányában senkitől és semmitől sem fél. A varánusz harapása bárkire nézve 
végzetes. Tudósok eddig a szájában található kórokozónak tudták be a 

vérmérgezést, de a legújabb kutatások szerint méregmirigyek okozzák az 

áldozat halálát. Érdekesség, hogy a varánusz mérgező nyála egyedül saját 

fajtársaiban nem képes kárt tenni. 

Víz, ammónia és plazma kell az élethez 

RÁTI JÓZSEF 2017.04.25. index.hu 

Az RNS, a DNS és a fehérjék elengedhetetlenek az élet kialakulásához. Azt 

ugyan továbbra sem tudjuk, hogyan jöttek létre ezek a makromolekulák a 
hétköznapi kémia elemekből, de az bizonyos, hogy megfelelő körülmények 

között, spontán kémiai reakciók során létrejöhetnek olyan szerves anyagok, 

amikből az említett három molekula felépülhetett. Legalábbis erre utalnak 

francia és cseh tudósok kísérletei. 

 

DNS 

A Miller-Urey-kísérlet 

Az 1940-es években Harold Urey csillagászokkal és kozmológusokkal 

együtt megpróbálta meghatározni, milyen összetevőkből állt a légkör a 

Föld korai szakaszában. Arra jutottak, hogy a levegő 90 százaléka hidrogén, 

kilenc százaléka hélium, a maradék egy százalékot pedig szén, nitrogén, 
kén és egyéb elemek alkották. Vagyis a bolygó légköre redukáló légkör volt: 

oxigént nem tartalmazott, a fő összetevői az ammónia, metán és vízgőz volt. 

Ezekből pedig elméletileg már létre jöhetett az élethez szükséges 

molekulák építőelemei. 

https://www.sciencealert.com/the-building-blocks-for-rna-could-be-the-result-of-asteroid-shock-waves
https://www.sciencealert.com/the-building-blocks-for-rna-could-be-the-result-of-asteroid-shock-waves
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Gyakorlatban a 22 éves Stanley Miller tesztelte le az elméletet: egy steril 

főzőedényt megtöltött vízzel, amit aztán hevíteni kezdett. A vízpára eljutott 
ezután egy metánt, ammóniát és kénhidrogént tartalmazó palackhoz. Mivel 

azonban szükség volt energiára a kémiai reakciókhoz, a vegyész két 

elektródát tett a három gázt tartalmazó tárolóba, ahol elektromos 
kisüléseket okozott. Ezt azért tehette meg, mert 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt 

a bolygó elektromosan nagyon aktív volt, gyakoriak voltak a villámlások, 

amik így biztosították a reakcióknak a szükséges energiát. 

A palackból az egyveleg egy lehűtött üvegcsőbe került, ahol az lecsapódott, 

majd visszakerült a főzőedénybe. A folyamat tehát folyamatosan 

ismétlődött, Miller egy teljes héten keresztül szikráztatta és 
hevítette/hűtötte az elemeket. Végeredményben azt kapta, hogy a 

metánként (CH4) bevitt szén 15 százaléka szerves anyaggá alakult át, 

aminek egy kis része aminosav volt (a fehérjék és a DNS építőelemei). 

Szép, szép, de nem az igazi 

A kísérlet megdöbbentette a tudományos világot, hisz öt aminosavat 

sikerült létrehozni és amikor a megőrzött anyagot újra megvizsgálták 2008-
ban modernebb módszerekkel, már 15 aminosavat izoláltak. Azonban sok 

kémikus szerint a kísérlet nem felel meg a valóságnak, ugyanis valószínű, 

hogy metán nem volt a légben, oxigén viszont igen, amit a 3,5 milliárd éves 
kőzetekben lévő oxidálódott vas és uránium is bizonyít. Ez tönkre tette 

volna Millner kísérletét, ráadásul sokan az általa használt eljárást sem 

tartják valósághűnek. 

Emiatt a francia és cseh tudósok az új kísérletükkel nem aminosavak után 

kutattak, hanem egy másik építőkő, a formamid után. Az RNS ugyanis négy 

különböző szerves elemből áll - adenin, guanin, citozin és uracil -, amelyek 

mindegyike létrehozhatóak a formamidból. 

Metán helyett szén-monoxid 

A kutatók a kísérletekből kihagyták a metánt, helyette szén-monoxidot (CO) 
használtak, és a vártaknak megfelelően találtak formamidot (és hidrogén-

cianidot) az egyvelegben. A formamid molekula viszont még mindig nem 

RNS, tehát valahogy rá kellett bírni ezeket az elemeket, hogy olyan 
reakciókba lépjenek, aminek hatására  az RNS-t (és részben a DNS-t) is 

alkotó szerves bázisok létrejöhetnek. 

Mivel a villámlást már korábban is kritizálták, így a tudósok az UV 
sugárzás és az aszteroidahatások okozta plazma (ionizált gáz) mellett 

döntöttek. Mivel ez utóbbi a laborban nehezen kivitelezhető, ezért 

terrawattos lézerrendszerrel katalizálták a reakciókat. Végeredményben 
sikerült az RNS mind a négy szerves bázisát izolálni, illetve a 

legegyszerűbb aminosavat, glicint is találták.  

 

Ezek az eredmények alátámasztják azt az elképzelést, hogy NH3 (ammónia), 

CO (szén-monoxid) és H2O (víz) alkotta atmoszféra létrehozhat tiszta 

formamidot, ami megfelelő környezet lehet nemcsak az aminosavak, de az 

RNS szerves bázisainak kialakulásához is 

- mondták a kutatók. Ez pedig egy újabb lépcsőfok kémiai leves és a szerves 

élet között.  
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Vegyszerekkel telnek meg a folyók és a tavak 

Tudomány  2017. április 17.  

 

Egy új tanulmány szerint rengeteg vegyszer van vizeinkben, a hatás olykor 

ismeretlen.  

A tengerentúlon közzétetek egy tanulmányt, amely a US Geological Survey 
és az EPA közreműködésével állt össze. Ebből kiderül, hogy a folyók és a 

tavak lassan megtelnek az általunk alkalmazott vegyszerekkel, ezek 

együttes hatása pedig számos esetben teljesen ismeretlen.  

A részletes anyagban arról írnak, hogy a sokszor ivóvízként szolgáló 

folyókban és tavakban rengeteg különböző vegyszer mutatható ki, 

legalábbis az Egyesült Államokban, ahol a szakemberek hosszú évek 
adósságát törlesztik most ezzel a munkával. Összesen 719 különböző anyag 

jelenlétét igyekeztek felmérni, amely ugyan apró töredékét képezi az 

emberiség által jelenleg használt több mint 80 ezer vegyületnek, ám mégis 
jelzésértékű, hogy ezek közül összesen 406 bukkant fel a különböző 

mintákban, dacára annak, hogy ezek egy része a lakott területekről 

kifejezetten távol esik. Úgy tűnik, hogy súlyos szennyezésről van szó, 

ennek pontos hatását azonban még fel sem tudjuk mérni.  

 

A kimutatott vegyszerek nem önállóan, hanem egy hatalmas leves 

hozzávalóiként jelennek meg, ez pedig arra utal, hogy hatásukat egymással 

közösen, kombinált módon fejtik ki. A szakemberek igyekeztek felmérni, 
hogy ez mennyiben mutatható ki az ösztrogén, az androgén, illetve a 

glükokortoid receptorok esetében, és bár jelenlegi tudásunk szerint ez 

utóbbi kettő tekintetében a szóban forgó 406 vegyszer nem vált ki 

bioaktivitást, ez itt mégis bekövetkezett, ami szintén azt jelzi számunkra, 

hogy valóban kombinált hatásról, illetve általunk nem ismert folyamatokról 

lehet szó, vagyis a probléma mérete mellett annak következményeivel sem 

vagyunk igazán tisztában.  

A folyóvizek szennyezését, annak esetleges káros hatásait természetesen a 

palackozott ásványvízzel sem tudjuk megkerülni, hiszen ezek nagyjából 
fele szintén csapvízből áll. Itt egyébként nagy arányban vannak jelen a 

különböző gyógyszerek, fogamzásgátlók, illetve egyéb vegyszerek, 

amelyeket még a szennyvíztisztító telepeken sem tudunk megszűrni 100%-

os hatékonysággal. 

A módszer, ami elpusztítja a rákot 

TÁTRAI PÉTER 2017.04.25. origo.hu 

https://sg.hu/tudomany
http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b00012
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A biológiailag lebomló nanorészecskék genetikailag átprogramozzák a 

nyiroksejteket a daganat felismerésére és elpusztítására – és mindez a 

szervezeten belül zajlik. 

A seattle-i (Egyesült Államok) Fred Hutchinson Cancer Research Center 

kutatói a Nature Nanotechnology című folyóiratban publikálták 
eredményeiket, amelyek igazolják, hogy a nanorészecskék segítségével 

genetikailag átalakított T-limfociták az esetek egy részében teljesen 

elpusztították az egér-modellben kialakított leukémiát, és a többi esetben is 

lelassították a daganat előrehaladását. 

„Tudomásunk szerint ez az első olyan technológia, amely gyorsan, és testen 

kívül végrehajtott laboratóriumi manipuláció nélkül tumorfelismerő 
képességgel ruházza fel a T-sejteket – nyilatkozta Dr. Matthias Stephan, a 

kutatás vezetője. –Az átprogramozott sejtek a beavatkozást követő 24-48 

órán belül akcióba lépnek, majd hetekig a felszínükön hordozzák a 
daganatsejteket felismerő receptort.Ezek alapján a módszer elég gyors és 

erős immunválaszt eredményez ahhoz, hogy elpusztítsa a rákos sejteket, 

mielőtt azok végeznének a gazdaszervezettel." 

Bárhol, bármikor bevethető 

A sejtes immunterápia név alatt összefoglalt modern kezelési módok már 

eddig is ígéretesnek bizonyultak a klinikai vizsgálatokban, de továbbra is 
megoldatlan feladat, hogy miként lehetne őket széles körben elérhetővé és 

gyorsan alkalmazhatóvá tenni. Jelenleg általában néhány hétig tart ezeknek 

a kezeléseknek az előkészítése: a T-nyiroksejteket le kell venni a pácienstől, 
és genetikai módosítás, valamint speciális körülmények között történő 

sejttenyésztés után kell őket infúzióban visszajuttatni a beteg keringésébe. 

A most kifejlesztett nanorészecskék kiválthatják ezeket az idő- és 
költségigényes lépéseket. Bár az új T-sejt-átprogramozás még jó néhány 

lépésnyire van a klinikai alkalmazástól, Stephan már látja a jövőt, ahol a 

daganatok és fertőző betegségek elleni sejt-alapú immunterápiák 

bonyodalmas és drága procedúrából könnyen beadható, a gyógyszertári 

polcról leemelhető és bárhol elérhető kezelésekké alakulnak. 

 

Daganatsejtet megtámadó T-sejtek (narancssárga) Forrás: 

Semmelweis Egyetem 

„Nekem még nem volt daganatos betegségem, de ha egyszer rákkal 

diagnosztizálnának, biztosan azt szeretném, hogy azonnal kezdjük meg a 
kezelést – mondta el a kutató. –Azt szeretném, hogy a sejtes immunterápia 

olyan kezelési opció legyen, amely akár már a diagnózis napján elindítható, 

és hogy a betegek ambuláns kezelés formájában, a lakóhelyükhöz közel 

megkaphassák." 

CAR T-sejtek 

Stephan a T-sejteket megcélzó nanorészecskéket kifejezetten azzal a céllal 

fejlesztette ki, hogy a sejtes immunterápia minél több emberhez eljuthasson. 

Az eljárás lényege az, hogy a T-sejtek átprogramozása a fáradságos és 

hosszadalmas laboratóriumi eljárás helyett a szervezet belsejében történik, 
és napok alatt egész hadsereget állít fel a „sorozatgyilkos" daganatölő 

http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2017.57
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sejtekből.A biológiailag lebomló nanorészecskék ún. CAR T-sejtekké, 

vagyis kimérikus antigénreceptort hordozó sejtekké transzformálják a T-

limfocitákat. 

Ezek a CAR T-sejtek a molekuláris mérnöki eljárással tervezett receptoruk 

segítségével felismerik a daganatsejteket, és aktiválódva elpusztítják azokat. 
A CAR T-sejteken alapuló immunterápia hatékonyságát leukémiás 

betegekkel végzett korábbi klinikai kísérletek igazolták. 

Így programozzák át a T-sejteket 

A nanorészecskék kétféle funkcionalitást hordoznak. Egyfelől olyan 

molekulák borítják őket, amelyek elősegítik a T-sejtekhez való 

hozzátapadásukat és a sejtekbe való bejutásukat. Másfelől tartalmazzák azt 
a DNS-szakaszt, amely a kimérikus antigénreceptort kódolja, így a T-

sejtekbe behatolva egy-két napon belül elindítják a CAR termelését. A 

nanorészecskék kialakítása biztosítja, hogy a CAR génnek a sejtmagba 
történő célba juttatása után a részecske többi része felszívódjék, magát a 

CAR-kódoló DNS-t pedig úgy tervezték, hogy az beépüljön a T-sejtek 

kromoszómáiba. 

Miután igazolták, hogy a CAR gént hordozó nanorészecskék a T-sejtek 

észrevehető hányadát sikeresen átprogramozták, Stephan és munkatársai 

áttértek a módszer hatékonyságának vizsgálatára. A leukémia egérben 
kialakított modelljét használva összehasonlították a nanorészecske-

stratégia és a jelenleg érvényes immunterápiás protokoll eredményességét. 

Ez utóbbiban először kemoterápiát alkalmaznak, majd ezt követően az 
egerektől levett és a laboratóriumban módosított CAR-hordozó T-sejteket 

juttatják vissza infúzióval. 

 

Emberi vér vörösvérsejtekkel, T-sejtekkel (narancs) és vérlemezkékkel 

(zöld) Forrás: Dennis Kunkel, Dennis Kunkel Microscopy, Inc. 

A nanorészecskével átprogramozott T-sejtek derekasan állták a versenyt a 

hagyományos immunterápiával: mindkét módszer 2 hétről átlagosan 58 

napra hosszabbította meg a közepes túlélést. 

Másfajta betegségek ellen is hatásos lenne 

Stephanék nanorészecskéinek ezzel együtt még számos akadályt le kell 

küzdeniük, mielőtt emberben is kipróbálásra kerülhetnek. A kutatók olyan 
cégekkel létesítettek együttműködést, amelyek klinikai tisztaságú 

nanorészecskéket tudnak előállítani, hogy a CAR gén célbajuttatását és 

kifejezését minél biztonságosabbá – s ezáltal emberi felhasználásra 
alkalmassá – tegyék. Emellett Stephan célul tűzte ki a nem-vérképzőszervi 

daganatok kezelését is, s ennek érdekében kollaborációt kezdeményezett a 

Fred Hutchinson Központ több másik kutatócsoportjával is. 
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Stephan hozzátette: a daganatellenes immunterápia valójában csak a kezdet, 

hiszen a nanorészecskéket elvben úgy is lehet módosítani, hogy fertőző 
betegségekkel szemben nyújtsanak védelmet. Hasznosak lehetnek például 

az olyan betegek számára, akiknek az immunrendszere sürgős erősítésre 

szorul egy komolyabb fertőzés elleni küzdelemben, és nincs idejük kivárni, 

míg egy hagyományos oltás hatni kezd. 

„Reményeink szerint a módszer olyan fertőző betegségek ellen is hatékony 

lesz, mint a hepatitisz vagy a HIV – bizakodik a professzor. –Elég a T-
sejtek egészen apró hányadát átprogramozni, és máris hatékony védelmet 

nyújtanak egy vírussal szemben." 

Élnek vércsoport nélküli emberek 

LICA 2017.04.27. index.hu 

A vércsoportokat a vérben található antigének alapján kategorizálják. Azt 

mindenki tudja, hogy vannak A, B, AB és 0-ás vércsoportú emberek, de 

arra már kevesen tudnak válaszolni, hogy miért tartozunk különböző 
vércsoportokba. Miért gyakoribb Európában az A vércsoport és az 

ázsiaiaknak miért csak a 27 százaléka tartozik bele? Egyáltalán, mi a 

vércsoportok szerepe? 

A ma is használt AB0 rendszert Karl Landsteiner osztrák orvos fedezte fel 

1901-ben a bécsi egyetemen, miután azt kezdte el vizsgálni, hogy 

vérátömlesztésnél miért halnak meg egyesek és miért élnek mások. Nagyon 
fontos felfedezés volt, hiszen így lehet biztosra menni vérátömlesztéskor, 

hogy a beteg nem hal meg azért, mert rossz vércsoportú vért kap. Nem 

csoda, hogy Landsteiner később Nobel-díjat kapott. 

 

Véradás a XiX. század végén Fotó: UniversalImagesGroup / Getty 

Images Hungary 

Az orvosok hosszú évszázadokig ördögtől valónak gondolták, hogy vért 

juttassanak emberi vénákba. Először az 1600-as években mertek 

kísérletezni ezzel, de az első próbálkozások kudarcra voltak ítélve. Ami 
nem annyira meglepő, mert az első alkalmakkor még nem embervért kaptak 

a szerencsétlen betegek, hanem például borjúvért – bele is haltak. 

Még a 19. században is alig néhány orvos mert vérátömlesztéssel 
próbálkozni, egyikőjük a James Blundell volt. A brit orvos sok nőt látott 

elvérezni szülés után, ez sarkallta arra, hogy vérátömlesztéssel próbálja 

megmenteni az anyák életét. Fontos mérföldkő volt, hogy kijelentette, 
ember csak emberi vért kaphat, vagyis donorok kellenek hozzá. Tíz 

betegéből négyen élték túl a beavatkozást, de már ez is eredmény volt. 

Az 1800-as évek végén eljutottak odáig, hogy gyanússá vált az orvosoknak, 
nem mindenkinek ugyanolyan a vére. Amikor több ember vérét 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FV%25C3%25A9rcsoport
http://www.sciencealert.com/why-do-we-have-blood-types
http://www.sciencealert.com/why-do-we-have-blood-types
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FKarl_Landsteiner
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összekeverték, azt vették észre, hogy néha összetapadnak a vérsejtek. Mivel 

a vér betegektől származott, a megfigyelést eleinte nem vizsgálták azzal az 
indokkal, hogy biztosan betegség okozza a jelenséget. Karl Landsteiner volt 

az első, aki rendesen utánajárt: rengeteg vérmintát megvizsgált és rájött, 

hogy csak bizonyos emberek vérének keveredésénél tapadnak össze a 

vérsejtek. 

Megfigyelései alapján A, B és C csoportra osztotta az embereket, és a C-

ből lett később a 0. Az AB csoportot csak néhány évre rá fedezte fel. A 
betűk valójában két antigént jelölnek, a 0-s vércsoportúakban ezen 

antigének egyike sem található meg. A huszadik század közepén 

Landsteiner tanítványával, Philip Levine-nel egy másik módszert is 
felfedezett az emberek vérének megkülönböztetésére, ez az Rh faktor 

(rhesus-faktor). Ez alapján két részre bontható az emberiség, Landsteiner 

betűinek végén lévő + jel azt jelenti, hogy az illető vérében megvan ez a 

faktor, a - azt, hogy nincs. 

Fő szabály szerint senki nem kaphat olyan vért, amelyben neki idegen 

antigén található, mert ennek az antigénnek az antitestjei benne vannak a 
vérében. Tehát az A vércsoportúak vérében benne vannak a B antigén 

antitestjei (béta antitesteknek is hívják ezeket), ezek az antitestek 

egyszerűen védekezni kezdenek az idegen vérben lévő sejtek ellen, és a 
beteg meghal. Az ember immunrendszere a saját antigénjeit ismeri, az 

idegen vércsoportból származó, más jellegű antigéneket azonban 

támadásnak veszi a szervezet, és védekezik ellenük, mintha betolakodók 
lennének. A szabályból az is következik, hogy az AB vércsoportúak 

mindenkitől kaphatnak vért, hiszen mindkét antigén a vérükben van. A 0-

ás vércsoportúakban az alfa és a béta antitestek is benne vannak (pont azért 
mert hiányoznak belőlük az A és B antigének) így ők csak 0-ás 

vércsoportútól kaphatnak vért, cserébe ők mindenkinek adhatnak. 

 

Véradás a spanyol polgárháború idején Fotó: Universal History 

Archive / Getty Images Hungary 

Hasonló a helyzet az Rh+ és Rh- esetében. Magát az Rh-faktort egy 

második gyerekével terhes asszony vizsgálatakor fedezték fel. A nő 
második gyereke halva született, de amikor a nő vért kapott férjétől, 

majdnem meghalt. Vére úgy viselkedett, mintha rossz vércsoportú vért 

kapott volna. Az orvosok rájöttek, az AB0 rendszeren kívül még van egy 
fontos szempont a véradásnál: az Rh- vércsoportú emberek Rh- ellenes 

antitestet termelnek akkor, ha találkoznak Rh+ vérrel. 

Az Rh-faktor nagyon sokáig szüléseknél volt fontos, régebben Rh-negatív 
anyáknak csak egy Rh-pozitív gyerekük lehetett. Ennek oka, hogy szülésnél 

sérülés vagy bármi miatt a magzat vére az anya szervezetébe juthat, az anya 

szervezete pedig antitesteket kezd el termelni a magzat vörösvértestei ellen. 

Emiatt az újszülöttnél hemolízis alakulhat ki – ma már azért vannak 

módszerek ennek megelőzésére, hogy az anya szervezete ne támadja meg 

a magzatot. 

Mára egészen pontos módszereket dolgoztak ki, hogy megállapítsák 

valakinek a vércsoportját, de hiába a rengeteg kutatás, a mai napig nem 
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tudnak megnyugtató választ adni arra, hogy mégis mire jók a vércsoportok. 

Annyit tudunk, hogy már húszmillió évvel ezelőtt élt őseinkben is voltak 
vércsoportok, de az is lehet, hogy még régebben alakultak ki, erről 

nincsenek pontos adatok. 

Az 1990-es években felfedezték, hogy a vércsoportokért az AB0 nevű gén 
felelős. A gén A változata néhány fontos mutációval tér el a B-től. A 0 

vércsoportúaknál pedig ez az AB0 gén megakadályozza a megfelelő 

enzimet, hogy A vagy B antigént termeljen. Megvizsgálták a homo sapiens 
legközelebbi rokonait is, a főemlősöket. Kiderült, hogy a csimpánzoknál is 

van A és 0 vércsoport, a gorilláknál csak B létezik. A vércsoportok 

kialakulása tehát valószínűleg mutációknak köszönhető. De van valami 

biológiai haszna is? Egyelőre nem tudnak erre választ adni a tudósok. 

 

Típusok tesztelésére hivatott paletta Londonban 1980-ban Fotó: 

Science Society Picture Library / Getty Images Hungary 

És most jön a csavar az egészben. Vannak olyan emberek, akik elvileg A 

vagy B csoportba tartoznának genetikailag, mégsem tartoznak oda. Hogy 
ezt megértsük, be kell vezetni a H jelölés. Az A és a B antigén egy harmadik 

antigénből, a H-ból származik. Képzeljük el az egészet, mint egy házat, 

amelynek a H antigén az alapja, a földszint. Az A vércsoportúaknál az első 
emelet az A antigén, a B vércsoportúaknál a kicsit más formájú B antigén. 

A 0-ás vércsoportúaknál nincs emelet, ott H-földszint van és kész. 1952-

ben Bombayben orvosok találtak néhány beteget, akiket egyik vércsoportba 
sem lehetett sorolni. A fenti példával élve, nekik semmilyen házuk nem volt, 

csak egy üres telek. Rendkívül ritka jelenség, de ezek az emberek ugyanúgy 

élnek, mint bárki más, hiába nincs vércsoportjuk. 

A legújabb kutatások azonban arra utalnak, talán mégsem teljesen mindegy, 

ki milyen vércsoporthoz tartozik. Az orvosok a huszadik század közepén 

kezdték összekapcsolni a betegségeket és a vércsoportokat. Azóta kiderült, 
hogy az A vércsoportba tartozóknál például magasabb bizonyos 

rákfajtáknak a kialakulása, vagy hajlamosabban szívbetegségekre. Más 

vércsoportoknál mások a kockázatok. Az okokra azonban még nem jöttek 
rá a kutatók, éppen csak pedzegetik az indokokat. Kevin Kain, a Torontói 

Egyetem kutatója azt vizsgálja például, hogy miért védettebbek a 0-ás 

vércsoportúak a maláriával szemben. 

Petesejtek fagyasztásával bővülhet a brit nők 

juttatási csomagja 

ORIGO 2017.04.24. 

Az ország legnagyobb meddőségkezelő klinikája szerint egyre növekvő 

érdeklődés mutatkozik a lehetőség iránt. 

Kegyetlen a munkaerőpiac, a nők ráadásul nem csak a fizetések 

tekintetében indulnak hátrányból a férfiakkal szemben, de biológiailag is 

kiszolgáltatottabbak. A Sky News beszámolója alapján egyre több brit 
vállalat fontolgatja, hogy a fiatal női alkalmazottak juttatási csomagjának 

http://news.sky.com/story/egg-freezing-offered-as-perk-to-female-employees-10848413
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részeként állhatnák a petesejtjeik fagyasztását. Az ötlet nem új, a Facebook 

és a Google már két éve kínálnak ilyen opciókat a munkavállalóiknak. 

 

A nőket fura módszerrel ösztönözné munkára a brit állam. Forrás: 

Origo 

Az elképzelés szerint a petesejtek fagyasztása lehetővé tenné a 

munkavállalók számára, hogy a 20-30-as éveiket a karrierjük 

egyengetésével töltsék el, továbbá időt adna számukra a megfelelő partner 
megtalálására, az anyagi stabilitás elérésére. Rob Smith, a CARE Fertility 

meddőségkezelő klinikalánc londoni kirendeltségének vezetője szerint a 

fiatalkorban vett és lefagyasztott petesejtekkel jó esélye van a fogantatásra, 

a 40-es éveik környékére már jelentősen lecsökken a nők megszokott 

módon történő teherbe esésének valószínűsége. 

Josephine Quintavalle, a mesterséges megtermékenyítés etikai kérdésivel 

foglalkozó Comment of Reproductive Ethics non-profit szervezet egyik 

munkatársa szerint a munkáltatók tévúton járnak, a nők problémáinak 

megoldása nem a petesejtjeik lefagyasztásában, hanem az egyenlőbb 

társadalom kialakításában rejlik. 

Azt hiszem rengeteg embert meggyőztek a meddőségkezelő klinikák, azt 

gondolják, hogy a mesterséges megtermékenyítés egyszerű megoldást 

jelent a problémájukra. 

Különösnek tartom, hogy a nők felszabadítónak érzik a petesejtek 

fagyasztásának lehetőségét, már amennyiben csak a munkájuk megtartása 

miatt élnek a lehetőséggel" – kommentálta a helyzetet. 

Földönkívüli gazdálkodásban teremhet 

burgonya? 

TÁFELSPICC 2017.04.21. origo.hu 

A Perui Műszaki és Technológiai Egyetem kutatói a Mars talaját 

imitáló termőföldbe 65 különböző burgonyafajtát ültettek, hogy 

megnézzék, növekedésre képesek-e a növények. Négy ki is nőtt, egy 

közülük pedig jobban fejlődött, mint a másik három. Ezzel megnyílt a 

lehetőség, hogy a jövőben ezt a fajta burgonyát esetleg a vörös bolygón 

termeszthessék. 

A kutatók a Marson lévő szabályozott környezetben termesztették a 

burgonyákat. A kezdeti vizsgálatokat követően a krumplifajtákat egy 
sivatagi, sziklás, kavicsos, tápanyagkeverékes talajba ültették, hogy 

kiderüljön, melyik a legjobb. 

Ezek a kutatások a földönkívüli gazdálkodás megteremtését jelenthetik.– 
mondta a NASA Ames Kutatóközpont tudósa, Chris McKay a projektről. 

– Az ötlet, hogy az űr segítheti az emberiség táplálását, hamarosan 

valósággá válhat." 
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A Marson is megterem? Forrás: harvesttotable.com 

A Marson nevelhető gumós növény életképességén túl a kutatásnak 

másodlagos célja is volt: a burgonya népszerűsítése a globális éhínség 

elleni küzdelemben. A krumpli nagyon termékeny, kedveli a kemény talajt, 
vasat, C-vitamint és cinket biztosít a szervezetnek. A globális felmelegedés 

miatt új megoldásokra van szüksége a mezőgazdaságnak. 

A kutatás megmutatta, hogy van alternatíva: a burgonya kemény, száraz 
éghajlaton is megterem, amilyen pédlául a sivatagi területek, vagy éppen a 

Mars. 

Műanyagevő hernyó mentheti meg a világot 

TÁTRAI PÉTER 2017.04.25. origo.hu 

Mintegy 80 millió tonna polietilént termel az emberiség évente, 

miközben e műanyag lebomlása évszázadokat vesz igénybe a 

természetben. A környezeti katasztrófa elkerülhetetlen – kivéve, ha egy 

hernyó elrágcsálja nekünk a plasztikot. 

A műanyagok általánosságban véve hihetetlenül ellenállók a természetes 

lebomlással szemben, és ez a tétel feltétlenül érvényes az évente használt, 

majd eldobott, nagyjából ezermilliárdnyi polietilén zacskóra. De a Current 
Biology című folyóirat legfrissebb számában európai tudósok olyasmiről 

adnak hírt, ami megoldást jelenthet a mindent elborító műanyag hulladék 

okozta válságra. A kutatás a közönségesen csak viaszkukacként emlegetett, 

sajátos táplálékigényű hernyókat helyezi reflektorfénybe. 

„Eredményeink szerint az elterjedten előforduló nagy viaszmoly (Galleria 

mellonella) lárvája képes az egyik legellenállóbb és legnagyobb 
mennyiségben előállított műanyag, a polietilén biológiai úton történő 

lebontására – jelentette be Federica Bertocchini, az Instituto de 

Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (Spanyolország) kutatója. Egy 
korábbi tanulmány már rámutatott, hogy az aszalványmoly (Plodia 

interpunctella) lárvái szintén meg tudják emészteni a műanyagot. 

 

Forrás: AFP/Cesar Hernandez 

http://www.foodprocessing-technology.com/features/featuremars-ready-potatoes-could-help-fight-famine-on-earth-5791030/
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Egy véletlen felfedezés 

Bertocchini és munkatársai a véletlennek köszönhetik felfedezésüket. A 
viaszmolyok lárvái a természetben méhkaptárakban fejlődnek, és a 

hobbiként méhészkedéssel is foglalkozó Bertocchini arra lett figyelmes, 

hogy amikor a kaptárainak tisztítása során eltávolított viaszkukacokat 
átmenetileg műanyag zacskókba tette, a zacskók egy idő után olyan 

lyukasak lettek, mint a szita. 

Amikor a kutatóintézetben elkezdték módszeresen megfigyelni a jelenséget, 
kiderült, hogy a hernyók kevesebb mint egy óra alatt komoly kárt tudnak 

tenni a zacskó anyagában, és 12 óra alatt már a plasztik jelentős hányadát 

eltüntetik. S ami a leglényegesebb: a hernyók nem egyszerűen megrágják, 
hanem kémiailag lebontják a műanyagot. A szélnek-víznek ellenálló 

polietilént alkotórészeire szedik, és egy egyszerű szerves kismolekulává, a 

fagyálló folyadékokban is használt etilén-glikollá alakítják. Feltehetőleg 

ugyanígy tesznek a Plodia interpunctella lárvái is. 

A sebesség, amellyel a viaszmolylárvák felemésztik a műanyagot, szintén 

figyelemre méltó:a lebontási folyamat több mint 1400-szor gyorsabban 
zajlik, mint a polietilént bontó baktériumokban.A viaszkukacok 12 óra alatt 

92 milligramm műanyagot dolgoztak fel, míg korábbi kísérletekben a 

baktériumok 24 óra alatt mindössze 0,13 milligramm műanyagot tudtak 
átalakítani. A kutatók úgy vélik, hogy a hernyók nyálában vagy belében 

páratlanul hatékony enzimeknek kell működniük, amelyek megtámadják a 

polietilénben található kémiai kötéseket. 

Végre megszabadulhatunk a műanyagoktól 

Bár a viaszkukacok étrendjében eredetileg nyilván nem szerepeltek 

műanyagok, a tudósok úgy értelmezik a lárváknak ezt a sajátos képességet, 

mint a természetes élőhelyükhöz való alkalmazkodásuk melléktermékét. 

Mivel a viaszmolyok és rokonaik méhkaptárakban rakják le petéiket, a 

hernyók méhviaszon nőnek fel, amely a legkülönbözőbb, lipid jellegű 
vegyületek változatos elegye. Hogy a molylárvák pontosan milyen kémiai 

útvonalon bontják le a méhviaszt, annak részletei még tisztázásra várnak, 

de a jelek szerint a méhviasz és a polietilén biológiai lebontása hasonló 
kémiai kötések megbontását igényli. „A viasz is polimer; gondolhatunk rá 

úgy, mint egyfajta természetes műanyagra, és a kémiai szerkezete nem is 

idegen a polietilénétől" – magyarázta Bertocchini. 

 

Forrás: AFP/Cesar Hernandez 

Amint a folyamat molekuláris részletei tisztázódnak, a kutatók szerint mód 
nyílik majd a polietilén hulladék biotechnológiai úton történő 

feldolgozására. „Azt tervezzük, hogy felfedezésünk nyomán kidolgozzuk a 

műanyag hulladék felszámolásának a gyakorlatban is kivitelezhető módját, 
amely segít majd megóvni az óceánokat, folyókat és általában a 

környezetünket a műanyag felhalmozódásának elkerülhetetlen 
következményeitől" – nyilatkozta Bertocchini, hozzátéve: csak azért, mert 

már ismerjük a biológiai lebontásának módját, még ne érezzük magunkat 

felhatalmazva arra, hogy továbbra is felelőtlenül szennyezzük a 

környezetünket a polietilénnel. 
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A figyelmeztetésnek a brit The Ellen MacArthur Foundation becslése ad 

nyomatékot, mely szerint 2050-re a világ óceánjaiban tömegre nézve több 

műanyag lesz, mint hal. 

„Ez az egész rendkívül, rendkívül izgalmas – lelkesedett az eredményeket 

kommentálva Paolo Bombelli, a Cambridge-i Egyetem kutatója –, hiszen a 
műanyag lebontása mindeddig leküzdhetetlen kihívásnak bizonyult. Ha a 

kémiai átalakításért egyetlen vagy néhány enzim felelős, akkor a folyamat 

ipari léptékben, biotechnológiai módszerekkel történő reprodukálása 
könnyen megoldható." A cambridge-i tudós szerint a legvalószínűbb 

forgatókönyv az, hogy a már létező hulladék-újrahasznosító üzemek fogják 

az újonnan felfedezett enzimeket a műanyag tömeges lebontására 

alkalmazni. 

Hosszabb távon azonban azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az enzimet 

közvetlenül a hulladéklerakó helyeken felhalmozott műanyagra 
permetezzék. Sőt, géntechnológiai eljárással tengeri növényekben 

kifejezve az enzim az élővizeket szennyező műanyag szemetet is le tudná 

bontani. 

Rövid hírek, érdekességek 

Megfejtették, miért kötődik ki a cipőfűző 

BOLCSÓ DÁNIEL 2017.04.16. index.hu Brit tudósok… 

Amerikai kutatók kibogozták az önmaguktól kikötődő cipőfűzők rejtélyét 

– írja a BBC. A megoldás röviden: 

Az a baj, hogy járunk. 

A fűzőre kétféle erő hat, ezek együttes eredménye a gondosan megkötött 

masni kioldódása: 

• Egyrészt a földhöz csapódó láb megnyújtja majd ellazítja a 

csomót. 

• Másrészt a láb levegőbe lendítésével a fűző végei a 

tehetetlenség miatt előre lendülnek, mintha egy láthatatlan kéz 

húzná őket. 

A Berkeley-i Kaliforniai Egyetem kutatói úgy vizsgálták a jelenséget, hogy 

egyikük felvett egy cipőt, annak rendje és módja szerint megkötötte a 

fűzőjét, aztán futni kezdett egy futópadon, a társa meg videózta a lábait. 
Megállapították, hogy futásnál a láb a gravitációs erő hétszeresével 

csapódik a földnek. Hát csoda, hogy meglazul tőle szegény fűző? 

 

Ez az első lépés annak megértésében, hogy bizonyos csomók miért jobbak, 

mint mások, amivel valójában még senki nem foglalkozott 

– mondta a kutatást vezető Christopher Daily-Diamond. 

Bár a probléma elsőre banálisnak tűnhet, a kutatók szerint a megoldása 

azért is érdekes, mert nemcsak a cipőfűző kioldódását magyarázza meg, 
hanem más hasonló struktúrák mechanikáját is segít megérteni, például a 

DNS-ét. 

http://www.bbc.com/news/science-environment-39573642
http://news.berkeley.edu/2017/04/11/shoe-string-theory-science-shows-why-shoelaces-come-untied/
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Azt a Proceedings of the Royal Society A szaklapban megjelent tanulmány 

szerzői is elismerik, hogy vannak még teendők cipőfűző-kikötődés terén, 
hiszen például nemcsak azt nem tudjuk továbbra se, mitől jobb egyik csomó, 

mint a másik, de azt se, hogy miért csak egy idő után indul meg az 

elkerülhetetlen kioldódás. 

Brit tudósok megmérték, mennyire 

környezetszennyező a kenyér 

-BD- 2017.02.28. index.hu 

Nagy a környezetterhelése a mindennapi kenyérnek, főleg a 

gabonatermeléshez felhasznált műtrágya növeli jelentősen az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását – írja az MTI. 

A Sheffieldi Egyetem kutatói a kenyér előállításának teljes folyamatát 

vizsgálták meg környezetterhelési szempontból. A Nature Plants 

szaklapban megjelent tanulmányuk szerint "elviselhetetlen mennyiségű", 

több mint 100 millió tonna műtrágyát szórunk szét a világban évente, 

egyedül az ammónium-nitrát 43 százalékkal részesedik azokból az 

üvegházhatású gázokból, amelyek kibocsátása a kenyér előállításával jár. 

A kutatók kiszámolták, hogy egy Nagy-Britanniában árusított, 800 

grammos kenyér 589 gramm szén-dioxid kibocsátásával jár. Európában 
évente fejenként 63 kilogramm kenyeret fogyasztanak, Amerikában ennek 

felét, és a gabona 60 százalékát állítják elő műtrágya használatával. A 

három fő gabonaféle – kukorica, rizs, búza – biztosítja az emberiség 

kalóriaellátásának felét. 

Peter Horton, a kutatás vezetője, az egyetem fenntartható fejlődéssel 

foglalkozó intézetének szakértője szerint valahogy meg kellene oldani, 
hogy az agrár-élelmiszeripari szektor célja ne a haszonszerzés, hanem a 

világ élelmiszerellátásának tartós biztosítása legyen. Úgy véli, a vásárlók is 

befolyásolhatják a helyzetet azzal, hogy kisebb környezetterhelésű 

terméket, például biokenyeret vásárolnak, vagy azzal, hogy nyomást 

gyakorolnak a politikusaikra. 

Az élelmiszer-termelésből származik az üvegházhatást okozó gázok 

egyharmada a világon. 

A világok legjobbika? 

KISS KÁROLY 2017. május 1. mno.hu 

 

Fotó: Menahem Kahana / AFP 

Egy ideje már magam próbálkozom weboldalam szerkesztésével. Abban az 
illúzióban élek, mintha programoznék. Felmegyek a szerverre, és a 

megfelelő alkönyvtárban elhelyezem a pdf formátumú fájlt. Majd a 
laptopomon html nyelvezeten megszerkesztem a szóban forgó alkönyvtár 

php-ját. (A personal home page utasításokat ad a szervernek, hogy hol és 

milyen formában helyezze el az anyagot.) Ezzel átírom a szerveren lévő 
korábbi php-t, és már kész is; ellenőrzöm, a weboldalamon ott van-e az új 
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anyag. De most valami hiba csúszott be, mert nincs ott. Megismétlem a 

műveletet, hiába. Újból végigmegyek a műveleti soron, a végén újból 
átmásolom a php-t, semmi. És ekkor felfedezek valamit: a megszerkesztett 

és az átmásolt php-k ideje több órával eltér egymástól. Programhibára 

gyanakszom, a felismerést fontoskodva közlöm informatikus 
ismerősömmel, a nyomaték kedvéért még egy Fn-PrintScreen képet is 

küldök, amelyen látható a két időpont eltérése. Ő hűvösen leint: Már hogy 

lenne ugyanaz a két idő? A szerver Amerikában van (!). Tehát amikor a 
laptopom képernyőjén a Windows Commander egyik ablakában lévő 

anyagot átmásolom a másik ablakba, a 0 és 1 variációiként kódolt szöveg 

és kép a másodperc töredéke alatt (hosszabb anyagok esetén 1-2 másodperc 

alatt) oda-vissza megjárja Amerikát! 

És ugyanez történik kereséskor is, sőt! Beütöm a Google-ba, hogy 

„populizmus”: 0,44 mp alatt 146 ezer találatot ad ki. Ha pedig angolul írom 
be a szót, hatmillió-nyolcszázezret, 0,33 mp alatt. Tehát egy fél másodperc 

sem kell hozzá, hogy a kérés elmenjen, majd ez a töméntelen mennyiségű 

információ visszajöjjön Amerikából. Ez még akkor is bámulatos, ha a 
rendszer nem azon minutában tekinti át a földkerekség összes digitális 

anyagát, hanem kilenc amerikai, két ázsiai (tajvani és szingapúri), valamint 

négy európai (írországi, hollandiai, finnországi és belgiumi) szervere előre 
„készül”, folyamatosan pásztázza és indexeli a világhálóra feltett 

dokumentumok tartalmát és szavait. „Ez itt a mennyország, csodálatos 

világ!” visszhangzanak fülemben Cipő és Koncz Zsuzsa dalának sorai. 

Kutatóként életem jelentős részét könyvtárakban töltöttem. Most még az 

ágyból sem kell kikelnem, kattintgatásokkal szinte minden anyaghoz, 

forráshoz hozzájutok. Fotelban ülve, ingyen hallgathatom kedves dalaimat, 
megnézhetem kedvenc filmjeimet. Külföldön élő unokáimmal úgy 

beszélek, hogy látjuk egymást. Kézirataimat a változtatások miatt nem kell 

újból legépelni. Akár percenként írhatok levelet ismerőseimnek. Egy 
afrikai ember, okostelefonnal a kezében ma annyi információhoz juthat, 

mint húsz évvel ezelőtt a világ legtájékozottabb embere, az amerikai elnök. 

Lelkesen dicsérem barátomnak ezt az internetes, DNS-es technovilágot. Ő 

nem lelkesedik. Mondj három olyan dolgot, ami miatt szerinted a mai világ 
jobb, mint a régi! – szólít fel. Ha a fentieket nem tekintjük önmagában 

értéknek, hanem csupán „eszközöknek” egy jobb életminőség eléréséhez, 

akkor elsőnek a meghosszabbodott életkort jelölöm meg. A hosszabb 
életkor azzal jár, hogy tovább élünk betegen – érvel. Ez tényszerűen nem 

így van; az egészségben eltöltött éveink száma is megnőtt. Második 

állításom: nincs pestis és kolera, himlő, tbc, legyőztük a halálos járványokat. 
De van tömeges depresszió, Alzheimer-kór, rák, magas vérnyomás, 

infarktus, cukorbetegség – vág vissza. Hm, ez igaz. Harmadik állításom: 

ma globálisan mindenki jobban él, mint akár csak ötven évvel ezelőtt is. Az 
elmúlt évtizedekben pedig kínaiak és indiaiak százmilliói jutottak 

kenyérkereső foglalkozáshoz és jövedelemhez. Ezt erősen vitatja. Arra 

hivatkozik, hogy a GDP azért nő, mert pénzért vesszük meg azokat a 
szolgáltatásokat, amikhez korábban természetben jutottunk hozzá, amit mi 

állítottunk elő. Az ázsiai paraszt saját munkája korábban nem jelent meg a 

GDP-ben. Ebben sok igazság van. A tömeges elhízás például kétszeresen 

is növeli a GDP-t: a sok élelmiszer-fogyasztás, majd pedig a fogyókúrás 

készítmények és az okozott betegségek kezelésének költsége révén. 

Általában: a betegségek a gyógyítás és az ápolás költségeivel növelik a 
GDP-t. Akkor is növekszik a nemzeti termék, ha szennyezzük a 

környezetünket: a megtisztítással; a válások az ügyvédi költségekkel 

emelik papíron számított jólétünket… 

Ha a disznóóljával szembeni sárkunyhóban élő középkori francia paraszt 

vérének a szerotonin-, dopamin- és oxitocinszintje ugyanolyan volt, mint 

egy mai francia bankárénak, aki a Champs-Élysées-re néző palota tetőszinti 

luxusapartmanjában lakik, akkor mi értelme volt a Bastille ostromának és 

a francia forradalomnak? – teszi fel a kérdést Harari izraeli történész. 

Ugyanis a boldogságra való hajlamunk genetikai adottság, a 
hormonrendszer úgy működik, mint egy termosztát: a kilengések után 

mindig beáll a megadott szintre. (Ha valakinek az öröklött szintje egy tízes 

skálán mondjuk öt, bármilyen öröm vagy bánat éri, a kilengések után 

https://www.youtube.com/watch?v=YRLLZr9TZMU
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visszaáll az ötös szintre; szemben azzal, akié nyolc, és a kilengések után 

arra fog beállni.) 

A történelem legnagyobb kérdése, amit a történészek nem mernek föltenni 

– folytatódik Harari fejtegetése –, végső soron az, hogy a fejlődés, a 

változások, a forradalmak boldogabbá teszik-e az embert. A boldogság 
okait szociológusok és pszichológusok vég nélkül kutatják, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy az attól függ, mennyire vannak összhangban 

elvárásaink a lehetőségekkel. Ám „a tömegmédia és a reklámipar kimeríti 
a világ elégedettségtartalékait” – az igények szüntelen fokozásával nem ad 

lehetőséget az elégedettségre. Ezért könnyen meglehet, hogy a mai 

szemmel elviselhetetlenül nyomorúságos körülmények között élő, és 
súlyos betegségektől, nyavalyáktól szenvedő középkori ember 

elégedettebb és boldogabb volt, mint mi vagyunk. Mert nagycsaládban és 

egymással törődő kisközösségekben élt, harmóniában a természettel. Rövid 
ideig élt, számtalan betegség gyötörte, a gyermekhalandóság igen magas 

volt, de ha mindebben Isten kezét látta, beletörődött sorsába. (Ez is Harari 

fejtegetése.) 

A kapitalizmus által okozott felfordulásban a legsúlyosabb „az emberiség 

történetének leghatalmasabb szociális forradalma: a család és a kisközösség 

összeomlása”. Ez az egyén felszabadulásának ára. „Ma már az állam és a 
piac az egyén apja és anyja, és az egyén csak neki köszönhetően maradhat 

fenn.” A természetes közösségek helyére elképzelt közösségek léptek: a 

nemzet és a fogyasztók törzse. „A konzumerizmus és a nacionalizmus 
minden erejét megfeszítve dolgozik azon, hogy elhiggyük: idegenek milliói 

tartoznak ugyanahhoz a közösséghez, amelyhez mi magunk is, és 

valamennyien közös múlttal, közös érdekekkel és közös jövővel bírunk.” 
(Juval Noah Harari Homo sapiens című, magyarul is megjelent könyvében 

írta meg mindezt – a nemzettel, mint fiktív fogalommal és közösséggel nem 

nagyon értek egyet.) 

„Országok rongya! könyvtár a neved / […] Ment-e / A könyvek által a világ 

elébb?” – dörgi Vörösmarty, kétségbe vonva a tudomány hasznát. 

Engem ez a csodálatos világ akkor is elbűvöl. 

A szerző közgazdász, társadalomkutató 

Fajok százezrei pusztulhatnak ki az erdőirtás 

miatt 

LICA 2017.05.02. index.hu 

Több százezer faj halhat ki az erdőirtások miatt, állítja a Proceedings of the 

National Academy of Sciences lapban publikált új kutatás, amelyhez 
elképesztő mennyiségű adatot dolgoztak fel. A veszteség hatalmas lenne, 

főleg a trópusi erdőkben élők rovarok, és rágcsálók érintettek. 

Ebben a kutatásban dolgozták fel először a helyi adatokat úgy, hogy 
világméretű trendekre is válaszokat adjanak. A tanulmányhoz a 11 főbb 

ökológia csoport adatait figyelembe vették. (Ezt a felosztást O.W. 

Archibold hozta létre, az a típusok között megtalálható a trópusi erdő, 
trópusi szavanna, sivatag, mediterrán ökoszisztéma, mérsékelt erdő, 

mérsékelt füves puszta, tűlevelű erdők, tundra, szárazföldi vizenyős 

területek, édesvízi ökoszisztémák és tengeri ökoszisztémák.) 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fphys.org%2Fnews%2F2017-05-deforestation-endangering-majority-world-species.html
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Fotó: Rahman Roslan / AFP 

A tanulmány szerint előrejelzett veszteségek rendkívüliek a trópusi 

erdőkben ugye, a nagytestű emlősökön és szúnyogokon kívüli 

állatcsoportoknál 18 százalék lenne a veszteség. 

Ami még nyugtalanítóbbá teszi az egészet, hogy szinte minden 

állatcsoportban várhatóak kihalások, hiába az erdőségek érintettek 

elsősorban. Ráadásul sokak szerint az előrejelzések konzervatívak, ennél 
sokkal több állatfaj pusztulhat ki teljesen, a hatások a leírtnál is 

negatívabbak lehetnek. 

Arról már eddig is tudtunk, hogy számos olyan ritka faj halt ki a trópusokon, 
amelyet még csak meg sem ismerhetett az emberiség. Még tömeges kihalási 

esemény is lejátszódhatott az orrunk előtt, mert nem vagyunk tisztában 
azzal, mennyi állat halt ki az elmúlt időszakban, állítja John Alroy, a 

Department of Biological Sciences kutatója. 

A lét elviselhetetlen könnyűsége 

PUZSÉR RÓBERT 2017. április 27. mno.hu 

 

Fotó: 123RF 

Szociológiai tény, hogy napjaink nyugati társadalmaiban a fiatal férfiak 

egyre többen választják a társadalomból való részleges kivonulást: 
felmondják a reprodukciót, a politikai részvételt és a közösségi működést, 

elhagyják a munkaerőpiacot, sokszor még párkapcsolatba sem 

bonyolódnak. Ugyanannak a válságnak számos tünete ismert: ilyen a 
mamahotel, ilyen az elköteleződésfóbia, ilyenek „a harminc az új húsz” és 

„a negyven az új harminc” életvezetési doktrínái. Ilyenek a virtuális 

világokban élő tömegek: a sorozatfüggők, a játékfüggők, a pornófüggők. 

Nőknél is felütötte már a fejét ez a jelenség, de távolról sem olyan széles 

körben és jelentős mértékben, mint a férfitestben élő fiúknál. A nők sokkal 
inkább hisznek az önképzésben, mint az elvonulásban, s ezzel a nyilvánvaló 

problémára kétségtelenül jobb választ adnak. 
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A jelenkor társadalmaiban – ahol a közösségi fétis legfőbb tárgya a siker – 

százmilliók teszik fel életüket a kudarckerülésre: a társadalomból kivonuló 
nemzedékek legfőbb elve a kockázatminimalizálás lett. És ugyan mi lehet 

kockázatmentesebb, mint pornót nézve önkielégíteni, s a legrosszabb 

esetben, ha már minden veszni látszik, kilépni a játékból, és elindítani egy 
újat? A kulturális válság jelei félreérthetetlenek: a szülőktől látott minták 

nem működnek többé, a gyerekek nem tudnak és nem is akarnak olyan 

rutinok közt élni, mint az őket megelőző bármelyik generáció, csakhogy 
nincs megírva új kánon, amely megmutatná, miként élhető a valóságban 

egy értelmes és teljes élet. Maradnak a kockázatmentes virtuális terek. 

A sajátos passzív rezisztenciába vonult fiatalok nem tudják magukon 
reprodukálni szüleik komfortos életét – társadalmaik szellemileg és 

anyagilag folyamatosan polarizálódnak. Látják a globális kapitalizmus 

igazságtalanságát és fenntarthatatlanságát, látják a természetes környezet 
rohamos pusztulását, de sem morálisan, sem intellektuálisan, sem 

demográfiailag nincs erejük változtatni a fennálló helyzeten. A fiatalok 

nemzedéke egykor a társadalmi változások motorja volt – a mai fiataloknak 
nincs hitük, nincs tervük, és nincs energiájuk egy forradalomra. A 

fogyasztói társadalom kulturális futószalagjain terabyte-számra ömlik be az 

olcsó, instant szórakozás – a showbusiness hadosztályai a kollektív 
tudattalanba szorítják vissza a rendszerkritikát. Logikus lépés a passzív 

ellenállás, amelynek legfőbb áldozata a család és az intimitás – a szociális 

kompetenciák nélkül tengődő nemzedékek nagy árat fizetnek mindezért. 

Csakhogy a virtualitásba zárt sors nem szükségszerűen jelent 

videókonzolhoz láncolt, nyomorúságos életet. A szülői ház falain túl is 

megjelentek azok a játékosok, akik napjaikat egyfajta számítógépes játékra 
egyszerűsítették le. Életüknek nem része a hagyományos értelemben vett 

munka, felső középosztályos életmódjukat tőzsdei befektetéseik vagy 

ingatlankiadásaik fedezik, miközben ők sikerben, környezetük 
irigységében és a nők figyelmében fürdőznek. Első látásra a fent tárgyalt 

problémás csoportok szociális ellenpontjainak tűnhetnek, holott a férfiak 

társadalmának csúcsát reprezentáló, nőfaló playboyok pontosan úgy 

működnek, mint nemzedékük alagsori szobákban penészedő tagjai: ők is 

olcsó kielégüléshez, egy nap mint nap újra legyártható élményhez 
menekülnek. A randik, a kalandok, a hazugságok és a trófeák sora nem 

egyéb, mint ugyanannak a videojátéknak a százszor és ezerszer 

végigjátszott rutinja: egy üres és céltalan élet végtelenül ismétlődő rituáléja. 
Örökké fiatalnak és sikeresnek lenni: nincs ennél népszerűbb életvezetési 

dogma, és nincs ennél reménytelenebb emberi vállalkozás. 

A játékos is megöregszik: ötven lesz, aztán hatvan – egy megállíthatatlanul 
vénülő srác, aki az egymást követő évtizedeket tinédzserként élte és 

gondolkodta végig, de aki már, ha akarna, se tudna változni. Egy 

felelősségvállalástól rettegő kölyök egy öregedő testben a koporsó felé 
menetel – család, gyerek és intimitás nélkül. Egyedül és sikeresen. 

Irigységet keltő Facebook-profillal, menő tetoválásokkal, letisztult és 

formatervezett lakberendezési tárgyakkal – és egy tét nélkül leélt, 
magányos, rideg élettel. Úgy gondolom, hogy amekkora hiba a férfiakat a 

családon belüli erőszakcselekmények elkövetőinek tekinteni, épp akkora 

tévedés a nőket megnevezni mint az európai társadalmak demográfiai 
összeomlásának felelőseit. A férfiak ledobták magukról a történelem terhét 

– Milan Kundera már egy nemzedékkel ezelőtt tudta ezt. 

Illúzió a szabad akarat? 

ORIGO 2017.04.13.  

Az akaratosság melléknévként is használatos a köznyelvben, olyan 

embereket jellemzünk vele, akik nem tágítanak, amíg el nem érik, amit 

akarnak. Itt viszont arról az érzésről lesz szó, ami valószínűleg tudatos 

percei legnagyobb részében önnél is jelen van. Az érzésről, hogy 

cselekedeteit és gondolatait saját maga irányítja az ember. 

Ma úgy gondolják, ez két részből tevődik össze: egy központi és egy 
környéki érzésből. A központi érzés az a tudatos élmény, hogy akarsz 

valamit tenni, az akaratlagosság érzése. A környéki érzés az elvégzett 
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mozgás érzékelése, ami magában foglalja a birtoklás érzését, hogy az adott 

mozgást végző testrész vagy az adott mentális állapot a ön sajátja. Ezt a 
kettősséget hétköznapi élmények is támogatják. Az olyan reflexes 

mozgásokra, mint például a kezünk elrántása a forró bögre érintése után, 

vagy a kis rúgás, amit a térd alá mért ütés vált ki, nem igazán jellemző a 
központi komponens, vagyis nem akaratlagos a mozgás. Ugyanakkor a 

birtoklás érzése jelen van, az elrántott kéz, a kirúgó láb az ön sajátja. 

Hiba a rendszerben 

Sokkal érdekesebbek azonban a nem hétköznapi megnyilvánulásai ennek a 

kettősségnek, ugyanis, mint minden, az ezeket az érzéseket létrehozó 

mechanizmusok is tönkremehetnek. Az akaratlagosság érzése például 
pszichózisban romolhat el. A pszichózis a skizofréniával hozható 

kapcsolatba és több okból is kialakulhat. 

 

Forrás: AFP / BSIP 

A valóságtól való elszakadásként jellemzik, hallucinációk és téveszmék 

jelennek meg a betegeknél. Viszonylag gyakori téveszme, hogy a 
cselekedetek vagy gondolatok egy külső hatás által irányítottak. A beteg az 

állítja, hogy a kormány, idegenek, a szomszéd, esetleg más ismerős 

irányítja őt és gondolatait. Ilyenkor az akaratlagosság érzése hiányzik és 

valószínűleg ennek magyarázatára születnek a bizarr téveszmék. 

Stroke lehet a kiváltó ok 

A birtoklás érzésének defektusa jellemzően a jobb féltekét érintő stroke 
következtében jelentkezik, ami az adott agyterület sejtjeinek pusztulásával 

jár, a csökkent vérellátás miatt. Ilyenkor gyakori, hogy a beteg tudomást 

sem vesz látóterének bal oldaláról. Ezzel társulhat az „asomatognosia", 
vagyis a birtoklás érzésének megszűnése, bizonyos testrészekkel 

kapcsolatban. Ilyenkor előfordulhat, hogy a beteg kezét vagy lábát egy 

másik személyhez tartozónak véli. Oliver Sacks, az amerikai neurológus is 
leírt ilyen esetet, betege kiesett az ágyból, amikor a paplanja alá betolakodó 

„idegen" lábat akarta kidobni. 

Úgy tűnik tehát, hogy agyunkban különböző folyamatok biztosítják az 
akaratosság és a birtoklás érzését, ezek zavartalan működése szükséges 

ahhoz, hogy cselekedeteink, gondolataink fölött befolyást érezzünk. Ha 

ezek a mechanizmusok az agy sajátos működésének eredményei, akkor 

vajon a szabad akarat is csak egy illúzió? 

Szerző: Reichardt Richárd 

Barlangi porból sikerült kivonni az ősember 

DNS-ét 

-BD- 2017.04.28. index.hu 

Üresen talált barlangok üledékének porából vontak ki ősi emberi DNS-t egy 

új módszerrel – írja az MTI. 
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Az ősi emberi DNS fő forrásai a csontkövületek, ám ezekből nagyon kevés 

van még azokon a helyeken is, ahol a körülmények nyilvánvalóvá teszik, 

hogy ott az ember ősei élhettek. 

Sok barlangban találunk kőszerszámokat, csontokat viszont nem 

– mondta Matthias Meyer, a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai 
Kutatóintézet munkatársa, a Science szaklapban megjelent tanulmány 

egyik szerzője. 

A kutatók hét európai és oroszországi barlangból gyűjtöttek össze 85 
üledékmintát. Az üregekről ismert, hogy ember járt vagy élt bennük a 14-

550 ezer évvel ezelőtti időszakban. A korábban növényi és állati DNS 

megtalálására használt módszert addig finomították, amíg alkalmas nem 

lett ősemberek és emlősök genetikai anyagának megtalálására is. 

DNS-csalival halászták ki az ősembert 

Az úgynevezett mitokondriális DNS-re koncentráltak, amely anyai ágon 

öröklődik, mivel ez különösen alkalmas arra, hogy a közeli rokon fajok 

közötti különbségeket megállapítsák. Sérült molekulák elemzésével 

képesek voltak elkülöníteni az ősi genetikai anyagot mindenféle olyan 
szennyeződéstől, amely mai látogatóktól származott. Végül 12 emlősfajra 

utaló anyagot találtak, köztük olyan kihalt fajokét, mint a gyapjas mamut, 

a gyapjas orrszarvú, a barlangi medve vagy a barlangi hiéna. 

A mai ember mitokondriális DNS-e alapján kidolgoztak egy érzékeny 

DNS-csalit, hogy ki tudják halászni azokat a szekvenciákat, amelyek a 

leginkább hasonlítanak rá. Így négy barlangban talált üledékből 

kimutatták a titokzatos, Szibériában felfedezett gyenyiszovai ember 

genetikai nyomait, és a neandervölgyi emberét is. 

Az egyik lelőhely, amelynek porából a neandervölgyi ember DNS-ét 
mutatták ki, a belgiumi Trou Al'Wesse barlang volt, ahol soha emberi 

csontot nem találtak, bár kőszerszámok és vágások jeleit viselő állati 

csontok arra utaltak, hogy járt ott ember. 

Meyer elmondta, hogy az új módszerrel megnövekszik azoknak a 

lelőhelyeknek a száma, ahol a régészek olyan genetikai bizonyítékokat 

találhatnak, amelyek az emberi evolúció és a fajok vándorlásának hiányzó 
láncszemeit pótolhatják, többet tudhatnak meg a például a gyenyiszovai 

emberről, akinek a DNS-e a mai melanéziai és ausztrál őslakókban még 

mindig megtalálható. 

Már 130 ezer éve is élhetett ember Észak-

Amerikában 

-BD- 2017.04.27. index.hu 

Az eddig hittnél 115 ezer évvel korábban is, már 130 ezer éve is élhettek 

emberek Észak-Amerikában – állítják kutatók egy San Diegó-i ásatáson 

talált mamutcsont vizsgálata alapján. 

Egy amerikai kutatócsoport vizsgálta meg a 130 ezer évesre datált leletet, 

amelyen kőeszközök által ejtett nyomok láthatók. A megdolgozott 
lábszárcsont és fogak mellett olyan kövek feküdtek, amelyeket a szakértők 

szerint kalapácsként és üllőként használtak – írja az MTI. 

A kutatási eredményekről a Nature szaklap számolt be. Steve Holen, a 
tanulmány egyik társszerzője közölte, nincs kétsége afelől, hogy a helyszín 

régészeti ásatási terület. Izraeli és német szakértők szintén valószínűnek 

tartják, többen azonban szkeptikusak a leletet illetően. 

Az emberi ügyesség nyomai 

Az úgynevezett Cerutti őslénylelőhelyet már 1992-ben felfedezték. Számos 

csont- és fogmaradvány feküdt egy vékony homokrétegben, pleisztocén 
kori, 12 méter vastag üledékrétegbe ágyazva. A csontok korát azonban csak 

2014-ben sikerült speciális elemzési technikák segítségével megállapítani: 
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130 ezer évesek, tehát a korai jégkorszak egy melegebb szakaszából 

származhatnak. Holen és csapata a csontokon ugyanebből az időből 
eredeztethető rovásokat talált, amelyekről úgy vélik, kőszerszámoktól 

származó törés- vagy megmunkálási nyomok.  

A csontokon és több fogon pontosan látszik, hogy ember által, szándékosan, 

szakszerű ügyességgel törték el 

– állítja Holen. Hasonló mintázatok láthatóak kansasi és nebraskai 

mamutfosszíliákon, amelyek esetében kizárható a geológiai erők hatása és 

a ragadozók támadása.  

 

Körkörösen törött csontdarab bizonyítja az emberi beavatkozást ezen a 130 

ezer éves leleten Fotó: Tom Demere / AFP 

A csontok mellett öt nagy követ találtak, amelyeket a tudósok 

meggyőződése szerint munkaeszközként használtak az emberek. 

Elméletüket elefántcsontokon végzett próbával támasztották alá: 
megvizsgálták, hogy ezek kőbaltával szétválaszthatók-e egy kőüllőn. A 

tudósok szerint a vadászok valószínűleg így jutottak hozzá a csont 

belsejében lévő értékes velőhöz, vagy így készítettek a csontdarabokból 

újabb eszközöket.  

Ha igaz, óriási felfedezés 

A jelenleg érvényben lévő szakértői állásfoglalás szerint a Homo sapiens 

legfeljebb 15 ezer éve, a legutolsó ázsiai jégkorszakban indult el az 
amerikai kontinensre, az alacsony vízállásnak köszönhetően a mai Bering-

szoros helyén akkoriban kialakuló földhídon. 

Erella Hovers izraeli paleontológus szerint lehetséges, hogy a Homo 
erectus, a gyenyiszovai ember vagy a neandervölgyi ember késői képviselői 

törték szét a megvizsgált csontokat. Egyelőre kérdéses, ezek a korai 

emberek hogyan kerültek a mai Kalifornia területére. Az amerikai kutatók 
feltételezése szerint az akkori meleg időszakban tengeri úton juthattak a 

kontinensre. Ázsiában és a Csendes-óceánban is vannak szigetek, 

amelyekre több mint 100 ezer éve eljutottak az emberek.  

 

Az új leletek egy csoportja az ásatás helyszínén. Fotó: Stringer / 

AFP 
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Friedemann Schrenk, a németországi Senckenberg Paleoantropológiai 

Intézet munkatársa szerint ezek az első meggyőző bizonyítékok arra, hogy 
a modern ember előtt is betelepültek az ember ősei Észak-Amerikába. 

Véleménye szerint az akkoriban Európától Szibériáig megtalálható 

neandervölgyi ember rokona juthatott el már ekkor a kontinensre.  

"A paleoantropológiát ez az eredmény nem írja át, de kiegészíti, ami szintén 

nagyszabású eredmény. További kérdés, mi történt a továbbiakban ezekkel 

az emberekkel: valószínűleg jött még egy jégkorszak" – tette hozzá 

Schrenk.  

Ha a 130 ezer éves dátum valódi, akkor ez az amerikai archeológia egyik 

legnagyobb felfedezése 

– mondta John McNabb, a Southamptoni Egyetem szakértője. 

Elfogy a víz, annyit eszünk 

2017. március 31. MTI sg.hu 

 

Gyorsabban apasztja a felszín alatti vizeket az élelemtermelés a világ sok 
táján, mint amilyen ütemben a természet azt pótolni tudná - állapította meg 

egy a Nature magazinban megjelent új tanulmány. 

A talajvizet főként a rizs-, búza- és kukoricaföldek, valamint 

gyapotültetvények öntözésére használják. A világon Pakisztán, az 
Amerikai Egyesült Államok és India exportálja a legtöbb, gyorsan apadó 

felszín alatti vízkészlettel öntözött élelmiszert. A londoni University 

College kutatói szerint az élelemellátás veszélybe kerül, ha nem védik meg 
a talajvizet. Az öntözésre használt víz mintegy 43 százaléka felszín alatti 

vízrétegekből származik, tehát nem folyókból és tavakból. A felszín alatti 

rétegek közül soknak a vizét olyan gyorsan elhasználja a gazdaság, hogy 

azt az esők nem tudják pótolni. 

A 2000-es években a szakértők úgy vélték, hogy az öntözés a nem megújuló 

vízforrások 20 százalékát veszi igénybe. A 2010-es években ez több mint 
ötödével nőtt. A tudósok régóta tisztában vannak a talajvíz mennyiségének 

csökkenésével, az új tanulmány azonban azt kutatta, hogyan befolyásolja a 

mezőgazdasági termények kereskedelme a vízellátást. A világ 
lakosságának túlnyomó többsége olyan országokban él, amelyeknek szinte 

a teljes alapvetőélelmiszer-importja a nagyrészt talajvízzel öntöző 

országokból érkezik. 

A kutatók azt találták, hogy az öntözésre használt, nem megújuló felszín 

alatti vizek mintegy 11 százaléka függ össze a világ élelmiszer-

kereskedelmével. Ennek kétharmada három ország, Pakisztán, az Egyesült 
Államok és India között oszlik meg. A kétezres évek eleje óta egy évtized 

alatt Kína megduplázta a nem megújuló felszín alatti vizek használatát, de 

India és az Egyesült Államok is jelentősen megnövelte azt. Az Egyesült 
Államok, Mexikó, Szaúd-Arábia és Kína a nem megújuló vízforrások tíz 

legnagyobb mezőgazdasági felhasználói között vannak, azonban ezek az 

országok a fogyó felszíni vízkészlettel öntözött termények fő importőrei is. 

Rájöttek, miért halunk bele a légszennyezésbe 

-BD- 2017.04.27. index.hu 
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Súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak a levegőben szálló, például 

a járművek által kibocsátott szennyező nanorészecskék: belélegezve a 
tüdőbe és a vérkeringésbe jutnak, ahol növelik a szívroham és a szélütés 

kialakulásának kockázatát – közölték brit kutatók csütörtökön. 

A tudomány számára régóta ismert tény, hogy a légszennyezettség komoly 
kockázatot jelent az egészségre, és növeli a végzetes szívrohamok és a 

szélütés kialakulásának esélyét. Mostanáig azonban a kutatók nem tudták, 

pontosan hogyan befolyásolják a szív egészségét a tüdőbe belélegzett 
részecskék. A szakértők most ártalmatlan, nagyon finom aranyrészecskéket 

használtak a kutatásukban, hogy első alkalommal kövessék végig, mi 

történik, ha az emberek belélegzik ezeket a nanorészecskéket, hogyan 

haladnak át a tüdőn és jutnak be a vérbe. 

Az ACS Nano szaklapban szerdán bemutatott tanulmány szerint a 

belélegzett levegőben lévő részecskék a vérbe kerülve a test különböző 
részeibe, köztük az artériákba, a vérerekbe és a szívbe is 

eljutnak. Eredményeik londoni bemutatásakor a kutatók elmondták: a 

legaggasztóbb az, hogy a nanorészecskék felhalmozódnak a már 
szívkoszorúér-betegségben szenvedők sérült ereiben, így növelik a 

szívroham kialakulásának kockázatát. 

A kutatócsapat egy speciális technikát alkalmazva követte végig az 
ártalmatlan arany nanorészecskék útját, amelyeket az önkéntes résztvevők 

a levegővel együtt belélegeztek. Megállapították, hogy 

a nanorészecskék 24 óra alatt képesek a tüdőből a vérkeringésbe vándorolni 

és három hónappal később is észlelhetők. 

A tudósok műtéti úton eltávolított plakkokat is elemeztek szélütésre esélyes 

embereknél. Megállapították: a nanorészecskék gyakran felhalmozódnak a 
vérerek belsejében növekvő zsíros lerakódásokban, így okoznak 

szívrohamot és agyvérzést. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a kültéri levegő 

szennyezettsége városokban és vidéken világszerte három millió ember 

korai halálát okozta 2012-ben.  

A világon megtermelt ételek ötöde kárba vész 

2017. február 23. MTI  sg.hu 

 

A világ élelmiszertermelésének mintegy 20 százaléka vész kárba amiatt, 
hogy az emberek a szükségesnél többet fogyasztanak, és mert az 

élelmiszerek egy része a szemétbe kerül - állapította meg egy nemzetközi 

kutatócsoport.  

A szükségleteiknél mintegy 10 százalékkal több élelmiszert fogyasztanak 

az emberek, miközben a megvásárolt élelmiszerek majdnem kilenc 

százalékát hagyják megromlani, vagy kidobják - derítette ki az Edinburghi 
Egyetem szakemberei által vezetett nemzetközi kutatócsoport, amely a 

globális élelmezési rendszer tíz szakaszát, köztük az élelmiszertermelést és 

-fogyasztást tanulmányozta, hogy számszerűsítsék a károkat. Az ENSZ 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) adatait 

felhasználva mutatták ki, hogy jóval több élelmiszer vész kárba a 

rendszerben, mint korábban feltételezték.  
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A világon előállított 2,1 milliárd tonna termés mintegy fele vész kárba a 

túlfogyasztás, a szemétbe dobás és a nem hatékony termelési folyamatok 
miatt. A legkevésbé hatékony folyamat a haszonállattartásból származó 

termékek előállítása, ami 78 százalékos, vagyis 840 millió tonna 

veszteséggel jár. Mintegy 1,08 milliárd tonna betakarított terményt 
használnak fel 240 millió tonna ehető állati termék, köztük hús, tej és tojás 

előállítására - állapították meg az Agricultural Systems folyóiratban 

közzétett tanulmányukban.  

Csupán a rendszer ezen stádiuma a betakarított terményveszteség mintegy 

40 százalékát jelenti - írták a kutatók, akik felhívták a figyelmet arra, hogy 

a növekvő kereslet az egyes élelmiszerekre, különösen a hús- és 
tejtermékekre csökkenti az élelmezési rendszer hatékonyságát, és 

megnehezíti a világ növekvő népességének fenntartható élelmezését. Ezen 

kereslet kielégítése környezeti károkat okozhat az üvegházhatású gázok 
kibocsátásnak növekedése miatt, csökkenti a vízkészleteket és a 

biodiverzitás elvesztését eredményezheti.  

A szakemberek szerint a folyamat megfordítható lenne, ha az emberek 
kevesebb állati terméket ennének, csökkentenék az élelmiszerhulladékot és 

nem fogyasztanának többet táplálkozási szükségleteiknél. Az élelmezési 

biztonságot erősítené és segítene elkerülni a környezeti károkat a globális 
élelmezési rendszer veszteségeinek csökkenése. Eddig nem tudtuk, miként 

hat a rendszerre a túlfogyasztás, amely nemcsak az egészségre, hanem a 

környezetre is káros - idézte Peter Alexandert, az Edinburghi Egyetem 

kutatóját a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportál. 

Egyetlen atom vastag szűrővel iható lesz a 

tengervíz 

2017. április 04. MTI sg.hu 

 

Az egyedülálló fizikai tulajdonságokkal rendelkező grafén - egyetlen 

atomvastagságú grafitréteg - felhasználásával alkottak meg brit kutatók egy 

olyan szűrőt, amely képes eltávolítani a sót a tengervízből.  

A Manchesteri Egyetem kutatóinak fejlesztése több millió emberen tudna 

segíteni, akiknek nincs közvetlen hozzáférésük tiszta ivóvízhez - 

emlékeztetett a BBC News. A Nature Nanotechnology című folyóiratban 

közölt eredmények szerint a grafén-oxid-membránokról korábban már 

bebizonyosodott, hogy képesek kiszűrni nanorészecskéket, szerves 

molekulákat és nagyobb sószemcséket. Mostanáig azonban nem lehetett 

őket felhasználni az egészen apró pórusokat igénylő tengeri só kiszűrésére. 

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy vízbe merítéskor a grafén-oxid-
membránok enyhén megduzzadnak, az ilyenkor kitáguló pórusok pedig 

átengedik a kisebb sószemcséket a vízmolekulákkal együtt. A Rahul Nair 

vezette kutatócsoport - a bevonatok és ragasztóanyagok összetevőjeként 
használt - epoxigyantával vonta be a grafén-oxid-membránok mindkét 

oldalát, aminek következtében azok nem duzzadtak meg, amikor víz érte 

őket és csak a vízmolekulákat engedték át. 
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Az ENSZ becslései szerint 2025-re a világ népességének 14 százaléka fog 
küzdeni vízhiánnyal. Mivel a klímaváltozás negatív hatásai a városok 

ivóvízellátását is egyre jobban veszélyeztetik, a gazdag országok is 

sótalanító technológiák kifejlesztésébe kezdtek. A következő lépésként a 
szakemberek a már létező, polimeralapú sótalanító membránokkal fogják 

összevetni a grafén-oxid-szűrőt. Az egyedülálló fizikai tulajdonságokkal 

rendelkező grafén olyan nanotechnológiai anyag, amely valószínűleg 

forradalmasítani fogja az autó-, valamint a repülési és űrhajózási ipart. 

Balszerencsés események következménye vagy 

többsejtű létünk szükségszerű velejárója a rák? 

Közkeletű vélekedés szerint a rák civilizációs betegség, mérgező 
környezetünk és egészségtelen életmódunk szerencsétlen folyománya, 

amely elkerülhető volna, ha úgy élnénk, ahogy kőkori eleink. Sok vezető 

evolúciókutató és daganatbiológus azonban egészen másképp látja a 
helyzetet. Az ő nézetük szerint a rák a soksejtű szervezet természetes, 

hovatovább szükségszerű végállapota. Két lendületes kutató elméleti 

modellt épített fel a megújuló szövetek belső dinamikájának leírására. A 

modell segít annak megértésében, hogyan védekezünk mi, soksejtű 

szervezetek a daganatok ellen. 

2017. MÁJUS 2. http://mta.hu/tudomany_hirei/szoveteink-rejtett-

retegei-segithetnek-a-rak-megerteseben-107655 

Egyre több kutatási eredmény utal arra, hogy bár számos környezeti 
tényező, például a dohányzás rákkeltő hatása megkérdőjelezhetetlen, a rák 

nem civilizációs átok, hanem hatszázmillió éves evolúciós örökség, 

amelyet egészen azóta hordozunk magunkkal, hogy egysejtű őseink a 
magányos lét feladása mellett döntöttek. Azt a társadalmi szerződést, 

amelyet egy soksejtű lény sejtjei a nagy egész boldogulása érdekében, 

önálló szaporodásukról lemondva megkötnek, önző renegátok felrúghatják, 
és feláldozhatják a szervezet jólétét a saját rövid távú terjeszkedésük 

érdekében. 

Egerek és bálnák közt félúton 

Tényleg elélhetnénk százhúsz évig daganatmentesen, ha a körülmények 

engednék? Vagy inkább azt kellene kérdeznünk: hogyhogy egyáltalán 

eddig és ennyien megússzuk tumorok nélkül, ha sejtjeink bármikor 

ellenünk fordulhatnak? 

Valójában mindkét kérdés értelmes. Egyes bálnafajoknál nem ritkák a 

kétszáz éves egyedek sem, és e matuzsálemi cetek nem szenvednek a 
legkülönbözőbb daganatos betegségektől – pedig sokkal, de sokkal több 

sejtjük van, mint nekünk. Miért is nem lehetünk mi bálnák? Ugyanakkor az 

egerek, ha módjuk van rá – vagyis ha kutatólaborban, védett körülmények 

között tartják őket –, legfeljebb 2-4 évig élhetnek, de jelentős részükkel 

végeznek a második-harmadik életévben kialakuló spontán tumorok. Mitől 

nem jutunk mi is az egerek sorsára? Végső soron: mitől függ, hogy 

kialakul-e egy egyed élete során rosszindulatú daganat, és ha igen, mikor? 

http://mta.hu/tudomany_hirei/szoveteink-rejtett-retegei-segithetnek-a-rak-megerteseben-107655
http://mta.hu/tudomany_hirei/szoveteink-rejtett-retegei-segithetnek-a-rak-megerteseben-107655
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A grönlandi bálna egyes példányai kétszáz évnél is tovább 

élhetnekForrás: Flickr/Biodiversity Heritage Library 

A rák alapvetően az időskor betegsége. Kivételt képeznek persze a 

gyermekkori daganatok, amelyekre érthető módon a legtragikusabbként 
tekintünk, ám az összes daganatos megbetegedésen belüli részarányuk nem 

éri el az egy százalékot. Úgy tűnik tehát, hogy egészen érett felnőtt 

korunkig viszonylagos védettséget élvezünk a rákkal szemben. 

Könnyen előfordulhat ezért – és sok időskori betegséget szokás manapság 

ezzel magyarázni –, hogy ugyanazok az öröklött tulajdonságaink, amelyek 

a génjeink továbbadásáig, tehát nagyjából a reproduktív életszakaszunk 
lezárásáig elősegítik egészségünket és életben maradásunkat, a reproduktív 

életszakasz lezárultával rombolni kezdenek bennünket. Ilyen tulajdonság 

lehet a szövetek folyamatos megújulásra és regenerációra való képessége, 
amely nélkülözhetetlen a fiatal szervezet épségének megőrzéséhez, ám 

daganatok képében a visszájára fordulhat, amint a génjeinknek nincs 

szükségük tovább a testünkre. 

Újrafogalmazhatjuk hát a második kérdést így: hogyan egyensúlyozta ki az 

evolúció a szöveti megújulás igényét a daganatok elkerülésének 

törekvésével legalább addig az életkorig, amíg a legtöbben túlesünk a 
gyermekszülés és -nemzés feladatain? Melyek azok a trükkök, amelyek 

segítségével a csillagászatian sok – nagyjából 1014 (tízmilliószor millió) – 

sejtet számláló emberi test négy-öt évtizeden át fenntartja és megújítja 

magát anélkül, hogy a naponta születő 50-70 milliárd magvas sejt 
valamelyike elindulna a daganatkeletkezés útján, s rákos burjánzásával 

időnek előtte felemésztené a szervezetet? 

Hibatűrő hierarchia 

Két fiatal magyar elméleti evolúciókutató, az MTA „Lendület” 

programjának jelenlegi és korábbi kedvezményezettjei szerint a titok – 

legalábbis részben – a szövetek hierarchikus szerveződésében, illetve a 
szöveti megújulást tápláló őssejtek lassú osztódási ütemében rejlik. Az 

MTA-ELTE „Lendület” Biofizikai Kutatócsoport, illetve az MTA-ELTE 

„Lendület” Evolúciós Genomika Kutatócsoport vezetői, Derényi Imre és 
Szöllősi Gergely János a Nature Communications folyóiratban közölték 

világos matematikai modellre alapozott okfejtésüket, mely szerint az 

evolúció a daganatos elfajulás kockázatát a megújuló szövetek hierarchikus 
szervezésével, s ezen keresztül a sejtosztódások számának minimumon 

tartásával igyekszik mérsékelni. 

A daganatok a sejtek örökítőanyagában felhalmozódó hibák 
következményei, a hibák maguk pedig sejtosztódáskor keletkeznek, amikor 

az anyasejt a DNS-éről majdnem teljesen betűhű, ám mégsem tökéletes 

másolatokat készít. A DNS-másoló apparátus eredendő hibarátája 
viszonylag alacsony – génenként és osztódásonként 10-6 –, ám tekintettel 

arra, hogy naponta több tízmilliárd sejtosztódás zajlik az emberi 

szervezetben, és a nagyjából 30 ezer génünk bármelyikét érheti mutáció, 
minden nap több milliárd új génhiba áll elő a testünkben, teljes 

élethosszunk alatt pedig bármelyik kiválasztott génünk átlagosan 

1010 mutációt szenved el (természetesen nem ugyanabban a sejtben). 

https://www.flickr.com/photos/biodivlibrary/6883333548/
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A sejtosztódás különböző szakaszai mikroszkópos 

felvételenForrás: Flickr/ZEISS Microscopy 

Egyetlen génhiba szerencsére nem elég ahhoz, hogy egy sejt daganatossá 

fajuljon. Ha így volna, életünk bármelyik napján összeszedhetnénk a 
peches mutációt, és életkorunkkal egyenes arányban nőne a rák 

kialakulásának halmazati esélye. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy 

a daganatos betegségek kumulatív valószínűsége az emberi élet alatt időben 
nem lineárisan, hanem magas kitevőjű hatványfüggvény szerint, vagyis az 

életkor z-edik hatványa mentén nő. Az ilyen, tz alakú függvények lefutása 

távolról sem egyenletes, hanem hosszú, lankás emelkedő után meredeken 
szöknek felfelé. Ez arra utal, hogy a rák keletkezéséhez nem egyetlen, 

hanem z darab egymástól független mutációs esemény 

szükséges ugyanazon sejtleszármazási vonalon, vagyis egy egyszer már 

mutáción átesett sejt valamely utódsejtjének újabb mutációt kell 
összeszednie, majd az ő utódai valamelyikének még egyet, és így tovább, 

egészen z-ig. A z darab különböző „peches” mutáció beszerzése egymástól 

független, de sorba rendezett esemény, amelyeknek a valószínűségei 
összeszorzódnak, így adódik a hatványfüggvény. A legtöbb emberi daganat 

esetében z értéke 5 és 6 közé esik, ami – a tumorsejtbiológiai 

ismereteinkkel egybecsengően – arról tanúskodik, hogy 5-6 egymást 
követő mutáció szükséges a rosszindulatú elfajuláshoz. A függvénygörbe 

meredek szakasza pedig pont az élet hatodik-hetedik évtizede tájékára esik, 

amikor a daganatos betegségek hirtelen megszaporodnak. 

Hogyan jár a mutációs óra? 

Azonban – s ezzel közeledünk Derényi és Szöllősi gondolatmenetéhez – a 

rák kialakulásának kumulatív valószínűségét ábrázoló függvény 
vízszintes t tengelyén valójában nem az időnek, hanem a szervezet sejtjei 

által addig megtett osztódások átlagos számának kellene szerepelnie. A 

mutációs óra mindig akkor „kettyen” egyet, amikor egy sejt osztódik, 
hiszen ez a mutációk beszerzésének lehetséges pillanata. Ha úgy tetszik, 

minden sejtosztódás egy kockavetés, melynek során eldől, hogy az 

utódsejtek valamelyike összeszed-e egy „peches” mutációt vagy sem. A két 
mennyiség – a fizikai idő és a mutációs óra által mért idő – persze szorosan 

összefügg, hiszen ahogy a testünk idősödik, úgy nő a sejtjeink által átélt 

osztódási órakattanások száma is. Ezt az utóbbi értéket Derényi és 
Szöllősi osztódási tehernek (divisional load) nevezi. Azt mondhatjuk tehát, 

hogy a rákkeletkezés kumulatív valószínűsége igazából nem az életkor, 

hanem az adott korig átélt osztódási teher z-edik hatványfüggvénye, és 
minél nagyobb a z értéke, annál érzékenyebben reagál a görbe felívelő 

szakasza az osztódási teher növekedésére. 

S most az egy ízben már átfogalmazott kérdésünket ismét új formába 
önthetjük: ha adott, hogy egy emberi élet során összesen hány sejtet kell 

„legyártani”, hogyan szervezhetjük a szövetek megújulását úgy, hogy a 

https://www.flickr.com/photos/zeissmicro/16282975844/
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sejtek a lehető legkisebb osztódási terhet viseljék? Nos, Derényi és Szöllősi 

modellje valójában erre a kérdésre keresi a választ. 

Adott számú sejt „legyártása” a leggazdaságosabban – értsd: a 

legalacsonyabb osztódási teher mellett – úgy oldható meg, ha egyetlen 

kiinduló sejt egy ún. teljes bináris fa mentén osztódik. Egy osztódás után 
két leánysejtet kapunk, ezek osztódása után négyet, és így tovább, kettő 

hatványai szerint. N darab sejt legyártásához egyetlen sejtből kiindulva 

összesen log2(N) osztódásra van szükség. Ennél kevesebb osztódással 
egyszerűen nem termelhető 1-ből N darab sejt. Az osztódási tehernek ezért 

létezik egy elméleti minimuma, amely a kívánt sejtmennyiség kettes alapú 

logaritmusa. 

A teljes bináris fa mentén történő osztódás a gyakorlatban is egészen jól 

kivitelezhető, ha az N darab sejtet egyszerre kell legyártani, és a keletkezett 

sejttömeget nem kell megújítani. Nagyjából ez történik az idegrendszer 
embrionális fejlődése során: a leendő agy területén egy jól definiált 

időablakban, eszeveszett tempójú sejtosztódások sorozatával kialakul az a 

mintegy 86 milliárd idegsejt, amely aztán életünk végig ott csücsül, és 
osztódással soha többet nem bajlódik. Egészen más azonban a helyzet a 

megújuló szövetekkel, amelyekben a sejtek állandóan pusztulnak és újra 

keletkeznek. Ezekben a szövetekben – így a vérképző rendszerben, a bélben, 
a bőrben, vagy éppen a férfi csíravonalban – azt a bizonyos N darab sejtet 

nem egyszerre, hanem az egész élethosszra szétterítve kell legyártani. 

Osztódás – minél kevesebb teherrel 

Derényi és Szöllősi szerint az evolúció válasza erre a kihívásra a 

hierarchikus szöveti szerveződés, és modelljükben azt vizsgálják, hogy egy 

hierarchikusan szervezett önmegújító rendszer milyen paraméterek mellett 
közelítheti meg az osztódási teher optimális – vagyis a log2(N) elméleti 

minimumhoz legközelebb eső – értékét. Szövetmodelljükben a hierarchia 

legalsó szintjén őssejtek állnak, amelyek semmilyen specializált feladatot 
nem látnak el, ellenben állandó utánpótlást biztosítanak a rendszer számára. 

A hierarchia legfelső szintjét pedig azok a véglegesen elkötelezett 

(szakkifejezéssel: terminálisan differenciált) sejtek alkotják, amelyek a 

szövet tényleges funkcióit ellátják, ellenben osztódásra már nem képesek, 
és rövid pályafutásuk végeztével utód nélkül elpusztulnak. Ilyen 

terminálisan differenciált sejtek például a vér keringő sejtjei, a bélhám 

felszívó és nyáktermelő sejtjei, vagy a bőr hámsejtjei, amelyek naponta 
milliárdszám hullanak el, de ugyanilyen számban pótlódnak is. A hierarchia 

közbülső – az őssejtek és a terminálisan differenciált sejtek közé eső – 

rétegeit a differenciálódás különböző fokán álló, a szövet élettani szerepe 

szerint nem funkcionáló, ám osztódóképes sejtek népesítik be. 

A terminálisan differenciált, osztódásképtelen legfelső réteg kivételével az 

őssejtek és az összes közbülső réteg sejtjei háromféle osztódáson mehetnek 
keresztül. Osztódhatnak egyfelől szimmetrikusan úgy, hogy mindkét 

utódsejt megőrzi az anyasejt differenciáltsági állapotát. Az 

ilyen szimmetrikus megújító osztódások két egyforma, az anyasejt 
hierarchikus rétegében maradó leánysejtet eredményeznek. Osztódhatnak 

aztán a sejtek úgy is, hogy a két leánysejt közül az egyik megőrzi az 

anyasejt réteg-identitását, a másik viszont kicsit tovább differenciálódva 
átlép az eggyel feljebbi hierarchikus rétegbe. Ezeket az 

osztódásokat aszimmetrikusnak nevezzük. Végezetül az is lehetséges, hogy 

egy szimmetrikus osztódás által termelt mindkét leánysejt a 
differenciálódás útjára lép, és együtt kerülnek át az eggyel feljebbi rétegbe. 

Ezek a szimmetrikusdifferenciációs osztódások. 

A rendszer állandósult, homeosztatikus állapotában – amely a kifejlett 
szervezetre jellemző – az egyes rétegeket alkotó sejtek száma időben 

változatlan. Az őssejtek rétegétől eltekintve minden réteg nyer sejteket az 

eggyel alatta lévő réteg aszimmetrikus és szimmetrikus differenciációs 
osztódásaiból, és a terminálisan differenciált sejtek rétegétől eltekintve 

minden réteg szintén nyerhet sejteket a rétegen belüli szimmetrikus 

megújító osztódások révén (az aszimmetrikus osztódások csak megőrzik a 
sejtszámot, de nem adnak hozzá). Ugyanakkor a legfelső kivételével 

valamennyi réteg a szimmetrikus differenciációs 

osztódásokkal veszít sejteket, míg a legfelső réteg vesztesége a folyamatos 
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sejtpusztulásból adódik. Homeosztatikus állapotban ezek a nyereségek és 

veszteségek pontosan kiegyenlítik egymást, ezért marad minden rétegben 

állandó a sejtek száma. 

 

Egér bélfalának sejtjei Forrás: Flickr/ZEISS Microscopy 

A fentebb vázolt rendszer viselkedése különböző paraméterekkel írható le, 

mint például a sejtek száma az egyes rétegekben, a hierarchikus rétegek 

száma, a háromféle kimenetelű osztódási típus valószínűsége, vagy az egy 
őssejt által megtermelendő véglegesen differenciált sejtek teljes száma. A 

modell matematikai kifejtése azt a meglepő eredményt szolgáltatta, hogy a 

teljes élethosszra számított osztódási teher – a születés utáni első őssejteket 

az élet legutolsó terminálisan differenciálódott sejtjeivel összekötő 

osztódási láncolat hossza, röviden D – a rendszer bizonyos paramétereitől 
teljesen független. Nem befolyásolja például a D értékét az egyes rétegeket 

benépesítő sejtek száma. Még az őssejteké sem, olyannyira, hogy elvben 

egyetlenegy őssejt is elvihet a hátán egy komplett hierarchikus fát. (A 
szerzők hozzáteszik, hogy egy ilyen rendszerbeállítás igen labilis és 

sérülékeny lenne, ezért valószínűtlen, hogy a természetben megtaláljuk. 

Ugyanakkor kísérletekből tudjuk, hogy az egerek vérképzését csakugyan 
egyetlenegy őssejt is képes felépíteni és fenntartani.) Nem függ továbbá az 

osztódási teher sem a különböző osztódási típusok részarányától, sem a 

differenciációs osztódások gyakoriságának pontos értékétől. 

Derényi és Szöllősi levezetéséből kiderült, hogy a D értékét igazából alig 

néhány paraméter befolyásolja. Az egyik az, hogy egy őssejtnek a teljes 

élethossz alatt hány terminálisan differenciált sejtet kell létrehoznia. A 
másik a hierarchikus rétegek száma. A harmadik pedig az, hogy az 

egymással szomszédos hierarchikus szintekben hogyan aránylik 

egymáshoz a differenciált sejtek előállításának gyakorisága, röviden 
differenciációs rátája. A D-t leíró egyenlet elemzése megmutatta, hogy a 

szomszédos rétegek differenciációs rátáinak optimális aránya 2, vagyis a 

rendszer akkor működik optimálisan, ha a hierarchiában alulról fölfelé 
haladva a felsőbb réteg sejtjei mindig kétszer olyan gyakran 

differenciálódnak, mint az eggyel alatta lévő réteg sejtjei. Ez a 

következtetés remekül egybecseng azokkal a kísérletekre alapozott 
becslésekkel, amelyek szerint a vérképző őssejtek csupán évente egyszer 

vagy még ritkábban mennek át differenciációs osztódáson. 

Az őssejtektől a szövetekig: sejtjeink rejtett rétegei 

Az évente egyszer differenciálódó őssejtek és a naponta keletkező 

mintegy 100 milliárd terminálisan differenciált vérsejt közötti szédítő 

szakadékot a közbülső hierarchikus rétegek hidalják át, amelyek sejtjei a 
szinteken felfele lépdelve – legalábbis ha a rendszer az optimumhoz közel 

működik – kettő hatványai szerint egyre és egyre gyakrabban 

differenciálódnak. Derényi és Szöllősi arra a következtetésre jutott, hogy 
egy olyan szövetben, ahol a hierarchiában szomszédos rétegek 

differenciációs rátáinak aránya valóban 2, a D értéke döbbenetesen 

megközelítheti a log2(N) elvi minimumot. Az optimálisan beállított 
hierarchikus rendszer log2(N)+1,94-es D-értékével kevesebb mint két 

osztódásnyi plusz terhet visel a teljes bináris fa mentén osztódó rendszerhez 

képest. 

https://www.flickr.com/photos/zeissmicro/23727287703/in/album-72157629399283121/


Tudományról egyszerűen  IX. évfolyam 5. szám 

  

 

 

48. oldal 

Hátramarad még az utolsó lényeges paraméter, a hierarchikus rétegszám 

optimális értékének meghatározása. Szerencsére néhány szövetben 
meglehetős pontossággal ismerjük az egyetlen őssejt által a teljes élethossz 

alatt létrehozott terminálisan differenciált sejtek számát, így ezt mint 

konstanst az egyenletbe táplálva kiszámíthatjuk a hierarchikus rétegek 
számának legkedvezőbb értékét. A vérképzésnél maradva, becslések 

szerint egy 80 éves élettartam alatt minden egyes vérképző őssejt 

kb. N=1012 terminálisan differenciált vérsejtet hoz létre. A Derényi-
Szöllősi modell jóslata szerint ekkora N mellett a rendszer 15 hierarchikus 

réteg körül kezdi megközelíteni az optimumot; e fölött a rétegszám fölött 

minden hozzáadott réteg egyre kevesebbel járul hozzá az osztódási teher 
csökkentéséhez. Az emberi vérképzés kísérletes adatokon alapuló explicit 

modelljei 17-31 réteget valószínűsítenek, ami újfent szép egyezés Derényi 

és Szöllősi kalkulációjával. A cikkben felhozott másik példa a bőr, ahol 
egyetlen őssejt nagyjából 10 mm2-nyi bőrfelület fenntartásáért felelős, és 

ekkora területen egy komplett emberi élet alatt (megint csak 80 éves 

élettartammal számolva) N=3x108 hámsejt keletkezik és pusztul el. Ezt az 

alacsonyabb őssejtenkénti N értéket alapul véve a rendszer már 10 

hierarchikus réteggel is optimumközeli állapotban működik, vagyis 

a D értéke 10-es és annál nagyobb rétegszám esetén közel kerül az elvileg 

elérhető legalacsonyabb, log2(N)+1,94-es értékhez. 

 

Emberi vér hamis színes mikroszkópos felvétele

 Forrás: Flickr/ZEISS Microscopy 

Összefoglalva, Derényi és Szöllősi elméleti modellje több olyan fontos 

jóslatot is tesz, amely a gyakorlatban is felhasználható, és irányt ad a 
további kutatásoknak. Egyfelől a modell bizonyságot tesz amellett, hogy a 

ritkán differenciálódó őssejteken és progresszíve egyre gyakrabban 

differenciálódó közbülső rétegeken alapuló hierarchikus szerveződés olyan 

https://www.flickr.com/photos/zeissmicro/14255918978/
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ideális megoldást jelent a megújuló szövetek fenntartására, amely az elvi 

minimum közelébe szorítja le a szervezet osztódási terhét. Ezért a szerzők 
úgy gondolják, hogy ez a szöveti organizáció lehet az evolúció egyik 

válaszlépése a soksejtűség természetéből adódó kockázati tényezővel, a 

daganatos burjánzással szemben. Másfelől a modell eredményei arra 
utalnak, hogy a megújuló szövetek jóval több, differenciáltsági fok szerint 

elkülöníthető réteget tartalmazhatnak, mint ahányféle sejt bennük 

morfológiai alapon megkülönböztethető. A bélhámot megújító őssejtek 
populációja például homogénnek tűnhet a mikroszkóp alatt, ám e látszatra 

homogén sejtpopulációban minden sejtnek lehet egy „rétegidentitása”, 

amely meghatározza a hierarchiában való helyét, legfőképpen hogy milyen 
gyakran vegyen részt differenciációs osztódásban. A vérképző rendszerben 

ez a réteg-identitás a sejtek felszíni fehérjéinek mintázatából kiolvasható, 

de a bélhámban vagy a bőrben nem ilyen látványos; talán a sejtek szöveten 

belül elfoglalt pozíciója határozza meg. 

Leszünk-e valaha egészséges matuzsálemek? 

Végezetül, és az időközben megszerzett ismeretek birtokában, érdemes 
visszatérnünk a kiinduláskor megfogalmazott első kérdésre is: ha egyszer 

lehetséges a megújuló szöveteket ilyen optimálisan, ilyen alacsony 

osztódási teher mellett működtetni, miért nem élünk mind százhúsz évig 
daganatmentesen? Mit tudnak a bálnák, amit mi nem? Fontos látnunk, hogy 

a fentebb felvázolt modell a paraméterek optimális értékeit kereste. 

Egyáltalán nem biztos, hogy az emberben ténylegesen is ezek az eszményi 
beállítások érvényesülnek. Ha a szomszédos hierarchikus rétegek 

differenciációs rátáinak aránya eltér a kívánatos 2-es értéktől, vagy ha a 

rétegek száma kisebb az ideálisnál, máris távolodik a rendszer az osztódási 
teher elvi minimumától. És akkor még az élettel járó egyéb 

tökéletlenségekről – sejtpusztulásról, sztochasztikus fluktuációkról, az 

egyedi élet esetlegességeiről – nem is ejtettünk szót. 

Talán a bálnák trükkje nem több, mint hogy közelebb járnak az 

optimumhoz. Lehet, hogy szöveteik még több hierarchikus rétegből 

épülnek fel, s ezek differenciációs rátái még finomabban össze vannak 

hangolva. Egy bizonyos: a tökéletességnek mindig ára van. Egy az 

emberénél is komplexebb és pontosabban koordinált hierarchikus szöveti 
rendszer fenntartása a költségoldalon jelentkezik az evolúció számára, és 

amit az evolúció valahol elkölt, azt mindig valahonnan máshonnan elveszi. 

A bálnák, úgy tűnik, kénytelenek megfizetni ezt az árat, mert nekik még 
kétszáz évesen is egészségesnek kell lenniük, de az evolúció a jelek szerint 

teljesen elégedett egy alapvetően ötven-hatvan, jó esetben hetven-nyolcvan 

évig eléldegélő emberrel, és nem invesztál a további boldogulásunkba. És 
mit szóljanak akkor az egerek? Mi a rágcsálók és a bálnák közt félúton 

eldönthetjük, hogy a pohár számunkra félig üres vagy félig teli. S ha 

megértjük, hogyan óv meg minket a szöveti szerveződésünk a ráktól, talán 

még tölthetünk is pár plusz kortyot abba a pohárba. 

Elsőként figyeltek meg hattagú 

molekulagyűrűket metanol-víz elegyek hűtése 

során az MTA kutatói 

Az alkoholos oldatok mikroszkopikus szerkezetének hőmérsékletfüggését 

eddig mindössze egyetlen röntgendiffrakciós méréssorozat írta le. A 
metanol-víz elegyek atomi szintű szerkezetét az MTA Természettudományi 

Kutatóközpont és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont közös kutatása 

keretében elemezték. 

2017. ÁPRILIS 25. http://mta.hu/tudomany_hirei 

Molekuláris dinamikai számítógépes szimulációk segítségével vizsgálták a 

kutatásban és az iparban egyaránt kiemelkedő jelentőséggel bíró alkoholos 
oldatok, a metanol-víz elegyek atomi szintű szerkezetét az MTA 

Természettudományi Kutatóközpont és az MTA Wigner Fizikai 

Kutatóközpont kutatói. Bakó Imre, Pusztai László és  Temleitner 
László erről szóló tanulmánya a Nature lapcsaládhoz tartozó open access 

tudományos folyóiratban, a Scientific Reportsban jelent meg. 

http://mta.hu/tudomany_hirei
https://www.nature.com/articles/s41598-017-01095-7
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Bár a metanol-víz elegyek tulajdonságait könyvtárnyi irodalom taglalja, 

érdekes módon a mikroszkopikus szerkezet hőmérsékletfüggését ez idáig 
csak igen korlátozottan tanulmányozták. E tárgykörben a szakirodalomban 

mindössze egyetlen röntgendiffrakciós méréssorozat található, amely 20, 

30 és 40 mólszázalékos metanololdatokon készült. 

 

Hattagú, gyűrű alakú aggregátum Illusztráció: Bakó et al. 

 

Kettős gyűrű alakú aggregátum Illusztráció: Bakó et al. 

A Budapesten végzett kutatás során a szerzők egyszerű kölcsönhatási 

modelleket alkalmazva végeztek molekuláris dinamikai számítógépes 
szimulációkat az elegyeken, 25 és –60 Celsius-fok között. Úgy találták, 

hogy míg a hidrogénkötések száma legfeljebb 10%-kal növekedett a 

legalacsonyabb hőmérsékletre való lehűtés eredményeképpen, a molekulák 
közötti hidrogénkötésekkel összekötött, gyűrű alakú aggregátumok száma 

akár meg is kétszereződött. Különösen a hattagú gyűrűk arányának 

megugrása szembetűnő; e gyűrűs „klaszterek”-ben főleg vízmolekulák 
találhatók. A metanol-víz elegyek hűtése során bekövetkező 

gyűrűképződést elsőként e kutatás során figyelték meg. 

A gyűrűképződésre – bár első pillantásra meghökkentő jelenség – 
viszonylag egyszerű kvalitatív magyarázat adható. Egyrészt a láncszerű 

klaszterek gyűrűvé záródása egy magától értetődő módja a hűtést kísérő 

entrópiacsökkenésnek, másrészt a vízmolekulák hattagú gyűrűkbe való 

rendeződése az elegyek megfagyásának korai jele. 

Fémmentes katalizátorral szintetizálható 

illatok az MTA TTK kutatóinak új eljárásával 

Új kémiai módszerek új lehetőséget teremtenek a vegyészek számára, hogy 

hatékonyabb, egyszerűbb vagy környezetbarátabb mód nyíljon vegyületek 
előállítására, amelyek azután új gyógyszerek, illat- és más, funkcionális 

anyagok formájában hasznosulhatnak. Az MTA Természettudományi 

Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézet munkatársai, Bakos Mária, 
Gyömöre Ádám, Domján Attila és Soós Tibor nemrég számoltak be egy új 

katalitikus módszerről, amelynek segítségével egyedi módon alakítható ki 

a szerves kémiában kiemelt szerepet betöltő éterkötés. 

2017. ÁPRILIS 24. http://mta.hu/tudomany_hirei 

Az éterkötések kialakítására alkalmazott két legfontosabb módszer 

tulajdonképpen tudománytörténeti ritkaságnak számít: a Williamson-
éterszintézis 1851-re, míg a Valerius Cordus által leírt savkatalizált 

http://mta.hu/tudomany_hirei
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éterszintézis 1540-re datálható. A módszerek jelentőségét jól mutatja, hogy 

mind a mai napig alkalmazzák őket gyógyszerek, természetes anyagok 
vagy éppen funkcionális anyagok előállítására. Azonban mindkét 

eljárásnak szintetikus korlátai vannak, így léteznek olyan szerkezetek, 

amelyek nehezen vagy egyáltalán nem érhetők el. Az éterkötés 
kialakításának egy újabb alternatívája a reduktív megközelítés, amelynek 

azonban nagyon szűk az alkalmazási köre. 

 

Illatok másként: régi éterek új szintézismódja Illusztráció: Bakos 

et al. 

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) kutatói 

felismerték, hogy a frusztrált Lewis-pár katalízis – egy különleges, 
fémmentes katalízis – megoldást jelenthet a reduktív megközelítés 

kihívásaira, s ezért kutatásaikat ebben az irányban folytatták. Eredményük 

két szempontból is jelentős sikernek számít: egyrészt egy új alkalmazás 
bevezetésével kiterjesztették a frusztrált Lewis-párok kémiáját, másrészt 

sikerült áthidalniuk a reduktív éterkötés kialakításának számos problémáját. 

A módszer olyan étertípusú vegyületek szintézisét is lehetővé teszi, 

amelyek a korábbi módszerekkel nehezen vagy egyáltalán nem érhetőek el, 
továbbá értékes vegyületek, például számos illatanyag szintézise 

valósítható így meg egyszerűbben, mérgező fémek alkalmazása nélkül. 

Az eredményeikről beszámoló tanulmányt a kémia egyik vezető lapjában, 
az Angewandte Chemie-ben fogadták el közlésre. Cikkük a bírálók és a 

szerkesztők véleménye alapján kiemelt közlemény, ún. Hot Paper lett. „A 

közlés szomorú apropója, hogy a közelmúltban  elhunyt, Nobel-díjas Oláh 
György születésnapjára szántuk, de sajnálatos módon megemlékezés lett 

belőle” – mondta az mta.hu-nak Soós Tibor, az MTA TTK Szerves Kémiai 

Intézet igazgatója, a tanulmány egyik szerzője. „Az általunk kifejlesztett 

eljárás egyébként Oláh György korábbi eredményére épül” – tette hozzá. 

A feltámadás titokzatos ereklyéje, a torinói 

lepel 

ELTER TAMÁS 2017.04.17. origo.hu 

A katolikus egyház és a világtörténelem egyik legtitokzatosabb 

ereklyéje, a Krisztus halotti leplének tartott és a torinói Keresztelő 

Szent János dómban őrzött relikvia eredetével kapcsolatos kiélezett 

viták mind a mai napig nem jutottak még nyugvópontra. A leplen 

számos olyan nyomot rögzítettek, amelyek szoros egyezést mutatnak a 

bibliai szenvedéstörténetben írtakkal. 

Az evangélisták írtak először Krisztus halotti lepléről 

Jézus Krisztus halotti lepléről elsőként az evangélisták emlékeztek meg. 

János evangéliumában így írja le, hogy mit látott, amikor a feltámadás 

hírére a sziklasírhoz sietett: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201700231/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3773
http://www.ttk.mta.hu/intezetek/szerves-kemiai-intezet/
http://www.ttk.mta.hu/intezetek/szerves-kemiai-intezet/
mailto:elter.tamas@origo.hu
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János evangélista, Leonardo da Vinci festménye Forrás: Origo 

„A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. 
Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért 

Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a 

gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, 
hanem külön egy helyen, összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, 

aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt." (János, 20, 4-8) 

 

A hegyi beszéd Forrás: Wikimedia Commons 

Máté szintén említést tesz a halotti gyolcsról:  

„József levette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte" (Máté 27,59) Márk 

evangéliuma ugyancsak szól a Megváltó holttestét befogadó gyolcslepelről; 

"Az pedig gyolcsot vásárolt, majd levette Jézust a keresztről, begöngyölte a 
gyolcsba és sziklába vájt sírboltba helyezte, s a sír bejárata elé követ 

hengerített" (Márk, 15,46) 

Jeruzsálemtől Konstantinápolyig 

A Szentíráson kívüli első tudósítás Szent Cirilltől származik, aki Kr. u. 340 

körül írt a lepelről mint a feltámadás egyik Jeruzsálemben őrzött tanújáról. 

544-ben feljegyezték, hogy a perzsák Edessza elleni támadásának kudarcát 
a helyiek hite szerint a városban őrzött lepel, azaz a „kép, amelyet nem 

emberkéz készített" csodás ereje okozta. 
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Alexander Ivanov festménye Jézusról, ahogy megjelenik Mária 

Magdolnának a feltámadás után Forrás: Alexander Ivanov / Wikimedia 

Commons 

944 augusztusában a lepel a Bizánci Birodalom fővárosába, 

Konstantinnápolyba került, ahol mint szent ereklyét őrizték.  

 

A 13. század elején ideiglenesen nyoma veszett a becses relikviának, akkor, 

amikor 1204. április 13-án a Velence által finanszírozott Bizánc elleni 

bosszúhadjáratban a keresztesek kifosztották Konstantinápolyt. 

 

I. Theodórosz bizánci császár egykorú portréja Forrás: Wikimedia 

Commons 

I. Theodórosz császár így ír erről III. Ince pápának: „ A velenceiek 

szétosztották egymás közt a kincseket... ugyanezt tették a franciák az 

ereklyékkel és a szent lepellel, amelyben Urunk a feltámadás előtt feküdt." 
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A templomos rend évszázadon át birtokolta a relikviát 

Több bizonyíték is arra utal, hogy a 13. században a középkor nagyhatalmú 
és titokzatos lovagrendje, a templomosok birtokába került az ereklye. 1287-

ből származik az a feljegyzés, amelyben Arnaut Sabbatier megemlíti, hogy 

lovaggá ütési ceremóniáján Krisztus halotti leplére kellett letennie a lovagi 

esküt. 

 

A torinói lepel a középkor legnagyobb befolyással rendelkező, de egyben a 

legtitokzatosabb rendje, a templomosok birtokába került a 13. században

 Forrás: leemage/Pascal Deloche / Godong 

Amikor IV. (Szép) Fülöp francia király 1308. október 13-án, péntek éjjel 

országszerte egyszerre lecsapott a templomos rendházakra, és lefogatta a 

lovagokat, a rend feloszlatásához és a templomos kincsek megszerzéséhez 
is ugyanezt használta fel ürügyként. Fülöp a templomosokat 

„bálványimádással" vádoltatta meg, mivel a lepelre tették le az esküt. 

 

A torinói lepel és az azon látható kontúr alapján rekonstruált test képe

 Forrás: Origo 

A lepel 1453-tól egészen 1983-ig a Savoya-ház tulajdonában volt; 

1983-ban II. Umbertó végakaratának megfelelően a római katolikus egyház 

tulajdonába került. A titokzatos ereklyét napjainkban a torinói Keresztelő 

Szent János dómban őrzik. 

Háromdimenziós alak képe rajzolódott ki a fényképfelvétel negatívján 
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A lepel a későbbi évszázadok folyamán a feledés homályba merült. 

 

Secondo Pia milánói ügyvéd és amatőr fotográfus Forrás: Wikimedia 

Commons 

1898. május 25-én Secondo Pia olasz ügyvéd és amatőr fotográfus I. 

Umbertó engedélyével felvételeket készített a lepelről, amelyen egy alak 
halvány kontúrjai látszanak. Az első döbbenetes felfedezés Pia 

felvételeihez fűződik; amikor előhívta a képeket, a negatívon egy térhatású 

szakállas férfialak jelent meg, ilyen jelenség pedig nem ismert a 
hagyományos technikával készített képeknél. 1931-ben Giuseppe Enrie 

már sokkal jobb technikával ismét lefotózta a leplet, és ekkor újabb 

részletek váltak ismertté; az alak testén korbácsütések, a csuklókon 
valamint a bokáknál szög ütötte sérülések, a bal mellkas szívtájékán 

dárdától ütött seb, a homlokon és a fejbőrön pedig tövis okozta 

hámsérülések váltak azonosíthatóvá. A lepel 1978 után került igazán a 
figyelem középpontjába, amikor megjelent Ian Wilson magfizikus „A 

torinói lepel" című könyve. Wilsont különösen a torinói lepel lenvászon 

szövetének felső rétegeibe „beégett" emberi kontúr keletkezési 

mechanizmusa izgatta. 

Hívővé vált az ateista fizikus a lepel megvizsgálása után 

Wilson az oldószerrel is kitörölhetetlen lenyomatról egyértelműen kizárta, 

hogy azt emberkéz festhette volna rá a vászonra, mint ahogyan azt a leplet 

hamisítványnak tartók közül sokan vélelmezik. 

 

A torinói lepelről készült felvétel az eredetei állapotnak megfelelően csak 
halvány kontúrokat mutat (bal oldalon), a fénykép negatívján viszont 

háromdimenziós, markánsan látható szakállas férfifej jelenik meg Forrás: 

Wikimedia Commons 

A brit fizikus vizsgálatai szerint a test körvonalai egy olyan rendkívül nagy 

energiájú fizikai folyamat eredményeként égtek bele a lepel anyagába, 

amely a legjobban az erős neutronkisüléshez hasonlítható.  

(A korábban ateista tudós azt is megvallotta, hogy a lepel vizsgálata után 

hívővé vált.) Ugyanígy vélekedik Roberto Hedges, aki az Oxfordi Egyetem 
sugárlaboratóriumában vett részt a lepel radiokarbonos 

kormeghatározásában. 
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A Krisztus szobra mellett látható kép a torinói lepel arckontúrjai alapján 

rekonstruált portré Forrás: Origo 

Hedges határozott véleménye, hogy a leplet neutronkisülés érte. Marc 

Antoni és Arthur Lind „Részecskesugárzás a testből" című dolgozatukban 
arra a következtetésre jutottak, hogy az ismeretlen és nagy energiájú 

sugárzás a testből kiáradva érte a leplet.  

Virágpollenek a Golgotáról 

Az 1970-es, 80-as évektől számos tudományterület szakemberei a 

legmodernebb technikai eszközök segítségével komplex vizsgálatokat 

végeztek a lepel anyagával, és az azon látható alak vizuális, anatómiai és 

egyéb jellegzetességeivel kapcsolatosan. 

 

Krisztus Poncius Pilátus előtt, fején a töviskoronával. A leplen ugyancsak 

kimutathatók a töviskorona okozta sérülések Forrás:Wikimedia 

Commons 

A lepel anyagából 49 növényi spórát sikerült kimutatni, ezek közül 14 csak 
Palesztinára jellemző, és ebből további 8 olyan halofita endemikus faj, 

amely kizárólag a Holt-tenger és Jeruzsálem környékén honos. Az 1999-

ben St. Louis-ban megtartott 16. Nemzetközi Botanikai Kongresszuson 
tovább árnyalták az addig megállapítottakat; két faj csak és kizárólag a 

Jeruzsálem-Hebron régióban él. 
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Jeruzsálem környékén honos endemikus növény pollenjének mikroszkópos 

képe, amelyet a leplen találtak Forrás: The Shroud of Turin 

A kutatók szerint az egyikből, a Gundelia tournefortii fajnevű tövises 

növényből készülhetett az a süvegszerűség, amely az alak homlokán és 
fejtetején kimutatott szúrt sérüléseket okozta. Avinoam Danin, aki a 

jeruzsálemi Héber Egyetem botanikaprofesszora, Uri Baruchhal, az Izraeli 

Régészeti Főfelügyelőség pollenszakértőjével együtt vizsgálta meg a leplen 

található virágporokat. 

 

Egy Jeruzsálem környékén honos virágfaj, amelynek pollenjét a torinói 

leplen is kimutatták Forrás: The Shroud of Turin 

Megállapították, hogy ezek közül az egyik pollen gazdája napszakosan csak 

délután 3 és 4 óra között nyílik. (Az evangélium szerint Krisztus délután 
három óra körül halt meg, és a közeledő ünnep miatt a testét rögtön levették 

a keresztről, és a halotti gyolcsba csavarták.) 

A lepel vándorlásáról szóló történelmi forrásokat a pollenvizsgálatok is 
megerősítették; anatóliai és dél-francia területről származó növényi 

polleneket sikerült még kimutatni a Jeruzsálem környékiek mellett. 

A közép- és újkori festmények tévesen ábrázolták a keresztre feszítést 

A Krisztus keresztre feszítését ábrázoló középkori-újkori festményeken 

kivétel nélkül a tenyerén és lábfején átütött szögekkel ábrázolják a 

Megváltót. A leplen viszont ettől eltér a sérülések helye; a szögek nyomai 

a csuklókon és a bokáknál azonosíthatók. 
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Forrás: Jesus Wallpapers 

Ez felel meg egyébként az ókorban alkalmazott kegyetlen kivégzési 

módnak, a tenyereken és lábfejen átütött szögek ugyanis nem tartották 

volna meg a test súlyát. Az úgynevezett Destot-nyílást az ókori hóhérok 
még ismerték, de a középkorra feledésbe merült ez a kivégzési mód, erre 

vezethető vissza a helytelen ábrázolásmód is. 

Római korbács nyomai a test kontúrján 

Az 1980-as években komputertechnikával feljavított felvételek 

segítségével azt is sikerült megállapítani, hogy a testet összesen 120 

korbácsnyom borítja, amelyeket a hírhedt római flagrummal, a „háromágú 

macskával" mértek az áldozatra. 

 

A lepelről készített felvétel negatívján jól látható az alak kontúrja a római 

korbács, a szívtájéki szúrás, valamint a töviskorona nyomaival Forrás: 

(c) 1978 Barrie M. Schwortz Collection, STERA, Inc. 

(A római korbács ágai végén apró fémhorgok voltak, amelyek minden 

egyes ütésnél beleakadtak a bőrbe, tovább növelve az áldozat gyötrelmeit.) 
A bal arcféltekén, a járomcsont közelében zúzódásos sérülés nyomai 

láthatók, ami szintén összhangban áll az evangéliumban írtakkal: „Amikor 

ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt: 

Így felelsz a főpapnak?" 

Nem festék, hanem vér rajzolja ki a test körvonalait 

Jézus a Golgota felé menet háromszor is elesett a kereszt kezeihez kötött 
vízszintes részének, a patibulumnak a súlya alatt. Emiatt kényszerítették 

cirénei Simont, hogy segítsen a halálraítélt Jézusnak a kereszt cipelésében. 

A leplen világosan látszik, hogy a jobb váll nem szimmetrikus a ballal, ami 

vállficamra utaló nyom. 
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A torinói lepel lenyomatából számítógépes technikával készített 

arcrekonstrukció Forrás: The Shroud of Turin 

A Szentírás szerint az egyik római legionárius kegyelemből dárdával 

átdöfte Jézus szívét, amelyből vér és víz folyt ki. 

A lepel frontális oldalán jól megfigyelhető a vérszivárgás nyoma.  

A vizsgálatok szerint a dárdadöfés átszúrta a tüdőt is, amelyből a vérrel 

együtt vizenyő folyt ki a sebből. A leplen látható vérnyomok részletes 
analízisét az 1978-as STRUP vizsgálattal kezdték meg. Walter McCrone 

szerint olyan vas-oxid-vegyületek mutathatók ki a leplen, amelyek 

festésnyomra utalnak. 

 

Forrás: Jesus Wallpapers 

Ám a részletes és többször megismételt szerológiai analízis szerint a test 

kontúrját olyan vérnyom rajzolja ki a lepel szövetén, amely az AB 

vércsoportba tartozik. (Ez a vércsoport elsősorban a közel-keleti népekre 

jellemző.) 
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A lepel 1983 óta a római katolikus egyház tulajdonában áll. A leplet 
egyházi engedéllyel az 1980-as években C-14 radiokarbon 

kormeghatározásnak vetették alá Forrás: Pinterest 

Dr. Giovanni Tamburelli, a Torinói Egyetem kutatója számítógépbe 
táplálta az emberi vér paramétereit, hogy kimutassa a leplen található 

összes vérnyomot. Az arcon szabad szemmel nem látható hajszálerekből 

származó vérnyomokat talált. Ennek alapján pedig kizárta annak a 

lehetőségét, hogy a képmás létrejöttében emberi kéz játszhatott közre. 

Parázs vitákat gerjesztettek a radiokarbonos kormeghatározás 

eredményei 

A lepel tulajdonosa, a római katolikus egyház 1988-ban hozzájárulását adta 

ahhoz, hogy három független sugárlaboratórium elvégezze a lepelből 

kivágott minták C-14 szénizotópos radiokarbon-kormeghatározást. 
Egyenként három, jelölés nélküli mintát küldtek el az oxfordi, a zürichi és 

egy arizonai laboratóriumnak. 

 

Kutatók vizsgálják a különleges tulajdonságokat mutató relikviát Forrás: 

The Shroud of Turin 
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A kormeghatározást végzőknek arról sem lehetett tudomásuk, hogy mit 

vizsgálnak. 

Mindhárom laboratórium arra az eredményre jutott, hogy a lepel 1200 és 

1304 között keletkezett.  

A lepel valódiságát megkérdőjelezők mind a mai napig ezt tekintik a döntő 

érvnek amellett, hogy a torinói lepel hamisítvány. 

 

A torinói lepel közszemlére tétele 1613-ban (egykorú rézmetszet) Forrás: 

akg-images / De Agostini Picture Lib. / De Agostini Picture Library/Akg-

Images / De Agostini Picture 

Ezzel szemben az olasz ENEA országos sugárlaboratórium olyan 
eredményre jutott, amely szerint a leplen található képhez hasonlót a mai 

legmodernebb laboratóriumi technikákkal sem lehet előállítani, középkori 

módszerekkel pedig teljességgel lehetetlen. 

 

A torinói leplen látható alak lenyomata alapján elkészített testrekonstrukció

 Forrás: Pinterest 

Mások az oxfordi, zürichi és arizonai mérések kétséget kizáró 

bizonyosságát azzal kérdőjelezik meg, hogy az 1532-ben keletkezett tűzben 
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a lepel megpörkölődése eleve kizárja a pontos radiokarbon-

kormeghatározást. 

 

Forrás: The Shroud of Turin 

A lepel alapanyagát vizsgáló textilszakértők az anyagból és a szövési 

technikából pedig szinte kivétel nélkül a Kr. u. I. századra teszik a szövet 
előállítását, megjegyezve, hogy a szövési stílus a korabeli Palesztinára volt 

jellemző. Gilberto Raes, a Genti Egyetem kutatója határozottan kizárta a 

szövetanyag középkori eredetét. 

Poncius Pilátus pénzérméi a szemeken 

Az egyik igen érdekes eredmény Francis Filas jezsuita történészprofesszor 

felfedezéséhez kapcsolódik. Filas-nak az 1978-ban készített 3D felvételek 
tanulmányozásánál feltűnt, hogy a fejlenyomaton szokatlanul nagyok az 

alak szemei. 

 

A torinói Keresztelő Szent János-dóm, a lepel őrzési helye Forrás: 

Pinterest 
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Számítógépes technikával feljavította és erősen kinagyította a szemeket, 

megállapítva, hogy azokat két pénzérme takarja. 

 

Az arc lenyomata a torinói leplen Forrás: AFP/Joseph Eid 

További komputeres vizsgálatokkal sikerült a pénzérmék azonosítása is; az 
egyiken kivehető hajlított augur-bot (az augurok római madárjós papok 

voltak), valamint a rekonstruált görög nyelvű felirat (Tiberias kaiserios, 

azaz Tiberius császáré) alapján megállapították, hogy az úgynevezett 
provinciális érméket Kr. u. 26 és 31. között Júdea prokonzulja, Poncius 

Pilátus verette. A lepel valódisága vagy hamisítvány jellege körüli 

szenvedélyes vita azonban nem akar elülni. 

 

A lepel őrzési helye a torinói dómban Forrás: Origo 

Legutóbb Charles Freeman brit történész állt elő azzal a teóriával, hogy a 

torinói lepel nem egyéb, mint a középkorban passiójátékokhoz használt 

kellék. A brit kutató ezt a hipotézisét számos, a halotti leplet ábrázoló 
középkori és újkori festmény, illetve metszet képének az analíziséből 

vezette le, igaz, hogy ezek a természettudományos módszerekkel elvégzett 

vizsgálatok által felvetett, illetve nyitva hagyott kérdésekre nem adják meg 

a választ. 
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II. János Pál pápa imádkozik a torinói Szent János-katedrálisban őrzött 

torinói lepel előtt Forrás: Origo 

A római katolikus egyház felfogása szerint a hit nem ereklyék kérdése. 

1989-ben II. János Pál pápa a torinói leplet „valóságos relikviának" 

minősítette. Hogy kit mi győz meg, illetve miben hisz, az már a lepel 

eredetén túlmutató kérdés. 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK 

Rejtélyesen sugárzó feltámadás 

Legalább annyira titokzatos, mint a torinói lepel 

Szalmonella végezhetett az Azték 

Birodalommal 

BBC HISTORY MAGAZIN 2017.05.02.  index.hu 

 

Két, a közelmúltban lezajlott kutatás eredménye is azt valószínűsíti, 

hogy a közismert baktérium egyik törzse lehet felelős a spanyol hódítás 

éveiben a közép-amerikai civilizációt megroppantó járványokért. 

Régóta foglalkoztatja a történészeket a kérdés, miért omlott össze olyan 

viharos gyorsasággal az Azték Birodalom a spanyol konkvisztádorok 1519-
es megérkezése után. A belső ellentétek és a hódítók félelmetes fegyverei 

sem adnak ugyanis elégséges magyarázatot arra, hogy miért nem voltak 

képesek az aztékok komolyabb ellenállást tanúsítani a Hernán Cortés 

vezette maréknyi európai katonával szemben. 

A forrásokból eddig is tudtuk, hogy a kérdéses évtizedekben egy pusztító 

betegség több hulláma is végigsöpört az azték népességen. A helyiek 
nyelvén cocoliztli, azaz nagyjából dögvész néven emlegetett kór 1545 és 

1550 közötti egyik tombolásának a becslések szerint az aztékok 80 

százaléka esett áldozatául, de még 1576-ban is rengetegen haltak bele egy 
újabb hullámába. Végső soron tehát a háború és az éhínség helyett 

elsősorban a cocoliztli tehető felelőssé azért, hogy az 1519 utáni száz évben 

az azték népesség nagyjából 25 millióról alig egymillióra csökkent. „A 
városokban és a nagyobb településeken nagy árkokat ástak, a papok pedig 

reggeltől napnyugtáig mást sem tettek, mint vitték a halottak testeit, hogy 

http://aktiv.origo.hu/tudomany/felfedezo/20150402-rejtelyesen-sugarzo-feltamadas-feltamadas-es-a-torinoi-lepel.html
http://www.origo.hu/tudomany/felfedezo/20160328-veronika-kendoje-szentfold-feltamadas-jezus-kereszthalala-torinoi-lepel-ereklye-szent-peter.html
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az árkokba dobják őket” – írta egy ferences szerzetes az 1576-os járvány 

szemtanújaként. 

Rejtélyes kórokozó 

Sajnos a tünetekről csak homályosan beszámoló európai, illetve a még 

nehezebben értelmezhető azték források alapján lehetetlen pontosan 
megállapítani, pontosan milyen betegség is volt a cocoliztli. A modern 

történettudományban számos elképzelés napvilágot látott: a kanyaró, a 

himlő és a tífusz is felmerült, mint lehetséges tettes, 2002-ben pedig egy 
mexikói kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy egy vírus okozta 

vérzéses láz és súlyos aszályok tehetők felelőssé a borzalmas pusztításért. 

Azonban korábban egyik elméletre sem sikerült régészeti bizonyítékot 
találni. Ebből a szempontból jelenthet áttörést az a tanulmány, amelyet a 

német Max Planck Intézet Johannes Krause evolúciógenetikus vezette 

kutatócsoportja publikált idén. A szakértők a Mexikó déli részén fekvő 
Oaxaca szövetségi állam egyik tömegsírjából vett mintákat elemezték, a 

sírban eltemetett 29 emberből 24-en a feltételezések szerint az 1545–1550 

közötti járványnak estek áldozatul. A kutatóknak az ő fogmaradványaikból 
sikerült értékelhető DNS-mintákat kivonniuk, majd ezeket összevetették 

egy modern baktériumok mintáit tartalmazó adatbázissal. Ez, illetve a 

DNS-töredékek rekonstrukciója alapján a kutatók arra a következtetésre 
jutottak, hogy a megbetegedéseket a szalmonella baktérium egyik, 

Paratyphi C nevű törzsébe tartozó organizmusok okozhatták. 

A szalmonella természetesen ma is jól ismert baktérium, ám leggyakrabban 
előforduló változatai csak elvétve okoznak halálos megbetegedést. A 

Paratyphi C szintén létezik napjainkban is, de igen ritkán és főként a fejlődő 

országokban okoz gondokat. Az e baktériumtörzs okozta megbetegedés 
hastífuszhoz hasonló tünetekkel jár, kezelés nélkül pedig akár a betegek 10-

15 százaléka számára is halálos kimenetelű lehet a fertőzés. 

Európai eredet? 

A kutatás eredményei önmagukban még nem bizonyítják, hogy a kérdéses 

szalmonellabaktérium tehető felelőssé a gyilkos járványokért, de 
egy párhuzamos vizsgálat következtetései tovább növelik ennek 

valószínűségét. A Warwicki Egyetem mikrobiológusa, Mark Achtman 

vezette csapat egy a norvégiai Trondheimben 1200 körül elföldelt nő 
maradványaiban mutatták ki a Paratyphi C baktérium DNS-ének nyomait 

– bizonyítva, hogy Európában már legalább 300 évvel korábban jelen volt 

az organizmus. Ha valóban a spanyolok hurcolták be a kórokozót az 
Újvilágba, az arra is magyarázatot adhat, miért okozott az aztékok körében 

ekkora pusztítást, miközben az európaiak legfeljebb enyhébb tünetekkel 

estek tőle ágynak. A kórokozóval való több évszázados „együttélés” után 
ugyanis az európaiak immunrendszere alkalmazkodott a baktériumhoz, míg 

az amerikai őslakosokét teljesen készületlenül érte az új fenyegetés. Az 

áldozatok magas számához hozzájárulhattak a spanyol támadás nyomán 
összeomlott társadalmi rendszer miatt kialakuló rossz higiéniai 

körülmények, illetve az aszályok által súlyosbított éhínségek is. 

„Kiváló tanulmány – mondja Krauséék munkájáról Hannes Schroeder, a 
dán Természettudományi Múzeum ősi DNS-ekkel foglalkozó szakértője. – 

Az első kézzelfogható bizonyíték lehet a kezünkben arról, mi okozta a 

járványokat.” Mások nem ennyire lelkesek. A még szakértői bírálatokra 
váró analízis következtetéseivel nem ért egyet például a Mexikói Autonóm 

Nemzeti Egyetem evolúciógenetikusa, María Ávila Arcos, aki szerint a 

szalmonellának még ez a ritkább fajtája sem végezhetett ekkor pusztítást. 
Ő továbbra is azon a véleményen van, hogy a járványokat vírus okozta, 

annak nyomait pedig a mostani kutatás módszereivel nem is lehetett volna 

kimutatni. 

Krause kutatócsoportjának következő célja, hogy a Karib-tenger szigetein 

talált emberi maradványokon végezzenek hasonló vizsgálatokat, de 

várhatóan más kutatócsoportok is elindulnak a nyomukon, hogy időben és 
térben igazolják vagy cáfolják az Európából behordott szalmonellafertőzés 

elméletének helyességét. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fbiorxiv.org%2Fcontent%2Fearly%2F2017%2F02%2F08%2F106740.1
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fbiorxiv.org%2Fcontent%2Fearly%2F2017%2F02%2F14%2F105759

